
 

 

 

Dit document is het resultaat van een door Aberdeen Group uitgevoerd primair onderzoek en vertegenwoordigt de beste 

beschikbare analyse op het moment van publicatie. Tenzij anders aangegeven, ligt het auteursrecht van de volledige 

inhoud van deze publicatie bij Aberdeen Group en mag deze in geen enkele vorm en op geen enkele wijze worden 

gereproduceerd, gedistribueerd, gearchiveerd of verzonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Aberdeen Group.  

 

www.aberdeen.com 

SUPPLY CHAIN 2030: VOORBEREIDEN 
OP DE TOEKOMST, NU 

Als we de best presterende bedrijven als benchmark nemen voor vooruitgang in de toekomst, wordt met de 
volgende capaciteitsvergelijkingen aangegeven welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn. Dit zouden alle 
bedrijven nu ter harte moeten nemen om goed voorbereid te zijn voor Supply Chain 2030. 

De best presterende 
bedrijven hebben: 

vergeleken met alle 
andere bedrijven 

Conclusie: Het belangrijkste resultaat is de 47% grotere kans dat de best presterende bedrijven moeten reageren 

op de vraag van de klant. De Supply Chain van 2030 zal zich grotendeels verlaten op de wensen van de klant op 

productniveau en de winkelervaring, evenals op maat gemaakte afhandelingsniveaus voor de aansturing van 

planning en uitvoering vanaf de vraag tot de afhandeling en service. 

86% meer kans dat ze beschikken over een integratie met gesloten kringloop voor 
supply chain-planning en -uitvoering 

60% meer kans dat ze realtime proces- en arbeidsbeheer inzetten bij 
orderverwerkingsactiviteiten in distributiecentra 

48%
meer kans dat ze beschikken over systemen die feedback mogelijk 
maken aan en van ´S&OP/IBP´ en het financiële plannings-/ 
budgetteringsproces 

47%
meer kans dat ze gehoor geven aan de wens van de zelfbewuste 
consument om altijd, overal en probleemloos via verschillende 
kanalen te kunnen winkelen 

70% meer kans dat ze vraagprognoses segmenteren op basis van belangrijke 
product-/klant-/kanaaleigenschappen 
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