
‘Laat maar komen, 
die tweede dip, 

hij zal toch maar 
tijdelijk zijn’

JAN FRANSOO
hoogleraar TU Eindhoven
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‘Crisis bewees bel
BIJBESTELLEN Er komen nog nieuwe ‘dips’, voorspelt hoogleraar 

Grote productiebedrijven zijn 
logistiek serieuzer gaan ne-
men. Dat is volgens Jan 

Fransoo, hoogleraar technische be-
drijfskunde aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven, een positief ef-
fect van de economische crisis die 
we achter de rug hebben.
Fransoo is er zelf een groot pleitbe-
zorger van om de logistieke voorra-
den die bedrijven in de loop der tijd 
laten groeien of slinken, te beschou-
wen als graadmeter voor de algehele 
economische ontwikkeling. Hij 
noemde voorraden eerder ‘een blinde 
vlek in de economie’, maar tijdens de 
crisis is het besef dat de voorraden 
een sleutelrol spelen, langzaam maar 
zeker toch tot bedrijven door gaan 
dringen, constateert Fransoo.
‘Bij een groot aantal ondernemingen 
is het algemene voorraadbeleid meer 
een issue geworden voor de bestuur-
ders. Ik werk zelf nauw samen met 
DSM (het grote 
Nederlandse che-
miebedrijf, pj) en 
daar is tot en met 
de CEO over 
voorraden ge-
sproken. Ik denk 
dat de crisis zo-
doende een gun-
stige invloed heeft  
gehad op de posi-
tie van logistiek 
in ondernemin-
gen.’

Snel In onze 
Goed Nieuws-
krant van vorig 
jaar, nog in de cri-
sistijd, drukten 
we een artikel af 
van de hand van 
Jan Fransoo waar-
in hij voorspelde 
dat de economie 
heel snel zou gaan aantrekken omdat 
bedrijven hun logistieke voorraden 
zouden moeten gaan aanvullen. Een 
juiste voorspelling, weet hij een jaar 
later. ‘Air France-KLM kreeg in okto-
ber/november te maken met een 
enorme groei van de vraag naar vlieg-
transport. Dat kwam omdat er aan 
het einde van de logistieke ketens 
plotseling een enorme vraag naar 
goederen was ontstaan. De enige ma-

nier om snel aan die vraag te kunnen 
voldoen, was om die goederen vanuit 
het Verre Oosten door de lucht hier 
naartoe te halen. Vervoer over zee, 
waarvoor in een normale situatie zou 
zijn gekozen, zou te lang hebben ge-
duurd. Dat verklaart ook waarom het 
herstel in de haven wat later kwam; 
januari was, dacht ik, Rotterdam’s 
beste maand ooit. Dus ja, ik heb aar-
dig wat teruggezien van mijn voor-
spellingen.’

Overreactie De vraag die dan na-
tuurlijk op de lippen brandt, is welke 
toekomst de voorraden voor de ko-
mende tijd voor ons in petto hebben? 
Fransoo: ‘In veel ketens is de piek nu 
wel zo’n beetje achter de rug. De 
enorme vraagstijging die we sinds 
een klein jaar hebben gezien, is nu 
aan het afvlakken. Logisch, want het 
was een overreactie. Bedrijven had-
den door de economische crisis hun 

voorraden ster-
ker afgebouwd 
dan de daadwer-
kelijke markt-
vraag daalde, 
waardoor ze uit-
eindelijk alle zei-
len moesten bij-
zetten om de 
voorraden weer 
op peil te bren-
gen. Maar vanaf 
nu zal er toch 
weer een lichte 
terugval plaats-
vinden. Het wor-
den nog een paar 
lastige maanden.’
In het vervoer 
van halff abrika-
ten en chemicali-
en zal dat als eer-
ste te merken zijn, 
denkt Fransoo. 
Net als de ople-

ving, zal ook de nieuwe terugval het 
eerst bij de airlines te merken zijn, la-
ter volgen de langzamere modalitei-
ten, verwacht de hoogleraar.

Double dip Wordt dit dan toch nog 
de zo gevreesde ‘double dip’? Een 
tweede dip wordt het wel, maar we 
moeten ons er niet te bezorgd over 
maken, meent Fransoo. ‘Het wordt 
geen letter ‘W’, de nieuwe dip is veel 

Logistieke voorraden zijn een goede 
graadmeter van de economische toestand, 
zegt hoogleraar Jan Fransoo. Het slot van 
dit jaar is even lastig, 2011 alweer beter.

minder diep dan de vorige. En de ver-
wachting is, dat 2011 al weer beter 
wordt. De neergang die we nu even 
gaan zien, wordt veroorzaakt door-
dat bedrijven hun bestellingen weer 
wat gaan terugschroeven. Nadat ie-
dereen afgelopen jaar als een gek goe-
deren was gaan bijbestellen, waarbij 
men de neiging had om meer te be-
stellen dan echt noodzakelijk was, 
wordt nu weer even pas op de plaats 
gemaakt. Als vervolgens weer tekor-
ten ontstaan, zullen de voorraden 
weer aangevuld worden. Maar de da-
lingen en stijgingen zullen steeds 
minder sterk worden. De schokgolf 
die door de logistieke keten is gegaan, 
zal in de loop der tijd gedempt wor-
den.’
Economische voorspellingen op ba-

sis van de toe- en afname van voor-
raden zijn nog nauwkeuriger dan 
Fransoo in het begin, toen hij zijn 
theorie daarover ontwikkelde, zelf 
gedacht en gehoopt had, zegt hij. ‘Al 
blijft  het een relatief eenvoudige ma-
nier van kijken. Hoe het verder gaat 
met de euro, wat er gebeurt met de 
Spaanse economie; dat soort macro-
economische invloeden kan je er na-
tuurlijk niet mee vatten.’

Tijdelijk Er zijn beschouwers die vre-
zen dat de economie bij een nieuwe 
dip niet meer uit de put komt, omdat 
nieuwe tegenslag na een aanvankelij-
ke opleving de mensen en bedrijven 
extra pessimistisch over de toekomst 
kan maken. Fransoo hoopt niet dat 
het gebeurt, en vindt pessimisme on-

nodig. ‘Ik zou zeggen: laat maar ko-
men, die tweede dip, want hij is toch 
maar tijdelijk. We moeten niet bij de 
pakken neerzitten, het zal spoedig 
opnieuw beter gaan.’
In het optimistische artikel dat 
Fransoo vorig jaar schreef, hield hij 
nog wel een slag om de arm omdat hij 
zich afvroeg of de banken het be-
drijfsleven wel voldoende fi nanciële 
steun zouden willen verlenen voor 
het aanvullen van de voorraden. Nu 
is de situatie weinig anders. ‘Ik kan 
niet helemaal overzien hoe de ban-
ken er nu mee omgaan. We hebben 
wel kunnen zien dat de snelheid van 
het herstel in een aantal sectoren 
langzamer is geweest dan gedacht. 
Dat zou wellicht aan kredietverle-
ning kunnen liggen. Maar het kan 

Mannen in overall, profeten van economische voorspoed. Want dat er behoefte is aan nieuwe loodsruimte, is een goed teken.
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