ends in de productie van

voedingsmiddelen

Theorie van ketens nader omschreven en functioneren toegelicht " '

re', 'human resource management',
'technology development' en 'procurement'.
In agrarische ketens komt het
niet zo vaak voor dat één onderneming de agrarische grondstof produceert, de grondstof verwerkt tot
consumptiegoederen en deze goederen vervolgens vermarkt aan de
detaillist/finale consument. Binnen
een levensmiddelenindustrie of
grootwinkelbedrijf is de 'waardeketen' van meer betekenis naarmate
meer voorwaartse en terugwaartse
• integratie plaatsvindt, bijvoorbeeld
een zuivelonderneming die de
groothandelsfunctie of een grootwinkelbedrijf dat de productie heeft
geïntegreerd.

••r.clo',-*-:

Inzicht in ketens helptsbij
ketenvorming
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In het agrarischebedrijfsleven wordt de bedrijfskolom of het afzetkanaal
an een product vaak aangeduid als keten. Dit roept de vraag op naar de
inhoud van het ketenbegrip en naar de betekenis van ketens. In de wetenschappelijke literatuur is het 'begrip' keten niet streng afgebakend. Daarom
wordt in dit artikel stilgestaan bij de omschrijving, alvorens dieper in te
gaan op het functioneren van ketens en op de bijdrage die de theorie kan
leveren aan het begrijpen van ketens.
v

Institutionele ketenbenadering
Het ketenbegrip kent een institutionele, functionele en een conceptuele
etens worden in deze beschoubenadering (ziekader).
wing opgevat als een bepaald
type afzetkanaal. Onder volledige
Vanuit de institutionele benadering
mededinging zullen prijs- en kostendefiniëren wij ketens als:'Een keten
v
erhoudingen de arbeidsverdeling/
iseen afzetkanaal waarin tweeof
samenwerking tussen onderneminmeer elkaar opvolgende ondernemingen in het afzetkanaal sturen. Indien
gen hun besluitvorming ten aanzien
specifieke eisen aan producten en
van een of meer functies coördineren
diensten worden gesteld of indien de
om hun gezamenlijke prestatie tegendoelmatigheid van de logistiek verbeover een derde partij te verbeteren'.
terdmoet worden, is coördinatie
Volgens deze definitie treden de
door de marktprijs vaak onvoldoenondernemingen in een keten niet
de. Additionele coördinatie, zelfs
onafhankelijk maar gecoördineerd op
integratie, kan noodzakelijk zijn om
in de markt, bijvoorbeeld de grootdegewenste afstemming tussen actihandelaar en detaillisten van een
viteiten in het afzetkanaal te bewerkvrijwillig filiaalbedrijf. Ketens vormen
stelligen. Veeleisende consumenten
een bepaald soon netwerk, zoals
e
n sterke concurrentie in de markten
blijkt uit de volgende definities van
v
an landbouwproducten en voeeen netwerk: '.. sets of two or more
dingsmiddelen leiden tot specifieke
connected exchange relations' [1] en
e
'sen aan producent en detailhandel.
'.. two or more organizations involved in long-term relationships' [9].
In de institutionele benadering van
ketens
f
* 'of.dr. ir.M.T.G.Meulenbergenir. D.F. Broens. staat verticale coördinatie
centraal. Dit sluit niet uit dat hori"kgroepMarktkundeenMarktonderzoek. Landb
°uwuniversiteit Wapeningen:tel.0317-464}$}.zontale samenwerking gewenst isom
verticale coördinatie te effectueren:
soms werken landbouwers onderling
AfbakènnT^begrip 'keten' 1 samen om alsgroep met handel/
industrie een marktbeleid voor hun
°fraanduiding'"keten,wordtindeprak-.
producten te ontwikkelen.
tijkvaakgebezigdvoorafzetkanalen
WaarindesamenwerkingtussenonderFunctionele ketenbenadering
nemingeaoietalleendoordemarktprijs
m
Bepaalde auteurs koppelen de naam
aarookdoo»specialeafsprakenenProcedureswordtbewerkstelligd(de'keten' aan een reeks van elkaar
'nstftutionelebenadering}.'Keten.'wordt;
opvolgende activiteiten binnen één
°ptoo^harrteejdyporhetgeheelvan. ,_ ?
onderneming. Het klassieke voorelkaaropvorgendeactiviteitenbinnen' *
beeld isde waardeketen van Porter
[7], waarin in een onderneming vijf
iie^i^^rdthétbegriri'keteri' > primaire activiteiten worden onderscheiden, die waarde voor de klant
realiseren: 'inbound logistics', 'operaP^ernemingervineer»afzetkanaalop r]
IK.'vi£*|t»..i'«iï-. *5fc' - - •-•.-'".
• •;•
- :
tions', 'outbound logistics', 'marketing and sales' en 'services'. Deze
n
eren(deconceptuelebenadering).
activiteiten worden volgens Porter
ondersteund door: 'firm infrastructuM.T.G.Meulenberg en D.F.Broens*
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Conceptuele ketenbenadering
De conceptuele benadering van
ketens heeft als centraal thema:
'Voor het realiseren van een optimaal resultaat zal een onderneming
haar beleid vanuit een duidelijke
consumentenoriëntatie zo goed
mogelijk moeten coördineren met
het beleid van andere ondernemingen in het afzetkanaal'.
De onderneming moet haar
beleid doordenken in zijn gevolgen
voor de keten. Ketenbeleid is een
afgeleide van het individueel
beoogde ondernemingsresultaat.
Institutionele keten
Laten we ons concentreren opde
institutionele en conceptuele benaderingen. Een conceptuele benadering
kan leiden tot ketenbeleid zonder dat
dit wordt geïnstitutionaliseerd. Of de
conceptuele ketenbenadering leidt
tot een bepaalde institutionele
structuur, een institutionele keten,
hangt onder meer af van de volgende vier aspecten.
/. Specificiteitondernemingsbeleid
Naarmate de gekozen product/
markt-combinatie specifieker is,is
de noodzaak groter om het ketendenken te institutionaliseren, zoals
bijvoorbeeld door contractuele binding. Men vergelijke de afzet van
vers vlees als merkartikel met de
afzet van vers vlees in massadistributie.
2. Onderlinge afhankelijkheidin de
keten
Naarmate de uitkomst van het marketingbeleid van een onderneming
meer afhankelijk is van het beleid
van andere kanaalleden, zal de
behoefte aan institutionalisering
van de ketenvorming toenemen.
Dedetailhandel heeft bij de afzet
van versproducten (vers vlees, verse groenten) meer invloed op de

prends
\ handhaving van de productkwaliteit
danbij de afzet van verduurzaamde
levensmiddelen (blikerwten, koffie). Dit ]
i'eidt enoe dat specifieke
Product/markt-combinaties bij versproducten doorgaans meer ketencoördinatievergen dan bij verduurzaamde
I'evensmiddelen.
i Destrategische doelstelling van
'ntensieve distributie vereist minder
c
°ördinatie van de keten dan de stratej Sischedoelstelling van exclusieve distri! l>utie.

kanalen aan de hand van de begrippen:
- structuur van het kanaal, gekenmerkt door instituten, vestigingen
en functies;
- stromen door het kanaal van
onderhandelingen, eigendomsrechten en fysieke producten. Voor iedere stroom, bijv. de productstroom.
wordt het aantal institutionele
niveaus gemeten. Bijvoorbeeld een
productstroom loopt van producent
via groothandel en detaillist naar de
consument, hetgeen vier institutionele niveaus inhoudt. Eenzelfde
exercitie wordt uitgevoerd voor het
aantal niveaus van vestigingen en
van functies. Tevens wordt voor
iedere structuur, zoals de institutionele structuur, het aantal onafhankelijke eenheden vastgesteld.
Een dergelijke classificatie is
beschrijvend. Het biedt een duidelijk
inzicht in de stromen, de functies en
knooppunten van een afzetkanaal.
Het biedt echter bescheiden inzicht
in de strategisch sterke en zwakke
punten van een afzetkanaal.

3
- Doelstelling ketenbeteid
!Sarmate het ketenresultaat meer lijdt
j 0rider de gevolgen van onvoldoende
harmonie tussen de ondernemingsdoel|Illingen in de keten, groeit de behoef
'eaan institutionalisering van het
'• denbeleid.
Dezeafstemming van ondememings"0elstellingen in de keten is in het licht
! "ande toenemende afnemerseisen, met
na
me op het gebied van de logistiek.
"ar>groeiende betekenis. Dit geldt te
"keromdat alsgevolg van meer
geavanceerde informatietechnologie en
I°8istieke methoden de implementatie
1*ar< gemeenschappelijke doelstellingen
3. Typering van een afzetkanaal aan
* f .•-!..•»
- » „-S-—-.- - • * - Ç••-ft".?'.
«- - . • . - " « » W . ' . . ...••
de hand van instituten, functies en
'eter mogelijk wordt.
relaties.
De afstemming van doelen wordt ook
et
er mogelijk indien de ketenstructuur
De instituten in het afzetkanaal
°ericht isop het realiseren van één of
zou men kunnen indelen in producenbeperkt aantal gemeenschappelijke
tie-, handels- en dienstverlenende
Versproducten vergen doorgaans meerketencoordinatiedan verduur- ondernemingen. De functies in het
i c'angen, zoals bijvoorbeeld hoge versafzetkanaal zou men kunnen typezaamde levensmiddelen.
, c'd en kwaliteit van producten bij de
ren als ruilfuncties (prijsvorming,
I °nsument of lagere logistieke kosten
kopen, verkopen), fysieke functies
en informatiesystemen, in ketenver°orlage voorraden in het afzetkanaal.
(transport, voorraad) en faciliterenband zowel kostenvoordelen te
[ °8istiekedoelmatigheid zal zich bediede functies (informatie, crediet, sorbehalen als beter op klantenwensen
i envan formele procedures en afsprateren). Onder volledige mededinging
in te springen door grotere beschik; e l voor het bereiken van een logistiek
vervullen deze functies een centrale
baarheid, kortere levertijd en betere
Murium.
rol in het afzetkanaal, maar bij
informatievoorziening in de keten
Logistieke
onvolledige mededinging iseen bre•kehrte/logischeen kennisinfrastructuur
131f
der pallet van functies aan de orde,
ttate waarin ketenvorming kan bijdoelmatigheid
Technologische
vooruitgang
zal
a
zoals met name productontwikkeI, 8enaan de optimalisering van het
echter slechts tot verdere ketenvortç
ling en -differentiatie, promotie en
nresultaat en aan het realiseren
bedient
zich
ming (moeten) leiden alsde doelsteln
logistieke dienstverlening. De laatstindividuele ondememingsdoelstellingen van de individuele ketendeelgenoemde
functies stellen hoge
. Seri.wordt in hoge mate beïnvloed
vanformele
nemers daarmee gediend zijn [13].
eisen aan de coördinatie in het afzety r de infrastruaurele mogelijkheden.
kanaal. Een nog ruimere beschrij°°ftdurende technologische vooruitprocedures en Karakterisering afzetkanalen
n
ving van het afzetkanaal isdie waar8op het gebied van informatiedraIn de institutionele benadering worrs
in alle ondememingsfuncties, dus
('de elektronische snelweg'), systeden ketens opgevat alseen bepaald
afspraken
ook productie, financiering enR&D,
v
type afzetkanaal. Om die reden lijkt
oor informatieverzameling,
worden meegenomen.
'°Psl,
het nuttig om stil te staan bij de
voorhet
psiage n -verwerking (bijvoorbeeld
nn
karakterisering
van
afzetkanalen
in
De relaties tussen ondernemingen
'•. 'ng, tracking & tracing) en systehet algemeen. Erzijn verschillende
zou men kunnen classificeren als
bereikenvan
. ^en modellen voor logistieke en
mogelijkheden om afzetkanalen te
onafhankelijk of afhankelijk, waarbij
j ^etingplanning zullen in toenementyperen. Wij noemen er drie.
de laatste al of niet vastgelegd kuneen logistiek
i ^ate belemmeringen voor ketenvornen worden in een formele overeen"?8wegnemen.
komst.
optimum
1.Classificatie van afzetkanalen aan
^ e i interessant voorbeeld van ketende hand van een specifiek criterium,
Een beschrijving van afzetkanalen
4 erivverking tussen producenten en
zoals:
op basis van deze karakteristieken
K-T'^andel is het Efficient Consumer
levert een complex beeld, maar biedt
- indirecte versus directe afzet (dus
\ P o n s e (ECR) initiatief. ECR is gemiaangrijpingspunten voor de analyse
wel of geen tussenhandelaar);
ktrddoor wensen vanuit de detailvan de doeltreffendheid en doelma- een dan wel meer kanalen voor
'kn m a a r ' s v o o r a ' r n 0 g e 'ij' c gewortigheid van afzetkanalen.
hetzelfde
type
product.
h door technologische vooruitgang.
ää 's ' n eerste aanleg erop gericht om,
fle
hand van de nieuwste planning2. Mallen's [4] classificatie van afzet- Karakteristieken van ketens

Ketens zijn getypeerd als afzetkanalen waarin het beleid van de
deelnemende ondernemingen is
gecoördineerd. Figuur 1geeft de
structuurelementen die voor de
ketenvorming van betekenis zijn. Wij
veronderstellen dat er een hiërarchie
bestaat in het vastleggen van de
genoemde structuurelementen, te
beginnen met de keuze van doelstellingen, via het object van beleid, de
functies in het beleid en de instituten
betrokken bij het beleid, eindigend
met de keuze van coördinatiemechanismen. In deze hiërarchie kunnen
terugkoppelingen voorkomen.
Doelstellingen

Doelstellingen van de keten betreten
doorgaans:

•de effectiviteit van ketenprocessen.

DOELEN

OBJECT VAN BELEID

FUNCTIES IN HET BELEID

INSTITUTEN BETROKKENBIJHET
BELEID

COÖRDINATIEMECHANISMEN/
RELATIES

% • l Structuurelementen die voorketenförmig van belang zijn.

zoals uitgedrukt in omzet of
marktaandeel, of afgeleiden daarvan, zoals productkwaliteit of
logistieke beschikbaarheid;
" deefficiency van ketenprocessen,
uitgedrukt in kosten;
"een evenwichtige verdeling van de
inkomsten van de keten over de
deelnemende ondernemingen.
Uiteindelijk moet de vervulling van
dezedoelstellingen ertoe leiden dat
ondernemingen door ketendeelnam
e hun economisch resultaat verbeuren.
0b

Ject van beleid

Retobject van het ketenbeleid
b
etreft een of meer stromen van het
a
'Zetkanaal:de productstroom. de
'nformatiestroom of de stroom van
e,
gendomsrechten.
v
eel ketens zijn gericht op de pro^ostroom. zoals verbetering van
^aliteit (marketingaspect), efficiënt e doorstuwing (logistiek aspect) of

productieplanning. Het ketenbeleid
kan het totale product omvatten of
zich beperken tot bepaalde productaspecten, zoals verpakking.
Ketenbeleid op het gebied van
informatiestromen isvaak complementair met dat ten aanzien van
productstromen. Ontwikkelingen op
het gebied van informatietechnologie, zoals EDIen POS Scanning
Data. stimuleren formele samenwerking in de keten op het gebied van
informatietechnologie.
Ook ketensamenwerking op het
gebied van eigendomsstromen is
vaak gekoppeld aan productstromen.
Een klassiek voorbeeld iseen coöperatieve verwerkende industrie met
leveringsplicht van de leden, waarbij
de eigendom van het product samen
met de productstroom overgaat van
coöperatielid naar coöperatieve
onderneming.
Overige structuurelementen

In de praktijk verschillen ketens
naar doelstelling, naar object van het
beleid, naar de functies waarop de
coördinatie zich richt, naar de instituten die erbij betrokken zijn en de
coördinatiemechanismen die gehanteerd worden. Vanuit het marketingbeleid zal het ketenbeleid zich vrijwel altijd richten op alle drie
genoemde stromen (product, informatie en eigendom) en in samenhang hiermee op marketingfuncties
en -actoren/instituten.
Het logistieke beleid van de keten
isbetrokken op fysieke productstromen, informatiestromen en hieraan
gerelateerde functies en actoren/
instituten.
Vanuit de informatica en de
bestuurlijke informatiekunde staan
informatiestromen en hieraan gerelateerde functies en actoren/instituten in de keten centraal. De informatiekunde heeft vooral een
faciliterende rol ten aanzien van de
besluitvorming en uitvoering van de
marketing en logistiek. De bestudeerde informatiestromen in de
keten zullen verband houden met
voorraadhoogtes en productstromen
(artikelcoderingen, tracking &tracing, POSscanning), met consumentengegevens (marktonderzoek en
klantenpassen) en verkoopondersteunende informatie (productinformatie, promotie, reclame) [5].
Tenslotte zij benadrukt dat ketens
niet altijd het hele afzetkanaal, maar
ook een gedeelte van het totale
afzetkanaal van producent tot finale
consument kunnen bestrijken, bijvoorbeeld: veredelaar - landbouwer
- coöperatieve onderneming of
groothandelaar - detaillist.

Naarmate deproductlmarkt-combinatie specifieker is,isde noodzaak
groter om het keiendenken teinstitutionaliseren. Een voorbeeldis vlees
als merkartikel versusdeafzet van versvleesin massadistributie.

Coördinatie van processen
Ketenvorming komt tot stand door
het gebruik van coördinatiemechanismen, zoals contracten. In diverse
wetenschapsgebieden zijn theorieën/concepten ontwikkeld over het
gebruik van dergelijke coördinatiemechanismen.

Veelketenszijn
gericht opde
productstroom
of deproductieplanning

Economie

In de economische theorie isveel
aandacht besteed aan de invloed van
marktprijs en kosten op de structuur
van hët afzetkanaal zonder dat sprake isvan verdere coördinatie. Het
streven naar doelmatigheid stuurt de
wijze van doorstuwing en bepaalt de
mate van differentiatie in het afzetkanaal.
Binnen de economische theorie is
de economische organisatietheorie
tot ontwikkeling gekomen, die concepten en theorieën aanbiedt waarmee het inzicht in ketenvorming
kan worden verdiept. Zovergroot de
transactiekostentheorie [11, 12] het
inzicht in de coördinatie van het
ruilproces tussen ondernemingen [2.
10]. Deze theorie benadrukt de
invloed van specifieke investeringen
respectievelijk van de onzekerheid
en complexiteit van transacties op
de noodzaak om het ruilproces tussen ondernemingen te coördineren.

Markt-enondernemingskarakteristieken enketenvorming
Marktkarakteristieken

''•.'.•=

"

Omgevingsontwikkelingen stimuleren deontwikkelingvanketensinlandbouw en
voedingsmiddelenindustrie.Ketenvorming is thansvangroot belangom: " " : " " . 1.gekozenrjroduct/markt-combinatiesoptimaalte bedienen.Erbestaatgeengemiddelde
consument,maarerbestaartspecifiekedoelgroepenmetspecifiekebehoeften,wensen
. enkoopkrachtniveau.Ondernemingenbedienendiedoelgroepen,waarvoorzijopgrond- vanhunkerncompetenties-hetmeestgeschiktzijn, - ^- • " -' '"' vC- 'T ' "' " "
2. productkwalitertte kunnengaranderen.Consumentenendetailhandelstellenhoge
eisenaankwaliteit Zijhebbennietalleenbehoefteaan.hogemaarookaanconstante
kwaliteit"

''..'.'

-

3.zichdoorproductdifferentiatie enproductvernieuwing vandeconcurrentietekunnen
onderscheiden.Oeconcurrentie inEuropeselevensmiddelenmarkten istoegenomenals
gevolgvanverzadigdemarkten,vanovercapaciteitinproductieendoortoetredingvan
nieuweproducenten.Het laatstewordtondermeergestimuleerddoorexport van landbouwkundigeexpertise,doorbetere informatietechnologierespectievelijkdoorbetere
internationalelogistiekefaciliteiten; '•'
4.productenteverbeterenentevernieuwen.Assortimentsvernieuwing isvoorproducentenvanbelangomdeverzadigdeconsument dienaarvariatiezoekt enomdedetailhandel,dienaaronderscheidende productenzoekt te kunnenwinnenenbehouden; .
5.dienstverleningteverbeteren.Gemakis voordeconsumenteenbelangrijkkeuzecriterium;logistiekedienstverlening isvancruciaalbelangvoordelevensmiddelendetailhandel.
Ondernemingskarakteristieken

.

.

.

.

.

Devolgendeondernemingskarakteristieken lijken-vangrote betekenisvoorhet ontwikkelenvanketens:

. ..

1.derelatievegrootte vanondernemingenineer»afzetkanaal.Oitisvanbelangvoorde
onderhandelingsmacht vanondernemingenendusvoor hettotstandkomenvanketens;
denkaandetegenwoordige betekenisvanhetgrootwinkelbedrijf alskanaalleider;
2.dematevan specialisatievanondernemingen.Gespecialiseerdeondernemingen,zoals
melkveehouders,varkensmestersengespecialiseerdetuinders,zijneerder
geneigd/genoodzaaktommetandereondernemingeninhetafzetkanaalsamentewerkendangemengde bedrijven,omdathuninkomensterkafhankelijk isvandeprestaties
vandetotaleketenvanhetbetreffendeproduct;
3.dematewaarininstituten/ondernemingenproductenineigendomverwerven.Zo hebbenveilingendieproductennietineigendomverwerven,mindermogelijkhedenvoor
ketenbeleiddande-zelfstandigevoedingsmiddelenindustriedieproductenineigendom
beziL .- '

• -, , .'•..

";

Zijn investeringen meer specifiek
en/of is er meer onzekerheid en
complexiteit in relatie tot een transactie, dan iser meer reden voor contractuele afspraken of verticale integratie.
In de economische organisatietheorie zijn ook theorieën ontwikkeld over hoe een principaal de
^menwerking met zijn agent kan
beïnvloeden.
Marketing
' n de marketingtheorie wordt veel
aandacht besteed aan coördinatie van
"eactiviteiten in het afzetkanaal. Zo
0
een systematiek ontwikkeld van
Ve
nicale marketingsystemen:
' 'Administered systems', waarin
tussen ondernemingen wordt
samengewerkt op basis van overleg
e
n gezamenlijke planning;
' 'Contractual systems', waarin
tussen ondernemingen wordt
samengewerkt op basis van contractuele afspraken;
"'Corporate systems', waarin de

M

.

'".

' :' •

onderlinge afstemming van processen door ondernemingen in het
afzetkanaal tot stand komt door
integratie naar eigendom [8].
Een ander thema dat in de marketingtheorie over afzetkanalen veel
aandacht heeft gekregen is macht.
Wat zijn bronnen van macht?, wanneer worden zij toegepast en leidt de
benutting van deze bronnen tot conflicten in het afzetkanaal? [8].
De marketingdiscipline maakt ook
veel gebruik van de transactiekostentheorie voor het analyseren van
de afzetkanalen van producten en
diensten.
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skills and/or norms'. Deze coördinatiemechanismen worden in diverse
agrarische ketens benut. Degewenste precisie in ketensamenwerking en
de mogelijkheid van controle op
samenwerking beïnvloeden de keuze
van een coördinatiemechanisme.

'Keten'-stellingen
Omhet denkenover ketens testimulerentot slotenkelestellingen:
1. Marktgerichte afzetkanalen zijnmeer
geschiktvoorengeneigdtot ketenvormingdan productiegedrevenafzetkanalen.
2. De betekenisvanketenvorming in
landbouw enagribusinesskantoenemen, indienmenzichervanbewustis
dat ketenbeleid niet persehet totale
afzetkanaal danwel het totale ondernemingsbeleid hoeft te omvatten. Het
kanookvruchtbaar worden ontwikkeld
voor gedeeltenvanafzetkanalen of
voor onderdelen van hetondernemingsbeleid.
3. Ketenszijngeendoelopzichmaar
een middelomeenbeter ondememingsresultaattebewerkstelligen« Men
moet voorkomendat ketenvorming en
de hieruitvoortvloeiendevasterelaties
tussenondernemingen negatief uitwerkenopdeflexibiliteitvanhet onderne-.,
menin landbouwenagribusiness.4. De kwaliteitvanketensenvan ketenbeleid is gebaat bijeenmachtseven-

_

wichttussenproducentenervdetailhandel, zoalsdelevensmiddelenindustrie- •
en het grootwinkelbedrijf:

Samenvatting^'

^

..-*•*-.---'.'

;

Terwijlhetbegrip'keten«inhet agrarischbedrijfsrever»volledig-isïnge-'
burgerd, ishetmdewetenschappelijkeliteratuur nietstreng-afgeba- ':
kertd.Irvditartikelworden ketensgedefinieerdvanuiteen.institutio-_
nelevfunctioneleen-conceptuelegezichtshoek.EcwotdÇeenkade**,* -,
voorgestekf-omketenstetyperen.Markt-er»omjernemmgskarâkterrsr<
tiekenvanbelangvoor deketenvorming wordenbelicht.Tevenswordt•
aandacht besteedaaneenaantalwetenschappelijketheorieëndie een-,
bijdrage kunnenleverenaandeontwikkelingvanketens.- '-.-..— : - •;
S a m m a f j i g ï ^ ^ - : ; ^ - ^ - . ..;_.'ƒ;•_ " ' ' ' " * - ^ ^ l y ^ S ^ ^ a J v * . ..;

Organisatieleer
In de organisatieleer zijn gedachten
ontwikkeld over de wijze waarop de
coördinatie van activiteiten in en
tussen ondernemingen vorm krijgt.
Mintzberg [6J onderscheidt als coördinatiemechanismen: 'mutual
adjustment', 'direct supervision',
'standardization of work processes'
en 'standardization of outputs, of

M.T.G. Meulenberg andD.F. Broens;Theoreticalknowledgecontributes\
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While;thechain"conceptT« verypopular
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