Inkopers Verspaning in januari vrijwel even positief als in december
Situatie in de Verspaning in januari wel beter dan de totale industrie
Valkenswaard, 1 februari 2019 - Uit de laatste meting van de MCB Verspaningsindex
blijkt dat de inkoopmanagers in de metaalbewerkende branche ‘Verspaning’ in
januari vrijwel even positief als in december zijn over de groei in de branche:
indexscore 56,7 versus 57,7 . De branche ontwikkelde zich in januari wel beter dan
de totale Nederlandse industrie ( 55,1 , wordt maandelijks door branchevereniging
Nevi gemeten).
Omdat een score hoger dan 50 ‘groei’ betekent, kan geconcludeerd worden dat er in
de Verspaning ( 55,1 in de industrie algemeen) sprake is van groei.
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Opmerking: de relatieve vlakheid van de Nevi-lijn is te verklaren met de grote
verscheidenheid aan industrieën waaruit deze is opgebouwd.
De MCB Verspaningsindex is (evenals de Nevi Inkoopmanagersindex) opgebouwd
uit vijf componenten. Met betrekking tot de ontwikkeling in januari ten opzichte van
december zijn met betrekking tot deze componenten de volgende conclusies te
trekken:
• De productie in de branche Verspaning ontwikkelt zich veel positiever ten
opzichte van vorige maand;
• Over de orders denken de inkopers vrijwel hetzelfde;
• De levertijden van de leveranciers zijn veel korter;
• De voorraden eindproduct nemen flink toe;
• Over de werkgelegenheid denkt men minder positief.
De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale Verspaningsindex, nemen flink af
volgens de inkopers ten opzichte van vorige maand.

Ten opzichte van de totale industrie (Nevi) zijn de volgende conclusies te trekken
m.b.t de verschillende aspecten in de afgelopen maand:
• Het productieniveau is in de Verspaning in januari beter dan in de industrie;
• Het orderniveau is vrijwel hetzelfde;
• De levertijden van de leveranciers zijn veel langer;
• De voorraadniveaus in de Verspaning zijn flink hoger;
• Over de werkgelegenheid denken de inkopers veel positiever.
De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale Verspaningsindex, zijn in de
Verspaning relatief flink lager dan in de totale industrie.
Nieuwe deelnemers aan de Index (mits verspaner) zijn nog van harte welkom: ze
krijgen (gratis) sneller en specifiekere resultaten. Meld je aan via mailadres
‘marketing@mcb.eu’.
MCB Verspaningsindex
De MCB Verspaningsindex wordt elke maand uitgevoerd bij ruim 100 inkopers die
werkzaam zijn in de Verspanende industrie (CBS-branchecode 285201). Deze
mensen worden maandelijks via e-mail uitgenodigd een vragenlijst bij
www.formdesk.nl in te vullen. Het onderzoek is op dezelfde methodologie gebaseerd
als de Nevi Inkoopmanagersindex, bijna 90 jaar geleden ontwikkeld door de
Amerikaanse vereniging van inkoopmanagers. Vragen kunnen direct worden gesteld
aan marketing@mcb.eu.
Voor een abonnement op het maandelijks persbericht met resultaten:
http://www.formdesk.nl/hamel/pers
MCB Group
Vanuit het hoofdkantoor in Valkenswaard begeleidt de MCB Group haar
werkmaatschappijen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Deze
werkmaatschappijen zijn hoofdzakelijk actief als groothandel en Service Center in
metalen, waaronder staal, roestvast staal, aluminium, koper en messing. Een
belangrijke toegevoegde waarde vormt de uitvoering van klant specifieke opdrachten
in onder andere het Service Center en het Centrum Productie Bewerkingen. De
bedrijven binnen de MCB Group spelen een intermediaire rol in de bedrijfskolom door
op de juiste tijd en plaats het juiste materiaal te leveren. Continu is de MCB Group op
zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde voor zowel klanten als
leveranciers te vergroten. Door assortimentsverbreding, maar ook door creatieve
oplossingen en advies over toepassing en verwerking van producten. Binnen de
MCB Group zijn meer dan 900 medewerkers werkzaam.
Voor meer details: www.mcbgroup.eu.
Formdesk.nl
Formdesk.nl biedt de mogelijkheid op eenvoudige wijze webformulieren samen te
stellen zoals aanvraag-, registratie-, bestel- en enquêteformulieren. Formdesk blinkt
uit in het gebruiksgemak en de geavanceerde mogelijkheden. Door het
gebruiksgemak wordt Formdesk niet alleen door webmasters gebruikt maar
bijvoorbeeld ook door medewerkers van de afdeling marketing voor het maken van
enquêteformulieren. Functionaliteiten die normaal gesproken veel kennis, inspanning
en middelen vereisen zijn met Formdesk eenvoudig toe te passen.
Formdesk is ontwikkeld door Innovero Software Solutions B.V. uit Den Haag. De
Formdesk servers hosten meer dan 80.000 formulieren voor klanten uit binnen- en

buitenland. Doordat Formdesk een eigen product is en er permanent wordt
doorontwikkeld kan snel worden ingespeeld op nieuwe behoeftes van klanten.

