
“Pie Growing”, “Pie Sharing”or “Pie Shrinking”; de kwetsbaarheid van global supply 
chains en netwerken en de noodzaak van End-to-End supply chain risk transparancy. 

Maart 2020  
Dr.Wouter Beelaerts van Blokland 

Nadat we al onheilstijdingen uit China kregen midden januari, berichte FiatChrysler op 6 februari dat 
de productie in Europa in gevaar zou komen omdat Chinese fabrieken stil waren gelegd en er geen 
parts meer konden worden geleverd. Inmiddels hadden producenten zoals Toyota en Honda de 
productie in China al stil gelegd gevolgd door Hyundai in Zuid-Korea. Op 17 februari was het zover, 
de fabriek van FiatChrysler in Servië werd stopgezet. De Europese autofabrikanten werken met 
toeleveranciers op ca 400-500 km afstand juist i.v.m. met het JIT principe. Door JIT kan je flexibel op 
de markt vraag inspelen. Het hele principe van Just-In-Time supply zoals ik dat mijn studenten ook 
uitleg is dat het voorraad niveau voor de Large Scale System Integrator OEM’s en betrokken “first 
tier” (systemen), “second tier” (sub systemen) en “third tier” suppliers” (componenten) verlaagd kan 
worden en daarmee het kapitaalbeslag door de keten heen. Een andere reden om nauw met 
toeleveranciers samen te werken is dat het ontwikkel risico en investeringen in de Design Engineering 
fase gespreid wordt over de keten. We noemen dit ook wel “Pie Sharing”, alle partijen profiteren. En 
met “Pie Growing” (de koek groeit) profiteert de hele keten van de groei. Maar als de “Pie” niet meer 
groeit “Pie Shrinking”, en leveranciers van b.v componenten verdwijnen vanuit Europa naar China, 
wat zijn dan de gevolgen? Met de Brexit vertoonde zich al een eerste ontwikkeling van disruptie van 
supply chains. Goederen zullen langer onderweg zijn en er zal meer buffer voorraad aangehouden 
moeten worden. Engelse autofabrieken gingen vorig jaar al hamsteren. Het geeft aan wat het effect is 
van disruptie van global supply chains. En niet alleen de automotive heeft ermee te maken.  
Een artikel in het Financieel Dagblad van 6 maart berichte ons onder de kop “Rotterdamse haven 
maakt zich op voor flinke ‘coronadip’. In de maand februari vertrokken er 20% minder schepen vanuit 
China naar Europa, wat een enorm effect heeft op een keten van bedrijven, van terminals en opslag 
bedrijven tot dienstverleners zoals sjorders. Het is niet alleen een effect van het stoppen van productie 
locaties in China, inmiddels worden we geconfronteerd met vraaguitval omdat consumenten niet meer 
kunnen kopen omdat zij in quarantaine zitten dan wel ernstig getroffen zijn in hun inkomens.  
Zijn er dan ook winnaars? Dat zijn de niche players zoals het bedrijf Seatrade die alleen gekoeld 
transport doen van vruchten  met koelschepen en deels met koelcontainerschepen. (Trouw 09-03-
2020). De vraag naar deze vorm van transport van perishables zoals Avocado’s en Kiwi’s is enorm en 
cross global, van Nieuw Zeeland, Latijns Amerika USA en Europa. De marges voor diensten van 
koelschepen vliegen omhoog omdat de reefer containers ergens vast zitten in Azië en er dus een tekort 
is aan dit type containers. Door de varkenspest in China werden grote hoeveelheden varkensvlees 
vanuit Europa met koelcontainers naar China verscheept, daarna ging China in Lock-down waardoor 
er ca 200.000 containers vast zitten volgens de firma Seatrade. Die reefers staan daar nu ergens omdat 
er geen retourvracht is. Inmiddels groeien de vruchten aan de bomen door en die moeten geoogst 
worden anders zijn ze niets meer waard en aan de andere kant zijn er de Supermarkten die veel vraag 
hebben. Naast dat traditioneel fruit in koelschepen van Seatrade wordt verscheept vanuit Latijns- 
Amerika en Nieuwzeeland naar China en Europa zijn het inmiddels ook elektronica, medicijnen en 
chemicaliën die op deze manier in koelcontainers met koelschepen verscheept worden. Hierdoor 
neemt de vraag naar gekoeld transport toe.  

Het zijn uitzonderlijke tijden door de geschetste disrupties zeker met vraaguitval door de covid-19 
crises. De vraag rijst of er ook achterliggende trends zijn die hiervoor een onderbouwing kunnen 
geven? Een belangrijke inspiratiebron daarbij is het boek “The World is Flat” van Thomas Friedman 
(2005). Het is een eerste aankondiging van de “Platform Economie” welke gedomineerd wordt door 
digitalisering op organisatie, productie, keten en persoonlijk niveau. Hierdoor konden global supply 
chains ontstaan die een soort hyper competitie hebben gefaciliteerd met als gevolg dat productie en 
ontwikkeling vooral vanuit de USA en Europa zijn weggelekt naar Azië, o.a. door de opkomst van  
China en India (WTO, 2001). Apple, HP, CISCO maar ook automotive bedrijven werken met contract 
manufacturers (CMF) en satelliet fabrieken zoals BMW, Daimler en VW die veelal lokale markten 
bedienen. Markten konden de afgelopen 15 jaar ongebreideld groeien, ook wel “Pie Growing” 



genoemd en als iedereen mee groeit dan is er ook sprake van “Pie Sharing”, wat betekent het mee 
profiteren van groei door suppliers / producenten. Die groei kon mede ontstaan door negen belangrijke 
trends. Deze zijn; 1. Ontwikkeling en verfijning van het World – Wide – Web welke toegang en 
onderlinge verbinding verschafte aan miljoenen bedrijven en miljarden consumenten. 2. Ontwikkeling 
van BAAN, ERP systemen die de workflow in en tussen organisaties faciliteerden. 3. Ontwikkeling 
van open source software zoals Linux operating systems, Microsoft en Apple operating standaards en 
applicatie software. 4. Outsourcing van bedrijfsactiviteiten en  e-commerce. 5. Offshoring door lagere 
loonkosten, lagere belastingen en andere markt entry verlagende condities zoals ontbreken van cao’s 
en milieu wetgeving, etc. Inmiddels heeft GE een aantal jaren geleden  de productie van o.a. 
wasmachines vanuit China weer teruggehaald naar de USA (re-shoring) tijdens de periode van Barack 
Obama.  6. Supply chaining van “global Supply Chains” waarbij netwerken ontstaan die transport van 
goederen tussen suppliers, retailers en consumenten optimaliseert en faciliteert. 7. “In-shoring” 
gefaciliteerd door “third party logistics” zoals UPS waarbij Large Scale System Integrators zich verder 
op core-competences konden focussen en logistiek dienstverleners een essentiële schakel vormden in 
het besturen van goederenstromen. 8. “In-forming” met de ontwikkeling van search engines o.a van  
Google en Yahoo waardoor gepersonaliseerde dienstverlening kon ontstaan. 9. Ontwikkeling van de 
“Digitale Platform Economie” waarin “iedereen” verbonden is door search engines gefaciliteerd door 
de nieuwe monopolisten zoals bijvoorbeeld Apple, Facebook, Google, Amazon, Uber, AirBnB etc. 
Deze “Platform economie” heeft op zich ook voor disruptie van business models gezorgd zoals 
bijvoorbeeld met Amazon, AirBnB en Uber. In geval van Uber blijkt het meer “Pie Shrinking” te zijn.  
 
Daarnaast zien we vandaag de dag de toenemende macht van autocraten, het toenemend nationalisme, 
overconsumptie en de noodzaak tot energie transitie en gezondheid risico’s door het covid-19 virus. 
Door deze ontwikkelingen zijn we in een situatie gekomen waarin de economische en markt 
interdependentie enorm gegroeid is en waardoor de wereld extreem gevoelig en daardoor kwetsbaar is 
geworden voor o.a. supply chain disrupties. Deze ontstaan door macht en markt onevenwichtigheden, 
door afhankelijkheden en het hanteren van andere standaards. Als er geen sprake meer is van “Pie 
Sharing” maar van ‘Pie Shrinking” waarbij mensen niet meer mee profiteren van het global supply 
chain network en het een “Zero Sum Business” is waarbij de winst van de een het verlies voor de 
ander betekend en dat als zodanig ervaart dan heeft dat disruptie tot gevolg. Je zou kunnen stellen dat 
de wereld minder “Flat” moet worden maar weer meer “rond”. Nu met de covid-19 crises lijkt de 
wereld een zwalkende mammoet tanker waar geen tussenschotten in blijken te zitten omdat we die 
weg geoptimaliseerd hebben.  
 
Wat we hiervan kunnen leren is dat spreiding van supply chain risico’s door dichter bij huis van 
leveranciers te betrekken met kortere supply transport chains, gewenst is. Dat geld ook voor voeding. 
Het kost nogal wat om Avocado’s en Kiwi’s hier te krijgen ook qua emissies. We gaan gelukkig ook 
steeds meer lokaal bij de boer ons eten halen of dichter bij de stad produceren. Het geldt ook voor  
spreiding van gezondheid-veiligheid risico’s door gezamenlijk medicijnen te gaan ontwikkelen 
bijvoorbeeld binnen Europa. We schijnen hiervoor enorm  afhankelijk te zijn geworden van 
leveranciers in India en China. Willen we wel zo afhankelijk zijn van India en China en de 
bijbehorende supply chain risico’s? Organon werd verpats t.b.v. de aandeelhouders, maar wordt weer 
in ere hersteld, dat is positief voor de herbouw van de kennis infrastructuur, werknemers en  
consumenten. Het is belangrijk om ook eigen standaarden te blijven ontwikkelen binnen Europa t.a.v. 
sociaal economische vraagstukken zoals cao’s en digitale communicatie. Zijn  we niet teveel 
afhankelijk geworden van monopolisten en landen die politieke, handels en sociale risico’s met zich 
mee brengen en het niet zo nauw nemen met mensen en arbeidsrechten en ons daarmee kunnen 
chanteren. Global supply chains zijn hiermee blootgesteld aan geopolitieke en gezondheids-veiligheid 
risico’s, alsmede risico’s t.a.v arbeidsmarkt en arbeidsrecht en risico’s voor consumenten. Het 
Rijnlands collaboratieve model is de basis om de gemeenschap te beschermen t.a.v. deze risico’s. Het 
betekent ook samenwerken met andere handelsblokken maar wel onder de condities van “Pie Sharing” 
en niet “Pie Shrinking” dus op basis van reciprociteit met als doel “End-to-End supply chain risk 
transparency” met in achtneming van het duurzaamheid principe.     


