Winstmaximalisatie
voor de medische
groothandel
5 innovatieve adviezen om gezond
en autonoom te groeien
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Introductie
Regelmatig spreek ik met eigenaren van medische groothandels. Het valt dan vooral op dat
deze specifieke categorie binnen de groothandelsbranche heel sterk is ingesteld op innovatie.
Het management en personeel is vaak hoger
opgeleid, internationaal georiënteerd en geïnteresseerd in state-of-the-art (cloud)technologie.
Dat heeft ongetwijfeld te maken met klanten
van de medische groothandel die zeer hoge
kwaliteitseisen stellen en zelf ook continu op
zoek zijn naar innovatie.
De groothandels in deze branche hebben
geen acute kopzorgen. De business groeit licht
en marges en vooruitzichten zijn gezond.
Veel bedrijven zijn echter wel heel bewust
bezig met het maken van strategische plannen
en keuzes voor de toekomst. Daar gaan onze
gesprekken dan ook regelmatig over. De kernvraag is dan vaak welke verwachtingen er zijn
voor de positie van de medische groothandel
over twee tot vijf jaar. Vanuit de huidige stabiele
basis is een veel gehoord doel: gezond en
autonoom groeien. De volgende grote vraag
is dan hoe dit gerealiseerd moet worden.
Toekomstige omzetgroei kan bereikt worden
door meer klanten en hogere winstmarges,
bij voorkeur zonder de extra kosten van fteuitbreiding. Gezond groeien draait om het
optimaliseren en digitaliseren van processen.
Voldoen aan wetgeving
Gelijktijdig moet de groothandel blijven anti
ciperen op marktontwikkelingen en voldoen
aan wetgeving. Denk aan de ontwikkeling van
GS1- datapools voor het eenvoudig delen van
artikelgegevens tussen medische groothandels
en zorginstellingen. En op het gebied van wet-
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geving de noodzaak om compliant te zijn aan de
nieuwe wet MDR (Medical Devices Regulation)
die vanaf 26 mei 2020 geldt.
Is dit herkenbaar en bent u benieuwd of u
bezig bent met de juiste innovaties? In dit
document geef ik de top 5 van innovatieve
oplossingen voor de medische groothandel
waarmee u gezonde groei kunt realiseren.
Ik hoop dat u er inspiratie en goede ideeën
uithaalt.
Rob Mutsaers
Sr. Accountmanager

eServiceware BV
T: +31 (0)10-270 91 80
M: +31 (0)6-810 50 951
E: rob@eserviceware.com

1. Track-and-trace
Heeft track-and-trace al uw volledige aandacht?

Het is voor de medische groothandel natuurlijk belangrijk om altijd inzicht te hebben in
de herkomst van producten, te weten welke
route ze afleggen en waar producten zich
bevinden in het logistieke traject. Tracing is
noodzakelijk vanuit de richtlijnen en voor een
helder handelsproces. Daarmee is het de basis
voor procesoptimalisatie en winstmaximalisatie. Track-and-trace verdient dan ook de
volle aandacht van de medische groothandel.
MDR vanaf 26 mei 2020
Met de nieuwe Europese wet MDR (Medical
Devices Regulation) wordt de noodzaak voor
goede track-and-trace dwingender. De MDR
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omvat strengere toezicht- en certificatie
procedures om nalevings- en traceerbaarheidsvereisten te waarborgen voor alle medische
hulpmiddelen. Deze wet heeft aansprakelijkheidsgevolgen voor fabrikanten en importeurs,
dus ook medische groothandels moeten vanaf
26 mei 2020 compliant zijn.
Partij- en serieregistratie
Track-and-trace begint met het inboeken van
de inkooporder waarna het correcte partijnummer en/of de serieregistratie wordt vastgelegd. Na uitlevering wordt de verkooporder
gekoppeld aan de partij- en/of serienummers.

De voordelen:
• Maximale controle over inkomende, uitgaande en op voorraad zijnde partijen
• Automatische toewijzing van artikelen aan
een inkooporder op basis van tht (tenminste
houdbaar tot)
• Goed voorraadbeheer op basis van fifo
(first in, first out)
• Informatie bij een recall: direct inzicht aan
welke klanten artikelen uit één partij zijn
geleverd
PIM/Product Master Data
De nieuwste innovatie op dit gebied is PIM
(Product Information Management) of Product
Master Data. Twee begrippen die worden gebruikt voor hetzelfde type systeem, dat fungeert
als een centrale plek binnen een organisatie
om alle productinformatie op te slaan en te
beheren.
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Artikelen in een PIM-systeem worden verrijkt
met allerlei productkenmerken zoals afmetingen, materialen, keurmerken en zaken als afbeeldingen, tags, handleidingen en marketingteksten. Grote voordelen zijn dataconsistentie
en efficiency. Doordat u alle data op één centrale
plaats beheert, is de kwaliteit gegarandeerd en
kunt u sneller data importeren en exporteren
vanuit of naar andere systemen en kanalen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw webshop.
Het biedt bovendien een unieke zoekmogelijkheid, namelijk zoeken op specificaties als een
bepaald artikel niet leverbaar is en u een goed
alternatief moet kunnen bieden.

Relatie met procesoptimalisatie en
winstmaximalisatie
Hoe belangrijk track-and-trace is als basis
voor procesoptimalisatie en winstmaximalisatie leest u in de volgende hoofdstukken
over automation en landed cost.

2. Automation en
procesoptimalisatie
Verhoog de productiviteit en verlaag de werkdruk

De vraag naar het digitaliseren van processen
bij medische groothandels is groot en neemt
alleen maar toe. De directie ziet dat medewerkers nog te veel handmatig werk doen.
Denk hierbij aan zaken als facturen invoeren,
paklijsten printen en verzendlijsten maken.
Deze eenvoudige losse handelingen worden
op willekeurige momenten uitgevoerd door
verschillende mensen bij de afdeling administratie, de salesafdeling en in het magazijn.
Dit is tijdrovend, geestdodend en foutgevoelig
werk. Hoe minder papier- en handmatig werk,
hoe beter.

seren en vervolgens automatiseren van uw
financiële en logistieke processen.

Hoe en waarom automation
Het doel van automation is het verhogen van
de productiviteit en het verlagen van de werkdruk. Dat kunt u realiseren door het optimali-

Met een goed systeem kunt u dit proces heel
eenvoudig en doeltreffend automatiseren.
Orders gaan dan automatisch op de juiste
datum door naar het magazijn. De orderpicker
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Voorbeelden van automation voor logistieke
processen
Heeft uw bedrijf al een webshop waar klanten
hun disposables kopen of een webportaal waar
ze herhalingsaankopen doen? Vaak komt deze
order dan automatisch binnen. Dat scheelt al
één stap in het verkoopproces. Maar te vaak nog
voert de verkoopafdeling de bestelling handmatig in. Vervolgens gaat er voor de uitlevering,
de volgende stap, een bon naar het magazijn.

ontvangt op zijn device een digitale paklijst
en maakt de verzending klaar, eventueel met
barcodes en gebruik van scanners. Eenmaal
verzonden wordt er automatisch een factuur
naar de klant gestuurd. Is de factuur na enkele
weken nog niet door de klant betaald? Dan
volgt automatisch een herinnering.
Automatisering kan er ook voor zorgen dat er
een automatisch besteladvies wordt gegenereerd indien voorraadaantallen dalen tot onder
door u bepaalde kritieke niveaus. Zo’n bestel
advies kan direct automatisch worden omgezet
in een inkooporder als aan door uzelf ingestelde
voorwaarden is voldaan. Voor bepaalde bestel
adviezen kan een (menselijke) controle nodig
zijn, waarna ze alsnog worden doorgezet als
inkooporder.
Voorbeelden van automation voor
financiële processen
De eerste logische stap voor uw financiële
afdeling is het automatiseren van het hele
factureringsproces. Maar er is nog veel meer
mogelijk. Denk eens aan het automatisch in
lezen van dagkoersen van vreemde valuta op
de gewenste dagen en tijden. Of het automatisch verzenden van openstaande posten en
saldo-opgaven naar bepaalde klanten.
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Maak zelf eenvoudig ‘regels’ aan en pas deze
geheel naar wens aan. Acties worden dan automatisch op bepaalde dagen en/of tijden of
juist met vaste frequentie en conform zelf te
definiëren voorwaarden uitgevoerd.
Configureer zelf iedere workflow. Zo hebt u
volledige controle op het hele proces. Laat
bijvoorbeeld alleen orders onder een bepaald
bedrag uitvoeren of stuur facturen altijd op
een vaste dag naar een specifieke klant. Wanneer dit soort zaken onder controle zijn, hebt
u tijd om uw aandacht te richten op de uitzonderingen: management by exception.

Wat levert dit u op?
• Hogere efficiency en productiviteit
• Minder werkdruk en minder stress
• Foutreductie
• Tijdbesparing
• Inhoudelijk interessanter werk
• Behoud van goed opgeleide
medewerkers
• Minder fte nodig

3. Landed Cost en
Winstmaximalisatie
Rekenen met de zuivere kostprijs
U kunt op meerdere manieren winstmaximalisatie realiseren. Het begint echter altijd met
weten op welke producten en aan welke
klanten uw medische groothandel het meeste
geld verdient. Wellicht zijn sommige producten
of klanten minder winstgevend dan u denkt.
Om te weten wat de marge op een product
is, moet u eerst weten wat het product kost.
En niet wat het ongeveer kost, maar precies.
Wat kost het precies?
Kostprijsberekening is vaak nog nattevingerwerk. Veel medische groothandels berekenen
een percentage op de kostprijs omdat ze geen
idee hebben hoe hoog de additionele kosten
precies zijn. Die kunnen echter flink oplopen als
u producten buiten de Europese Unie inkoopt.
Het importeren van producten zou moeten bijdragen aan de winstgevendheid van uw bedrijf
in plaats van een risico te vormen. Weten wat
een product precies kost, kan alleen als u rekent
met landed cost, oftewel de zuivere kostprijs.
U moet weten:
• Wat een product precies kost
• Wat precies de marge op dat product is
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Bereken de zuivere kostprijs met landed cost
Bij landed cost in combinatie met gemiddelde
inkoop prijs (GIP) neemt u alle aan inkoop gerelateerde kosten, zoals douanekosten, verzekeringen en transportkosten mee in de kostprijsberekening.
Met de juiste software, mits goed ingericht, is
het mogelijk om automatisch de zuivere kostprijs te berekenen door kosten toe te wijzen aan
ingekochte artikelen (specifieke inkooporder).
De kosten kunnen bovendien naar rato worden
verdeeld op basis van aantal, prijs, gewicht en
volume om zo accuraat mogelijk te zijn.

Wat levert dit u op?
• U hebt inzicht in de reële marge
per product
• Betere analyse: weten welke producten
en klanten de meest winst opleveren
• U kunt betere keuzes maken ten
aanzien van producten, margebepaling
en klantcontracten

4. Sturen op kpi’s met
persoonlijke dashboards
Op welke kpi’s stuurt uw medische groothandel?

Het optimaliseren en sturen op winstmaximalisatie vraagt continu aandacht van directie
en managers. Is het proces eenmaal strak
ingericht, dan wilt u direct zien welke zaken
er minder goed of helemaal niet goed gaan:
management by exception. Een goed ingericht
dashboard geeft de verantwoordelijke manager inzicht en controle, maar laat ook tijdig
zien waar en wanneer ingrijpen vereist is.
Altijd en overal
Een dashboard moet 24/7 en waar u zich ook
bevindt, inzicht geven in realtime accurate cijfers. Zowel voor uzelf als voor het management.
Iedere manager monitort zijn eigen kpi’s en is
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verantwoordelijk voor het aansturen van zijn
of haar proces. Om op kpi’s in een dashboard
te vertrouwen, moeten data zuiver en correct
worden geregistreerd en geautomatiseerd.
Kpi trendcard en scorecard
Een dashboard is vaak maatwerk en moet dus
flexibel kunnen worden ingericht met kpi’s die
afhankelijk zijn van de eindgebruiker. Welke output wil hij of zij zien en hoe wil deze persoon het
gepresenteerd krijgen? Een warehousemanager
wil weten welke orders deze week verwacht
worden. terwijl de financiële afdeling wil zien
hoeveel facturen er nog openstaan, zijn goedgekeurd of in behandeling zijn.

De basics voor een dashboard bestaan
uit twee onderdelen:
• Een kpi trendcard die de actuele omzet
of bedrijfsresultaat toont in relatie tot
een gekozen periode

• Een scorecard met bijvoorbeeld saldo

Proactief inspelen
Extra handig is het als u de mogelijkheid hebt
om ook via een app op uw mobiel of tablet
met behulp van handige dashboards te zien
hoe uw organisatie ervoor staat. U kunt dan
proactief inspelen op ontwikkelingen, gebaseerd op relevante data.

openstaande posten, weergegeven in
groene of rode kleur.
Het dashboard is compleet te maken met grafieken en tabellen die het aantal en de waardes
van orders en offertes per maand visueel
weergeven. Uiteraard moet u vanuit het dashboard kunnen inzoomen op details. Als u meer
diepgaande analyses wilt maken naar klanten,
artikelen, omzet en periode dan biedt een
geïntegreerde draaitabellenfunctionaliteit uitkomst. Iedereen kan dan werken zonder ingewikkelde Excel-handelingen.
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Wat levert dit u op?
• Iedere manager is in control
• Direct inzicht in status en alerts van kpi’s
• Tijdsbesparing door gebruik van
draaitabellen
• Inzoomen op detailniveau voor
diepgaandere analyse

5. Efficiënt voorraadbeheer voor
grotere organisatiestructuren
Winstmaximalisatie dankzij minder
rompslomp en lagere kosten

Als het gaat om innovatie valt er voor de
medische groothandelsbranche nog veel
winst te behalen in optimalisatie van de
voorraadketen. Hoe voert u efficiënt beheer
over het voorraadproces en beperkt u risico’s
van te veel of juist te weinig voorraad? Bij het
kiezen van de juiste oplossing voor grotere
organisatiestructuren, komen procesoptimalisatie en winstmaximalisatie samen.
Meerdere vestigingen in combinatie met
meerdere magazijnen
Hebt u meerdere bv’s met eigen winst- en
verliesverantwoordelijkheid? Wordt er gewerkt
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vanuit één vestiging of zijn er meerdere kantoorlocaties en meerdere magazijnen? En hoe werken
die vestigingen samen?
Belangrijke vraag is hoe dit logistiek, administratief en financieel goed geregeld wordt. Is er
inzicht in elkaars voorraden, wordt er direct of
indirect aan elkaars klanten geleverd, hoe registreert u kosten en winst? Bij elkaar inkopen
betekent dat er veel logistieke, administratieve
en financiële transacties plaatsvinden tussen
bedrijven onderling. U wilt voorkomen dat er
teveel of te weinig voorraad ontstaat en transactiekosten onnodig oplopen.

Intercompany-boekingen en centraal
stambestand
Het voeren van goed voorraadbeheer op
magazijn- en vestigingsniveau bereikt u door
te werken met vestigingen of branches in één
company (lees: administratie), waardoor u te
maken hebt met een centraal stambestand en
met intercompany-transacties c.q. boekingen.
Een centraal stambestand geeft op holding
niveau onder meer overzicht over klanten die bij
meerdere bedrijven inkopen. Ook de artikelen
worden dan op één centraal niveau beheerd.
Bij intercompany-boekingen regelt u ‘onderhuids’ inkopen tussen vestigingen volgens
afgesproken kostprijzen. Via automatische
rekening-courantboekingen worden dan logistieke of financiële kosten doorberekend en doorbelast aan andere vestigingen. Zo kan worden
geput uit elkaars voorraden zonder alle extra
administratieve rompslomp van inkoop- en
verkooporders. De vestiging die verkoopt aan
de klant krijgt de omzet en daarmee de marge.
Een ander belangrijk voordeel is dat u eenvoudig kunt consolideren.
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Wat levert dit u op?
• Inzicht in de hele voorraadketen
• Besparing in tijd, kosten en
werkbelasting
• Beter beheer van dochteronder
nemingen, vestigingen of juridische
entiteiten door automatische
rekening-courantverhouding
• Eenvoudig consolideren zonder
synchroniseren van financiële data
• Standaardisatie en stroomlijning
van financiële verslaglegging binnen
dezelfde financiële structuur

6. Wat innovatie u oplevert

U wilt grip krijgen op bedrijfsprocessen, compliant zijn met nieuwe wetgeving, maar ook een
aantrekkelijke werkgever blijven. Dat doet u
door te investeren in technologie die uw bedrijf
op een gezonde manier verder laat groeien.
Dat is best lastig, want IT- en technologievraagstukken zijn niet uw specifieke expertisegebied.
Na dit alles gelezen te hebben, vraagt u zich wellicht af of het tijd is om keuzes te maken en de
volgende stap te zetten?
Wilt u eens van gedachten wisselen over de
uitdagingen die u hebt, welke oplossingen er
zijn en welke keuzes u kunt maken voor het
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digitaliseren van workflows? Neem dan gerust
contact met mij op. Ik hoor ook graag met welke ontwikkelingen uw medische groothandel
te maken heeft en of de adviezen in dit whitepaper daarbij aansluiten.

Rob Mutsaers
Sr. Accountmanager
eServiceware BV
T: +31 (0)10-270 91 80
M: +31 (0)6-810 50 951
E: rob@eserviceware.com

Over eServiceware
Sinds de oprichting in 2000 helpt eServiceware jaarlijks vele nieuwe klanten door heel
Nederland aan een passende oplossing van
Visma Software.
Dit gebeurt met veel enthousiasme, want
bedrijfsprocessen automatiseren vinden ze
echt leuk bij eServiceware! De consultants
realiseren samen met u de optimalisatie van
uw bedrijfsvoering: kosten verlagen en/of
uw omzet verhogen. Samen met u wordt de
koers bepaald.

Hierbij zijn volgens managing director Petra de
Mol een korte doorlooptijd en een succesvolle
implementatie kenmerkend.
eServiceware richt zich onder meer op:
• groothandels, zoals de medische en
horeca groothandel
• hospitality branche
• projectgestuurde organisaties
• administratie- en accountantskantoren
010 - 270 91 80
sales@eserviceware.com
www.eserviceware.com

Over Visma Software
Visma Software biedt bedrijven complete
cloudoplossingen voor boekhouding, groothandels- en projectadministratie, urenregistratie, accountancy, crm, hrm en salaris
verwerking en ledenadministratie.
Visma levert software die bedrijfsprocessen
digitaliseert voor het mkb, de grootzakelijke en
de (semi)publieke sector. De Visma Group is
actief in heel Scandinavië, de Benelux, Oosten Midden-Europa en Latijns-Amerika.
Met meer dan 9.500 medewerkers, 1 miljoen

klantcontracten en een netto-omzet van 1.199
miljoen euro in 2018 is Visma een van Europa's
toonaangevende softwarebedrijven.
In Nederland werken al meer dan 40.000
organisaties in het mkb, de grootzakelijke
en semipublieke sector met onze software.
Ons portfolio bevat onder meer AccountView,
Visma.net, Visma eAccounting, Visma Severa,
Visma Teleboekhouden, Mamut One en Davilex.
www.nl.visma.com/erp/

Visma Software BV
HJE Wenckebachweg 200
1096 AS AMSTERDAM
+31 (0)20 355 2999
contact@ visma.com

