
TRANSPARANTIE IN VERTICALE KETENS 
VAN LANDSYSTEMEN

Het Land Maintenance Initiative (LMI) is een 
project gestart door de Koninklijke Landmacht 
met als doel het bevorderen van de samenwerking 
tussen de verschillende bedrijven betrokken bij 
het onderhoud van landsystemen. Deelnemende 
bedrijven zijn leveranciers van onderdelen en 
ontwikkelaars van de systemen, de OEM’s. 
Een sub-project is het LMI-SBIC project, met 
als doel het creëren van transparantie binnen 
de verticale ketens om zo het aanleveren van 
reserveonderdelen te stroomlijnen. Om dit te 
realiseren wordt een zogenaamde “Shared 
Business Intelligence Cell” (SBIC) geïntroduceerd 
dat relevante informatie over de keten bevat. 
De studie van Mitchell Dingemans binnen dit 
project heeft als vraagstuk het ontwikkelen van 
een algemeen toepasbaar model om met de 
beschikbare informatie in de SBIC de gehele 

verticale keten te optimaliseren. Vanuit deze 
vraagstelling vloeit een model voort dat voor 
meerdere verticale ketens in het LMI-SBIC project 
bruikbaar is. Het model is in staat om voor de 
volledige set aan onderdelen van een landsysteem 
een ‘vrijwel’ optimale situatie in de keten weer 
te geven waarbij de beschikbaarheid van het 
landsysteem ingesteld kan worden op een vereist 
(minimaal) niveau.

EEN KETEN OPTIMALISATIEMODEL VOOR EEN 
SUPPLY CHAIN VAN RESERVEONDERDELEN
Model schat benodigde voorraad in voor iedere schakel in een verticale 
keten om kosten te minimaliseren.
Service supply chains van reservedelen voor voertuigen van de Landmacht blijken in veel gevallen efficiënter 
en winstgevender te kunnen worden ingericht. Mitchell Dingemans ontwikkelde binnen het LMI-SBIC 
project een model voor het vaststellen van voorraadniveaus voor de verschillende supply chains van 
reserveonderdelen voor landsystemen. Aan de hand van case studies is aangetoond dat deze aanpak leidt tot een 
behoorlijke reductie van de voorraadwaarde in de keten ten opzichte van een traditionele aanpak die elke locatie 
apart beschouwt. Aangezien deze besparingen voor de gehele keten gerealiseerd worden is het model verder 
uitgebreid met een methode om deze besparingen te verdelen tussen de verschillende schakels in de keten.
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AFWEGINGEN BIJ HET OP VOORRAAD 
LEGGEN VAN ONDERDELEN

Op basis van karakteristieken van onderdelen en 
de vereiste beschikbaarheid maakt het model 
de beslissing voor de hoogte van de voorraad die 
aangehouden dient te worden voor elk onderdeel. 
Daarin wordt de voorkeur gegeven om de goedkope 
snel lopende onderdelen meer op voorraad te leggen 
en de dure langzaam lopende artikelen minder. 
Verder vindt er een afweging plaats op welke locatie 
onderdelen neergelegd dienen te worden. In het 
algemeen geldt, hoe verder onderdelen downstream 
liggen, hoe minder voorraad nodig is om de 
benodigde beschikbaarheid te halen. Daartegenover 
geldt vaak dat voorraad upstream neerleggen 
goedkoper is vanwege een lager risico op incourantie. 
Naast de functionaliteit om de voorraadhoogtes 
efficiënt in te stellen kan het model ook als 
hulpmiddel gebruikt worden om experimenten 
uit te voeren via het doorrekenen en vergelijken 
van verschillende scenario’s. Via een aantal reeds 
uitgevoerde case studies zijn aanbevelingen gedaan 
voor het LMI-SBIC project.

VERDELEN VAN ONTSTANE 
KOSTENBESPARINGEN

Het verdelen van de kostenbesparingen gebeurt op 
basis van een methode uit de speltheorie, de Shapley 
value. Met kostenbesparingen wordt hier bedoeld: 
het verschil in kosten tussen de huidige situatie en 
de situatie waarin alle bedrijven in de verticale keten 
samenwerken.
 De verdeling die ontstaat uit deze methode heeft 
twee belangrijke kenmerken:
- De verdeling is ‘stabiel’. Een partij die kiest om niet 

mee te werken is altijd slechter af. 
- Een partij die essentieel is om besparingen te 

realiseren krijgt in de verdeling het gros van de 
besparingen. Het is namelijk essentieel dat deze 
partij meewerkt.
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CASE STUDY:
VOORRAAD BIJ CIVIELE BEDRIJVEN

Het voorraadmodel is toegepast in een aantal 
case studies gebaseerd op data verkregen van 
verschillende bedrijven in het LMI-SBIC project. 
Momenteel ligt in veel van de verticale ketens de 
voorraad bij de Landmacht. Een vraag die perfect 
door het model beantwoordt kan worden is: “Hoe 
efficiënt is dit?” Bij het opstellen van deze case study 
bleek dat de resultaten sterk beïnvloed worden 
door het percentage voorraadkosten en de prijs van 
artikelen dat gehanteerd wordt op de verschillende 
locaties. Dit percentage is redelijk te berekenen 
voor civiele bedrijven, maar voor de Landmacht is 
het lastig om te komen tot een percentage. Daarom 
wordt deze case study uitgewerkt voor verschillende 
percentages bij de Landmacht. 

In onderstaand voorbeeld wordt de voorraad 
verdeeld tussen een downstream locatie van 
de Landmacht en een upstream locatie van 
een civiel bedrijf. De voorraadkosten zijn gelijk 
als de Landmacht een zelfde percentage aan 
voorraadkosten hanteert als het relatieve verschil 
tussen de verkoopprijs en de inkoopwaarde van 
artikelen bij de OEM. Het resultaat laat zien dat, als 
de kosten van het op voorraad leggen van een artikel 
bij de Landmacht gelijk zijn of lager dan bij de civiele 
bedrijven die upstream zitten, in de meest efficiënte 
situatie alle voorraad bij de Landmacht ligt. Dit 
resulteert dus in geen besparingen ten opzichte 
van de huidige situatie. Naarmate het verschil 
toeneemt, zullen potentiele besparingen toenemen 
(in onderstaande afbeelding wordt uitgegaan van 
een verschil van 20% tussen de verkoop- en de 
inkooprijs bij de OEM).

 SAMEN BESPAREN, SAMEN DELEN! 
Door het model te gebruiken is een gebruiker 
in staat om verschillende mogelijkheden 
voor de keten te analyseren of om efficiënte 
parameters in te stellen voor de gehele keten. De 
kostenbesparingen die ontstaan kunnen verdeeld 
worden via de speltheoretische methode.

Deze activiteit is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.


