
Intro 
Heb je het gevoel dat je voorraadkosten te hoog zijn, je productie planning en voorraden niet in lijn zijn met de klantvraag
en de klanttevredenheid daardoor terug loopt. Dan is het wellicht tijd om te kijken naar je Sales & Operations planning
proces (S&OP).

S&OP is een verzameling van besluitvormingsprocessen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Het S&OP proces
integreert de financiële planning en de operationele planning, en verbind strategische plannen met de dagelijkse
executie. Het doel is om toekomstige vraag, voorraad en de productiecapaciteit in lijn te brengen om een optimaal
financieel resultaat te behalen in combinatie met een hoge klanttevredenheid.

Het is bovenal een proces waarbij je je gezond verstand moet gebruiken. Klinkt simpel, toch? 

Toch zien we dat veel bedrijven worstelen om de volle potentie van S&OP te (gaan) gebruiken. De S&OP Maturity scan
brengt structurele verbetering van het S&OP proces onder handbereik.

De informatie uit de scan geeft een objectief beeld en stelt het bedrijf in staat het
S&OP proces gericht te verbeteren. Op basis van de verkregen informatie en het
ambitieniveau van de organisatie doet UC Group een concreet voorstel voor een
stappenplan om de volwassenheid (verbeter traject) van het S&OP proces naar het
gewenste niveau te brengen.

Een online kennismakingsgesprek met de opdrachtgever waarin de scan wordt
toegelicht;
Persoonlijke interviews met de belangrijkste stakeholders binnen de organisatie;
De resultaten van de interviews zullen aan de bedrijfsleiding worden
gepresenteerd. In het verlengde hiervan zal het ambitieniveau bepaald worden;
Tenslotte wordt een voorstel gedaan voor de te nemen vervolgacties om de
volwassenheid van het S&OP proces naar het gewenste niveau te brengen. 

De scan bestaat uit:

Wat is de  S&OP Maturity Scan?
De S&OP Maturity Scan maakt inzichtelijk waar je proces staat in termen van
volwassenheid en hoe je presteert ten opzichte van de benchmark. De volgende
aspecten worden beoordeeld: Demand planning, Supply Planning, Rapportage &
Overleg, Executive S&OP en het totale S&OP proces.

De ‘S&OP scan’ is ontwikkeld door UC Group. De scan bevat de kennis en ervaring van UC professionals in diverse supply
chain en productie-omgevingen. Door kennis en ervaring te bundelen, is UC Group voortdurend in staat om innovatieve
oplossingen te implementeren die het verschil maken. UC Group behoort tot de top 10 supply chain consultancy bureaus
in Nederland.
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