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nieuws

Al enige tijd wordt gewaarschuwd dat bedrijven zich 

onvoldoende bewust zijn van geopolitieke risico’s, 

waardoor zij op termijn misschien niet zo makkelijk meer 

aan bepaalde grondstoffen kunnen komen. Zogenoemde 

kritikaliteitstudies kijken met name naar factoren die de 

primaire productie kunnen belemmeren. Vanuit geopolitiek 

perspectief valt te denken aan een conflict in een gebied 

waar grondstoffen worden gedolven. Er wordt ook veel 

gesproken over grondstoffennationalisme. Dit betekent dat 

de controle over grondstofwinning steeds verder verschuift 

van private bedrijven naar de staat. De grondstoffensector 

wordt beschermd als een strategische asset die het nationale 

belang moet dienen. De overheid gebruikt de opbrengsten 

voor het realiseren van nationale en internationale politieke 

of economische doelstellingen. Mogelijk wordt hiertoe 

de export aan banden gelegd. Doorgaans worden risico´s 

voor de leveringszekerheid groter geacht als de primaire 

productie geconcentreerd is in een beperkt aantal landen. 

Ik vraag me af of analisten en beleidsmakers zich hier niet op 

blindstaren. We horen te weinig over de risico’s rondom de 

secundaire productie. Deze is voor bepaalde grondstoffen 

ook vaak sterk geconcentreerd. Neem koper. Meer dan 

een derde van de wereldwijde smeltovencapaciteit zit in 

China en meer dan een kwart van de raffinagecapaciteit. 

Dit pleit voor meer oog voor de gehele grondstoffenketen. 

Nederland loopt voorop in de ketenbenadering; het kan 

helpen internationale kritikaliteitsstudies te verfijnen door 

ook risico’s rond de secondaire productie in kaart te brengen.

Kritikaliteit 
en ketens
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Philips levert live hulp -
verlening voor VDL-bussen

Philips en VDL Bus & Coach hebben een deal 
gesloten om VDL-bussen optioneel te voorzien van 
AED’s (Automated External Defibrillators). Philips 
neemt onderhoud en testen ervan op zich via een 
nieuw fullservice dienstverleningsmodel. Kiest een 
busondernemer voor de optie, dan krijgt zijn bus een 
speciale ‘connected’ AED-kit aan boord. Deze geeft 
gebruikers bij het reanimeren live ondersteuning en 
coaching van hulpverleners vanuit een centrale locatie 
en maakt onderhoud en service op afstand mogelijk. 
Daarnaast kan men realtime zien of een AED wordt 
gebruikt en kan via gps de locatie worden bepaald.

Jumbo organiseert opnieuw 
‘Idols-competitie’ 
leveranciers
Supermarkten organiseert voor 
de tweede keer Het Huismer-
kenlab. “Je zou het de Idols-com-
petitie voor productintroductie 

kunnen noemen”, zegt hoofd inkoop Klaas de Boer 
hierover. Private label-fabrikanten zetten hun idee op 
een speciaal portal. De vijftien beste ideeën selecteert 
Jumbo en de betreffende leveranciers presenteren 
hun idee vervolgens op 29 mei. De Boer: ‘De beste 
nemen we op in het assortiment en de winnaar krijgt 
een introductiebudget.’ Het Huismerkenlab is vooral 
bedoeld voor die private label-fabrikanten waar het 
bedrijf wel zaken mee doet, maar die wat ‘onder de 
radar zitten’. Het Jumbo Huismerkenlab heeft deze 
keer het thema ‘Gezonder eten en leven’. 
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