
1.B.5.2
TRANSPORT EN LOGISTIEK IN DE NEDERLANDSE
PAPIERINDUSTRIE

Kranten en boeken; van beide zijn er immens veel. De verschil-
lende voortbrengingsketens ervan hebben een aantal speci¢eke
kenmerken die in deze bijdrage uitvoerig worden belicht. Belan-
gen en verantwoordelijkheden worden expliciet bij bepaalde
partijen neergelegd en zorgen zo voor een geoliede machine.

1 Inleiding

Voor logistiek managers kunnen analyses van de logistieke organisatie in andere
bedrijfstakken interessante inzichten opleveren. Zo kan geleerd worden van de
manier waarop anderssoortige bedrijven logistieke knelpunten oplossen of hoe
zij aan bepaalde eisen van ‘customer service’ weten te voldoen binnen rand-
voorwaarden van ¢nancie«le, logistieke en andere aard.

In dit artikel wordt ingegaan op de organisatie van transport en logistiek in de
Nederlandse papierindustrie. Meer speci¢ek wordt gefocust op de voortbren-
gingsketens van boeken en kranten, waarbij een groot aantal verschillende
sectoren betrokken is. Allereerst wordt de logistieke organisatie van de kran-
tenketen besproken waarna de boekenlogistiek aan de orde komt. Het blijkt
dat om bepaalde logistieke doelen te behalen, bedrijven hun logistiek ver-
schillend organiseren. Leerzaam is ook de wijze waarop bedrijven uit de pa-
pierindustrie omgaan met de ontwikkelingen in hun omgeving. Een en ander
wordt nader uitgewerkt voor een tweetal scenario’s, namelijk een waarin de
kosten van het goederenvervoer in de toekomst stijgen en een waarin de kwa-
liteit van het vervoer verslechtert. Ten slotte worden enkele lessen uit de pa-
pierlogistiek getrokken voor andere bedrijfstakken.

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op het proefschrift van de auteur (Runhaar,
2002). Indien geen expliciete verwijzing naar een bron wordt gemaakt, is hieruit
geput.

2 De krantenlogistiek

In Nederland worden verschillende soorten kranten geproduceerd: de bekende
dagelijkse, landelijke en regionale dagbladen, stads- en wijkkrantjes die weke-
lijks of tweewekelijks verschijnen, vakkranten (zoals het Nieuwsblad Transport),
advertentiekrantjes en dergelijke. In totaal betreft het ongeveer 2500 verschil-
lende titels. Een groot deel van deze kranten wordt gedrukt door de landelijke
en regionale dagbladuitgeverijen. Deze bedrijven gebruiken hun drukcapaciteit
om tijdens de ‘daluren’ reclamemateriaal en dergelijke te drukken.
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Bij de voortbrenging van kranten zijn verschillende typen bedrijven betrokken.
In termen van volume worden de belangrijkste hiervan gevormd door de pa-
pierproducenten, de oud-papierhandelaren die toeleveren aan de papierindu-
strie, (gespecialiseerde) vervoerders en de dagbladuitgevers die doorgaans ver-
antwoordelijk zijn voor de samenstelling, productie en distributie van kranten.

In deze paragraaf wordt de organisatie van transport en logistiek in de pa-
pierindustrie behandeld aan de hand van drie speci¢eke aspecten:
^ de organisatie van productie en distributie: de ruimtelijke organisatie van de

activiteiten, het logistieke besturingsconcept (waaronder voorraadbeheer)
en de logistieke customer service;

^ de afwikkeling van het transport: de verdeling van verantwoordelijkheden ten
aanzien van het transport, de keuze van vervoerswijze en vervoersef¢ciency;

^ de leidende logistieke principes: het integraal zijn van de logistiek en het belang
van kostenbeheersing versus de customer service.

Deze indeling is gekozen omdat het eerste aandachtspunt, de organisatie van
productie en distributie, inzicht geeft in de aspecten die de randvoorwaarden
aangeven waarbinnen het goederenvervoer plaatsvindt. Vanuit deze optiek
wordt het tweede aandachtspunt duidelijk, namelijk de afwikkeling van het
transport. Ten slotte geeft de beschrijving van de logistieke principes, het derde
aandachtspunt, inzicht in de vraag waarom bepaalde logistieke keuzes zijn
gemaakt.

2.1 Organisatie van productie en distributie

Het ruimtelijk schaalniveau waarop de productie- en distributieactiviteiten ge-
relateerd aan de krantenlogistiek worden uitgevoerd, verschilt nogal per sector.
Figuur 1 schetst de typische krantenketen, waarbinnen bepaalde activiteiten
sterk internationaal zijn georie«nteerd (bijvoorbeeld papierinkoop), terwijl an-
dere juist een sterk lokaal karakter hebben (zoals de krantendistributie). Ge-
deeltelijk is het ruimtelijke schaalniveau te verklaren uit logistieke factoren.
Oud-papierinzameling is bijvoorbeeld een typisch lokale aangelegenheid van-
wege de relatief hoge kosten van transport en inzameling, terwijl in de kran-
tendistributie de afstand tussen druklocatie en abonnees wordt beperkt door
eisen ten aanzien van de doorlooptijd. Er zijn echter ook andere factoren in het
spel. Zo wordt het meeste krantenpapier (zogeheten ‘newsprint’) internationaal
ingekocht omdat er in Nederland maar e¤e¤n leverancier is.

Stap 1: papierproductie en -distributie
Krantenpapier dat wordt betrokken van buitenlandse leveranciers wordt
doorgaans op voorraad gehouden in terminals bij zeehavens en is op afroep
beschikbaar. Krantenuitgevers die zelf hun kranten drukken (zoals de uitgevers
van de landelijke dagbladen) en speciale drukkerijen (met name voor regionale

Figuur 1
Typische ruimtelijke structuur
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dagbladen, huis-aan-huiskranten, folders en dergelijke), spreken vaak voor
lange tijd af een bepaalde hoeveelheid papier te betrekken. Op het moment dat
het papier wordt afgeroepen, wordt pas over de papierprijzen onderhandeld.
Het voorraadrisico ligt derhalve grotendeels bij de papierproducent. Papier is
echter niet bederfelijk en heeft een beperkt risico op incourantie vanwege het
feit dat het aantal afnemers vrij stabiel is en er weinig soorten krantenpapier
zijn. Hierdoor bestaan de voorraadkosten voornamelijk uit de opslagkosten en
rente op ge|«nvesteerd vermogen. Overigens zijn de voorraden krantenpapier
aanzienlijk vanwege het feit dat dit product in massaproductie wordt vervaar-
digd en de vraag juist meer geleidelijk in de tijd is.

De belangrijkste toeleveranciers voor de papierindustrie zijn oud-papiergroot-
handelaren en celluloseleveranciers. Voor de productie van krantenpapier is
oud papier de belangrijkste grondstof. Omdat de oud-papiervezels na een paar
keer te zijn hergebruikt te kort worden, dient echter verse vezel (cellulose) te
worden toegevoegd. Bij de productie van dure papiersoorten van hoge kwaliteit
(voor boeken of andere gra¢sche doeleinden) wordt juist voornamelijk ge-
bruikgemaakt van verse vezel (Vroonhof en Sas, 1996). Oud papier wordt
doorgaans ingekocht in een straal van zo’n 400 tot 450 km rond de fabriek,
afhankelijk van de beschikbaarheid, kwaliteit en prijzen van de diverse leve-
ranciers. Overigens betekent dit niet dat de oud-papierleveranciers zich beper-
ken tot afzetgebieden van overeenkomstige grootte: zo’n 60% van het in Ne-
derland ingezamelde oud papier wordt gee«xporteerd naar het Verre Oosten
(Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie, 2001). Hiervoor wordt gebruik-
gemaakt van het feit dat van Europa naar het Verre Oosten relatief veel lege
containers worden vervoerd, waarvoor lage tarieven worden gevraagd. Oud
papier wordt vrijwel uitsluitend in ‘full truck loads’ (FTL) door de leverancier
aangevoerd. Cellulose wordt ingekocht binnen een grotere straal dan het oud
papier, dit vanwege het feit dat de belangrijkste leveranciers zijn geconcentreerd
in Skandinavie«, Zuid-Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Leveranciers slaan
hun bulkvoorraden meestal op in loshavens, waarvandaan op afroep wordt
geleverd. Deze decentrale distributiestructuur maakt het mogelijk om snel en
frequent te leveren vergeleken met directe leveringen vanuit de fabriek, terwijl
ook de transportkosten kunnen worden geminimaliseerd doordat distributie
per truck slechts over kleine afstanden plaatsvindt (Lehtonen en Holmstro«m,
1998).

De logistieke performance ligt van oudsher hoog. Zo claimen papierprodu-
centen een leverbetrouwbaarheid van 96 tot 100% van de verzendingen (uit-
gedrukt in het aantal te late bezorgingen). Een onderzoek uit 1992 wees uit dat
de hoge leverbetrouwbaarheid in de papierindustrie alleen voorbijgestreefd
werd in de voedings-, tabaks- en drankenindustrie (A.T. Kearney, 1993).

Stap 2: krantenproductie en -distributie
Krantenuitgevers en -drukkers roepen papier af voor de volgende dag of laten
het ‘just-in-time’ bezorgen om te kunnen besparen op de opslag- en ‘handling’-
kosten. Zij bestellen direct bij de fabrikant vanwege de grote volumes en de min
of meer regelmatige vraag, waardoor de rol van de groothandel als tussen-
schakel geen toegevoegde waarde heeft.

De productie van kranten verschilt per type krant. Zo is de tijdsperiode waarin
bijvoorbeeld stadskranten worden geschreven, veel langer dan die van dag-
bladen, waarin het grootste deel van de artikelen uitzonderlijk actueel is. De
productie van dagbladen staat daarom onder hogere tijdsdruk dan die van
stadskrantjes en reclamemateriaal. Omdat het logistieke proces hierdoor
complexer en interessanter is, wordt verder alleen op de dagbladproductie in-
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gegaan. Dit proces is ingeklemd tussen enerzijds de wens van de redactie zo laat
mogelijk te sluiten om het laatste nieuws op te nemen en anderzijds de harde
deadlines voor de bezorging. Dagbladproductie is dan ook tot op de minuut
gepland. Bij ochtendbladen sluit de redactie rond 0.00 uur, waarna het druk-
ken begint. Het drukproces duurt ongeveer vier uur. In het geval van belangrijke
nieuwe berichten wordt een nieuwe editie gemaakt waarvoor kleine aanpas-
singen in het drukproces nodig zijn. Distributie begint direct nadat de eerste
pallets gereed zijn en is een continu proces. Begonnen wordt met transport
naar de meest verweggelegen hubs, terwijl de dichtstbijzijnde hubs als laatste
hun kranten krijgen. Gezien het voorgaande is het mogelijk dat bijvoorbeeld
Limburg en Amsterdam op een bepaalde dag verschillende edities ontvangen
van dezelfde krant.

Vanuit de hubs worden de ladingen gesplitst en doorvervoerd naar de lokale
agentschappen, waarvandaan de ¢jndistributie plaatsvindt, meestal per ¢ets.
De bezorgwijken zijn zo bepaald dat ze binnen 45 tot 60 minuten kunnen
worden bestreken in verband met de uiterste bezorgtijd. Ongeveer 90% van de
dagbladen wordt op deze wijze gedistribueerd; de overige 10% vindt zijn weg
naar de lezer via kiosken, tabakszaken, benzinestations, enzovoort (Koninklijk
Verbond van Gra¢sche Ondernemingen, 2001). Door de gedetailleerde plan-
ning en nauwe samenwerking tussen uitgevers en vervoerders wordt een lever-
betrouwbaarheid gerealiseerd van 99.95 tot 99.97%, uitgedrukt in te laat of
niet bezorgde kranten.

Bij avondkranten is de tijd tussen het sluiten van de redactie en de uiterlijke
bezorgtijd een stuk korter dan bij ochtendkranten. Hierdoor ontstaat toene-
mende tijdsdruk in de distributie en een grotere gevoeligheid voor storingen. De
distributie vindt echter voor een groot deel overdag plaats. De heersende ver-
keerscongestie vertraagt steeds vaker de bezorging van de avondbladen. Om
‘lucht’ te scheppen in het productie- en distributieproces zijn enkele uitgevers
overgestapt van avond- naar ochtendkranten.

De meeste landelijke dagbladen worden op een of twee locaties binnen Ne-
derland gedrukt. Avondkranten worden soms gedeeltelijk door regionale
drukkers gedrukt, voornamelijk om ¢les te omzeilen (Bus en anderen, 1999).
Regionale dagbladen worden vaak in de eigen regio gedrukt, maar ook elders
als dat qua productieplanning (bezettingsgraad) beter uitkomt.

Samenwerking in de keten
In de krantenketen wordt steeds meer samengewerkt. Een vorm hiervan zijn de
‘vendor managed inventories’, waarbij de leverancier zorgdraagt voor aanvul-
ling van de klantvoorraad. Dit principe wordt inmiddels toegepast door zowel
bepaalde oud-papierleveranciers als papierproducenten. Daarnaast wordt in
toenemende mate informatie uitgewisseld over voorraden en verkoopprognoses
om zodoende productie en voorraden ketensgewijs te optimaliseren.

Vanwege de bestaande grote problemen rond de werving van bezorgers zijn
enkele grote dagbladuitgeverijen recent gestart met een proef om de bezorging
van hun dagbladen te bundelen. Door de opzet van een gemeenschappelijk
bezorgbedrijf zou de krantenbezorger straks meerdere titels in de tas hebben in
plaats van e¤e¤n, zoals nu. Deze samenwerking heeft als doel besparing op be-
zorgkosten, maar kan eveneens leiden tot interessante reducties van de trans-
portkosten door meer consolidatie van de krantenstromen.
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2.2 Afwikkeling van het transport

Doorgaans zijn de bedrijven alleen verantwoordelijk voor het uitgaande ver-
voer; transport van leveringen wordt meestal door de leverancier verzorgd. Een
uitzondering is het vervoer van papier vanuit de haventerminals, dat vaak door
de afnemer moet worden georganiseerd.

De keuze van vervoerswijze varieert per sector. Papierproducenten gebruiken
verschillende modaliteiten. Bulktransport van papier uit Skandinavie« en elders
naar de loshavens in West-Europa geschiedt veelal over zee. Distributie vanuit
de havens en over korte afstanden binnen West-Europa geschiedt meestal over
de weg in FTL’s. Celluloseleveranciers hebben een identieke wijze van transport.
Oud papier wordt voor het grootste gedeelte over de weg vervoerd in FTL’s.
Zendingen naar het Verre Oosten worden daarentegen gecontainiseerd en via
de binnenvaart naar de haven vervoerd, vanwaaruit transport over zee plaats-
vindt. Krantenuitgevers maken uitsluitend gebruik van wegtransport voor het
vervoer van drukpers naar hub. Hierbij wordt overwegend gebruikgemaakt van
eigen vervoer; voor ander vervoer worden beroepsvervoerders ingeschakeld. De
capaciteit van het eigen wagenpark is afgestemd op een piekvraag, die echter
zelden voorkomt. Hierdoor is de gemiddelde beladingsgraad relatief laag.
Daarbij komt dat vrijwel uitsluitend leeg teruggereden wordt.

Aan het vervoer van papier worden hoge eisen gesteld vanwege het vaak
voorkomen van just-in-time leveringen en het feit dat eventuele beschadiging
het papier waardeloos maakt en kan leiden tot papierbreuk. Leveranciers
worden doorgaans ¢nancieel verantwoordelijk gesteld voor dergelijke schade.
Als gevolg hiervan worden vaak gespecialiseerde vervoerders ingeschakeld
(Dohmen, 2001). In de regel wordt het transport uitbesteed. Uitzonderingen
zijn echter de oud-papierinzamelaars en -groothandelaren. Oud-papiergroot-
handelaren maken echter deels gebruik van commercie«le vervoerders. Hierbij
wordt, net als bij het transport naar het Verre Oosten, getracht om ‘lege’ ritten
te vullen waardoor gunstige tarieven kunnen worden verkregen.

2.3 Leidende logistieke principes

Binnen de sectoren die betrokken zijn bij de voortbrenging en distributie van
kranten, wordt gestuurd op verschillende logistieke doelen. Voor papierpro-
ducenten is een hoge bezettingsgraad van het machinepark een belangrijk doel.
Vanwege schaalvoordelen in de productie wordt met name newsprint in grote
hoeveelheden geproduceerd. De kosten van de resulterende hoge voorraden
worden overtroffen door de kostenbesparingen als gevolg van massaproductie.
Een dergelijke focus op de aanbodzijde wordt ook aangetroffen in de oud-
papierbranche. Door de relatief hoge kosten van inzameling en transport vindt
de collectie typisch lokaal plaats. Hierdoor kan een hoge productiviteit van het
rijdend/inzamelend personeel worden verkregen. Er wordt vrijwel uitsluitend in
volle wagens gereden. Dit laatste is ook het geval bij de oud-papiergroothandel,
hoewel deze in een ruimer geogra¢sch gebied opereert (zie paragraaf 2.1). In de
dagbladuitgeverij zijn drie doelen van belang: optimalisatie van de bezettings-
graad van de drukpersen, een hoge leveringsbetrouwbaarheid (waarbij strikte
uiterste bezorgtijden gelden) en £exibiliteit in de productie en distributie. Dit
laatste is het gevolg van de neiging van uitgevers de redacties zo laat mogelijk te
sluiten waardoor het druk- en distributieproces onder tijdsdruk kan komen.

Het belang van de logistieke kosten varieert per sector. Transportkosten zijn
met name van belang in de oud-papiersector, waar door een lage product-
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waardedichtheid de transportkosten direct van invloed zijn op de prijzen en de
omvang van de afzetmarkten. Voor de dagbladuitgeverijen en -drukkers zijn de
voorraad- en opslagkosten van meer belang. Dagbladuitgevers laten zich bij-
voorbeeld in toenemende mate just-in-time beleveren met newsprint om te
besparen op (met name) de opslag- en handlingkosten. Verder zijn de kosten
van de ¢jnmazige distributie van groot belang (circa 10 tot 15% van de totale
kosten). Dit betreft echter de bezorgkosten en niet de kosten van gemotoriseerd
transport. Zoals eerder vermeld zijn in de papierindustrie de productiekosten
het meest belangrijk.

De ‘rijpheid’ van de logistiek varieert tevens per sector. Zo is de aandacht voor
de logistieke kosten relatief laag bij krantenuitgeverijen en -drukkerijen. In deze
sector is het vooral van belang om de producten op de juiste tijd op de juiste
plek te bezorgen; minder aandacht is er voor de eraan verbonden kosten. Dit
wordt waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door de relatief beschermde
markt waarin vooral de uitgevers zich bevinden, door de oligopolistische
marktstructuur en de zowel verticale als horizontale prijsregulering.1 Onder
invloed van de toenemende verkeerscongestie, het feit dat prijsregulering in de
nabije toekomst zal worden verboden en de teruglopende advertentie-inkom-
sten (goed voor zo’n 60% van de totale inkomsten) neemt kostenbeheersing in
belang toe. Zo zijn vrij recent binnen de grote uitgeversholdings de trans-
portactiviteiten gecentraliseerd, terwijl optimalisatie van voorraden een vrij
nieuwe trend is bij de (rotatie-)drukkers die (mede) gespecialiseerd zijn in
krantendruk.

In de papierindustrie is er weinig integratie tussen marketing en logistiek. Lo-
gistieke afdelingen moeten doorgaans vervullen wat aan klanten is beloofd,
hoewel dit uit kostenoogpunt niet optimaal hoeft te zijn. Vanwege de hoge
logistieke kosten danwel de tijdsdruk speelt dit veel minder in de oud-papier-
branche en de dagbladuitgeverij.

3 De boekenlogistiek

In de productie en distributie van boeken is een groter aantal sectoren be-
trokken dan in de krantenketen. Dit komt doordat de uitgeverijen niet ook het
drukproces uitvoeren, maar dit uitbesteden. Op hun beurt besteden drukkers
het afwerken van drukwerk (binden en dergelijke) weer uit aan gespecialiseerde
binders. Ten slotte wordt de distributie uitgevoerd door hetzij de uitgever, hetzij
een gespecialiseerde distributeur. De grootste distributeur van Nederlandstalige
boeken is het Centraal Boekhuis in Culemborg.

De kranten- en boekenketens kennen overeenkomsten (papiergebruik, druk-
proces), maar ook grote verschillen. Vanuit logistiek oogpunt zijn de voor-
naamste verschillen gerelateerd aan:
^ Waardedichtheid: boeken zijn doorgaans duurder per gewicht dan kranten,

wat deels komt doordat gebruik wordt gemaakt van hoogwaardiger papier.
^ Houdbaarheid: kranten verliezen hun waarde na e¤e¤n dag (dagbladen) of en-

kele dagen (wijkkrantjes en dergelijke), terwijl boeken een langere levensduur
hebben.

^ Commercieel risico: dit is mede gerelateerd aan de houdbaarheid. Echter,
terwijl kranten voor 90% een vaste afzet kennen, is de afzet van boeken veel

1 Bij horizontale prijsregulering besluiten de uitgevers gezamenlijk tot prijsverhoging; bij
verticale prijsregulering stellen de uitgeverijen de ‘retail’-prijzen vast.
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moeilijker in te schatten. Zo verschijnen er in het Verenigd Koninkrijk ge-
middeld 2000 nieuwe titels per week met een gemiddelde commercie«le le-
vensduur van twaalf weken (Lewis, 2000, pp. 16^20).

^ Productiedoorlooptijd: boeken worden in maanden of jaren geschreven, terwijl
krantenartikelen in dagen of weken totstandkomen. Wanneer een manu-
script voor een boek is goedgekeurd, duurt het gemiddeld drie tot vijf weken
voordat het boek in de winkel ligt; bij kranten gebeurt dit in een paar uur tot
maximaal twee weken.

^ Oplage: kranten worden doorgaans in veel grotere volumes gedrukt dan
boeken. Dit ligt niet alleen aan de omvang van de vraag, maar ook aan het
gebruik van boekuitgevers hun risico’s te verminderen door meerdere edities
te drukken indien een boek goed ‘loopt’ (Heijne den Bak en anderen, 2000).

^ Varie«teit: boeken verschijnen in een veel grotere varie«teit wat taal en inhoud
betreft dan kranten: er zijn schoolboeken, vakboeken, wetenschappelijke
boeken en ‘algemene’ boeken zoals romans.2

3.1 Organisatie van productie en distributie

Figuur 2 geeft een voorbeeld van de ruimtelijke structuur van de boekenketen
waarbij is uitgegaan van productie binnen Nederland. Wederom wordt het
meeste papier ge|«mporteerd, waarbij Skandinavie« een belangrijke leverancier is.
In tegenstelling tot de krantenketen wordt het papier echter voor het grootste
deel via papiergroothandelaren gedistribueerd. De meeste drukkers betrekken
hun papier van Nederlandse groothandelaren. Drukkers en binders kennen
meestal een klein afzetgebied (d.w.z. regio’s binnen Nederland). De boekhan-
del is zoals bekend een typisch lokale activiteit; klanten hoeven doorgaans niet
ver te reizen om een boek aan te schaffen.

Stap 1: papierproductie en -distributie
Papier dat wordt gebruikt voor boeken (zogenoemd ¢jnpapier) is van een ho-
gere kwaliteit dan newsprint, wat samenhangt met de gra¢sche eisen (druk-
techniek) en het feit dat er hogere eisen worden gesteld aan verkleuring en
houdbaarheid. Vanwege de vele in omloop zijnde soorten papier, vervaardigd
door gespecialiseerde leveranciers, en het feit dat er slechts weinig Nederlandse
papierproducenten zijn, wordt een groot deel van het papier ge|«mporteerd.

Door de varie«teit in papiersoorten is de productie van ¢jnpapier in mindere
mate een massaproces dan dat van krantenpapier. De afzet is minder goed in te
schatten en minder regelmatig dan bij newsprint. Hierdoor wordt vaker op
klantorder en in kleinere ‘batches’ geproduceerd.

Figuur 2
Typische ruimtelijke structuur
van de boekenketen. NB:
inkomende stromen voor
papierfabrikanten zijn gelijk
aan die bij krantenpapier (zie
¢guur 1)

NederlandWest-EuropaSkandinavië

papier-
fabriek

haven-
terminal

haven-
terminal

papier-
groothandel

drukker binder boeken-
distributeur

boek-
winkel

lezer

2 Zo’n 55% van de in Nederland verkochte boeken betreft algemene boeken, terwijl
circa 75% van de in Nederland verkochte boeken Nederlandstalig is.
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In tegenstelling tot bij de fabricage van newsprint wordt voor ¢jnpapier voor-
namelijk verse vezel gebruikt, hetgeen nodig is vanwege de hogere kwaliteit van
het papier. Hierdoor is de gemiddelde afstand waarover de grondstoffen
worden vervoerd, substantieel groter dan in het geval van newsprint (zie pa-
ragraaf 2.1).

De grootste papiervoorraden liggen niet bij de producent, maar bij de groot-
handel. Er zijn twee typische wijzen waarop papier wordt gedistribueerd naar
groothandelaren en andere klanten: direct en indirect. Directe leveringen vin-
den meestal plaats over de weg en zijn klantspeci¢ek. Voor papier dat een re-
gelmatiger afzet kent en/of in grotere hoeveelheden wordt geproduceerd, wordt
vaak een getrapt distributiesysteem gehanteerd dat ook bij newsprint wordt
gebruikt. Hierbij worden papiervoorraden in haventerminals opgeslagen en
wordt geleverd op afroep.

Papiergroothandelaren bestrijken in de regel een afzetgebied dat beperkt is tot
Nederland. Zij houden grote voorraden aan om snel te kunnen leveren. Het
assortiment kan zo’n 4500 tot 5000 verschillende papiersoorten betreffen,
gerelateerd aan gewicht, kleur en formaat. Een deel hiervan wordt door de
groothandelaar klantspeci¢ek gemaakt (dat wil zeggen, gesneden), zodat het
fysieke assortiment kleiner is. Zogenoemde ‘fast-moving’ papiersoorten worden
gemiddeld twee tot zes weken op voorraad gehouden, terwijl ‘slow-movers’ vijf
maanden of langer in het magazijn kunnen liggen opgeslagen. De trend van
voorraadminimalisatie bij drukkers heeft geleid tot hogere voorraden, omdat
groothandelaren vaak de voorraadfunctie van hun klanten overnemen (vendor
managed inventories).

Papiergroothandelaren ontvangen hun orders in de regel e¤e¤n dag voordat be-
zorgd moet worden. Dit wordt veroorzaakt doordat drukkers het bestellen van
papier uitstellen totdat een drukopdracht binnen is en zij, om op opslagruimte
en voorraadkosten te kunnen besparen, per drukopdracht bestellen. Vanwege
dit laatste wordt in toenemende mate just-in-time levering gee«ist; soms houdt
dit in dat het papier direct de drukpers in wordt geschoven. Vanwege overca-
paciteit in de papiergroothandel zijn de groothandelaren gedwongen zich te
conformeren aan deze eisen van de klant, hoewel ze het logistiek management
bemoeilijken. De orderdoorlooptijden zijn bij papierproducenten namelijk
aanzienlijk langer dan bij drukkers (in de regel twee tot veertien dagen),
waardoor grote voorraden moeten worden gehouden waarop een aanzienlijk
voorraadrisico rust.

Stap 2: boekproductie en -distributie
Het grootste deel van de in Nederland verkochte boeken wordt uitgebracht
door Nederlandse uitgevers; daarom zal in het navolgende uitsluitend op deze
bedrijven worden ingegaan. Uitgevers bevinden zich overal in Nederland, maar
de grootste concentraties zijn te vinden in Noord- en Zuid-Holland. Uitgevers
richten zich op de acquisitie en beoordeling van manuscripten, marketing en
verkoop. Het drukken en binden van boeken wordt uitbesteed. De meeste huis-
tuin-en-keukenboeken worden in e¤e¤n editie gedrukt, net als kinderboeken, wat
voornamelijk geschiedt door goedkope drukkerijen in Zuid- en Oost-Europa.
De overige boeken worden doorgaans in meerdere edities en in kleinere oplages
gedrukt door Nederlandse bedrijven.

Drukkers zijn in de regel gespecialiseerd in het drukken van meerkleurige of juist
zwart-witboeken, pockets, hoogwaardige (luxe) boeken, enzovoort, waarvoor
verschillende soorten drukpersen nodig zijn. Het binden wordt vrijwel altijd
uitbesteed aan gespecialiseerde binders. Als de boeken gebonden zijn, vindt de
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verdere distributie plaats, wat voor het grootste deel geschiedt via boekhan-
delaren.3

De boekhandel wordt normaal gesproken binnen 24 uur beleverd. Aanlevering
vindt plaats gebruikmakend van twee distributiekanalen: ofwel via eigen dis-
tributiecentra van uitgevers (dit betreft meestal gespecialiseerde uitgeverijen van
educatieve, wetenschappelijke en professionele boeken), ofwel via een gespe-
cialiseerde groothandel waarvan het Centraal Boekhuis in Culemborg de
grootste is. Het meeste wordt echter uitbesteed, omdat het aantal boekhandels
groot is en de te leveren volumes klein, waardoor de distributiekosten voor
uitgevers te hoog zouden zijn.

Onafhankelijk van het gekozen distributiekanaal blijven de uitgevers het voor-
raadrisico dragen. Gezien de hoeveelheid boeken die jaarlijks uitkomt en de
moeilijk in te schatten vraag is het voorraadrisico aanzienlijk. Dit risico wordt
echter niet alleen door de uitgever gedragen. In de boekhandel liggen namelijk
ook grote voorraden, wat uit marketingoogpunt noodzakelijk is. Zo’n 75% van
de klanten heeft namelijk vooraf geen speci¢ek beeld van het boek dat men wil
kopen, maar ‘snuffelt’ in de collectie. Om deze reden zijn boekhandels die al-
leen bestsellers aanbieden, niet aantrekkelijk voor grote massa’s klanten.

Net zoals in de krantenuitgeverij is in de boekenuitgeverij sprake van verticale
prijsregulering. Het belangrijkste doel hiervan is de beschikbaarheid van een
breed assortiment aan boeken, dat via kruissubsidie«ring in stand wordt ge-
houden. Ook deze prijsregulering zal echter in de nabije toekomst worden af-
geschaft (waarschijnlijk in 2005). De indruk bestaat dat de prijsregulering heeft
gezorgd voor een relatief lage aandacht voor logistieke kosten. Uitgevers zou-
den zich vooral richten op de acquisitie en marketing van manuscripten, maar
het productieproces chaotisch afhandelen. Veel activiteiten die parallel uitge-
voerd kunnen worden, zouden bijvoorbeeld juist sequentieel worden uitge-
voerd, waardoor extra tijd nodig is. De toenemende druk op de orderdoor-
looptijden en de binnenkort af te schaffen prijsregulering hebben echter geleid
tot meer aandacht voor de productielogistiek.

Hoewel zowel uitgevers als boekhandelaren over voorraden beschikken, ligt het
grootste risico bij de handel. Dit komt doordat de uitgevers hun oplages deels
baseren op de (verwachte) orders van de boekhandel en doordat zij de retail-
prijs bepalen. Door recente technologische ontwikkelingen zijn zowel de
boekuitgevers als de boekhandelaren erin geslaagd hun voorraadrisico te ver-
lagen. Het internet heeft ‘virtuele’ boekhandelaren zoals Bol.com en Ama-
zon.com de mogelijkheid geboden om een grote collectie boeken aan te bieden
zonder dat hierbij omvangrijke voorraden nodig zijn. Fast-movers worden na-
melijk veelal centraal opgeslagen, terwijl in geval van slow-movers boeken na
betaling door de klant worden besteld bij de uitgever. In de tweede plaats
hebben ‘printing-on-demand’-technieken het mogelijk gemaakt om een boek
pas te drukken wanneer daar vraag naar bestaat. Aangetekend moet wel wor-
den dat deze techniek nog in de kinderschoenen staat en het wel de voorraad-
en opslagkosten verlaagt, maar niet de productiekosten (met name het schrij-
vershonorarium en de opmaak).

Samenwerking in de keten
Net zoals in het geval van de krantenketen wordt in toenemende mate sa-
mengewekt in de keten. Vendor managed inventories worden aangeboden door

3 Zo’n tweederde van alle boeken wordt door de boekhandel verkocht; de rest wordt
verspreid via grote warenhuizen, boekenclubs, ramsjwinkels en andere retailers.
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papiergroothandelaren, drukkers en binders. Deze praktijk is voor de papier-
groothandel al besproken. In geval van drukkers en binders worden de kant-en-
klare boeken op afroep bezorgd bij de uitgever of elders.

Tussen uitgevers en boekhandelaren wordt in toenemende mate samengewerkt
in de vorm van uitwisseling van verkoopprognoses, elektronisch bestellen en
afstemming tussen de gewenste frequentie van belevering en de productie-
planning van uitgevers. Door de dreigende afschaf¢ng van de verticale prijsre-
gulering wordt de logistiek namelijk meer op gelijkwaardige wijze gecoo«rdi-
neerd, in plaats dat zij ‘van bovenaf’ wordt opgelegd zoals vroeger.

In het geval van de ‘virtuele’ boekhandel is de samenwerking het meest ver
uitgewerkt, wat samenhangt met het feit dat snelle aanlevering nodig is. Ver-
geleken met de traditionele boekhandel is namelijk het nadeel dat de klant vijf
tot zeven dagen moet wachten voordat het boek geleverd is. In de tussentijd
moet het boek uit het centrale magazijn worden gepickt, verpakt en vaak over
grote afstand verstuurd. Om die reden is de informatie-uitwisseling tussen de
partners in hoge mate ge|«ntegreerd.

3.2 Afwikkeling van het transport

De verantwoordelijkheid voor het uitgaande vervoer is doorgaans als volgt
verdeeld: de uitgevers zenden de drukklare manuscripten via koeriers naar de
drukkers. Min of meer gelijktijdig wordt dan ook het papier geleverd door de
groothandel (in ‘less-than-truckload’, LTL). Het vervoer van het drukwerk naar
de binder wordt door de drukkers geregeld, voor het grootste deel met behulp
van eigen vervoer (bestelbussen of kleine vrachtwagens). Gebonden boeken
worden o¤f door de binder o¤f (wat vaker gebeurt) door de boekdistributeur
vervoerd. In beide gevallen speelt eigen vervoer een grote rol.

Het wegvervoer domineert in het totale boekenvervoer. Internationaal en in-
tercontinentaal vervoer vindt daarnaast plaats over zee of via de lucht. De ge-
middelde beladingsgraad is hoog in het geval van papier- en boekgroothan-
delaren, omdat zij bulkvolumes (laten) vervoeren en actief zoeken naar
retourvracht. Het eigen vervoer door drukkers en binders kent echter een lage
beladingsgraad vanwege de hoge tijdsdruk, het feit dat niet of nauwelijks wordt
gezocht naar retourlading en het gebrek aan bundeling van lading tussen ver-
schillende drukkers of binders.

3.3 Leidende logistieke principes

Net zoals in de krantenketen is sprake van verschillende logistieke doelen die
worden nagestreefd. Deels hangen zij samen met het aandeel dat de logistieke
kosten hebben in de totale bedrijfskosten. De voorraad-, opslag- en trans-
portkosten zijn relatief hoog bij bedrijven met een groothandelsfunctie zoals
papiergroothandelaren en boekdistributeurs. Ook de virtuele boekhandel kent
hoge transportkosten als gevolg van het feit dat de boekenstroom relatief ge-
fragmenteerd is, in de regel bestaande uit orders van e¤e¤n of enkele boeken, en
boeken over grote afstanden worden vervoerd. Bij deze bedrijven is er veel
aandacht voor minimalisering van de logistieke kosten. Hierbij dient echter
rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden die door de klant
worden gesteld. Met name de (toenemende) druk op de orderdoorlooptijden
maakt de consolidatie van goederenstromen moeilijk en leidt tot toenemende
transportkosten.
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Iets anders doet zich voor in de boekenuitgeverij en -productie. Het logistieke
bewustzijn is, zoals eerder gesignaleerd, in de uitgeverij pas betrekkelijk recent
opgekomen. In deze sector spelen andere motieven zoals snelle levering en
spreiding van commercie«le risico’s door bijvoorbeeld uitgave in meerdere edi-
ties een veel voornamer rol dan logistieke kostenminimalisatie. Onder drukkers
en binders is het belangrijker om hoge bezettingsgraden te halen en te voldoen
aan de klantenwens dan om bijvoorbeeld het transport zo ef¢cie«nt mogelijk in
te richten. Er is nauwelijks sprake van consolidatie van vracht. Echter, uitbe-
steding van vervoer leidt tot hogere kosten, omdat dan koeriers moeten worden
ingeschakeld.

4 Hoe gaan bedrijven in de

Nederlandse papierindustrie om

met drastische kostenstijgingen en

de toenemende congestie in het

goederenvervoer?

De voorgaande paragrafen maken duidelijk dat, om bepaalde logistieke doelen
te bereiken, bedrijven uit de besproken sectoren hun productie- en distribu-
tieprocessen op verschillende wijze inrichten. Hieruit kunnen op zich al inte-
ressante lessen worden getrokken door logistiek managers die in vergelijkbare
situaties werken. Aanvullend inzicht kan echter worden verkregen indien wordt
beschouwd hoe bedrijven op bepaalde externe ontwikkelingen hebben gerea-
geerd danwel verwachten te reageren.

In deze paragraaf worden twee concrete cases uitgewerkt waarin de sector
wordt geconfronteerd met veranderingen in haar omgeving. Beide hebben be-
trekking op het goederenvervoer. In het eerste scenario nemen de kosten van het
goederenvervoer sterk toe doordat in Europa de ‘externe’ kosten van het
vrachtvervoer (bijvoorbeeld de kosten van milieuvervuiling en verkeersonveilig-
heid) worden doorberekend aan de vervoerders. In het tweede scenario wordt
verondersteld dat het infrastructuurbeleid in de komende jaren onvoldoende
zal zijn om de groei van het (goederen)vervoer op te vangen, waardoor de
verkeerscongestie nog aanzienlijk zal toenemen.

Met 41 (logistiek) managers uit de papierindustrie is gesproken over de wijze
waarop zij verwachten te reageren op bovengenoemde scenario’s indien deze in
de komende tien jaar werkelijkheid zouden worden.

4.1 Reacties uit de papierindustrie op scenario 1:
sterk toenemende transportkosten

In dit scenario is uitgegaan van een substantie«le verhoging van de transport-
kosten (zie tabel 1; voor meer informatie, zie Runhaar, 2002). In het wegver-
voer zou doorberekening van de maatschappelijke kosten bijvoorbeeld leiden
tot een stijging van de tarieven met 50%, waardoor zij op hetzelfde (ree«le) ni-
veau zouden komen te liggen als in het midden van de jaren zeventig.
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Wegvervoer Binnenvaart Spoorvervoer Luchtvracht Intercontinentale
zeevaart

‘Shortsea ship-
ping’

+ 50% + 40% + 50% + 25% + 50% + 40%

Het scenario is niet voor elke sector even problematisch. In de boekuitgeverij
spelen transportkosten nauwelijks een rol (zie ¢guur 3). Aangetekend moet
worden dat dit ook komt doordat een groot deel van de transportkosten
‘onzichtbaar’ is en ligt besloten in de prijzen van de toeleveranciers. De trans-
portkosten zijn zoals eerder vermeld we¤l van belang in de boek- en papier-
groothandel en in de oud-papierbranche.

Tabel 2 vat de genoemde logistieke reacties op scenario 1 samen. Hieruit blijkt
dat de ondervraagde bedrijven er naar verwachting verschillend op zullen rea-
geren. De grootste verschillen werden echter aangetroffen tussen de sectoren,
niet binnen de sectoren. Dit hangt samen met het feit dat bepaalde kenmerken
(zoals productwaardedichtheid, productietechnieken, afzetmarkten enzovoort)
binnen de sectoren vaak redelijk gelijk zijn.

De meeste bedrijven verwachten de transportkostenstijging op te vangen bin-
nen twee logistieke ‘aandachtsgebieden’: de besturing van de goederenstromen
en de afwikkeling van het transport. Veel bedrijven verwachten bijvoorbeeld de
ef¢ciency van het vervoer te kunnen verhogen door een hogere consolidatie van
vracht. Dit is mogelijk zowel door binnen het bedrijf meer ladingen te bundelen
als door samen te werken met nabijgelegen bedrijven. Hierdoor wordt de be-
ladingsgraad van vrachtwagens verhoogd. Verder zouden veel bedrijven hogere
voorraden kunnen aanhouden, waardoor de bestelfrequentie wordt verlaagd.
Met als gevolg dat het aantal leveringen en dus de transportkosten afnemen.
Bedrijven verwachten ook de transportkostenstijging in te kunnen perken door
maatregelen die direct gerelateerd zijn aan het goederenvervoer. Voorbeelden
zijn meer uitbesteding van vervoer of de inzet van groter materieel.

Slechts weinig bedrijven verwachten het niveau van customer service te moeten
aanpassen. Een langere doorlooptijd biedt bijvoorbeeld meer mogelijkheden
om lading te consolideren, maar dit gaat naar verwachting ten koste van de
klant. In de ruimtelijke structuur zal weinig veranderen. Slechts in een beperkt
aantal sectoren zal een drastische transportkostenstijging leiden tot kleinere
ruimtelijke afzetmarkten (bijvoorbeeld de papiergroothandel en de oud-pa-
piersector) of tot decentralisatie van distributiestructuren of voorraden (bij-
voorbeeld de papierproductie en -groothandel).

Tabel 1
Veronderstelde verhoging van
de transportkosten in 2010 in

scenario 1

Figuur 3
Aandeel van de

transportkosten in de totale
kosten (uitsluitend de directe

kosten van uitgaand
transport)
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Papier-
productie

Dagblad-
uitgeverij/
druk

Papier-
groot-
handel

Boekuit-
geverij

Boek-
druk

Binden Boekdis-
tributie*

Oud
papier

Ruimtelijke structuur

^ Decentralisatie distributie/
voorraad

^ Verkleining afzetmarkt
^ Focus richten op bepaalde
markt

^ Levering door lokaal bedrijf
uit dezelfde sector

^ Meer lokale toelevering
^ Elimineren transportlink

X

X

XX

XX
X

X

X

X

X

X
XX

X

Besturing van de goederenstroom

^ Verhoging voorraden
^ Vergroting consolidatie
^ Versnelling productie
^ Verhoging doorlooptijd

X
X

X
XX
X

X
X

X

X
X X

XX
XX

Customer service

^ Verlaging leverfrequentie
^ Levering aan centrale faci-
liteiten i.p.v. aan huis

X X
X

Anders

^ Compensering elders
^ Vervanging distributeur
^ Richten op elektronische
uitgaven

^ Verlenging openingstijden
^ Vermindering actualiteit
product

^ Rationalisatie assortiment

X

X

X

X
X

X

Afwikkeling van het transport

^ ‘Modal shift’
^ Transport uitbesteden
^ Eigen vervoer (i.p.v. koe-
riers)

^ Vervanging vervoerder
^ Meer informatie-uitwisse-
ling

^ Aanpassing materieel
^ Verhoging nachttransport

XX

X
X

X
X

XX
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

* inclusief virtuele boekhandelaren. X, reactie genoemd door e¤e¤n bedrijf in de steekproef (van gemiddeld vijf bedrij-
ven); XX, reactie genoemd door twee of meer bedrijven in de steekproef.

4.2 Reacties uit de papierindustrie op scenario 2: sterk
toenemende congestie

Volgens het tweede scenario wordt verondersteld dat het (goederen)vervoer
sterker toeneemt dan de infrastructuurvoorziening, leidend tot congestie op de
autowegen, spoor- en waterwegen en op knooppunten zoals zee- en luchtha-
vens. Tabel 3 en 4 schetsen de veronderstelde gevolgen van dit scenario voor de
gemiddelde doorlooptijden en voor de aankomstbetrouwbaarheid van het

Tabel 2
Verwachte reacties op
scenario 1
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goederenvervoer. Hiernaast werd een toename in de transportkosten van 20%
verondersteld.

Wegvervoer Binnenvaart Spoorvervoer Luchtvracht Intercontinentale
zeevaart

‘Shortsea shipping’

+ 30% + 25% - 5% + 20% + 7.5% + 7.5%

Wegvervoer Binnenvaart Spoorvervoer Luchtvracht Intercontinentale
zeevaart

‘Shortsea shipping’

10% ritten � 15
minuten te laat

25% afvaarten �
4 uur te laat

25% shuttles � 1
uur te laat

10% vluchten � 3
uur te laat

10% afvaarten �
1 dag te laat

20% afvaarten �
0,5 dag te laat

Tabel 5 beschrijft de logistieke antwoorden van de papierindustrie op scenario
2. De ge|«nterviewden beschouwden langere doorlooptijden en een verminderde
leverbetrouwbaarheid problematischer dan hogere directe transportkosten,
vooral omdat zij concurreren op customer service (snelle, frequente en be-
trouwbare levering). Langere doorlooptijden en een verminderde leverbe-
trouwbaarheid zullen naar verwachting leiden tot minder concurrerende dien-
sten. Dit zal weer leiden tot een groter verlies aan (verafgelegen) klanten dan in
het geval van het eerste scenario. Toch zullen langere doorlooptijden en een
verminderde leverbetrouwbaarheid weinig invloed hebben op de organisatie
van productie en distributie, buiten de omvang van de geogra¢sche markten.
De verladers die logistieke aanpassingen voorzagen, noemden vooral een de-
centralisatie van de productie of voorraden, aanpassingen in de planning van
de logistieke activiteiten (soms zelfs langere openingstijden) en wijzigingen in
het vervoer (zoals meer nachttransport). De locaties blijven echter onveran-
derd, er is nauwelijks sprake van meer lokale of regionale toelevering en slechts
weinig bedrijven verwachten de customer service te moeten aanpassen.

In het algemeen blijkt dat in de planning van de logistieke activiteiten vol-
doende ‘rek’ zit om verstoringen in de aan- en afvoer op te vangen. Hiervoor
worden verschillende instrumenten ingezet, zoals:
^ vergroting van de doorlooptijd die beschikbaar is voor de distributie (bij-

voorbeeld door versnelling van de productie);
^ een betere informatieuitwisseling met klanten en vervoerders: vaak blijkt een

klant enige vertraging niet erg te vinden, zo lang het maar bekend is;
^ verlenging van de openingstijden, waardoor er meer £exibiliteit is in de

ontvangst van goederen en het transport naar de klanten;
^ plannen van meer transport tijdens daluren.

Tabel 3
Veronderstelde verlenging van
de doorlooptijden in 2010 in

scenario 2

Tabel 4
Veronderstelde

betrouwbaarheid in 2010 in
scenario 2
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^ Aanpassing planning (an-
ders)

XX

XX

X
XX
X

X

X
XX

X
XX
XX

X
X

X X
XX

XX
X

X X

Customer service

^ Verlaging leverfrequentie
^ Verbetering informatie-
voorziening

^ Klant laten afhalen
^ Levering aan centrale faci-
liteiten i.p.v. aan huis

X
X

X

X

X

Anders

^ Compensering elders
^ Richten op elektronische
uitgaven

^ Verlenging openingstijden
^ Vermindering actualiteit
product

X

X
X

X
X X X

Afwikkeling van het transport

^ Modal shift
^ Uitbesteding transport
^ Vervanging vervoerder
^ Meer informatie-uitwisse-
ling

^ Aanpassing materieel
^ Meer nachttransport en
buiten de spits rijden

^ Vergroting aantal koeriers
^ Meer directe leveringen

X

X
X

X

XX

XX

XX

X

XX

X

X

XX XX

X

XX

X
X

XX

X
X

* inclusief virtuele boekhandelaren. X, reactie genoemd door e¤e¤n bedrijf in de steekproef (van gemiddeld vijf bedrij-
ven); XX, reactie genoemd door twee of meer bedrijven in de steekproef.

Tabel 5
Verwachte reacties op
scenario 2
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4.3 Analyse: verklaringen voor de gevonden reacties

Waarom kiezen de ge|«nterviewde bedrijven voor de genoemde logistieke reac-
ties en niet voor drastischer ingrepen in de logistieke organisatie? Uit analyse
van de interviews en vergelijking met soortgelijke onderzoeken komen de vol-
gende verklarende factoren naar voren:
^ het belang van de verschillende soorten logistieke inputs;
^ verzonken investeringen;
^ producteigenschappen;
^ marktstructuren;
^ de bereidheid van de klant om prijsstijgingen danwel kwaliteitsverliezen te

accepteren.

Het belang van de verschillende logistieke inputs
De relatief hoge kosten van magazijnen, fabrieken en voorraden zijn een be-
langrijke barrie're om door decentralisatie de logistieke organisatie minder
transportintensief in te richten. Hoewel dit de transportkosten aanzienlijk kan
verlagen, leidt een en ander tot een netto toename van de totale kosten (bij-
voorbeeld door verlies aan schaalvoordelen in de productie of door hogere
voorraden). Uitzonderingen vormen bedrijven met een groothandelsfunctie,
omdat zij grote volumes transport genereren. Hierdoor zijn drastische aan-
passingen in de logistiek eerder lonend.

Verzonken kosten
Toenemende directe transportkosten of congestie vormden geen aanleiding tot
bedrijfsverplaatsingen. Hoewel transportkosten en bereikbaarheid voor veel
bedrijven een van de factoren zijn van invloed op hun vestigingsgedrag, zijn de
investeringen die voor lange tijd vastliggen in een bepaalde locatie vaak de
drempel om te verhuizen in geval van hogere transportkosten. Dergelijke ‘ver-
zonken kosten’ kunnen betrekking hebben op de fabrieken, machines, maga-
zijnen en magazijninrichting of het personeel betreffen.

Producteigenschappen
De gevoeligheid van bedrijven voor toenemende transportkosten of afnemende
bereikbaarheid hangt gedeeltelijk af van een aantal producteigenschappen,
waaronder de (commercie«le) bederfelijkheid en waardedichtheid. Decentrali-
satie van voorraden, leidend tot een toename van het totale voorraadpeil,
wordt bijvoorbeeld alleen haalbaar geacht in het geval van newsprint en ‘fast-
moving’ boeken. Bij deze producten is de vraag relatief regelmatig, waardoor
het risico op verouderde producten (dat wil zeggen commercie«le bederving)
beperkt is.

Een ander relevant productkenmerk is de waardedichtheid. Indien bijvoorbeeld
de prijs per ton papier zou halveren (leidend tot een lagere waardedichtheid),
dan nemen de rentekosten overeenkomstig af terwijl de transportkosten ge-
lijkblijven. Dit maakt grote orders en hogere voorraden aantrekkelijk, omdat
hierdoor de totale logistieke kosten kunnen worden geminimaliseerd. De
waardedichtheid heeft ook invloed op de mate waarin een verhoging van de
transportkosten doorwerkt in de prijs van het eindproduct. Nederlandse oud-
papierhandelaren verwachten bij beide scenario’s bijvoorbeeld minder af te
kunnen zetten in West-Europa, omdat hun product te duur zou worden voor
de papierfabrikanten.

Marktstructuren
Klanten van oud-papierhandelaren zijn vrij £exibel in hun toeleverancierskeuze,
in tegenstelling tot andere bedrijven. Zo zijn er relatief weinig papierprodu-

De transportwereld ^ Ontwikkelingen in transport

1.B.5.2 - 16
Praktijkboek A£. 18



centen vanwege de concentratie in deze sector. Hetzelfde geldt in het geval van
oud-papierexport naar het Verre Oosten, waar oud papier schaars is. In deze
gevallen zijn de afnemers gedwongen om de hogere prijzen te betalen omdat zij
geen alternatief hebben.

De bereidheid van klanten om prijsstijgingen danwel kwaliteitsverliezen te
accepteren
Uiteindelijk heeft de klant een belangrijke invloed op de manier waarop be-
drijven omgaan met de ontwikkelingen in hun omgeving. Een goed voorbeeld
wordt gevormd door de manier waarop de dagbladuitgevers denken om te
gaan met de toenemende transportkosten. Ee¤n van de mogelijkheden is ver-
ruiming van de tijd beschikbaar voor de distributie door de krantenredacties
eerder te laten sluiten. Op deze manier zijn er meer mogelijkheden om deella-
dingen te consolideren. Slechts e¤e¤n uitgever beschouwde deze reactie als
haalbaar; de anderen verwachtten dat de lezers iets hogere krantenprijzen
prefereren boven een minder actuele krant.

5 Conclusies en lessen voor andere

bedrijfstakken

De geschetste organisatie van de logistieke processen in de Nederlandse pa-
pierindustrie en de reacties op de twee goederenvervoerscenario’s laten zien dat
er meerdere wegen naar Rome leiden. Afhankelijk van de logistieke doelen en
randvoorwaarden in de zin van klantenwensen, kosten, de aanwezigheid van
alternatieven enzovoort, richt elk bedrijf zijn logistieke processen op een eigen
manier in. Hierdoor vinden we in de papierindustrie sectoren die onderling
behoorlijk verschillen als het gaat om het ruimtelijke schaalniveau waarop zij
opereren, de tijdsdruk in de keten, het belang van de logistieke kosten enzo-
voort. Vanwege dit veelzijdige karakter leent de papierindustrie zich goed als
inspiratiebron voor logistiek managers in andere industriee«n. Maar welke lessen
kunnen er concreet worden getrokken?

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat elk bedrijf andere lessen kan
trekken uit het beschreven casusmateriaal. Ik beperk mij dan ook tot twee ge-
nerieke lessen.

De eerste en wellicht ook de belangrijkste les is dat er, zoals gezegd, verschil-
lende manieren zijn waarop een bedrijf haar logistieke doelen kan bereiken.
Hierbij geldt dat de beschikbare opties voor elk bedrijf anders zijn. Een voor-
beeld troffen we aan in de dagbladuitgeverij. Onder invloed van de toenemende
tijdsdruk en ¢les hebben sommige uitgevers besloten om meer regionaal te
laten drukken, terwijl anderen kozen voor een meer ingrijpende wijziging in de
logistiek door van avondedities over te stappen op ochtendedities.

Vertaald naar de eigen situatie kunnen logistiek managers zich afvragen welke
alternatieven zij hebben voor de inrichting van de huidige logistieke organisatie.
Welke activiteiten worden op een routinematige wijze uitgevoerd ‘omdat dit
altijd al zo is gedaan’? En wat zijn de voor- en nadelen om deze activiteiten op
een andere manier uit te voeren? In hoeverre kunnen bijvoorbeeld oud-pa-
pierhandelaren samenwerking zoeken met vervoerders om meer gebruik te
maken van ‘lege’ capaciteit? Wegen de besparingen in transportkosten op te-
gen de eventueel langere levertijden? Dit zal waarschijnlijk per klant verschillen.
Een andere vraag is hoe integraal danwel ‘volwassen’ de eigen logistiek is. De
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cases lieten namelijk zien dat er wat dit betreft verschillen bestaan tussen bij-
voorbeeld papiergroothandelaren en uitgevers van kranten en boeken. Ook kan
de verdeling van logistieke verantwoordelijkheden aan een nader onderzoek
worden onderworpen. Welke besparingen danwel voordelen zijn er mogelijk
indien zelf de verantwoordelijkheid wordt genomen voor inkomend transport
of wanneer juist meer verantwoordelijkheden worden neergelegd bij de leve-
rancier (bijvoorbeeld in de vorm van vendor managed inventory)?

De tweede les kan getrokken worden uit de wijze waarop de papierindustrie
verwacht te reageren op de twee goederenvervoerscenario’s. Hoe afhankelijk is
de eigen logistieke organisatie geworden van het transport en hoe gevoelig is zij
voor verstoringen zoals beschreven in de twee scenario’s? Welke opties zijn er
voorhanden om te reageren op dergelijke scenario’s en welke reacties uit de
papierindustrie zijn van toepassing? Welke mogelijkheden en onmogelijkheden
kennen zij? Bij een dergelijke analyse bieden de beschreven vijf belemmeringen
voor logistieke aanpassingen wellicht een handige kapstok.

Een re£ectie op de gevolgen van het eventueel uitkomen van de twee goede-
renvervoerscenario’s moet niet worden gezien als louter en alleen een vinger-
oefening. Het vervoersbeleid zoals dat binnen Europa door zowel de Europese
Commissie als verscheidene lidstaten wordt gevoerd, is onder meer gericht op
een verdere verhoging van de belastingen op het goederenvervoer. De LKW-
Maut die vanaf augustus 2003 wordt opgelegd op de Duitse snelwegen is
hiervan een concreet voorbeeld. Verder is het niet denkbeeldig dat de congestie
op de (snel)wegen en in havens de komende jaren verder zal toenemen, omdat
de vraag naar personen- en goederenvervoer £ink blijft stijgen terwijl daar geen
evenredige investeringen in de infrastructuur tegenover staan. Om deze redenen
bleek uit eerder onderzoek dat experts verwachten dat de tarieven in het goe-
derenvervoer in de komende tien jaar niet zullen dalen, zoals dat al decennia-
lang is gebeurd, maar gelijk zullen blijven of licht zullen stijgen. In het weg-
vervoer worden echter grotere problemen verwacht in de vorm van stijgende
tarieven (circa 20%), toenemende doorlooptijden (circa 10%) en gelijkblijvende
of afnemende leverbetrouwbaarheid. De oorzaken liggen daarbij in een com-
binatie van hogere belastingen en toenemende ¢les (zie Runhaar, 2002, pp.
97^99; Runhaar en Kuipers, 2002). Al met al zijn er genoeg redenen om te
anticiperen op dergelijke toekomstige ontwikkelingen. De papierindustrie kan
daarbij hopelijk als inspiratiebron dienen!

Samenvatting

In Nederland worden verschillende soorten kranten geproduceerd, in totaal
zo’n 2500 titels. Een groot deel van deze kranten wordt gedrukt door de
landelijke en regionale dagbladuitgeverijen. Bij de voortbrenging van kranten
zijn verschillende typen bedrijven betrokken. In termen van volumes zijn de
belangrijkste hiervan de papierproducenten, de oud-papierhandelaren die
toeleveren aan de papierindustrie, de (gespecialiseerde) vervoerders en dag-
bladuitgevers die doorgaans verantwoordelijk zijn voor de samenstelling,
productie en distributie van kranten.

Krantenpapier dat wordt betrokken van buitenlandse leveranciers, wordt
doorgaans op voorraad gehouden in terminals bij zeehavens en is op afroep
beschikbaar. Krantenuitgevers spreken vaak voor lange tijd af een bepaalde
hoeveelheid papier af te nemen. Op het moment dat het papier wordt afge-
roepen, wordt pas over de papierprijzen onderhandeld. Het voorraadrisico ligt
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derhalve grotendeels bij de papierproducent. De voorraadkosten bestaan
voornamelijk uit de opslagkosten en rente op het ge|«nvesteerd vermogen. De
voorraden zijn aanzienlijk vanwege de massaproductie. De afname gaat ge-
leidelijk.

De logistieke performance ligt van oudsher hoog. Zo claimen de papierpro-
ducenten een leverbetrouwbaarheid van 96 tot 100% van de verzendingen.
Krantenuitgevers en -drukkers roepen papier af voor de volgende dag of laten
het just-in-time bezorgen om zo te besparen op de opslag- en handlingkosten.
Ook in de krantenketen wordt steeds meer samengewerkt. Er wordt zelfs ge-
werkt aan samenwerking met concurrenten buiten deze keten, bijvoorbeeld
ten aanzien van de bezorging van kranten. Gebundelde bezorging kan immers
aanzienlijke besparingen opleveren en is dus voor iedereen een punt van
aandacht.

De vervoerswijze verschilt per sector. Papierproducenten gebruiken verschil-
lende modaliteiten. Voorts wordt aan het vervoer van papier hoge eisen gesteld
vanwege de eis van just-in-time belevering. Met het oog op mogelijke papier-
breuk worden gespecialiseerde vervoerders ingeschakeld.

In de dagbladuitgeverij zijn drie doelen van belang: optimalisatie van de be-
zettingsgraad van de drukpersen, een hoge leveringsbetrouwbaarheid en
£exibiliteit in de productie en distributie. Het belang van de transportkosten
varieert per sector. Transportkosten zijn met name van belang in de oud-pa-
piersector, waar door een lage waardedichtheid van het product de trans-
portkosten direct van invloed zijn op de prijzen en de omvang van de afzet-
markten. De aandacht voor de logistieke kosten is relatief laag in de
krantenuitgeverij en -drukkerij. Producten op de juiste tijd op de juiste plek
bezorgen is van veel groter belang.

Bij de productie en distributie van boeken is een groter aantal sectoren be-
trokken dan het geval is in de krantenketen. Dit komt doordat uitgeverijen
van boeken niet ook het drukproces uitvoeren, maar dit uitbesteden. Op hun
beurt besteden drukkers het afwerken van boeken weer uit aan gespeciali-
seerde binders. Ten slotte wordt de distributie uitgevoerd door hetzij de uit-
gever, hetzij een gespecialiseerde distributeur, zoals bijvoorbeeld het Centraal
Boekhuis te Culemborg.

De kranten- en boekenketens kennen overeenkomsten, maar ook grote ver-
schillen ten aanzien van de waardedichtheid en houdbaarheid, het commer-
cieel risico, de productiedoorlooptijd, oplage en varie«teit.
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