
 

Bacheloropdracht bij DAF Trucks N.V. : 

“Verbeterproject in de service logistiek van reservedelen en voertuigen” 

 

Een topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek (TKI) project op het gebied van Supply 

Chain verbetering, geïnitieerd door de Koninklijke Landmacht. 

 

DAF Trucks 

DAF Trucks N.V. is een volle dochteronderneming van het Amerikaanse PACCAR Inc. Met 

haar kernactiviteiten concentreert DAF Trucks N.V. zich op de ontwikkeling, productie, 

marketing, verkoop en service van middelzware en zware bedrijfswagens. 

 

Een andere kernactiviteit richt zich op de marketing, verkoop en service van lichte 

bedrijfswagens die worden geproduceerd bij Leyland Trucks Ltd. in het Verenigd 

Koninkrijk, eveneens een 100% dochter van PACCAR. DAF Trucks levert bovendien 

componenten, zoals assen, motoren en cabines aan derden voor toepassing in onder 

andere bussen en speciale voertuigen. 

 

DAF werkt volgens het ‘built to order’ principe. Dat betekent dat pas met de productie 

van een truck gestart wordt, na een order van een klant. Heel belangrijk, aangezien DAF 

tienduizenden specificatievarianten bouwt en elke truck tot in detail is afgestemd op de 

specifieke transportbehoeften van de klant. 

 

DAF Trucks N.V. heeft productiefaciliteiten in Eindhoven (NL), Westerlo (B) en Ponta 

Grossa (BR). Ook DAF’s eigen Design Center is in Eindhoven gevestigd. Dankzij de hoge 

efficiency, de korte communicatielijnen, maar vooral de toewijding voor niets dan trucks, 

neemt de onderneming een zeer concurrerende positie op de Europese markt in. 

 

Het Shared Business Intelligence Cell project 

Om de ontwikkeling in het veld van servicelogistiek te stimuleren, participeert DAF in een 

Supply Chain onderzoeksproject genoemd het Shared Business Intelligence Cell (SBIC). 

Dit project is een onderdeel van het Land Maintenance Initiative programma van de 

Koninklijke Landmacht, dat als ambitie heeft om het onderhoud van land systemen te 

optimaliseren. Het ultieme doel hierin is om de operationele beschikbaarheid van deze 

land systemen te verhogen met gelijkblijvende kosten. 

 

Het idee van het SBIC project is doormiddel van een IT tool transparantie te creëren in 

de supply chain en als tweede vast te stellen welke voordelen met deze transparantie 

gehaald kunnen worden. Dit gebeurt in samenwerking met de Original Equipment 

Manufacturers (OEM’s), dienstverleners, toeleveranciers van onderdelen en 

kennisinstituten. Deelnemers in het project zijn o.a. het Dutch Institute for Advance 

Logistics (Dinalog), een logistiek consultancy bureau genaamd Gordian Logistic Experts, 

Universiteiten en meerdere toeleveranciers van componenten aan de Koninklijke 

Landmacht. 

 

De context van de opdracht 

DAF Trucks heeft meerdere contracten met de Landmacht. Een van de contracten betreft 

het complete onderhoud van de DAF Trekker oplegger combinatie (TropCo), wat 

uitbesteed is aan DAF. In reeds uitgevoerde studies is voor een ander contract, die van 

de 4 en 10 tonners, onderzocht wat de verbetermogelijkheden zijn gevolgd door een 

voorspellingsopdracht die net afgerond is. 

 

De opdracht 
De opdracht bestaat uit het vermoeden dat door meer transparantie tussen betrokken 

partijen in het TropCo-contract voordelen kunnen worden behaald. Meer specifiek, het 

vermoeden is dat door meer transparantie het mogelijk moet zijn een forecast te maken 



 

tot 2023 op basis van het huidige verbruik. Ook dat het mogelijk is om mogelijke 

problemen in de levering tot 2023 te onderkennen. Vragen hierbij zijn: 

o Kan er een forecast gemaakt worden tot 2023? Zo ja, welke informatie 

moet er dan gedeeld worden? 

o In hoeverre is de IT tool hiervoor bruikbaar? 

o Welke partijen moeten deze informatie leveren? 

o Wat zijn de implicaties van het delen van deze informatie? 

o Is het mogelijk op basis van deze forecast een uitspraak te doen over 

mogelijke toekomstige leverprobleem? 

o Zo ja, kan er reeds proactief gereageerd worden op deze verwachte 

leverproblemen? 

 

Precieze invulling van de opdracht is nader te bepalen in overleg met DAF Trucks & 

Gordian Logistic Expert. 

 

Contactpersoon  

DAF: Dhr. Jan Jeen Seppen  

Gordian: Dhr. Tycho Lejeune, t.lejeune@gordian.nl, 06-38593163. 

mailto:t.lejeune@gordian.nl

