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Integrale logistiek: een verkenningHoofdstuk 1

Logistiek heeft alles te maken met plannen en besturen. Een goede planning en 
besturing van de goederenstroom resulteert in een vergroting van de efficiëntie en 
effectiviteit. Effectiviteit is doelgerichtheid, er zijn doelen gesteld en de logistiek 
streeft ernaar die te bereiken. Efficiëntie is gericht op kostenbeperking. 

Wij ontwikkelen hieruit de volgende definitie van logistiek management: logistiek 
management is het proces van plannen, besturen en beheersen van een efficiënte 
en effectieve goederenstroom en opslag van grondstoffen, halffabrikaten en 
eindproducten, inclusief de daarmee samenhangende stromen van informatie. 
Het beheersen van de bedrijfsprocessen.
Het bijzondere van logistiek is het integrale karakter van het logistieke proces. 
Er wordt niet getracht te optimaliseren op deelgebieden, zoals inkoop, productie 
en verkoop (drie primaire processen) of gedeelten daarvan, maar er wordt 
steeds geprobeerd een optimum te bereiken voor de gehele goederenstroom.

Het optimaliseren van één of enkele deelgebieden wordt suboptimalisatie genoemd, 
dat verschijnsel probeert de logistiek te voorkomen.

In de moderne logistiek onderscheiden we drie hoofdkenmerken:
1. De beheersing van bedrijfsprocessen in de keten van ondernemingen;
2. De afstemming van het bedrijfsproces op de wensen en eisen van de markt. 

De afdeling Marketing vervult daarin een grote rol. Dat is het effectiviteits-
aspect van logistiek;

3. Het voortdurende streven naar kostenbeheersing door vergroting van de 
efficiëntie, zowel aan de inkoopkant, de productiekant als de verkoopkant.

Efficiëntie streeft de doelmatigheid van een systeem of organisatie na en effectiviteit 
is doelgerichtheid. Effectiviteit is dus de goede dingen doen en efficiëntie de dingen 
goed doen.

1.1 
Introductie logistiek 

management
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Het gaat in de moderne logistiek in hoofdzaak om de relaties die de verschillende 
spelers (deelprocessen) met elkaar moeten onderhouden om te komen tot een 
optimale beheersing van de goederenstroom in die keten. Dit noemen we value 
chain management. Andere termen komen we ook tegen: business logistics, 
channel management, supply chain management (ketenmanagement).

Logistiek management houdt zich bezig met de zorg voor een beheerste en 
flexibele goederenstroom van de leveranciers door het bedrijf heen naar de 
afnemers. Het wordt vaak omschreven als de integrale beheersing van de 
goederenstroom.

Het doel van logistiek management is het verzorgen van de beschikbaarheid van 
de goederen voor de markt en het afstemmen van de goederenstroom op de 
behoeften van de klanten. 
De belangrijkste activiteiten die hiervoor nodig zijn:

• Planning;
• Besturing;
• Beheersing van die goederenstroom.

De volgende functies binnen het bedrijfsproces houden zich onder meer bezig 
met het sturen en beheersen van die goederenstroom? 

• Afdeling inkoop;
• Afdeling verkoop;
• Productie;
• Marketing.

Daarom kunnen we logistiek ook omschrijven als een integrale beheersing van 
bedrijfsprocessen. 

Het is de taak van logistiek management de informatie uit te wisselen die nood-
zakelijk is om de planning, besturing en beheersing van de verschillende bedrijfs-
activiteiten onderling te kunnen realiseren. De aard van de activiteiten in logistiek 
management verschilt echter sterk naar de aard van de organisatie. Vandaar dat 
wij het geheel van logistieke activiteiten onderverdelen in drie deelstromen, die wij 
hierna met behulp van onderstaande figuur zullen behandelen.

In de figuur onderscheiden we drie deelaspecten van logistiek management:
1. Material management;
2. Fysiek distributie management;
3. Management van de retourstromen.

Deze drie deelaspecten zullen kort worden toegelicht.

Leverancier ConsumentProductie
planning

Voorraad
eindproduct Grossier Detaillist

Goederenstroom
Informatiestroom

Material management Fysiek distributie management

Logistiek management
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1. Material management 
Bij material management gaat het om inkoop, productieplanning, materials handling 
en voorraadbeheer van grondstoffen en halffabrikaten met de daarbij horende 
informatiestromen. In dit eerste deel van de totale goederenstroom, ook wel het 
productie technische deel genoemd, zien we dat de grondstoffen door mensen en 
machines worden verwerkt tot halffabrikaten, die vervolgens weer worden verwerkt 
tot eindproducten. 

De productieplanning vindt op verschillende detailniveaus plaats. Uiteraard zal 
de organisatie met termijnvoorspellingen werken om productiecapaciteiten en 
productieniveaus te kunnen vastleggen. Op korte termijn moet de planning de 
klantenorders en voorraadsignalen vertalen in productie-orders. 
Hiervoor zijn verschillende activiteiten nodig, zoals:

• Orderacceptatie;
• Levertijdafgifte;
• Vrijgeven van productie-orders;
• Het inplannen van productie-orders;
• Capaciteitsplanning. 

De aard van de onderneming bepaalt in grote mate de manier waarop de planning 
moet worden vormgegeven. Materials handling zorgt voor het interne transport 
van goederen. 
Hiervoor zijn verschillende manieren en technieken ontwikkeld die variëren van 
vorkheftrucktransport tot automatisch transport van magazijn tot de productielijn 
met behulp van automatic guided vehicles en transportbanden. De voorraden 
grondstoffen en halffabrikaten zijn vaak aanzienlijk, waardoor een optimaal 
voorraadbeheer noodzakelijk is. 

Soms zijn de grondstoffen en halffabrikaten bederfelijk waardoor het voorraad-
beheer de voorraadniveaus zodanig moet bewaken dat de goederen voordat ze 
bedorven zijn, verwerkt zijn. 
Daarnaast moet er een bepaalde voorraad zijn om de productie ongestoord 
(veiligheidsvoorraden) door te kunnen laten werken. Voorraadbeheer heeft dus 
binnen het material management ook een belangrijke dienende functie. 
In volgende hoofdstukken zal nader worden ingegaan op productieorganisaties 
waarbinnen material management vooral wordt uitgevoerd.
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