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Waarom is resilience nodig? 
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disruptions & uncertainty

Number of people 
affected by natural 
disasters 1900‐2011



Relating disruptions and

rebound

response

prevention

resilience

adaptation

S&OP?



Resilience 
• Hoge voorraad
• Overcapaciteit
• (Hoge kosten)

Efficientie
• Lean
• Lage voorraad
• Lage kosten
• Planning en

stroomlijning

Resilience en planning/efficientie

Welke rol speelt het S&OP proces bij besluitvorming
in de keten gedurende en na een disruptie, welke

effecten heeft dat op efficientie?



RuG en resilience – 1  

› NWO project “Enhancing resilience while 
maintaining efficiency: Planning and human 
decision-making for the unpredictable” 
• Bosch, Variass, Waterbedrijf groningen en

FrieslandCampina
• Vakgroep Operations en HRM/OB, RuG

› Gericht op SC resilience in de keten en met name op 
besluitvorming

› http://www.rug.nl/feb/research/projects/screen/



RuG en resilience - 2

› Signature Area (Societal) Resilience
• Researchers vanuit (regional) Economics, 

HRM/OB, SCM en International Business, RuG
• Resilience op diverse niveaus: individueel, 

organisatie,  netwerk van organisties, en regios
regio’s en de relaties tussen deze diverse lagen.

• Recent gestart met als doel RuG hierin een 
vooraanstaande positie te geven



Supply chain resilience: wendbaarheid en
praktische weerbarstigheid
Tim van Kampen



FrieslandCampina in een oogopslag
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leden-melkveehouders
zijn de eigenaren van 

de onderneming
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miljoenen
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Elke dag
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19.000 ambitieuze 
leden-melkveehouders zijn de 

eigenaren van FrieslandCampina 
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Als bedrijf zijn wij verplicht zijn om 
alle melk die zij leveren op te nemen



In 10 S&OP processen wordt alle 
klantvraag op de capaciteit afgestemd

● FrieslandCampina is ingedeeld in 10 S&OP hubs (o.a. kaas, 
melkpoeder, kindervoeding, dagvers, koffiemelk)

● Complex netwerk met vele afhankelijke stromen
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Complexiteit van netwerk
Voorbeeld kindervoeding
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Afdeling Melk Valorisatie en allocatie 
(MVA) plant de volumes over de hubs. 

● Op basis van het aanbod van de melk wordt bepaald hoeveel 
melk de hubs krijgen. Dit resulteert in een tekort of een 
overschot van de melk

● Continue zoeken van balans op die 3 assen
● Aanbod van melk
● Vraag naar eindproducten
● Beschikbare capaciteiten

● Verkennen van mogelijkheden door scenario’s

● Bepalen van maatregelen hoe om te gaan met grote 
verstoringen/veranderingen in het netwerk 
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Brand in kaasfabriek Gerkesklooster 
(juli 2014)
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Boycot zuivel naar Rusland 
(augustus 2014)
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Melkquotum na 31 jaar afgeschaft
(april 2015)
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Laten gebeuren en 
bijsturen

Scenario’s evalueren en 
eventueel mitigeren

Meenemen in plannen
Plannen en scenario’s / 
bandbreedtes evalueren
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Onzekerheden in aanbod, vraag en capaciteiten maken 
dat RFC zich voorbereidt door de evaluatie van scenario’s
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Milk supply scenario’s
Aantal koeien x melkgift per koe



Afschaffing melkquotum: 
Is er voldoende geïnvesteerd en

is dit op tijd beschikbaar om de groei op te vangen
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Halvering leveranciers België
(november 2015)
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18/11/2015
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Milk supply FC Nederland in 2015
YOY toename in de melkgift per koe
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• 2015 Q1: afname van volumes per koe i.v.m. boete bij overschrijding quotum
• In 2015 Q2 en Q3 melkgift per koe was stabiel op 2-3% toenam t.o.v. vorig jaar.
• Vanaf week 45 kwam er een enorme versnelling in de toename van de melkgift 

• Vraag is hoe gaat dit zich ontwikkelen in 2016 en hoe kun je daar nog op 
reageren?



Bonus bij minder melk leveren
(januari 2016)

28/12/2015



Een nieuw plafond, nu fosfaat rechten
(maart 2016)
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S&OP scenariomanagement
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● Project met de RUG scenariomanagement in Sales and
Operations Planning (S&OP) horizon (18 maanden)

● Doel delen van best practices (methode en interne 
communicatie)


