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MARC VAN HET BOLSCHER, LOGISTIEK MANAGER VAN HET JAAR:

Tekst en foto’s Remco Stunnenberg

“JE MOET SAMEN  
VOORUIT WILLEN”
“Ik trof hier een supply chain-organisatie aan die nog voor een groot deel moest 

worden opgebouwd. Precies wat ik wilde. Dat past bij mij. Ik ben een bouwer, 

geen oppasser.” Dit zegt Marc van het Bolscher, Global Supply Chain Manager 

bij chemicaliën-producent Tanatex Chemicals. 



logisticx | september 201724 | supply chain management

ogistiek Manager van het Jaar Marc van het Bolscher 

(48) typeert zichzelf als een bouwer. Precies het type 

mens waar Tanatex behoefte aan had toen het bedrijf 

hem eind 2015 binnenhaalde als Supply Chain Manager. Zo 

werkten de verschillende afdelingen ‘langs elkaar heen en had 

sales feitelijk de leiding binnen de organisatie’. Van een duide-

lijke overlegstructuur was geen sprake. Van het Bolscher: “Ta-

natex was een sales-gedreven organisatie en sales bepaalde 

wat er binnen operations gebeurde. En laat helder zijn dat een 

commerciële organisatie nergens is zonder sales, maar als wij 

niets presteren en zaken niet faciliteren, kan sales ook niet 

werken. Kortom, een kip-eiverhaal.”

Van het Bolscher kwam, zag en overwon. Zo schreef de jury van 

de verkiezing Logistiek Manager van het Jaar in haar rapport 

dat Van het Bolscher ‘erin geslaagd is er één geheel van te ma-

ken. Dat heeft hij bereikt door eerst goed rond te kijken, een vi-

sie te ontwikkelen en een raamwerk neer te zetten. Daarna heeft 

hij de aanbevelingen stap voor stap uitgerold en verbetertrajec-

ten geïmplementeerd waaronder S&OP en Lean Six Sigma’. 

Dit deed hij niet alleen bij Tanatex in Nederland, maar ook bij 

vestigingen in Thailand en China. Van het Bolscher: “In Azië 

heb je behalve met een verandering van structuur en proces-

sen ook nog te maken met een andere cultuur die een compli-

cerende factor kan zijn bij een verandering. We zijn er nog lang 

niet. Er moet nog veel gebeuren.”

A-, B- en C-artikelen 
Dat neemt niet weg dat er al veel gebeurd is. Van het Bolscher 

schetst wat hij in november 2015 aantrof bij Tanatex. “Onze 

complete organisatie, van planning tot customer care en van 

productie tot het lab, was continu aan het rennen en vliegen 

om dingen voor elkaar te krijgen. Uit een nadere analyse bleek 

dat zij net zo hard liepen voor een slow mover als voor een fast 

mover, terwijl je als bedrijf op dat eerste product niets verdient, 

dat kost alleen maar geld. Dat heb ik als eerste opgepakt; het 

inzichtelijk maken van de diverse productcategorieën: A-, B- 

en C-artikelen. Sommige C-artikelen zijn van strategisch be-

lang. Maar welke zijn dat? Daarover heb ik overleg gehad met 

sales en de portfoliomanagers en vervolgens hebben we deze 

items een A-rating gegeven.” Over dat soort zaken was in het 

verleden nauwelijks communicatie, zegt Van het Bolscher. “Nu 

is er discussie. Er wordt kritisch gekeken naar de processen. 

Wat doen we hier eigenlijk en hoe? En hoe belangrijk is dat en 

wat hoort waar thuis?”

Inmiddels produceert Tanatex de zogenoemde C-artikelen al-

leen nog op order. “Dat impliceert wel dat wanneer een klant 

een C-artikel bestelt er een bepaalde levertijd voor staat. We 

hebben die C-artikelen hier sim-

pelweg niet langer in grote hoe-

veelheden in de schappen lig-

gen. Dat geeft rust, zeker op de 

afdeling planning. Daar ‘popt’ het 

C-artikel voortaan alleen nog op 

na een bestelling en hebben we 

er geen omkijken meer naar.”

Dat zijn kleine stapjes die resulte-

ren in meer overzicht en meer ef-

ficiency, stelt Van het Bolscher. 

“Natuurlijk moet je dat ook aan je 

klanten uitleggen. Na overleg 

met de klant, weet hij wanneer hij 

de levering kan verwachten. Ook 

dat maakt deel uit van de verandering.”

Hij gaat ook met verkopers mee naar grote klanten om dit ver-

haal uit te leggen. Dat is in de regel eenvoudig, want zij herken-

nen dit proces. Zij hebben ook liever geen enorme voorraad C-

artikelen. Daar hebben zij ook zo hun strategie voor en 

misschien wel dezelfde strategie als wij. Bovendien is het altijd 

zaak om dingen goed met elkaar te bespreken en uit te leg-

gen, over en weer verwachtingen uit te spreken en daar ook 

naar te handelen. Dat komt de relatie ten goede. Bovendien 

kun je dan, mocht dat echt nodig zijn, samen ook een tussen-

variant bedenken. Dat klinkt misschien allemaal vrij logisch, 

maar het moet wel worden gedaan en het vereist continu 

aandacht.”

Een dergelijk proces kan dan ook niet in gang worden gezet 

worden zonder de board, beaamt Van het Bolscher. “Net als bij 

mijn vorige werkgever Shimano heb ik ook hier de board volle-

dig achter mij. Dat is essentieel, want zonder die steun is het 

niet mogelijk om dit soort transities in gang te zetten. Zoals het 

ook fijn is dat de board met je meedenkt. Dat is hier het geval.”

Opbouwen
“Ik trof hier een supply chain-organisatie aan die nog voor een 

groot deel moest worden opgebouwd”, vervolgt Van het Bol-

scher zijn situatieschets. “Dat was geen nieuws voor mij, want 

de board had mij vooraf precies verteld wat ik hier zou aantref-

fen. ‘Je zult het hier allemaal zelf moeten doen, de zaak van 

begin af aan opbouwen’, kreeg ik te horen.”

Dat was precies waar Van het Bolscher altijd naar op zoek is, 

zegt hij. “Beweging. Dat past bij mij. Ik ben een bouwer, geen 

oppasser. Dat blijkt ook keer op keer uit assessments die ik 

doorloop. Je moet mij niet vragen om op de winkel te passen 

Marc van het Bolscher: “Over twee jaar is Tanatex op 
logistiek vlak de wereldspeler die het in potentie nu al is.”

L

als die eenmaal staat; ik moet er niet aan denken om ’s och-

tend te beginnen en exact te weten wat ik de eerste twee uur 

ga doen. Daar zou ik binnen de kortste keren helemaal gek 

van worden.”

Dat zegt volgens de supply chain-manager overigens niets 

over mensen die zich daar juist senang bij voelen. “Maar het 

zegt wel alles over mij. Ik houd van bouwen, van ergens naar-

toe werken. Hier ben ik verantwoordelijk voor de wereldwijde 

logistiek. Ik heb customer care-afdelingen op verschillende 

plaatsen in de wereld onder mijn hoede en ook nog eens de 

supply chain van verschillende fabrieken, waaronder een in 

Thailand en een in Nederland. Afroep en uitlevering van pro-

ducten, factureren; het zijn allemaal elementen waarvoor ik 

verantwoordelijk ben. En op al die vlakken zijn verbeterslagen 

te maken.”

Spiegels
Elke transitie begint met analyseren, zegt Van het Bolscher. 

“Om die reden heb ik eerst eens rustig alle zaken bekeken en 

op me laten inwerken. Vervolgens ben ik met de verantwoor-

delijke mensen gaan praten en ben ik spiegels gaan voorhou-

den. ‘Zo doe je het nu, maar weet dat wanneer je het zo doet 

het veel sneller en efficiënter gaat’. Daarnaast heb ik systemen, 

waaronder SAP, geïntegreerde software die wordt ingezet om 

de werkzaamheden binnen een bedrijf te optimaliseren, geïni-

tieerd en mee-ontwikkeld. SAP werd binnen Supply Chain 

“ Nu is er discussie. Er wordt 
kritisch gekeken naar de 
processen”

Marc van het Bolscher (l) is benoemd tot 
Logistiek Manager van het Jaar. Rechts 

op de foto juryvoorzitter René de Koster, 
professor of Logistics and Operations 

Management, Erasmus Universiteit.
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voor twintig, hooguit dertig procent benut, de rest bleef onbe-

nut. De zaak was wel ingericht, maar als puntje bij paaltje 

kwam, gebeurden de dingen op de oude, vertrouwde wijze. 

Inmiddels zitten we op tachtig procent van de capaciteit.” 

“Tanatex heeft locaties in onder meer India, Spanje, Amerika 

en Argentinië”, vervolgt hij. “Ik hoef denk ik niemand uit te leg-

gen dat ook finance zat te springen om één systeem waarmee 

iedereen werkt. Daarom heeft Tanatex ook bewust gekozen 

voor SAP. Dan is het natuurlijk wel zaak om de hele organisatie 

daarin mee te nemen, en daar wrong de schoen. Je kunt er 

met honderd man omheen gaan staan, maar dan gebeurt er 

niets. Wil je iets verbeteren, dan moet je daarop sturen, daarin 

hebben we met zijn allen geïnvesteerd en dat werpt nu al zijn 

vruchten af. Ook in de communicatie hebben we geïnvesteerd. 

Dagelijks spreken de mensen van de verschillende afdelingen 

nu met elkaar. Afdelingen moeten van elkaar weten wat er 

speelt, wat er aan de hand is, wat ze doen en in hoeverre hun 

handelen invloed heeft op andere afdelingen.”

Zolang een bedrijf geld verdient, gaan er nergens alarmbellen 

rinkelen dat zaken anders, beter moeten, stelt Van het Bol-

scher. “De urgentie ontbrak om eens echt goed naar alle pro-

cessen te kijken. Ik ben binnengehaald om dat op orde te 

brengen, om echt vanuit de processen te gaan werken, om 

door te pakken. Dat is misschien wel het lastigste onderdeel 

van de job. Belangrijk daarbij is dat ik op het gebied van onze 

servicegraad kan aantonen dat we winst boeken. Dergelijk 

succes is essentieel, want dan accepteren mensen bepaalde 

veranderingen sneller; don’t say it, show it. Zijn daarmee alle 

spanningen tussen sales en operations verdwenen? Nee, een 

bepaalde spanning zul je altijd houden. Het zijn nu eenmaal 

twee totaal verschillende werelden.”

Duidelijkheid
Van het Bolscher heeft behalve bij Shimano, een Japans be-

drijf dat is gespecialiseerd in onder meer de productie van 

f ietsonderdelen, ook andere 

werkgevers gehad, waaronder 

Unilever, de voorloper van Cam-

pina en een producent van krui-

den en specerijen. Allemaal totaal 

andere organisaties dan Tanatex. 

“Het type bedrijf is mij om het 

even”, zegt hij. “Zolang ik supply 

chain management maar kan op-

timaliseren. Daarnaast wil ik dat 

de mensen in mijn team elke dag 

met plezier binnenwandelen en 

elke avond met een voldaan ge-

voel naar huis gaan. Natuurlijk kan dat niet altijd, maar het is, 

naast het stroomlijnen van de processen, wel altijd mijn stre-

ven. Om maar eens een cliché te gebruiken: onze mensen zijn 

onze belangrijkste spelers, dat is iets wat ik mij altijd heel goed 

realiseer. De mensen moeten goed kunnen werken en goed in 

hun vel zitten. Natuurlijk maak je tijdens een grootschalig ver-

anderproces niet alleen maar vrienden; bij sales vinden ze mij 

ongetwijfeld raar.”

Van het Bolscher haalt er zijn schouders over op. “Ik heb hier 

nog twee jaar nodig om de zaak helemaal neer te zetten. Dan 

is Tanatex op logistiek vlak de wereldspeler die het in potentie 

nu al is. Ik ben zo arrogant om dat te durven zeggen. Zoals ik 

ook zeker weet dat mensen tegen die tijd hun waardering uit-

spreken voor alle veranderingen. Maar, zonder gekheid, het is 

altijd mijn streven om mensen mee te krijgen. Dat maakt ver-

anderprocessen namelijk een stuk eenvoudiger. Je moet sa-

men vooruit willen.” 

“ Het is altijd mijn streven om 
mensen mee te krijgen”


