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 1.1 Waarom voeren bedrijven VAL en VAS in?

Veel mensen praten over Value Added Logistics (VAL) en Value Added Service (VAS), maar 
slechts weinigen kunnen vertellen wat het precies inhoudt. Vaak worden VAL en VAS 
om schreven als een ‘uitgestelde productie’ of ‘assemblage’. VAL en VAS wordt vooral gezien 
als een zaak van de logistiek dienstverleners. 
Handelsbedrijven kunnen deze activiteiten echter ook heel goed uitvoeren: in het verleden 
verrichtten deze bedrijven al veel van deze activiteiten. VAL en VAS zijn voor handels-
bedrijven dan ook zeker geen uitvinding of vernieuwing. Het gaat hier om oude wijn in 
nieuwe zakken.

Voor logistiek dienstverleners is dit anders. De bedrijven komen vaak voort uit transport-
bedrijven die zich zijn gaan toeleggen op opslag en vervolgens op de logistieke dienstver-
lening met VAL- en VAS-activiteiten. Beide begrippen gaan uit van waarde toevoegen aan 
de logistiek. Hierbij verrichten logistieke dienstverleners extra service-activiteiten voor 
hun klanten.

Er is onderscheid tussen laagwaardige en hoogwaardige werkzaamheden, maar er kan 
ook onderscheid gemaakt worden tussen fysieke handelingen (met name de VAL-gerichte 
activiteiten) en de meer administratieve handelingen (met name te vinden onder de 
VAS-georiënteerde werkzaamheden).

Laagwaardige (low-end) activiteiten
Laagwaardige activiteiten kunnen in het algemeen door logistiek medewerkers worden 
verricht.
Laagwaardige VAL-werkzaamheden zijn onder andere:

• Het prijzen van goederen;
• Producten voorzien van een barcode;
• Inpakken, uitpakken en/of ompakken van individuele producten;
• Het bijvoegen van handleidingen in andere talen;
• Het testen van de werking;
• Het doen van kwaliteitscontroles (de bekende VAL-activiteiten); 
• Het samenstellen van actiepakketten.

1 VAL en VAS
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Hoogwaardige (high-end) activiteiten
Hoogwaardige activiteiten vragen om een bepaald specialisme van het personeel. 
Specialistische VAL-werkzaamheden zijn onder andere:

• Assembleren (van bijvoorbeeld kantoormeubelen);
• Repareren (zoals storingen opheffen door het retour nemen van goederen); 
• Mengen en mixen (van bijvoorbeeld vloeistoffen);
• Op maat maken;
• Installeren van apparatuur.

VAS-activiteiten
De activiteiten in het kader van VAS gaan nog een stapje verder en vullen de VAL-activiteiten 
verder aan: 

• Voorraadbeheer;
• Locatiebeheer;
• Facturatie;
• Debiteurenbeheer;
• Afhandeling van de betaling; 
• Nazorg en garantie.

De VAS-activiteiten volgen logisch op de VAL-activiteiten; je kunt het zien als een groeipad. 
Vaak volgen verladers dit groeipad van VAL naar VAS ook, wanneer zij hun logistieke 
diensten uitbesteden. Dit kan worden weergegeven in de volgende stappen:

• Het uitvoeren van laagwaardige VAL-activiteiten;
• Het uitvoeren van hoogwaardige VAL-activiteiten;
• Het uitvoeren van VAS-activiteiten.

Specialistische zaken kunnen ook uitgevoerd worden op de locatie van de afnemer en 
hoeven niet per se in het DC van de logistiek dienstverlener te worden verricht.

 1.2 Praktijkvoorbeelden

Denim
Denim is een grote handelsorganisatie en gespecialiseerd in het op de markt brengen van 
kwalitatief hoogwaardige denim merkjeans. Het bedrijf richt zich op een breed marktseg
ment, maar in een relatief hoge prijsklasse.
Denim bestaat reeds lange tijd en heeft een goede naam opgebouwd in de markt van de 
jeans. Deze markt is echter continu in ontwikkeling. Zo zijn er veel aanbieders die 
soortgelijke producten op de markt brengen en vaak in een lager prijssegment. Op veel 
plaatsen in de wereld houdt men zich bezig met de productie van jeans of denimartikelen: 
het productieproces is al lang niet meer bijzonder specifiek. Door technische ontwikkelingen 
kunnen producenten al diverse kleuren en wassingen aanbieden.
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Dit alles heeft geleid tot een groeiend aanbod van diverse jeans op de consumentenmarkt 
en een toenemende concurrentie. Het bedrijf Denim levert vooral aan de detailhandel en 
deze detailhandel houdt zich nu zelf ook met de productie van jeans bezig. Iedere zichzelf 
respecterende jeansdetaillist brengt tegenwoordig een huismerk op de markt.

De klanten van Denim worden steeds mondiger. Ze kennen immers de ins en outs van de 
jeansmarkt. Bovendien zeggen ze steeds vaker dat ze de jeans van Denim te duur vinden. 
Ze willen ‘waar voor hun geld’. Dat heeft het management van Denim aan het denken gezet. 
Het is echter bijna onmogelijk om het productieproces goedkoper te maken. Het bedrijf 
produceert voor een groot deel in zijn eigen fabrieken en dat brengt nu eenmaal bepaalde 
vaste kosten met zich mee. Ook brengt het in de markt zetten van merkartikelen een 
bepaalde prijsstelling met zich mee. Richten op een hoog marktsegment vraagt vaak ook 
om een hogere prijsstelling.

Wat kan het management van Denim dan nog doen voor zijn steeds maar kritischer 
wordende publiek? Na lang overleg besluit het meer te gaan doen op het gebied van 
customer service. Denim heeft een onderscheidend product en een onderscheidende 
marketingvisie, maar in customer service blinkt men nog niet zo uit. Het bedrijf wil meer 
gaan doen voor haar detaillisten.
Men begint de behoeften van de detaillisten te inventariseren. Met name de grotere 
detaillisten werken in de verkooppunten met speciale presentatielabels om de jeans in de 
winkels te promoten. De kleinere detaillisten blijken door ruimtegebrek in hun magazijnen 
behoefte te hebben aan jeans die reeds voorzien zijn van verkoopprijslabels.
Zo ontdekt Denim dat er een aantal extra diensten kan worden verleend aan de detaillis
ten die mogelijk kunnen meehelpen in het bestaande logistieke proces. Het bedrijf besluit 
dan ook definitief om extra service te verlenen, die als het ware waarde toevoegt aan het 
product dat aan de detaillisten verkocht is.

Boekencentrale
Boekencentrale is een groot distributiecentrum. Het levert boeken (romans en studieboeken) 
aan een zeer groot aantal landelijk aangesloten boekwinkels en scholengemeenschappen. 
Het bedrijf heeft de laatste twintig jaar een gezonde groei meegemaakt, maar de vraag is of 
dit doorzet. Waarom deze scepsis?

• Met de uitlevering van studieboeken valt de piek niet meer alleen vlak voor de start 
van het nieuwe schooljaar. Een regelmatigere uitlevering gedurende het jaar komt 
steeds meer voor, omdat scholen veel werken met semesters of studieperiodes, 
waar voor steeds nieuw materiaal nodig is;

• Er is een tweedehandsmarkt;
• Uitgevers gaan meer en meer digitaal uitleveren.

Alles wordt zelf gedaan: van de ontvangst en opslag van de goederen tot aan de goederen 
voorzien van etiketten en barcodes, het orderverzamelen, het voorverdelen per winkel en 
het verzendklaar maken. Het bedrijf heeft zelfs eigen vrachtwagens die kleinere zendingen 
kunnen afleveren. Een groot deel van het transport wordt echter uitbesteed.



Admiraal Helfrichweg 2P
2901 AB Capelle aan den IJssel

 info@ondile.nl
 ondile.nl
 Ondile BV




