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Onderstaand figuur geeft dit in tabelvorm goed weer. Case 1 heeft een 

lage gemiddelde DOA-kostprijs; case 2 en 3 hebben een hoge gemiddelde 

DOA-kostprijs.

 

Onderstaande tabel geeft aan wat de verhouding van de totale DOA-kosten is ten 

opzichte van de gemiddelde kostprijs per part. 

 

CASE DOA kostprijs / 

gem kostprijs

Additionele 

DOA kosten

(gekwantificeerd)

DOA kosten / 

gem kostprijs

Incl. org + 

imagokosten

Case 1 1,80 2,19 3,94 > 3,94

Case 2 1,37 1,75 2,40 > 2,40

Case 3 1,80 1,35 2,43 > 2,43

Dit onderzoek toont aan dat de totale kosten voor DOA’s, zelfs zonder het meere-

kenen van organisatorische kosten, kosten voor verpakkingen, boeteclausules en 

imagoschade, al een factor 2,4 tot 4x zo hoog zijn dan het percentage DOA’s.



DOA’S KOSTEN CIRCA 4% VAN DE OMZET

De cases zijn afkomstig van de spare-part divisies van drie bedrijven. Wanneer 

de data naast elkaar worden gezet en de DOA-kosten aan de omzet worden 

gerelateerd, levert dit een verrassende conclusie op.

In alle drie de cases blijken de gekwantificeerde kosten van DOA’s 4% van de 

omzet te bedragen. In onderstaande tabel is dit nog verder gespecificeerd en 

in euro’s weergegeven. 

 

CASE Verkoop 

(duizend)

Gem. prijs

(eur)

Omzet

(min)

Kosten/

Omzet DOA

Kosten

DOA

Case 1 1100 394 440 3.8 % 16,7 mln

Case 2 70 3237 230 4.2 % 9,7 mln

Case 3 40 8415 350 4,2 % 14,7 mln

DOA’S EFFECTIEF AANPAKKEN

Binnen deze drie cases is nog een opvallend onderscheid te zien, namelijk in 

de wijze waarop DOA’s worden aangepakt door verbetering van de 

verpakkingen. 

In veel gevallen wordt de oorzaak van schade gekoppeld aan de hardware, 

ofwel het product (de vervangende component) zelf. Diepere data-analyse 

wijst echter richting de logistiek: het niet correct handelen of verpakken van 

het product blijkt vaak de oorzaak van een DOA. Aangetoond is dat tussen de 
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HOOFDCONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK:

20% meer winst door het 

aanpakken van DOA’s

ONDERLIGGENDE CONCLUSIES:
•	 Slechts een klein percentage van producten is als DOA    

          geregistreerd. Echter diepere analyse van de gegevens leidt tot een           

          DOA-percentage van 0,5 – 2%

•	 De totale DOA kosten zijn significant hoger door reparatie/onderzoek   

 van schade, transportkosten en voorraadbeheer

 

Company DOA / Verkoop Kosten / Omzet

Case 1 0.9 % 3.8 %

Case 2 1.9 % 4.2 %

Case 3 1.7 % 4.2 %

•	 Deze onderzoeksconclusie is een conservatieve inschatting van het   

 totale kostenniveau

•	 Niet alle DOA kostencomponenten zijn gekwantificeerd, dus de echte   

 kosten liggen hoger dan de nu aangetoonde 4%

•	 Verbetering verpakkingsproces leidt aantoonbaar tot grote besparingen.
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