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laat Zara zien. Met bijzonder veel succes zelfs. Daar valt veel van te leren, allereerst binnen
het marktsegment waarin Zara opereert. Diverse concurrenten zoals H&M en Benetton,
hebben elementen van de Zara-strategie overgenomen. Maar er zijn ook lessen te halen die
gelden buiten het specifieke marktsegment van de modieuze kledingbranche.

Hoe Zaraop de wereldkwam

Zara is het belangrijkste kledingmerk van Inditex, het kledingconcern van Amancio
Ortega, Spanje’s meest succesvolle ondernemer. Zijn ouders hadden een winkel met stof-
fen en garens, en als jongen hielp hij daar. Dat heeft hem gevormd. Op de fiets ging hij op
zoek naar klanten. Hij kwam erachter dat er behoefte was aan gewatteerde kamerjassen.
Zodra hij een klant had, zorgde hij dat de klant de kamerjas dezelfde dag in huis kreeg.
Deze directe band met de klant vormt nog steeds de basis van het bedrijf. Alleen is dat
bedrijf nu vele malen groter, en was er een bijna-catastrofe nodig om het zover te laten
komen.
In 1963 vestigde Ortega zijn eigen atelier dat hij gestaag uitbouwde. Hij produceerde lin-
gerie. In ’75 trok een grote Duitse groothandel een grote order terug. Een direct faillisse-
ment dreigde. Een aanzienlijk deel van het bedrijfskapitaal was in die order gaan zitten, en
hij vond geen andere kopers voor de lingerie. Uiteindelijk besloot hij een winkel te openen
naast de fabriek, in La Coruña. Hij noemde zijn winkel Zara.

Inmiddels staat Ortega aan het hoofd van het Inditex-concern met 40.000 werknemers,
2.400 winkels, en acht winkelformules 1. Van deze acht genereert Zara de meeste omzet,
maar daarnaast heeft Inditex het merk Kiddy’s Class (voor jongeren), Bershka (voor jonge
meiden), Massimo Dutti (met name voor heren), Oysho, Stradivarius, Pull and Bear en
Zara Home.
De omzet van Zara groeit jaarlijks 20 procent, en dat al vele jaren lang (Ferdows, 2004).
Ook de winst groeit jaarlijks 20%. In 2005 was de omzet 19 procent gegroeid, de winst 21
procent.
In 2004 had Zara 650 winkels; in 2005: 757, in 55 landen.

De formule

Eerste les die Ortega leerde was: “Hou vijf vingers aan de fabriek, en vijf aan de klant!”
Kortom, controleer alles wat er met je product gebeurt, totdat de klant het in handen
heeft! Dit principe is leidend voor ZARA. Het wordt breed uitgedragen in het concern en
tot in detail toegepast. Feitelijk is dit de basis voor het hoog-responsieve netwerk dat Zara

1 Cijfers eind 2005.
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heeft gecreëerd. Daarmee kan men nieuwe kleding binnen 15 dagen ontwerpen, produce-
ren, transporteren, én in de winkel hangen. Zara produceert op maat, steeds in beperkte
hoeveelheden. Men verleidt de klant te kopen en vaak terug te komen, niet door volle win-
kels aan te bieden, maar door een snel vernieuwend assortiment.
Met het hoogresponsief netwerk beoogt men snel en betrouwbaar te reageren op een
onvoorspelbare vraag – want onvoorspelbaar is de markt waarbinnen men opereert.
Niet alle collecties worden binnen die termijn ontworpen, gemaakt en getransporteerd,
maar men is er toe in staat. 15 Dagen is extreem snel in de modieuze kledingbranche.
Concurrenten doen er maanden over om een nieuwe collectie te plannen. C&A is blij dat
ze de helft van de productie 42 tot 63 dagen voordat ze in de winkel liggen kunnen bijstel-
len, en is mede daardoor weer winstgevend geworden. Maar 42-63 dagen is een andere
ordegrootte dan 15.

Aan deze korte doorlooptijden ligt het volgende ten grondslag:
1 Als één van de weinige grote modieuze kledingbedrijven heeft Zara veel eigen produc-

tie. Meer dan de helft van de productie geschiedt in-house. Alleen standaardkleding
wordt uitbesteed (sweaters, enzovoorts).

2 De productiecapaciteit wordt nooit maximaal benut. Men produceert in kleine batches.
Men wil nooit voor de verrassing komen te staan dat er onvoldoende productiecapaci-
teit is.

3 Men werkt met eigen ontwerpers. Alle 200 ontwerpers opereren vanuit de Zara filosofie
– de twee maal ‘vijf vingers’ – en zijn niet gericht op de catwalk van Milaan, Parijs, of
welke ook, maar op de klant.

4 Alle logistiek is in eigen beheer. Zara heeft eigen opslag en eigen distributie.
5 Een enkele keer nee moeten verkopen in de winkel is geen principieel probleem, zolang

de klant maar verleid wordt terug te komen. Onder die conditie ziet men het tijdelijk
uitverkocht zijn van een product niet als problematisch.

De grote vraag is hoe men het voor elkaar krijgt om met deze werkwijze een solide lopend
concern te bouwen en draaiend te houden. Als men vraagt hoe innovatief het productie-
proces is dat Zara hanteert, moet men constateren dat men min of meer dezelfde produc-
tietechnieken hanteert die bij de concurrenten te zien zijn. Ook concurrenten werken met
Computer Aided Design, lopende bandsystemen in het complex, enzovoorts. Qua pro-
ductietechniek is men innovatief, maar niet onderscheidend ten opzichte van de concur-
renten. Om te zien waarin Zara onderscheidend is, moeten we op zoek naar de logistieke
principes.
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Logistiekeprincipes

Zara hanteert voor haar gehele concern drie logistieke principes:

1 Maak decommunicatiesluitend.
Alle activiteiten van Zara zijn er op gericht de communicatie intern en extern sluitend te
maken. Men heeft de productie gegroepeerd in een aparte mannenhal, vrouwenhal en kin-
derhal. Binnen elk van deze drie productfamilies werkt men steeds vanuit crossfunctionele
teams. Zo zitten de 200 ontwerpers niet bij elkaar – dat zou goedkoper zijn – maar zitten
zij midden tussen productiemensen, inkopers en marketiers. Daardoor kan men elkaar
eerder feedback geven en informatie uitwisselen, en werkt men per saldo sneller én beter.
Prototypes van ontwerpen staan uitgestald; daar hangen lege vellen papier naast zodat een-
ieder er feedback op kan geven; inkopers en productiepersoneel maken samen een inschat-
ting van productiekosten; binnen enkele uren kan een crossfunctioneel team een ontwerp
kiezen, grondstoffen selecteren en tot productie overgaan; de T-shirt fabriek kan tegelij-
kertijd in overleg zijn met een Zara manager van de vrouwen-, mannen- en kinderlijn. Dat
alles lijkt een inefficiënte manier van werken, maar is wel snel en direct.

Het startpunt zijn data. Wekelijks verzamelt men harde en zachte data. Net als bij diverse
concurrenten komen er dagelijks POS-data binnen. Maar daarnaast verzamelt men ook
informatie direct van de winkel-werkvloer: alle winkelmanagers leveren met hun pocket-
PC’s informatie aan over de vraag hoe klanten reageren op nieuwe kleding, op nieuwe
kleuren, hun nieuwe wensen. Deze informatie wordt dagelijks verzameld op het hoofd-
kantoor, en gevoegd bij de POS-data vormen zij de basis waarmee de cross-functionele
teams aan de slag gaan.

Het principe dat de klant verleid moet worden om vaak terug te komen vraagt niet alleen
een vrij hoge mate van exclusiviteit – van elk kledingstuk dient de winkel in principe slechts
enkele exemplaren te bieden, maar men dient ook vaak nieuwe collecties in huis te hebben.
Jaarlijks maakt men 40.000 nieuwe ontwerpen. Daarvan komen er 10.000 in productie – in
5-6 kleuren en 6-7 maten. Dat betekent 300.000 nieuwe stock-keeping –units per jaar.

Men maakt steeds plaats voor nieuw aanbod door onverkochte artikelen na 2-3 weken uit
de winkel te halen en naar een ander verkooppunt te brengen.
De verleidingsstrategie blijkt effectief: gemiddeld bezoekt een klant Zara 1 x per 3 weken.
Ter vergelijking, het gemiddelde kledingwinkelbezoek ligt in de city van Londen op 1 x
per 13 weken. En dat ondanks de geringe advertentie-activiteiten van Zara: haar adverten-
tiekosten bedragen 0,3 procent van de omzet – bij concurrenten ligt dat tussen de 3 en 4
procent (Ferdows, 2004). En bij dat winkelbezoek blijken klanten in de praktijk vaak een
ander kledingstuk te kopen als datgene wat ze zochten er niet is.
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De werkwijze van Zara vraagt om snelheid, en het vermijden van interrupties in welke
vorm dan ook. Zo zijn aan elk Computer Aided ontwerp specificaties gekoppeld die direct
naar toeleveranciers en productieafdelingen worden doorgegeven; met barcodes volgt men
al het snijwerk bij externe/interne productie, opslag en transport. Bijgevolg treedt er nau-
welijks een Bullwhip-effect 2 op: als er een verstoring is in productie of distributie, is die
in de regel snel gerepareerd. Alle activiteiten zijn gericht op snelle communicatie. En dan
is het handig veel activiteiten intern uit te voeren. Het ontwerpen, verven, snijden en dis-
tribueren gebeurt intern op het productiecomplex in La Coruña, waar producten en half-
producten via een uitgebreide ondergrondse rollenbaan worden verplaatst. Het in elkaar
zetten van kleding is uitbesteed aan naaiateliers. Dat gebeurt in hoofdzaak in de wijde
regio (Spanje, Portugal).

De werkwijze van Zara vraagt ook om flexibiliteit. Bij veel modieuze kledingbedrijven
mag een winkel 20 procent van de eenmaal geplaatste orders wijzigen. Bij Zara is dat 40-50
procent.

Diverse van de genoemde principes zijn niet uniek, maar wat bijzonder is, is dat het prin-
cipe van sluitende communicatie consequent is doorgevoerd. Door consequent de com-
municatie vanaf de klantwensen via de productie en distributie nauw sluitend te maken tot
aan de verkoop aan de klant, komt men per saldo nauwelijks tot overproductie, en hoeft
men maar weinig artikelen in de uitverkoop te doen: minder dan 10 procent van de voor-
raden wordt niet verkocht – bij de concurrent ligt dat tussen de 17 en 20 procent.

Per saldo is deze manier van produceren 15-20 procent duurder dan bij de concurrent,
maar dat compenseert men ondermeer door minder uitverkoop.

2 Hanteereenstrak ritme in degeheleketen.
Het tweede logistieke principe van Zara is: Doe alles om de snelheid en responsiviteit in
de keten te houden. Samenwerken met anderen? Alleen als dat leidt tot hogere responsivi-
teit! Als een winkelmanager aan een klant belooft dat nieuwe kleding de volgende dag op
een bepaald tijdstip geleverd wordt, dan moet de klant daarop áán kunnen. Dat betekent
een ijzeren ritme in de logistieke keten.
Dat werkt – is de mening van Zara – het beste met eigen ontwerp, eigen distributie, zo
veel mogelijk eigen productie, en eigen winkels. Pas dan meent men greep te kunnen hou-
den op productie, voorraden en transport. De vijf vingers aan de fabriek! Zelfs Benetton,
de pionier in strakke controle, gaat niet zover – de meeste winkels van Benetton zijn
franchise-ondernemingen. De Zara winkels zijn in eigen beheer.

2 Bullwhip = een kleine verstoring aan het begin van de keten, leidt verderop in de keten tot grote verstoring.
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Het ritme in de keten start in de winkel: elke winkel kan twee maal in de week orderen,
woensdag vóór 3 uur en zaterdag vóór 6 uur. Onmiddellijk daarna intensiveren alle dis-
tributieactiviteiten. Om alle zendingen voor te bereiden wordt het aantal medewerkers in
de twee (eigen) distributiecentra fors verhoogd 3. Met Truck- en zonodig Air-lijndiensten
levert men binnen Europa binnen 24 uur, naar de VS binnen 48 uur, en aan Japan binnen
72 uur. In de winkel weet men exact op welke dag en welk uur geleverd wordt. Alle kle-
ding hangt op hangers, is gestreken en geprijsd. Al deze voorbereidingsactiviteiten vinden
in het DC plaats, en niet in de winkel zoals in de sector vaak het geval is. Als deze hande-
lingen in de winkel moeten plaats vinden blijkt in de praktijk kleding pas uren of dagen
later verkocht te kunnen worden.
De betrouwbaarheid van zendingen bedraagt 98.9 procent (Ferdows, 2004). Dat is hoog.
Productie en distributie zijn nauw afgestemd. In de twee DC’s vindt veel cross-docking
plaats: gemiddeld zijn producten 8 uur in het DC (Verweij, 2004).

Logistiek gezien doet Zara daarmee veel zaken anders dan veel andere bedrijven.
1 Redenerend van kostenoptiek zou één levering per week aanmerkelijk goedkoper zijn

dan twee.
2 Levering in grotere batches zou goedkoper zijn dan in kleine.
3 Zee- en railvervoer zou goedkoper zijn dan weg- en luchttransport.
4 Vervoer in dozen zou goedkoper zijn dan hangend transport.

Toch kiest Zara voor de duurdere opties. Daarmee is ze meer kosten kwijt, maar ze krijgt
er snelheid in de keten door. Dat leidt tot meer verkoop en tevens tot lage voorraden. De
voorraad van Zara bedraagt tien procent van omzet. Ter vergelijking, die van Benetton,
H&M, Gap liggen op 14-15 procent. De lagere voorraadkosten en de hogere verkopen
compenseren de hogere distributiekosten.

3 StrategischInvesteren
Het derde logistieke principe van Zara is: Gebruik je kapitaal om de flexibiliteit van de
keten te vergroten: zorg dat je productie- en distributie-faciliteiten dusdanig zijn ingericht
dat je snel in kunt spelen op een veranderende vraag.
Op investeringsniveau heeft Zara dit principe vertaald in zoveel mogelijk in-house activi-
teiten en zo weinig mogelijk uitbesteden. Om een optimale controle te kunnen uitoefenen
over productieschema’s en capaciteit, beschikt Zara over eigen weeffabricage, eigen verve-
rijen, en voor de helft over eigen kledingproductie. Stoffen worden ongeverfd op voorraad
gehouden, en pas geverfd op het moment dat duidelijk is welke kleuren geproduceerd
gaan worden. Fabrieken draaien ‘per klus’ – niet continu. Enkel de productie van eenvou-
dige kleding (sweaters) wordt outsourced, ondermeer naar Litouwen, en pas sinds kort

3 van 800 naar 1200 medewerkers, 2004.
4 www.inditex.com, augustus 2005.
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ook naar China. 15 Procent van de productie komt uit China – daarvoor heeft men wel
een eigen vliegtuig aangeschaft.4 Zoals gezegd wordt arbeidsintensief werk uitbesteed aan
18 naaiateliers in de regio La Coruña en twee in Barcelona (assemblage).
Zara is er van overtuigd dat ze nooit het huidige niveau van flexibiliteit zou kunnen berei-
ken als ze in aanzienlijke mate afhankelijk was geweest van externe partijen.

Dat geldt ook voor de distributiecentra. In La Coruña heeft ze een DC van 500.000 m2.
Dat is zelden volledig bezet. In 2004 behandelde men 2.500.000 kledingstukken per week.
Alles wordt er op hangers geplaatst. Het DC draait vier dagen full-speed, en drie dagen
op halve kracht. Toch heeft Zara in oktober 2003 een nieuw DC geopend in Zaragoza van
120.000 m2. Dat deed men om mogelijke pieken op te vangen.

Per saldo verkoopt Zara haar producten enkele dagen nadat ze gemaakt zijn. Als dan nog
niet alle leveranciers betaald zijn kan men werken met negatief werkkapitaal.

Conclusie

Alles overziend is de vraag; wat maakt dat Zara zo succesvol is, terwijl ze tegelijkertijd
diverse geldende logistieke principes met voeten treedt en stelselmatig lijkt te kiezen voor
kostenverhogende strategieën?
Als we kijken naar de drie logistieke principes die Zara hanteert – 1. Maak de communica-
tie sluitend, intern en extern; 2. Hanteer een strak ritme in de gehele keten. Doe alles om
de snelheid en responsiviteit in de keten te houden; 3.Gebruik je kapitaal om de flexibili-
teit van de keten te vergroten – dan moeten we constateren dat elk van deze drie principes
afzonderlijk niet echt nieuw zijn. Maar ze versterken elkaar:
– Goed communiceren vergemakkelijkt een strak ritme.
– Strakke goederen- en informatieprocessen vergemakkelijken de communicatie.
– Investeren in responsiviteit vergemakkelijkt het vasthouden van het ritme.
Daar zit, is onze conclusie, feitelijk het geheim van Zara: de uitgekiende combinatie. Alle
drie de principes worden consequent doorgetrokken, waardoor ze elkaar kunnen verster-
ken, en waardoor extra kosten gecompenseerd kunnen worden – lagere voorraden, minder
uitverkoop, werken met negatief werkkapitaal.
Dit consequent doortrekken van de drie logistieke principes heeft men kunnen doen door
sterk te sturen vanuit één bedrijfsfilosofie die in alle geledingen en op alle functieniveaus
vertaalbaar is naar concrete werksituaties:
“De klant en je eigen bedrijf met 2 handen aanpakken! Doe alles om de twee handen
elkaar te laten helpen.”
Deze bedrijfsfilosofie blijkt een vruchtbare manier om een bedrijf succesvol aan te sturen.
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Lessenvoorbuiten desector
De logistieke strategieën van Zara en haar bedrijfsfilosofie zijn uiteraard toegesneden op
de specifieke sector waarin zij opereert. Dat is een sector met hoge onzekerheden over de
marktvraag.

Figuur1 LogistiekestrategieënenbedrijfsfilosofievanZara.Bron:INTRO-TNO2004

Zara’s strategie past goed in die van de responsieve netwerken. Niet verwonderlijk is het
dan dat bedrijven als Benetton, H&M, die in hetzelfde marktsegment zitten als Zara,
elementen van haar strategie overnemen. Maar ook voor bedrijven in andere sectoren val-
len er lessen te trekken uit het pionierswerk van Zara. Die liggen in het aansturen van het
bedrijf vanuit een heldere bedrijfsfilosofie, en in het consequent doortrekken daarvan.
Ook op logistiek gebied zijn er ruimere lessen te trekken. Deze case-studie laat zien dat je
onzekerheden kunt:
– Verminderen, door betere voorspellingen te doen – op basis van POS-data, maar ook

door consequent goed gebruik te maken van kennis van de werkvloer in de winkels,
wat in het geval van Zara leidt tot permanente trendwatching die meer oplevert dan
enkel het bijhouden van de catwalks in de wereld.

– Vermijden, door kortere doorlooptijden te realiseren – het elimineren van voorraden,
snel ontwerpen, postponement van verfactiviteiten, crossdocking in DC, enzovoorts.

– Verzekeren, door het inbouwen van strategische buffers – buffer van grondstoffen bij
productie, het reserveren van extra productie- en distributiecapaciteit.
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Zara kiest er dus voor volledige te controle te houden, om daarmee de voorwaarden voor
het bedienen van de klant in eigen hand te houden. Dat zien we in onderstaand figuur,
ontleend aan Ruijgrok (1995).

Figuur2 Afhankelijkheidsschaal

Alliantie-discussies gaan in de regel over twee zaken: 1. Kosten versus baten, en/of 2. Over
het benodigde vertrouwen in elkaar. Meestal ligt de focus op één van de twee benaderin-
gen. Belangrijke zaken. Maar daar ligt een hamvraag achter die niet altijd aan bod komt
maar die bepaalt of bedrijven in elkaars armen gedreven worden of niet: Hoe bereik je
voldoende schaalgrootte, én directe toegang tot de markt? En vooral, hoe combineer je
beiden?

Ook is er weinig expliciete aandacht voor de effecten op de afhankelijkheidsrelaties. Het
zal elk bedrijf wel eens door het hoofd schieten: Hoe groot is het risico dat de ander aan
de haal gaat met onze gezamenlijke, of met míjn ideeën? Hoe groot is de kans dat ik me
uitlever? Deze vragen verdienen expliciete aandacht. Daarover kun je een weloverwogen,
zakelijke risicoinschatting maken. Pas daarna is een inschatting van kosten en baten aan de
orde.

Tot slot, samenwerken kan dus op verschillende manieren.
Bij het aangaan van samenwerking zijn vier vragen van belang: allereerst, is er een nood-
zaak om samen te werken? Vervolgens, komt die noodzaak overeen met de perceptie van
de betrokken partijen: wil men samenwerken? En dan, hebben de betrokken partijen de
competenties, kennis en expertise in huis om de samenwerking tot een succes te maken?
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En is men in staat om die expertise te mobiliseren en in lijn te brengen met de strategische
doelstellingen?
De vraag naar de noodzaak is de eerste vraag die men zich moet stellen.

Voor Zara is het antwoord helder: te grote afstand tot de markt kan dodelijk zijn.
Zara opereert sterk vanuit eigen identiteit, waarmee men de activiteiten in de hele orga-
nisatie met elkaar bindt. Die identiteit is een absolute voorwaarde om het concern met de
huidige schaalgrootte bijeen te houden, slagvaardig te reageren op ontwikkelingen in de
markt, én daarbij winstgevend te opereren.
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