Aangeboden: ketenengineering
Samen groeien
Meijer heeft de kennis en vaardigheden in huis om
een strategisch samenwerkingsmodel op te zetten
en daarin mee te werken. De drie belangrijkste
elementen van zo’n gezamenlijke groeistrategie zijn:

Verstand
van zaken!
“Meijer heeft ons als professionele industriële
toeleverancier gewezen op de voordelen en
kansen van ketenintegratie. Als producent
(oem’er) waren we snel geneigd ons te
richten op onze interne processen en liefst
alles zelf te doen. Met Meijer hebben we
geleerd hoe we een stevig fundament kunnen
leggen onder de samenwerking met alle
ketenpartners. Op basis hiervan zijn concrete
en door alle partners gedragen plannen
gemaakt hoe we de verspillingen in de
keten gaan reduceren en productinnovatie
gezamenlijk wordt gerealiseerd. Ondanks de
hevige concurrentie zien we onze resultaten
toenemen en de regellast verminderen. De
kracht van Meijer? Gewoon samen meer dus.”

• De Partners
Sluiten de bedrijfsprocessen en strategieën van
de ketenpartners op elkaar aan? Zijn er nu of in
de toekomst zakelijke of andere belemmeringen
te verwachten? Ondersteunt de ketenintegratie
de missie en visie van de partners ook op lange
termijn? Kortom, passen de partners elkaar?
• De Regisseur
De opdrachtgever is doorgaans de ketenregisseur.
Hij heeft immers het directe contact met de
markt, kent het product door en door en voorziet
mogelijke innovaties. Hij signaleert tevens
waaraan moet worden gewerkt om de waarde
of functie in de keten te (blijven) behouden.
De gezamenlijke ketentaak is ook duidelijk: het
eindproduct te laten excelleren in de markt.
• De Professionals
Waar professionals samenwerken, is er veel
aandacht nodig voor de ketenorganisatie. Er
worden zaken vastgelegd en doorvertaald
tot op alle niveaus in alle partnerorganisaties.
Het resultaat is een gezamenlijk gedragen
groeistrategie die frequent wordt geëvalueerd
en waar nodig bijgestuurd. Alle partners weten
daardoor precies wat ze betekenen in de keten,
hoe de informatiestromen op alle bedrijfsniveaus
functioneren en hoe het overleg is georganiseerd.
En Meijer? Die wil ‘gewoon’ samen méér doen.
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