Eén ketenlogistiek dashboard voor iedereen
Inzicht in logistieke prestaties binnen heel Defensie

Operationele missies en onderhoud bij Defensie zijn een samenspel van de juiste mensen,
materieel en materiaal op het juiste moment op de juiste plaats. Kortom: logistiek! Om de
leverprestaties te kunnen monitoren en waar nodig te verbeteren, ontwikkelde Gordian een
centraal dashboard voor alle krijgsmachtsdelen binnen Defensie.

Meer inzicht en grip nodig op ketenlogistieke processen
Defensie heeft de uitdaging om met beperkte middelen een zo hoog mogelijke operationele
inzetbaarheid te realiseren. Onderdeel van die inzetbaarheid is de materiële gereedheid, ofwel het
beschikbaar hebben van de juiste wapensystemen. Een hoge beschikbaarheid van materialen en een
goede controle hierop is dan van groot belang. Het dashboard levert:
- inzicht in defensiebrede materiaalstromen
- zicht op de prestatie van ketenlogistieke processen
- ondersteuning van continue verbetering op (deel)assortimenten

Een defensiebreed dashboard
Voor een goed inzicht zijn gegevens nodig en een praktische manier om deze te presenteren. Op basis
van een prototype van de marine, bouwden we samen met de Defensie IT-organisatie een definitieve
versie. Het Gordian-kwadrantenmodel maakt daar integraal deel van uit. Het dashboard verzamelt
en verrijkt data uit het primaire ERP-systeem van Defensie. Iedereen binnen de organisatie kan het
dashboard benaderen via een intranet-website.

Transparantie over en grip op de logistieke keten
Met één centrale gegevensbron biedt het dashboard een zogenaamde ‘single source of truth’. De
data die het dashboard presenteert, is daarmee altijd uniform en transparant voor iedereen. Iedere
gebruiker, op ieder niveau in de organisatie, kan verschillende doorsnijdingen maken om relevante
analyses te doen. Denk hierbij aan een misperformance analyse op goedkope fastmovers voor het
elektrische cluster bij de Marine. Tevens krijgen assortimentsmanagers grip op hun bevoorrading door
de mogelijkheid om in te kunnen zoomen naar bronoorzaken in het dashboard en daaruit volgende
acties te koppelen aan hun ketenpartners in de lijn.

“Het dashboard maakte niet alleen de prestaties van de logistieke
defensieketens inzichtelijk, ook kwamen daarna de juiste discussies
op gang! Zicht op onderlinge afhankelijkheid binnen de keten en op
de financiële stromen werden daarmee de basis voor de huidige en
toekomstige optimalisaties.”
Richard Middelbos, Hoofd Supply Chain Management, Koninklijke Marine
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