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Wat kan je zelf doen om problemen met 
beschikbaarheid te voorkomen?

Waar kan je aan denken als je toch wordt 
geconfronteerd met schaarste?



Weet wat er speelt:

Wie de grote spelers zijn
Wie de grootste afnemers zijn
Wat de trends zijn
Wat de risico’s zijn  
Hoe de logistiek loopt 
Hoe jij wordt gezien
etc. etc. 



Bij knooppunten in de Supply-Chain

- Probeer gebruik te maken van meerdere leveranciers

- Hoe verdeel je het pakket over deze leveranciers?

- Hoe houd je de belangrijkste leveranciers bij je?

- Maak alvast een plan B voor het geval een knooppunt wegvalt

- Nog belangrijker







Samenwerken – in branche, met lotgenoten: paar gedachtes:

- Inzicht: wie maakt wat, hoeveel is er?

- Hergebruik schaarse componenten – inzamelen etc. 

- Rantsoenen: nu al een prioriteiten lijst met afnemers maken, wie 
krijgt wat?

- Regelgeving: nu al in gesprek gaan met inspectiediensten, welke 
regels kunnen er worden versoepeld in tijden van crisis? 



Iets over ontwerpen en obsolescence management

Gebruik zoveel mogelijk standaard onderdelen, zo min mogelijk 
zelf bedachte / zelf ontworpen componenten. 

Check de componenten en grondstoffen bij experts 

Bij registratie / certificatie: 

Houd het zo breed mogelijk

Geen kleuren vermelden

Probeer merknamen te voorkomen



Wat kan je zelf doen om problemen met 
beschikbaarheid te voorkomen?

Waar je aan moet denken als je toch wordt 
geconfronteerd met schaarste.





Op drie niveaus alternatieven zoeken

PCB’s
Halffabrikaten

Modules

Elektronische
componenten

Eindproduct

Wat betekent dat voor de: 
- Certificaten
- Functionaliteit
- Kosten
- Onderhoud
- Connectiviteit

- Wat vinden je klanten daarvan?
- Kan het volgens contract?
- Klopt de gegeven garantie met de gekregen garantie
- Wat betekent dat voor de logistiek?
- Hoe regel je het onderhoud nu en in de komende jaren?



Het is een probleem voor alle afdelingen, niet alleen voor inkoop



Klanten met een maatschappelijk belang.
Rantsoeneren
Klanten waar je nu veel marge op maakt 
Klanten die jou met hoge boetes kunnen confronteren
Klanten met waarde voor de toekomst
Klanten die meedenken
Klanten die het echt, echt nodig hebben

Wat er wel is, moet je slim verdelen




