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BIJLAGE 1: Overzicht Lekkerland GmbH & Co. KG 
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BIJLAGE 2: Omzetverdeling Lekkerland 
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BIJLAGE 3: Probleemkluwen/afbakening na oriëntatiefase 

Door middel van enkele oorzaakgevolg diagrammen is structuur gebracht in de 
heersende problematiek bij Lekkerland. Hierdoor werd het duidelijk dat er meerdere 
probleemvelden waren. Onderstaande probleemkluwen is vastgesteld aan het einde 
van de oriëntatiefase. 

Beltehotensennn 
ldanten 

Bij B&A"afspfaken 
worden operationele 

gevolgenbepel1d: 
meegenomen 

Klantorderszijn lul 
betehikbaar 

Klantenbeslellen 
meerderemalenper ... 

OndUide~jke 
klaniOfderacotptaua 

Ntet optimaleoróaf 
blllçhlog 

Om de haalbaarheid van het project te vergroten is ervoor gekozen om een aantal 
uitgangspunten te definiëren en een aantal zaken buiten de scope van het project te 
laten. Hieronder worden deze punten kort uiteengezet: 

Uitgangspunten 

• Lekkerland heeft een orderdoorlooptijd van 24 uur: vandaag bestellen is 
morgen leveren. De binnengekomen orders moeten de dag vóór de afgesproken 
afleverdag verzameld zijn; 

• Elke klant heeft vaste bestel-, afleverdagen en bloktijden om de mogelijke 
bestel- en aflevermomenten voor klanten te beperken. De afspraken 
hieromtrent kunnen wel worden gezien als vrijheidsgraad; 

• Waddinxveen is het nationaal DC voor een specifieke klant, Son is het nationaal 
DC voor langzaamlopende artikelen en Son, Meppel en Waddinxveen vervullen 
een functie als Regionaal DC; 

• Lekkerland distribueert de bestellingen met het eigen wagenpark en stuurt dit 
aan; 

• Er zijn geen restricties aan de verzameloperaties door problemen met het 
aanleveren van producten. 

Buiten scope 

• Besturing en uitvoering van distributie operaties; 

• Operaties van het TCT; 
• Retourstromen van producten en emballage; 
• Capaciteitsbezetting van de operaties stroomopwaarts van het klantorder 

ontkoppelpunt (KOOP). 
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BIJLAGE 4: Productassortiment en verzamelafdelingen 

De producten in het Lekkerland assortiment kunnen worden geclassificeerd aan de hand 
van de productkenmerken die zijn vastgesteld door Vermunt (1993). Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de productkenmerken en de classificatie van 
productgroepen in het Lekkerland assortiment. 

Productkenmerk Zoetwaren Rookwaren Versproducten Tegoedproducten 

Houdbaarheid Beperkt Onbeperkt Zeer beperkt Onbeperkt 

Conditionering Ongeconditioneerd Ongeconditioneerd Geconditioneerd Ongeconditioneerd 

Waardedichtheid laag Hoog laag Hoog 

Verschijningsvorm Discreet Discreet Discreet Discreet 

Gewicht/volume verhouding Gemiddeld/hoog laag laag/gemiddeld laag 

Verpakkingsdichtheid laag/Gemiddeld Gemiddeld/hoog Gemiddeld Hoog 

De productgroepen worden op verschillende manieren verzameld. Onderstaande tabel 
geeft de verschillen weer. 
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Verzamelafdeling Verzamelstrategie Hulpmiddel Laadeenheid 

Rookwaren 

---------~~~--------Zoetwaren 
Snellopers • • • • • • • • 
Slowmove • • • • • • 
Convenience • • • 
Autogebonden • • 
Food klant x • • • • 

Versproducten 
Koeling • • • • • 

• • • 
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BIJLAGE 5: Geografische spreiding klanten 
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BIJLAGE 6: Gebruikte informatiesystemen 

Lekkerland gebruikt voor bijna alle activiteiten Legmis (Lekkerland Groothandel 
Management Informatie Systeem). Het systeem is specifiek ontwikkeld voor Lekkerland 
en is het kloppende hart van de informatieregistratie voor Lekkerland. Legmis wordt 
door alle afdelingen van Lekkerland gebruikt omdat daarin de belangrijke klant-, order
en artikelinformatie zoals voorraadniveaus, omzetstaten van de klanten, geplaatste 
bestellingen, etc. 

Bestellingen van klanten worden ingevoerd in Legmis en omgezet in productieorders. 
Dit gebeurt automatisch door bestelsystemen zoals bijvoorbeeld de Lekkerland internet 
applicatie of handmatig door de medewerkers van Customer Service. De besturing van 
de operationele processen wordt deels gedaan door Legmis, maar daarnaast worden 
ook andere informatiesystemen gebruikt. Zo wordt het programma Intertour gebruikt 
om de routeplanningen voor transport te maken en worden Campass en Gold gebruikt 
voor de besturing van bepaalde verzameloperaties. 

Onderstaande figuur toont het overzicht van de gebruikte informatiesystemen en de 
interfaces ertussen. 

Customer Supply 
Chain Mgt. Exped~ie - ---, 

LEGMIS Intertour 

-~ binnenkomende orders D informatiesysteem (lS) ............... tink met IS 
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BIJLAGE 7: Personeelsplanning verzamelafdelingen 

Bij de diverse verzamelafdelingen in de DC's worden zowel vaste arbeidskrachten als 
uitzendkrachten ingezet (verhouding ongeveer 70/30). Elke voorman van een 
verzamelafdeling is verantwoordelijk om op donderdag een voorstel in te dienen voor 
de personeelsplanning voor de komende week voor zijn afdeling. Het voorstel wordt 
bekeken door het hoofd Productie en de logistiek controller van het DC en wordt 
gewijzigd indien nodig. 

Het voorstel voor de planning wordt gemaakt aan de hand van een template in MS Excel 
(onderstaande figuur). Voor elke verzamelafdeling moet per werkdag een schatting 
worden gemaakt van het te verzamelen colli-aantal. Met behulp van deze schatting en 
de productiviteitsnorm wordt automatisch berekend hoeveel verzameluren ingezet 
kunnen worden. Op basis van deze verzameluren bepaalt de voorman welke 
arbeidskrachten wanneer worden ingezet. 

Op de dag zelf zorgen de voormannen voor de juiste bezetting van de 
verzamelafdelingen door verzamelaars taken toe te bedelen. Enkele verzamelaars zijn 
inzetbaar bij meerdere verzamelafdelingen. De voormannen gebruiken deze flexibiliteit 
soms om pieken in de werklast op te vangen. Ook komt het soms voor dat de 
voormannen aan de verzamelaars aangeven dat de aanvangstijd voor de volgende dag 
verandert. Op deze manier wordt voortschrijdend inzicht over de te verzamelen colli
aantallen gebruikt om niet geconfronteerd te worden met een overbezetting. 

6 
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BIJLAGE 8: Routeplanning 

Halfjaarlijks worden er op basis van de overeengekomen verkoopcontracten en 
historische vraaggegevens vaste basisroutes gepland. Elke klant wordt dus toegewezen 
aan een vaste route. Bij het plannen van de basisroutes wordt gebruik gemaakt van het 
softwareprogramma lntertour. Alle klanten zijn aan een vaste route toegewezen, maar 
alleen de klanten uit de route die een bestelling hebben geplaatst, worden ook 
daadwerkelijk bediend. Zodoende wordt de basisplanning dagelijks herzien op basis van 
de geplaatste bestellingen. Het aanpassen van deze planningen op dagbasis gebeurt 
door circa 3 tot 4 planners per DC (medewerkers Expeditie). Dagelijks zijn gemiddeld 
rond 16.00u de laadlijsten voor alle routes definitief opdat de uitzetters het werk voor 
de chauffeurs zo goed mogelijk voorbereiden. 

Halfjaarlijks wordt een terugkerende procedure gebruikt om de basisplanning te maken. 
Dit heet de routeoptimalisatie. De benodigde informatie voor deze routeoptimalisatie is 
de historische vraag van de klanten en belangrijke klantafspraken als B&A schema en 
het overeengekomen aflevervenster. 

Procedure routeoptimalisatie: 
1. Voor klanten die in de 8 weken voor de planning in meer dan vier weken hebben 

besteld, wordt een basisplanning gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de overeengekomen afleverventers en afleverdagen. Nieuwe klanten worden 
standaard in de basisplanning opgenomen. 

2. Vervolgens worden de klanten die minder dan 4 weken besteld hebben ('soms' 
klanten) aan de basisroutes toegevoegd, zodat het verwacht te vervoeren colli
aantal de truckcapaciteit niet overschrijdt en aan de aflevervensters kan worden 
voldaan. 

Resultaat van de routeoptimalisatie is dat elke klant aan een vaste route is toegewezen. 
Elke klant krijgt een routevolgnummer en een bloktijd. Het volgnummer wordt intern 
gehanteerd door de uitzetters en chauffeurs om de trucks te beladen. De bloktijd is een 
tijdblok binnen het afevervenster dat wordt gecommuniceerd aan de klanten. 
Lekkerland belooft de klanten dat de geplaatste bestellingen binnen deze bloktijd 
worden afgeleverd. Lekkerland hanteert deze bloktijden ook intern om de 
leverbetrouwbaarheid te monitoren 

7 
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BIJLAGE 9: Geïnterviewden tijdens project 

Lijst met geïnterviewden tijdens het project 

Geïnterviewde Functieomschrijving 

B. Bergkamp DC manager Waddinxveen 

M. Blonk Verkoopleider 

H. Blonk Manager Software 

S. de Bruin Manager Cantrolling 

D. Buijze Directeur Operatiens 

R. lckenroth Hoofd Supply Chain Management 

K. Leurs Hoofd Customer Service DC Son 

H. Metz Manager Logistic Support (tevens bedrijfsbegeleider) 

J. van der Put Logistic Controller DC Son 

J. Rijkers Sr. Legmis programmeur 

R. Roskam Verkoopleider 

T. Segers Manager Productie DC Waddinxveen 

P. Steppe Directeur Verkoop 

M. Thomasse DC manager Son 

R. Weevers Manager Regionale Verkoop 

J. Welbers Nationale Accountmanager, projectleider 'service levels' 

Naast bovenstaande personen zijn diverse gesprekken gehouden met Lekkerland 
medewerkers die betrokken zijn bij de operationele processen. Deze lijst is bijna 
onuitputtelijk en daarom volgt een omschrijving van de functies waarmee een gesprek is 
gehouden: voorman, orderverzamelaar, slotter, controleur inkomende goederen, 
aanvuller, uitzetter, chauffeur (vers/ambient), vertegenwoordiger, nationale 
accountmanager. 
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BIJLAGE 10: Besteld colli-aantal per tijdslot per afleverdag 
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BIJLAGE 11: Keuze ontwerprichting 

De mogelijke oplossingsrichtingen zijn tot stand gekomen door de oorzaken uit de 
analysefase op een rijtje te zetten en deze te associëren met literatuur. Hieronder wordt 
een drietal mogelijke oplossingsrichtingen beschreven. 

Herontwerp van de besturing en uitvoering van de operationele processen 
Een dergelijk herontwerp wordt volgens Bertrand et al. (1998) gekarakteriseerd als 
productiebeheersing op afdelingsniveau. Zaken als capaciteitstoewijzing van 
productieorders, werkordervrijgave en werklastacceptatie spelen hierbij een rol. 

Herontwerp van het orderproces 
Het orderproces is een set aan beslisfuncties met als doel het coördineren van vraag en 
productie (Welker, 2004). In de huidige situatie vindt er beperkt coördinatie plaats 
tussen vraag en productie. De coördinatie dient niet alleen op operationeel niveau 
plaats te vinden, maar ook op aggregaatniveau (structureel). De klantorderacceptatie is 
een belangrijk element van het orderproces dat onder het herontwerp valt. 

Herontwerp van het logistieke beheersingsconcept. 
Bij het ontwerpen van een logistiek beheersingsconcept speelt het KOOP, de 
afstemming van de besturing en de samenhang van diverse (logistieke) beslissingen een 
rol (Bertrand et al., 1998). Op dit moment wordt bij Lekkerland nog geen eenduidig, 
geformaliseerd logistiek beheersingsconcept toegepast. Uit de analysefase is gebleken 
dat meerdere oorzaken van de inefficiënties voortkomen uit het ontbreken van een 
eenduidig, geformaliseerd logistiek beheersingsconcept. 

Keuze oplossingsrichting 
Eén van de mogelijke oplossingsrichtingen wordt gekozen om te komen tot voorstel 
voor de ontwerpopdracht. Aangezien de verwachting is dat het herontwerpen voor het 
drietal mogelijke oplossingen binnen de tijdsduur van het project past, wordt de keuze 
gemaakt op basis van de volgende criteria : 

• impact op de efficiëntie van de capaciteitsbezetting; 
• niveau van impact; 
• overige criteria. 

Impact op de efficiëntie van de capaciteitsbezetting 
Alledrie de mogelijke oplossingen bieden een positieve bijdrage aan de efficiëntie van 
de capaciteitsbezetting. De impact van het herontwerp van het logistieke 
beheersingsconcept is waarschijnlijk het grootst vanwege een grote verandering die het 
met zich mee kan brengen. Beslissingen op het gebied van materiaalmanagement en 
capaciteitscoördinatie spelen hierbij een rol. Het herontwerp van de besturing en 
uitvoering van de operationele processen heeft de minste impact, omdat een deel van 
de oorzaken van de inefficiënties niet wordt aangepakt. Het herontwerp van het 
orderproces pakt voornamelijk de inefficiënties aan zoals gebleken in de 
onderzoeksvraag 1, maar daarmee bestaat ook de kans dat de besturing en uitvoering 
van de operationele processen wordt vereenvoudigd. 

10 
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Niveau van impact 
Het herontwerp van het orderproces en het logistieke beheersingsconcept hebben 
gevolgen voor op zowel organisatie- als DC-niveau, terwijl herontwerp van de besturing 
uitvoering van de operationele proces alleen impact heeft op DC-niveau. 

Overige criteria 

• Eerder is beschreven dat verbeteringen in de operaties van Lekkerland 
voornamelijk gezocht moeten worden in de dimensie besturing. De tijdsdimensie 
blijkt geen probleem te vormen in de huidige situatie en daarom is het de vraag 
of deze dimensie ook bij het herontwerp moet worden aangepakt. Bij het 
herontwerp van logistieke beheersing zal dat wel het geval zijn, bij het 
orderproces niet. 

• Aangezien afdeling Verkoop in 2006 heeft besloten een klantsegmentatie voor 
regionale klanten in te voeren, betekent dit dat er verschillende niveaus van 
service geleverd worden aan diverse klanten. Omdat deze implementatie nog 
niet volledig is doorgevoerd is nu het juiste moment om de beperkte coördinatie 
tussen Verkoop en Operations te verbeteren. 

Op basis van bovenstaande criteria is het voorstel gedaan voor een herontwerp voor het 
orderproces van Lekkerland omdat dit de huidige knelpunten van inefficiënte 
capaciteitsbezetting aanpakt, impact heeft op organisatie- en DC-niveau en een 
belangrijk middel is voor een goede coördinatie tussen Verkoop en Operations. 

11 
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BIJLAGE 12: Ontwerpspecificaties en vrijheidsgraden 

Voornaamste verbeterpunten 

• Er is onvoldoende bewustzijn van/aandacht voor de impact van een belangrijke 
logistieke beslissingen. Dit geldt voor zowel afdeling Verkoop als Operations. 

• Logistieke overwegingen worden beperkt meegenomen bij het maken van 
verkoopafspraken. 

• Logistieke beslissingen worden in beperkte mate gemonitord. 
• Belangrijke beslissingen worden op een verkeerd niveau in de organisatie 

genomen op basis van onvolledige informatie. 
• De afstand tussen Verkoop en Operations is te groot waardoor suboptimale 

beslissingen worden genomen voor Lekkerland. 
• Logistieke besluitvorming is niet geformaliseerd en gedocumenteerd. 

Ontwerpspecificaties 

• Logistieke beslissingen op strategisch niveau1 vormen de uitgangspunten voor de 
logistieke besluitvorming aangaande het orderproces (R). 

• Inefficiënties die zijn vastgesteld in de analysefase moeten door het herontwerp 
worden gereduceerd (F). 

• Bij het maken van verkoopafspraken met klanten moeten logistieke gevolgen 
concreet worden meegenomen. 

• De logistieke processen in de magazijnen vinden overdag (van 06 tot 22 uur) 
plaats (R). 

• Voor vandaag-voor-morgen klanten (WM) geldt een maximale interne levertijd 
van 04 uur, voor vandaag-voor-vandaag klanten is dit klantspecifiek (10 tot 15 
uur) (R). 

• Herontwerp moet naast het verwerken van reguliere orders ook rekening 
houden met uitzonderingen (F). 

Vrijheidsgraden 

• Differentiatie orderverwerkingstijden (I); 

• Differentiatie werk- en pauzetijden magazijn (I); 
• Differentiatie interne levertijd (I); 

• Openings/werktijden Customer Service (I); 

1 Besluiten op strategisch niveau zijn besluiten met een planningshorizon groter dan een jaar. 
Voorbeelden zijn: het hanteren van drie regionale DC's en de toewijzing van klanten aan de DC's op basis 

van postcode. 

12 
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• B&A schema voor klanten (E); 

• Differentiatie uiterste besteltijdstiplpen (E); 

• Differentiatie aflevervensters (E); 

• Minimale bestelhoeveelheid voor klanten (E); 

• Differentiatie aangeboden extra services (E); 

Voornaamste verbeterpunten 
• De interface tussen Verkoop en Operatiens is onvoldoende ontwikkeld. 
• Er is sprake van ongezonde communicatie tussen Verkoop en Operations. 

• De formalisering van taken, competenties en verantwoordelijkheden is laag. Er is 
een beperkte set expliciete, formele regels en procedures om het orderproces te 
besturen en coördineren. 

• Beslissingsbevoegdheid van enkele belangrijke beslissingen ligt op een verkeerd 
niveau in de organisatie. 

Ontwerpspecificaties 
• Verantwoordelijkheden, taken, doelen en mate van beslissingsautonomie 

(centraal/decentraal) moeten transparant zijn en duidelijk worden vastgelegd 
(F/G). 

• Prestatie van de verantwoordelijke (afdelingen) moet gemeten kunnen worden 
in lijn met doelstellingen (F). 

• Belangrijke beslissingsbevoegden moet multidisciplinair georiënteerd zijn en niet 
verbonden zijn aan één afdeling van Lekkerland. 

• De mate van formalisering moet aansluiten bij de noodzakelijke behoefte voor 
flexibiliteit (F/G). 

• Capaciteitsplanning moet gemaakt kunnen worden op het juiste niveau in de 
organisatie op basis van eerder gemaakte logistieke beslissingen (F/G). 

• De orderverwerking vindt overdag plaats (van 06 tot 22 uur) (R). 

• De samenwerking tussen Verkoop en Operations moet gebouwd zijn op 'shared 
values' (R) . 

13 
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Voornaamste verbeterpunten 
• Automatiseringsmogelijkheden worden onvoldoende benut. 

• Op het besluitvormingstijdstip is de informatie niet beschikbaar of wordt 
onvoldoende gebruikt gemaakt van de beschikbare informatie. 

• Gevolgen van logistieke beslissing~n kunnen inzichtelijk gemaakt worden door 
informatie op een juiste manier bij elkaar te brengen. 

• Beslissingsbevoegdheden omtrent het verwerken van informatie moet worden 
beperkt tot de daartoe aangestelde verantwoordelijke. 

Ontwerpspecificaties 
• Informatieverwerking moet geen vertraging opleveren bij het orderproces (R). 
• Het herontwerp is toepasbaar in de SAP omgeving (invoering 2009) (G). 

• Informatievoorziening moet passen bij de (noodzakelijke) behoeften van de 
verantwoordelijke afdelingen (F/G). 

Vrijheidsgraden 
• Indien logistieke besluitvorming kan worden toegepast zonder tussenkomst van 

mensen, is automatisering van de informatieverwerking gewenst. 
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BIJLAGE 13: Indeling in klatgroepen 

Belangrijkste overwegingen om tot de clusterindeling te komen: 

• Clusterindeling is gebaseerd op huidige klantindeling van Lekkerland omdat de 
wens bestaat om de klantindeling verder te gebruiken bij het aanbieden van 
logistieke service; 

• Nationale klanten hebben raamcontracten voor hun leden waardoor anders 
wordt gewerkt dan bij regionale klanten.; 

• Bij nationale klanten is een duidelijke scheiding aan te brengen tussen vandaag
voor-vandaag (WV) klanten en vandaag-voor-morgen (VVM) klanten door 
verschil in levertijden; 

• Brons/Zilver klanten zijn als één cluster beschouwd om een aantal redenen: 
-gemiddelde bestelgrootte is niet veel groter dan één rolcontainer 
- bestelfrequentie is eens per week of zelfs minder 
-aparte beschouwing van Brons en Zilver zou leiden tot relatief kleine clusters 
- Brons en Zilver klanten worden vaak als gelijkwaardig beschouwd; 

• Diamant/Platina klanten zijn als één cluster beschouwd om een aantal redenen: 
-veel klanten van beide klantgroepen hebben 4 of meer afleverdagen 
-beide typen klanten bestellen gemiddeld later 
- gemiddelde bestelgrootte is vergellijkbaar 
- klantgroep Platina afzonderlijk zou een te klein cluster zijn; 

• De klantgroepen Brons/Zilver, Goud en Diamant/Platina hebben in de huidige 
rittenplanning ieder gemiddeld circr 6 stops per route. 

15 
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BIJLAGE 14: Invloed aggregaatplanning op distributie 

Verschuivingen in werklast in de DC's leiden ook tot werklastverschuivingen bij 
distributie. Ook hier moet op worden geanticipeerd bij het coördineren van Verkoop en 
Operations. De keuze voor een clusterindeling heeft effect op de mogelijke efficiëntie 
van distributie, terwijl ook de richtlijnen naar aanleiding van het aggregaatplanning 
gevolgen zullen hebben voor de distributie. 

De karakteristieken van de klantgroepen (Bijlage 14) hebben tot gevolg dat vanuit 
distributieperspectief sommige klanten de efficiëntie van distributie bevorderen. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan zijn Brons klanten: de gemiddelde ordergrootte is minder 
dan één rolcontainer waardoor deze klanten vaak gebruikt worden om de 
beladingsgraad van de trucks te verhogen zodat efficiëntie toeneemt. Omdat het 
transport van Lekkerland dagelijks plaatsvindt, is het dus van belang dat er voor elke 
afleverdag een goede mix van klanten bestaat. Het is niet eenduidig vast te stellen wat 
de optimale mix voor Lekkerland is (mede omdat distributie plaatsvindt door middel van 
vaste routes). Maar de volgende elementen zijn bepalend voor een goede mix: 

• hoeveelheid afleveradressen op een afleverdag; 
• locaties van de afleveradressen; 

• verhouding van afleveradressen tussen klantgroepen. 

Om toch te anticiperen op de gevolgen voor distributie van bepaalde keuzes, is een 
hulpmiddel gecreëerd waarmee deze gevolgen inzichtelijk zijn. Met behulp van 
historische orderdata en de afleveradressen van de klanten kan visueel worden gemaakt 
welke afleveradressen per klantgroep op welke afleverdag worden bezocht. 
Onderstaande figuur toont als voorbeeld de klanten uit klantgroep Goud die op 
afleverdag 3 worden beleverd vanuit het DC Son. 

Voorbeeld invloed distributie 

JIO'"JOO(I ~--··· 

Op basis van bovenstaande figuur kan worden bepaald of de spreiding en hoeveelheid 
van de afleveradressen voldoende is voor efficiënte distributie. Elke 
werklastverschuiving door nieuwe/vervallen klanten of verkoopcontracten die worden 
herzien, heeft tot gevolg dat er veranderingen optreden in bovenstaande figuur. Op 
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regelmatige basis en bij significante werklastverschuivingen moeten dus de effecten op 
de distributieplanning onderzocht worden . 

Voor de voorgestelde klantgroepindeling is onderzocht of de indeling mogelijk leidt tot 
inefficiënties voor distributie. De afleveradressen zijn voor elke klantgroep voor elke 
afleverdag visueel gemaakt zoals hierboven. In de figuren kon worden geobserveerd dat 
er bij elke klantgroep voor elke afleverdag voldoende afleveradressen zouden zijn (e.g. 
voldoende Brons/Zilver klanten voor een efficiënte belading) en dat er voldoende 
spreiding over het gebied was (e.g. voldoende klanten aan beide kanten van de DC's). 
Om beter onderbouwde uitspraken te doen over de spreiding van de afleveradressen, 
kunnen statistische analyses worden uitgevoeren. Zodoende kan worden gecontroleerd 
over de spreiding van de afleveradressen aan een bepaalde verdeling voldoet (e.g. 
random verdeeld) . In dit onderzoek is daar geen verdere aandacht aan besteed. 

Hoewel eerder is vermeld dat distributie niet is meegenomen bij de aggregaatplanning, 
kan dit wel degelijk impliciet worden meegenomen. Dit kan namelijk door het 
vaststellen van de targets voor de werklast van de clusters. Indien het bijvoorbeeld 
gewenst is om op afleverdag 4 meer Brons/Zilver klanten te beleveren omdat daardoor 
de distributie efficiënter kan plaatsvinden, dan kan er de target voor dat cluster worden 
verhoogd. Bij het uitvoeren van de richtlijnen kan dan specifiek worden gezocht naar 
klanten die bijdragen aan een efficiëntere distributie. 
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BIJLAGE 15: Modelvariabelen 

d 
t 
k 

T 
c 
p 

Di(C) 
W(C) 
U(C) 
O(C) 
T(C) 
VC(C) 
Uvc(C) 
Ovc(C) 
Tvc(C) 

Pu 
Po 
Pvc 
Cv,d 

Ca 

afleverdag van de week 
tijdslot 

klantgroep 
klant i 
historische tijdsperiode T (weken) 
cluster van klanten uit klantgroep k voor afleverdagden in tijdslot t 
gemiddelde productiviteit over het volledige DC (colli/verzameluur) 
vraag van klant i voor cluster C in een bepaalde week (colli) 
gemiddelde werklast in cluster C (uren) 
onderschrijding van de gemiddelde werklast van cluster C (uren) 
overschrijding van de gemiddelde werklast van cluster C (uren) 
target voor de gemiddelde werklast van cluster C (uren) 
variatiecoëfficiënt van de werklast in cluster C (-) 
onderschrijding van werklastvariatie van cluster C (-) 
overschrijding van werklastvariatie van cluster C (-) 
target voor de werklastvariatie van cluster C (-) 
boetekosten voor elk uur onderschrijding van de werklast (€) 
boetekosten voor elk uur overschrijding van de werklast (€) 
boetekosten voor elk eenheid overschrijding van de werklast variatie (€) 
vaste kosten voor de arbeidskrachten die werken op dag d (€) 
kosten voor elk uur overwerk (€) 

I 
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c c 

Subject to: 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

W(C) + U(C)- O(C) = T(C) 

!LLD1(C) 
W(C) = _T_:T_.:_i -

p 

VC(C) + Uvc (C) - Ovc (C) = Tvc (C) 

U(C),O(C) ~ 0 

• f lekkerland 

V'C 

V'C 

vc 

V'C 

V'C 

De in het model gebruikte variabelen zijn gedefinieerd in Bijlage 17. Vergelijking (1.1) 
beschrijft dat er een over- of onderschrijding van de gemiddelde werklast is als de 
huidige werklast afwijkt van de target. Vergelijking (1.2) beschrijft hoe de vraag van 
klanten lineair kan worden vertaald naar werklast in uren capaciteit2

• Vergelijking (1.3) 
beschrijft dat er een over- of onderschrijding van de variatie van de werklast is als de 
huidige variatie afwijkt van de target. De vergelijkingen (1.4) en (1.5) zorgen ervoor dat 
de waarden van de over- en onderschrijding niet negatief kunnen zijn, waardoor de 
ondergrens aan de doelstellingfunctie gelijk is aan 0. 

Doelstellingsfunctie (dl) minimaliseert de som van de afwijkingen van de targets over 
alle clusters. Voor variatie wordt alleen overschrijding gezien als een onwenselijke 
situatie. Door gebruik te maken van boeteparameters (Px) kent het model de 
aggregaatplanning een waarde toe die de wenselijkheid weergeeft: des te hoger de 
waarde van de doelstellingsfunctie, des te onwenselijker is de capaciteitsbezetting. De 
normatieve waarde van de doelstellingsfunctie is fictief en dient om scenario's met 
elkaar te kunnen vergelijken . Ook het minimaliseren van de maximale afwijking van de 
targets is een optie (Williams, 2005). In dit geval is daar niet voor gekozen omdat dit 
complexer is dan de huidige doelstellingsfunctie terwijl die aan de gestelde eisen 
voldoet. 

Indien het niet gewenst is om de gemiddelde werklast en de variatie ervan in één model 
te evalueren, kunnen eenvoudig twee aparte modellen worden gecreëerd. 

2 Er bestaat een statistisch significant verband tussen het te verwerken coll i-/orderregelaantal enerzijds 
en de ingezette hoeveelheid verzameluren anderzijds (correlatiecoëfficiënt is respectievelijk 0,92 en 
0,95) . Daarom wordt geadviseerd de klantvraag te def in iëren in orderregels. 
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BIJLAGE 17: Achterhalen va1n historische orderdata (queries) 

Er wordt uitgegaan van historische orderdata (records) met minimaal de volgende 
elementen per record: 

• ordernummer; 

• hoofdordernummer; 

• DC waar de bestelling geplaatst is; 

• debiteurnummer; 

• klantgroep waar de klant toe behoort; 
• organisatiecode (code van de organisatie waar de klant tot behoort); 

• boekdatum (datum wanneer bestelling is geplaatst); 
• boektijd (tijd wanneer bestelling is geplaatst); 
• gewenste afhandeldatum (verwerkingsdatum in het DC); 

• bestelhoeveelheid (colli/orderregels). 

Op basis van de gewenste afhandeldatum kan het weeknummer worden bepaald en het 
nummer van de weekdag (maandag=l, dinsdag=2, etc.). Daarnaast kan op basis van het 
laatste nummer van het (hoofd)ordernummer worden bepaald welk type producten de 
bestelling betreft (!=zoetwaren, 2=rookwaren, 3=versproducten, 4=tegoedproducten). 

Query aggregaatplanning 
Na keuze voor een klantgroep en DC (andere selectie is ook mogelijk) onderneemt deze 
query de volgende stappen: 

1. Sommeren van de bestelhoeveelheden van de hoofdorders over alle klanten met 
dezelfde gewenste afhandeldatum voor elk tijdslot voor het gewenste type 
producten. Tevens wordt het aantal unieke klanten bepaald. 

2. Met behulp van het nummer van de weekdagen en het tijdslot wordt de 
wekelijks gemiddelde werklast per cluster en de variatiecoëfficiënt ervan 
berekend. Ook wordt het gemiddeld aantal unieke klanten en de 
variatiecoëfficiënt ervan bepaald. 

Query vaar nationale organisatie 
Dezelfde query als de aggregaatplanning, maar dan wordt geselecteerd op de 
organisatiecode van de nationale organisatie in plaats van op klantgroep. 

':SI Elo tdt l!oo - ~ I""' - 11<1> 
:l!lJ • : flllJ)d j J. ':" f JA ii\1. ! ., • (" •j (§i • j ! i"CJ (Bi A1 • i :!l' :!' i !l:lijll · ' fi 

~ D~: GewAfhaak AflsYer :GewAfl Dabtax: Oeb Or Bestski <8 <10 
Am:liert:ordenB Ambienl:ordefs ll Atrbionl:orders B Ambicnt ordl:rsB Ambienl:ord!:rsB Ambimtmil:fsB NnbieriCJ'dcrtB Ambiertc.denB Atrtlientorttl=n B 
Gt 8 Gl 8 Gr Gr Gt " Gr Gr Gr 8 

Vaststellen welk DC Indien gewenst: per organisatie Vaststellen welke klantgroep 
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Query voor operationele capaciteitsplanning 
In principe kan dezelfde query als voor de aggregaatplanning gebruikt worden. Het 
enige verschil is dat geen historische orderdata worden gebruikt. In plaats daarvan 
wordt de werklast voorspeld doordat uit Legmis kan worden gehaald van welke klanten 
in welke clusters een bestelling kan worden verwacht. Indien die informatie wordt 
gecombineerd met de historische vraagdata van die klanten, kan een goed inzicht 
worden gekregen in de werklast die zal moeten worden verwerkt. Deze query kan dus 
alleen worden werken als er voldoende informatie per klant is vastgelegd in Legmis. 

12Goud 
12 Goud 
12Goud 

16478 616a 3210125 
lnïï5: · o."ciiB:ii35: ---i-767a"_63 -----7877. ï~~- --· :IE7.75 W7 17-43 25 113 s. a 1002799162· o.13EIHll737 o 2620720781 o.26.432SO: 

199.Bis; ó.ïa39401; ·· ï592i' j:~ · ··· 'J5.4ài25'····· 3.ü1.-B75 · · · 5Js7.s7s 3216·. i257. _.i2.2S: o Hi420773i : o."25'962.4a400 o i974475ëiï"···a.35ï5ë5ói 

Uiteindelijk leidt elke query tot een geaggregeerd gegevensoverzicht dat kan worden 
ingevoerd in het ontwikkelde MS Excel model. Bovenstaande figuur toont een voorbeeld 
van een gegevensoverzicht in MS Access. 
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BIJLAGE 18: Modeltoetsing met scenario's 

Voor het toesten van enkele scenario's is een duidelijke uitgangssituatie vastgesteld. Er 
is uitgegaan van de situatie die ook is gebruikt voor de simulatie (5.4): DC Son, periode 
week 30-37 van 2007. De waarde van de objectfunctie van de aggregaatplanning (excl. 
cv) in die situatie is € 3.022,-. 

Elke richtlijn ter verbetering moet dus resulteren in een lagere waarde voor 
objectfunctie, elke slechte richtlijn in een hogere waarde. Aan de hand van een aantal 
voorbeeld-richtlijnen wordt aangetoond dat het model inderdaad het gewenste effect 
oplevert. 

Werklast uit overbezette clusters wordt verplaatst naar onderbezette clusters (pieken 
worden afgevlakt) 
De werklast van clusters Diamant/Platina en Goud van afleverdag 2 is met 20% verlaagd 
en worden toegewezen aan afleverdag 1. De waarde van de doelstellingsfunctie neemt 
af van € 3.022,- naar € 2.272,-. 

Werklast uit onderbezette clusters wordt verplaatst naar overbezette clusters (pieken 
worden verhoogd) 
20% van de werklast van cluster N-WV op afleverdag 5 is verplaatst naar afleverdag 3, 
20% van de de werklast van cluster N-VVM op afleverdag 1 is verplaatst naar afleverdag 
2. De waarde van de doelstellingsfunctie nremt toe van €3.022,- naar € 3.676,-. 

I 

Werklastvariatie van enkele clusters wordt gereduceerd {alleen indien GP model wordt 
gebruikt) 
Indien Pvc wordt vastgesteld op €1000,- en Tvc=0.25 dan is de waarde van de 
objectfunctie voor de situatie € 3.302,-. De variatie van de clusters Brons/Zilver voor 
afleverdag 1 en afleverdag 3 is groter dan de vastgestelde targets. Wordt de variatie 
van deze clusters teruggedrongen tot onder de targets, dan neemt de waarde van de 
objectfunctie van € 3.302,- af tot € 3.022,-
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BIJLAGE 19: Model reflectie 

Er is vanuit diverse perspectieven gereflecteerd op het ontwikkelde model. 
Achtereenvolgens zijn de tekortkomingen (T), uitbreidingsmogelijkheden (U) en 
noodzakelijke veranderingen (V) beschreven . 

T1 : Geen onderscheid tussen productie van rookwaren en zoetwaren 
De capaciteitsbezetting wordt op een hoog aggregatieniveau bekeken waardoor 
aannames gemaakt zijn over de vertaling van vraag naar werklast in uren capaciteit. 
Hoewel deze relatie statistisch significant is gebleken, geeft een afzonderlijke 
capaciteitsbezetting voor rookwaren en zoetwaren beter inzicht in de daadwerkelijke 
capaciteitsbezetting van beide afdelingen . 

T2: Kosten worden uitsluitend bepaald aan de hand van variabele verzameluren 
In het model stijgen de kosten met de hoeveelheid verzameluren die moet worden 
ingezet om de werklast te verwerken. Hierdoor is het de vraag of naast verzamelkosten 
ook de distributiekosten naar aanleiding van de capaciteitsbezetting ook kunnen 
worden geïncorporeerd. 

T3: Gebruik van één schatter voor productiviteit 
Ten eerste wordt hiermee voorbijgegaan aan het feit dat er een significant verschil is 
tussen de productiviteit bij rookwaren en zoetwaren. Ten tweede wordt er geen 
rekening gehouden dat productiviteit ook gerelateerd is aan de hoeveelheid werklast 
die verwerkt moet worden. 

T4: Geen aandacht voor werklast door cross-doek orders 
Omdat Lekkerland soms ook delen van bestellingen verwerkt op een ander DC (cross
doek ordersL moet daar bij de bepaling van de aggregaat werklast rekening mee worden 
gehouden. Indien externe bestellingen worden geanalyseerd is dit dus nog niet het 
geval. Dit kan mogelijk worden opgevangen door schattingen voor de cross-doek 
werklast op basis van historische data. 

Ul: Verdere segmentatie van clusters 
Het aantal clusters kan verder worden uitgebreid. Een specifiekere clusterverdeling 
betekent dat er specifiekere normen gesteld moeten worden. Zo kunnen de clusters 
bijvoorbeeld verder worden verdeeld op basis van geografische ligging of 
bestelfrequentie. In de volgende tabel zijn twee voorbeelden voor een verdere 
segmentatie. Een verdere segmentatie brengt al snel veel extra clusters met zich mee 
(e.g. segmentatie naar geografie resulteert in circa 4·100=400 clusters per week). De 
toename in complexiteit moet dan in overweging worden genomen. 

Geografie Bestelfrequentie 

Noord wekelij ks 

Oost 2-wekel ij ks 

Zu id 3-wekelijks 

West 4-wekelijks 

< 4-wekelijks 
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U2: Incorporeren van distributie in model 
Uit interviews en analyses is gebleken dat de distributiekosten worden gedreven door 
het aantal stops dat moet worden gemaakt. Indien per cluster ook het gemiddeld aantal 
stops wordt geregistreerd, dan kan er in de objectfunctie rekening mee worden 

gehouden door het volgende element toe te voegen aan dl: + C
5 
LL S(C) . Hierbij 
k t 

staat c5 voor de kosten per individuele stop en S(C) voor het gemiddeld aantal stops voor 
cluster C. Tevens is het mogelijk zijn om -net als bij de verzamelkosten- rekening te 
houden met kosten voor overwerk bij distributie door het invoeren van een aantal stops 
waarbij de kosten per stop hoger zijn. 

U3: Apart model voor rookwaren en zoetwaren 
De evaluatie van de capaciteitsbezetting voor rookwaren en zoetwaren kan ook 
plaatsvinden met behulp van het ontwikkelde model. De clusters worden dan ingevuld 
met de afzonderlijke vraag van rookwaren of zoetwaren, waardoor er dus twee aparte 
aggregaatplanningen ontstaan . 

U4: Model kan worden gebruikt om de capaciteitsbezetting op weekbasis te evalueren. 
Bovenstaand model is ontwikkeld om met een bepaalde frequentie de tactische 
capaciteitsbezetting te evalueren voor elk DC. Zo kan er worden geanticipeerd op de 
huidige capaciteitsbezetting en kunnen richtlijnen voor de komende periode worden 
vastgesteld om de huidige situatie te verbeteren . Maar daarnaast kan het model door 
de DC's zelf gebruikt worden om de capaciteitsbezetting van een specifieke week te 
onderzoeken. Hierdoor kunnen op DC niveau specifieke acties worden ondernomen. 

Vl : Alle klanten moeten worden toegewezen aan een tijdslot t. 
Toewijzing aan tijdslot t betekent voor een klant dat zijn bestellingen voor afleverdag d 
(uiterlijk) geplaatst moeten zijn in tijdslot t. Dit betekent automatisch dat de eindtijd van 
tijdslot t het uiterste bestelmoment is voor de klant. 

V2: Voor de aparte evaluatie van rookwaren en zoetwaren moeten /CT aanpassingen 
plaatsvinden in de ordersamenstelling. 
Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een viertal ordertypes (zoetwaren, 
rookwaren, vers en tegoedproducten) . Indien een klant producten besteld voor twee 
ordertypes of meer, dan wordt de order gekenmerkt als één ordertype. Hierdoor wordt 
bij de meeste orders geen onderscheid gemaakt tussen colli-aantallen van verschillende 
ordertypes. 
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BIJLAGE 20: 
I 

Additionele simulatieresultaten 

DC Waddinxveen 

101UL 

KOSTEN 

Lower bound is vastgesteld op € 23.170,-
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oe Meppel 

101UL 

KOSTEN 

Lower bound is vastgesteld op € 19.609,-
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BIJLAGE 21: Kosten herontwerp 

Implementatiekosten 
• Ontwikkelen informatiemodules Legmis 

Een goede informatievoorziening voor alle betrokken actoren is cruciaal voor het 
slagen van het beslissingsraamwerk. Er dient een ICT toepassing ontwikkeld te 
worden waarmee eenvoudig gewerkt kan worden door alle actoren. Op dit 
moment is het huidige informatiesysteem Legmis hiervoor de beste optie, op 
termijn moet worden gekeken hoe dit in SAP kan worden geïmplementeerd. De 
kosten worden gemaakt doordat er bij de ICT afdeling uren moeten worden 
ingezet om de toepassing te ontwikkelen en testen. (40 uur) 

• Operationaliseren van beslissingsraamwerk 
Voordat met het beslissingsraamwerk gewerkt kan worden, moeten activiteiten 
plaatsvinden om de organisatie te mobiliseren. Dit brengt kosten met zich mee 
omdat er tijd nodig is om draagvlak te creëren, trainingen/presentaties geven, 
etc. (50 uur) 

• Klanten toewijzen aan clusters/communicatie. 
Voor alle huidige klanten moet expliciet worden gemaakt aan welk clusters ze 
worden toegewezen. Bij sommige klanten betekent dit dat dit alleen hoeft te 
worden vastgelegd in het informatiesysteem, voor andere klanten betekent dit 
dat er een gesprek moet worden gehouden zodat dit wordt afgesproken en 
vastgelegd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voornamelijk toe te 
schrijven aan de tijd die nodig is om met klanten te communiceren. (100 uur) 

• Hanteren van strakkere bestelregels kan resulteren in verlies van klanten. 
Door invoering van een minimale bestelgrootte veranderen de 
bestelvoorwaarden voor klanten. Het is mogelijk dat klanten zich hierin niet 
kunnen vinden, waardoor ze Lekkerland niet trouw blijven. Mogelijk brengt dit 
gevolgen voor de kosten met zich mee (e.g. verslechterde inkoopkracht). 

Kosten na implementatie 
• Overlegstructuur Logistiek-Verkoop 

Ten opzichte van de huidige situatie wordt een extra overlegmoment gecreëerd. 
(per betrokken medewerker 6 uur/maand) 

• Evalueren van capaciteitsbezetting 
De capaciteitsbezetting moet worden geëvalueerd voor elk maandelijks overleg 
waardoor voorstellen voor richtlijnen kunnen worden opgesteld. Er zullen 
frequenter vragen worden gesteld en klanten moeten extra worden 
geëvalueerd. (voor één medewerker 4 uur/week) 

• Communiceren van richtlijnen/doelstellingen 
Na elk overlegmoment waarbij de doelstellingen voor_ aankomende periode zijn 
aangepast, moeten deze worden gecommuniceerd zodat deze kunnen worden 
uitgevoerd. Dit communicatieproces is cruciaal omdat anders geen 
verbeteringen zullen optreden. (voor alle medewerkers samen 10 uur/maand) 

• Onderhoud informatiemodules Legmis 
Er zal tijd geïnvesteerd moeten worden in het up-ta-date houden van de 
informatiemodules en aanpassen wanneer noodzakelijk. (20 uur/maand) 
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BIJLAGE 22: Vaste vs. variabele routeplanning 

Redenen om vaste routeplanning te hanteren: 

• productieorders worden alvast voorzien van een routesticker, zodat de 
rolcontainers direct bij de juiste doekdeur kunnen worden afgeleverd; 

• voordat de definitieve routeplanning gereed is, worden de rolcontainers bij de 

doekdeuren al door de uitzetters gesorteerd op volgorde zodat containers 
hoeven niet meer worden verschoven; 

• bij de cross-doek verzameling worden de rolcontainers al voorzien van het juiste 
routenummer zodat deze eenvoudig kunnen worden uitgezet; 

• vaste chauffeurs op de routes zorgen voor een vast contactpersoon voor de klant 
bij aflevering en efficiëntieverbetering door leereffecten; 

• reductie in besturings/managementkosten; 
• leverbetrouwbaarheid wordt gepercipieerd als beter indien vaste routes worden 

gehanteerd. 

Nadelen van huidige vaste routeplanning: 
• gebrek aan flexibiliteit; 

• hogere kosten door lagere bezetting van vrachtwagens en minder efficiënte 
routeplanningen; 

Mogelijke problemen van variabele routeplanning: 

• problemen om interne levertijd te halen omdat uitzetten pas kan gebeuren na de 
routeplanning (circa 16.00u); 

• uitzetten gaat significant meer werk opleveren (langer zoeken naar containers, 
nieuwe stickers plakken, meer rolcontainers heen en weer); 

• uitzetten wordt duurder door andere werktijden; 

• er is weinig ruimte op de expeditiepleinen, dus de fysieke aspecten gaan een 
probleem vormen; 

• verwarring door vele cross-doek orders; 
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