
 Supply Chain Method✓

10 vragen over de voordelen van Sales & Operations Planning voor uw organisatie 

Management aan het roer 
Sommige bedrijven hebben een goed ontwikkeld 
Sales & Operations Planning-proces (S&OP) als 
waarborg voor gestructureerde besluitvorming. 

Die bedrijven kijken integraal naar demand en sup-
ply, inclusief de financiële impact en risico’s op mid-
dellange termijn. De managers van deze bedrijven 
kunnen sturen op resultaten en staan echt aan het 
roer. Supply Chain Magazine en consultancybedrijf 
Involvation hebben een checklist ontwikkeld die 
inzicht geeft in de toegevoegde waarde en het poten-
tieel van het huidige S&OP-proces.

Anticiperen
De toegevoegde waarde van S&OP kan per bedrijf 
verschillen. Voor het ene bedrijf zit de toegevoegde 
waarde in het voorkomen van onderbezetting en het 
verlagen van de voorraden, bij het andere bedrijf in 
het beheerst opschalen van nieuwe producten en 
diensten. Centraal staat het tijdig en integraal kun-
nen anticiperen en bijsturen van de keten op ontwik-
kelingen om de strategie te kunnen realiseren.   

Betrokkenheid
S&OP is een integraal proces; dit betekent actieve 
betrokkenheid van Finance, Sales, Product Manage-
ment, Productie, Inkoop et cetera. In hoeverre ziet 
iedereen in het bedrijf het S&OP-proces als het plat-
form om vooruit te kijken en besluiten te nemen ? 
S&OP bevordert heldere en duidelijke communicatie 
en dit draagt bij aan het werken als team. Dit vereist 
wel dat er binnen de organisatie overeenstemming is 
over definities en de juiste bron van informatie voor 
belangrijke rapportages.    
 
Wanneer u de volgende 10 vragen beantwoordt, heeft 
u inzicht in de huidige toegevoegde waarde én het 
potentieel van S&OP voor uw bedrijf.

0-3 vragen met ‘Nee’ beantwoord:
Uw huidige S&OP-proces is zodanig georganiseerd dat 
het actief bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfs-
doelstellingen.

4-6 vragen met ‘Nee’ beantwoord:
Uw bedrijf heeft een basis-S&OP-proces én er is nog 
veel potentieel; het verder ontwikkelen van S&OP leidt 
tot hogere kwaliteit van de besluitvorming en zal daar-
door de bedrijfsresultaten verhogen.  

7-10 vragen met ‘Nee’ beantwoord:
S&OP staat nog in de kinderschoenen; het is de moeite 
waard om hierin te investeren om de samenwerking tus-
sen afdelingen te verbeteren, operationele issues vóór te 
zijn en de juiste afwegingen te maken in samenhang met 
de overall bedrijfsstrategie.  

UITKOMST VRAGENLIJST 

Checklist voordelen Sales & Operations Planning
Ja   Nee

 1.  S&OP levert ons een duidelijk beeld van toekomstige capaciteitsissues  
   (onder/ overbezetting) voor  de komende 15 maanden.   

 2.  S&OP heeft al significante verbeteringen bewerkstelligd, zoals hogere  
   service levels, kortere levertijden en lagere voorraadniveaus. 

 3.  Met het S&OP-plan als gemeenschappelijk uitgangspunt voor alle disciplines  
   kunnen we de juiste prioriteiten stellen bij plotselinge veranderingen in demand of supply.

 4.  In S&OP hebben we vooraf meerdere alternatieve scenario’s gereed, zodat  
   we proactief op kansen en bedreigingen kunnen anticiperen. 

 5.  De KPI’s in het S&OP-proces zijn bedrijfsbreed gedefinieerd en leiden niet  
   tot sub-optimalisatie per functie. 

 6.  Scoort een KPI buiten de bandbreedte, dan doen we een Root Cause Analysis  
   voor de correctieve acties.

 7.  Vanwege het risico op verlies aan data en de foutgevoeligheid zijn de Excel- 
   spreadsheets ter ondersteuning van S&OP inmiddels vervangen door een 
   standaardapplicatie.  

 8.  Het S&OP-proces levert overzichtelijke cijfers, duidelijke aannames en  
   heldere afwegingen voor besluitvorming door het management team. 

 9.  Voor het dichten van het gat tussen budget en de financiële S&OP-prognose  
   spreken we concrete acties af, waarvan de voortgang wordt bewaakt in het S&OP-proces. 
10. Onze CEO en CFO zien S&OP als een cruciaal instrument om de  bedrijfsdoel- 
   stellingen te realiseren.    
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