
Door een overname, sluiting van een aantal oude fabrieken en opening van een gloednieuwe
fabriek, vond binnen de organisatie een transitie plaats. Systemen, producten, machines en data
werden overgebracht naar een nieuwe productielocatie. Mijn opdracht was erop gericht de transitie
van mens, data en IT te begeleiden. 

Fabrieken gingen sluiten, een nieuwe fabriek ging openen en een data- en kennisoverdracht moest
plaatsvinden. Toch was er nauwelijks een detailplan en uitgestippeld pad uitgewerkt, hoe deze
doelen te bereiken. De tijd om het ‘hoe/wat/waar/wanneer’ goed uit te werken, was ook schaars. Dat
resulteerde voornamelijk in pragmatisch te werk gaan en veel verantwoordelijkheid neerleggen bij
collega's op de vloer. Zelf stond ik ook echt met de 'voeten in de klei.' Ik schakelde veel met
verschillende afdelingen en besprak ideeën vanuit de organisatie, hoe de transitie aan te vliegen. Dit
moest direct omgezet worden tot een plan van aanpak, dat snel uitgevoerd moest worden.

Kennisoverdracht
Alle Customer Service activiteiten in de sluitende fabriek moesten worden overgenomen door een
nieuw team in de nieuwe fabriek. Borgen dat kennis werd gedeeld en overgedragen, was hierbij van
cruciaal belang. De complexiteit hierbij was dat de sluitende fabriek werkte met SAP en de nieuwe
fabriek met Infor LN. Daarnaast lag de sluitende fabriek op twee uur rijden van de nieuwe fabriek. 

Een ‘harde overgang’ van SAP naar Infor LN was in eerste instantie het uitgangspunt. Van de ene op
de andere dag zou de informatie van persoon A naar B en van de ene naar de andere fabriek
moeten gaan. Ik kon me hier niet goed in vinden. 

Uiteindelijk vonden we een team bereid, de systemen en processen van de sluitende fabriek te leren
kennen. Dit gebeurde in een tijdsbestek van vier tot acht weken, door middel van 'learning on the
job'. Hierdoor was de kennis bij het team geborgd. Daardoor was het daarna ‘slechts’ een kwestie
van klanten, orders en master data omzetten van het ene, naar het andere systeem.

Joël de Bree heeft inmiddels ruim zes jaar ervaring in de Supply Chain. In dit
artikel vertelt hij over zijn ervaring als Transitie Coördinator Customer Service
en Master Data bij een Food producent. Hij deed dit als Change Manager met
'zijn voeten in de klei'. Wat daarmee bedoeld wordt, lees je in het artikel.

Mijn werk als interim professional
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Mijn ervaring
Van april 2019 tot en met oktober 2020 ben ik als interim Supply Chain professional werkzaam
geweest bij een foodproducent. Deze organisatie heeft meerdere fabrieken in Nederland en werkt
samen met foodproducenten door heel Europa. Ik heb hier de rol van Transitie Coördinator
Customer Service en Master Data vervuld. Graag deel ik mijn ervaringen en geef ik je een kijkje
in wat mijn taken en verantwoordelijkheden waren binnen deze functie.

Changemanager met 'voeten in de klei'

https://www.linkedin.com/in/joeldebree/


Datamigratie
Een ander onderdeel van mijn opdracht was de datamigratie en harmonisatie van SAP naar Infor LN.
Dit was een monsterklus, welke uiteindelijk de sleutel tot het succes zou moeten worden. We weten
namelijk allemaal hoe belangrijk data is. Met name voor een bedrijf dat actief is binnen de
voedselindustrie, waarbij recepturen van producten de USP’s zijn, die zorgen voor verkoop. 

Ik zie dat veel bedrijven een datamigratie ‘er maar even bij doen’. Werken met data is niet sexy. En
data migreren is al helemaal een dirty job. Het was daarom van cruciaal belang datamigratie onder
de aandacht te brengen en belangrijk te maken binnen de organisatie. Ik moest genoeg resources
verzamelen voor het daadwerkelijk omzetten van data en écht goed op de details ingaan tijdens
meetings met de projectteams, om dit project uiteindelijk te doen slagen.

Schakel tussen IT en Supply Chain
Tenslotte heb ik bijgedragen aan het opzetten van een nieuw WMS- en MES-systeem, waarmee mijn
collega’s gingen werken in de nieuwe fabriek. Hierin was ik de schakel tussen IT, productie, logistiek
en andere afdelingen. 

Alle afdelingen dienden hun eigen belangen bij de inrichting van deze systemen. Wat betreft het
WMS-systeem, wilde Logistiek bijvoorbeeld zo min mogelijk logistieke bewegingen. Sales wilde juist
zoveel mogelijk servicegericht blijven richting de klant, wat dan weer zou zorgen voor meer logistieke
Value Added Services.

De balans zien te vinden tussen de (on)mogelijkheden van het systeem en de wensen en eisen van
verschillende afdelingen was hierin het doel. Door collega's met elkaar in gesprek te laten gaan en
goed door te vragen wat écht cruciaal is, kon consensus worden bereikt. Het resultaat: een zo
efficiënt mogelijk draaiende fabriek met zo min mogelijk verlies aan service richting de klant.

Belangrijke leerpunten
Deze opdracht heeft maar weer eens bewezen dat aandacht voor de factor mens ontzettend
belangrijk is. Binnen een transitie, waarin geen dag of week hetzelfde is, wordt ontzettend veel van
mensen gevraagd. Zeker met een plan dat constant wijzigt, is het belangrijk mensen ‘erbij’ te
houden. 
 
Door flexibel te zijn, de details te kennen en te weten wat de (on)mogelijkheden zijn, kun je snel
schakelen. Dit kost soms wat extra tijd, maar als je dat goed doet, krijg je die tijd later terug. Het doel
behalen kan complex zijn, maar door collega's op de juiste manier te motiveren, wordt de weg
ernaartoe een stuk aangenamer.
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''Binnen een transitie, waarin geen dag of week hetzelfde is,
wordt onzettend veel van mensen gevraagd. Het is daarom
extra belangrijk, de factor 'mens' nooit uit het oog te verliezen.''


