Crisis? Wat doe je er aan?
Afwachten? Nee toch?!
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De crisis van de afgelopen jaren is door bedrijven aangegrepen om leveranciers het vel over de oren
te trekken. Akzo Nobel dwong een korting van tien procent af. Staatsbank ABN Amro rekent voortaan
twintig procent minder af. Trendsetter was zes jaar geleden al Vendex KBB (tegenwoordig Maxeda),
dat zijn negenduizend leveranciers per oekaze berichtte dat het voortaan slechts 95 procent van de
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rekeningen betaalde. Deze heilloze weg van uitknijpen van leveranciers door inkoopafdelingen is op
de lange termijn nadelig voor alle partijen. Het wordt tijd voor een nieuwe aanpak!
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Gerco Rietveld in zijn boek ‘Inkoop – een
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man walks his talk), die het dan ook nog in

alle marktontwikkelingen in), gingen ze fuseren! Waarbij zijn eigen
organisatie de sterkere partij was.
Hij kreeg de opdracht om beide commerciële organisaties in elkaar
te vlechten. Hij had een dergelijk proces nog nooit zelf begeleid
maar was in het verleden wel lijdend voorwerp van een dergelijke

Het zijn spannende tijden. Alles staat onder
druk. Bedrijven hebben het zwaar. Het consumentenvertrouwen daalt. Werknemers worden
onzeker. De arbeidsmarkt wordt krapper. Het is
nu zaak om je te onderscheiden.

samensmelting geweest. Daarom wilde hij dit goed voorbereiden. Hij
vrat zich in de cultuur van het andere bedrijf in, sprak met mensen,
kwam achter heilige huisjes en maakte een analyse van de verschillen
tussen de commerciële processen van beide bedrijven. Hij keek zelfs
naar de verschillen in klantinformatie en de visie waarop met de markt
werd omgegaan. Een aangepaste CRM-strategie ontspon zich en “The
gap was clear’. Hij maakte zich op voor een projectmatige aanpak om
de nieuwe salesorganisatie neer te zetten.
Op alle fronten zouden de bedrijven in elkaar geschoven worden,
en de nieuwe salesorganisatie leek een prima aanvulling op zijn
bestaande team. Voor één aspect had hij echter wat weinig oog gehad:
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hebben verdiend.

de technische infrastructuur. Dat kwam natuurlijk omdat hij daar zelf
niet zoveel kaas van had gegeten. Dus liet hij dat over aan de beide
IT-afdelingen. Maar wat hij zich niet realiseerde, was dat ook daar de
heilige huisjes stonden. En vanuit een ‘not invented here syndrome’
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ingewikkeld te maken en dus heeft hij zijn

inkooprelaties zijn niet langer competitief

Academic Service / 1e druk / 2009

vermogen wat dit betreft op een laag pitje

en steeds wisselend van aard, maar
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gezet. Toch maken we het oermodel één

coöperatief en langdurig. Inkoop moet haar

stapje ingewikkelder en gaan we over op
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het denken vanuit ketens. Daarin wordt
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waarde gecreëerd van grondstof tot en met

tot een alliantie (ik had het al over het
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ontstond er een patstelling en werd er niet meer naar een gezamenlijke

‘worden bestempeld. En angst of men straks nog wel een baan heeft.
Niets menselijks is hen vreemd… Volgende week spreek ik beide ITafdelingen. Ben benieuwd of we de angel eruit kunnen halen.
Marielle Dellemijn
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