Bespreking per risico van de beleidsmaatregelen en
interne controle (IC-) activiteiten
8. Geen flexibiliteit
a. Beleid
•

het vastleggen van een flexibiliteitsnorm;

•

het bepalen in hoeverre een leverancier capaciteitsruimte moet vrijhouden om te
kunnen voldoen aan een eventuele significante verhoging van de inkoopbehoeften
(vooral bij nieuwe producten of onbetrouwbare marktvoorspellingen);

•

het aangaan van een “partnership-“relatie met bepaalde leveranciers. Vooral in de
samenwerking met belangrijke leveranciers is het ontstaan van een wederzijdse
“voorkeur-”behandeling niet denkbeeldig. Zo worden deze leveranciers mee
betrokken in het ontwikkelingsgebeuren en omgekeerd zal bij hen de bereidheid
ontstaan om niet geplande inkopen toch uit te voeren.

b. IC-activiteiten
•

•

het voorzien in een goede behoefteplanning, over een voldoende lange periode zodat
de leverancier zich hierop kan afstemmen. Leveranciers worden dikwijls
geconfronteerd met optimistische aantallen bij de offerteaanvraag om achteraf te
moeten ervaren dat deze initiële aantallen niet bereikt worden. Hierdoor zal de
leverancier het verwachte aantal zelf beginnen inschatten en hierop zijn prijs en
productiecapaciteit afstemmen. Met alle leveringsproblemen vandien als achteraf dan
toch hogere aantallen worden besteld;
het uitwerken van een procedure “behoefteplanning”. Om een betrouwbare
behoefteplanning te bekomen, is een goede procedure noodzakelijk waarbij
regelmatig het planningsproces wordt beoordeeld op zijn effectiviteit;

•

het opnemen van de flexibiliteitseis in het contract. Dit zal wellicht verrekend worden
in de “prijs” maar zoals reeds eerder gezegd is de “laagste” prijs niet steeds de
“beste” prijs;

•

het voorzien in minimum en maximum scenario's en het nagaan van de impact ervan
op de capaciteit van de leverancier. Vooral bij onbetrouwbare marktvoorspellingen is
deze “gevoeligheidsanalyse” belangrijk. Het laat ook toe beslissingen voor te
bereiden voor het geval er zich alternatieve oplossingen opdringen. Ook voor de
leverancier is dit van belang: hij verkrijgt op deze wijze inzicht in het
betrouwbaarheidsinterval van de planningen en kan hiermee rekening houden in zijn
lange termijn planning;

•

het aanleggen van "buffer-/seizoens-"voorraden. Het aanleggen van voorraden is niet
alleen noodzakelijk vanuit kwalitatief oogpunt: ook potentiële leveringsproblemen
nopen ertoe. Soms worden ook “voorraden in consignatie” aangelegd waarbij de
goederen in het magazijn van de producent worden gestockeerd maar de leverancier
de eigendom ervan behoudt en de bevoorrading regelt. De producent betaalt enkel
de “verbruikte” goederen en de leverancier verricht de bevoorrading volgens eigen
logistieke mogelijkheden.

