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''Improving business is not justabout writing the perfect paper, it's a bout convincing 
peop/e to change their daily behaviour" 

Anonymous 
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Abstract 

This master thesis describes a method that enables a retail store to imprave daily store operations. 
This is achieved by: 
1. Development of a decision tree that categorises all SKU's, based on it's logistic parameters like 

shelf capacity, weekly demand, case quantity and minimum inventory. Based on the classification, 
a better match between delivery moment and delivery frequency should decrease the amount of 
excess inventory in the retail stare's backroom; 

2. Development of a daily store operations work schedule that helps a store to decide when and how 
to measure the performance of their replenishment process. 

3. Development of a adapted cycle counting method that combines the advantages of Process 
Control Cycle counting with the advantages of ABC cycle counting method, in order to maintain 
inventory accuracy in retail stores high. 
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Samenvatting en Conclusies 

Aanleiding 
Dit aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is het afstudeerverslag van Pol, van den (2005) en de 
recente invoering van een automatisch bestelsysteem bij Jumbo supermarkten. Pol, van den (2005) 
heeft aangetoond dat het niet tijdig vullen van restvoorraden één van de belangrijkste oorzaken is van 
Out Of Stocks bij het gebruik van een automatisch bestelsysteem. Het vullen van restvoorraden is 
onderdeel van het replenishment proces, dat ervoor moet zorgen dat de schappen in de winkel op het 
juiste moment aangevuld worden met de juiste hoeveelheid producten. Dit proces is op dit moment 
niet voldoende beheerst. Voor een beheerst replenishment proces met behulp van een automatisch 
bestelsysteem moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Doordat bij Jumbo niet aan deze 
voorwaarden wordt voldaan zijn er problemen met de invoering van het automatisch bestelsysteem. 
Op grond hiervan heeft Jumbo besloten om opdracht te geven voor dit afstudeeronderzoek, waarin 
een werkwijze ontwikkeld moet worden om het replenishment proces beheerst te laten verlopen met 
behulp van het automatische bestelsysteem. 

Afbakening van het onderzoek 
De afbakening van het onderzoek ligt bij de processen die het resultaat van het replenishment 
beïnvloeden. De samenhang tussen de processen die meegenomen worden in dit onderzoek is 
afgebeeld in figuur 1. Om het replenishment beheerst te laten verlopen is het van belang dat 
uiteindelijk alle processen in figuur 1 in de juiste volgorde en op de juiste manier uitgevoerd worden. 
Uit (Pol, van den, 2005) blijkt dat bij gebruik van een automatisch bestelsysteem 57% van het aantal 
OOS veroorzaakt zijn door ten eerste niet voldoende schapbevoorrading met restvoorraad, ten tweede 
afwijkingen in de systeemvoorraad en ten derde vraag groter dan voorzien in het besteladvies 
(forecast). De focus binnen dit afstudeeronderzoek zal dan ook liggen op de processen die deze drie 
zaken beïnvloeden. 

I Exogene variabelen, Reclames, weersinvloeden, hypes, seizoenen I • I Forecast I 

Replenishment proces Re!l!strati f 
I" - - - - - - - - - - - - - - - I r --·~----I 

[~~~}--"!------~· I Derving I 11 I Bestellen Leveren Vullen • 
1 : I Verkopen I : 

- - - - - - r - - - - ~ : - - - - - - - t----
I (Systeem)-voorraad I • I Schappenplannen I 
Figuur 1: Samenhang winkelprocessen 

Resultaten Analysefase 
Door observaties tijdens een meewerkperiode in een Jumbo winkel, een stage in het 
distributiecentrum en op basis van open interviews op verschillende niveaus in de organisatie is de 
huidige situatie bij Jumbo geanalyseerd. Tijdens deze analyse zijn de belangrijkste knelpunten voor de 
winkels met betrekking tot het replenishment proces in kaart gebracht. De voornaamste knelpuntel) 
zijn: • 
1. Het replenishment proces is onbeheerst. Artikelen worden niet op het juiste moment in de juiste 

hoeveelheden aangeleverd aan de winkel. Dit blijkt enerzijds uit het feit dat artikelen niet in het 
schap liggen (Out of Stock zijn), maar wel tussen de restvoorraad in het magazijn liggen. 
Anderzijds liggen tussen de restvoorraad in het winkelmagazijn artikelen die niet nodig zijn voor 
de vraag van de komende weken. Het gevolg is een te grote hoeveelheid restvoorraad in het 
winkelmagazijn. Omdat een structurele werkwijze voor het vullen van restvoorraad ontbreekt 
brengt het vullen van restvoorraad onnodig veel handling met zich mee; 
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2. Winkels weten niet goed op welk moment welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om het 
automatische bestelsysteem goed te laten blijven functioneren. Het werken met een automatisch 
bestelsysteem is niet voldoende ingebed in de organisatie. 

3. Voor een winkel is het moeilijk om in een situatie waarbij 005 ontstaat, of wanneer er teveel 
voorraad van een artikel binnenkomt, de daadwerkelijke oorzaak op artikelniveau te achterhalen 
en indien nodig, te corrigeren. Dit wordt veroorzaakt doordat in de winkel niet de juiste 
informatie op het juiste moment aanwezig is om deze analyse uit te voeren. De winkels hebben 
dus een gebrek aan operationele stuurinformatie op het juiste moment om het replenishment 
proces beheerst te houden; 

4. Bij Jumbo is het op dit moment niet mogelijk om de forecast per artikel op dagniveau aan te 
sturen. De verschil lende parameters in DIS hebben een dusdanige complexe verwevenheid dat 
het wijzigen van een parameter, met als doel een betere forecast voor een specifiek artikel, leidt 
vrijwel altijd tot onbedoelde gevolgen voor andere artikelen. 

Oorzaken restvoorraad 
De grote hoeveelheid restvoorraad in het winkelmagazijn is een van de belangrijkste redenen waarom 
het replenishment proces niet beheerst is. De redenen waardoor restvoorraad veroorzaakt wordt zijn: 
1. De collo past in het schap op het vulmoment, maar de vraag tot het volgende vulmoment is 

groter dan het schap aankan; 
2. De collo past niet in het schap ongeacht de vraag waardoor op het vulmoment altijd restvoorraad 

ontstaat. Dit wordt veroorzaakt doordat producten altijd in niet-aangebroken colli geleverd 
worden; 

3. De collo + minimale voorraad past wel in het schap, maar de werkelijke vraag vanaf het 
bestelmoment tot aan het vulmoment valt tegen ten opzichte van de voorspelde vraag. Hierdoor 
is het schap nog niet leeg genoeg om alle geleverde colli te laten passen op het vulmoment; 

4. Het automatische bestelsysteem laat een order binnen komen op het levermoment vóórdat de 
schapvoorraad volgens de voorspelling onder de minimale voorraad komt. Hierdoor kan het 
voorkomen dat op het lever moment nog niet alle geleverde producten van het artikel in het 
schap passen; 

5. Een onnauwkeurige systeemvoorraad. 

De omzetoverbrugging tussen twee levermomenten, oftewel de leverfrequentie blijkt dus een 
belangrijke invloed te hebben op de hoeveelheid restvoorraad. Vandaar dat de invloed van de 
leverfrequentie op de hoeveelheid restvoorraad onderzocht is. 

Conclusies analyse leverfrequentie 
Op basis van een analyse naar de invloed van de leverfrequentie van het DC naar de winkel op de 
hoeveelheid restvoorraad blijkt duidelijk dat de leverfrequentie een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan het verminderen van de hoeveelheid restvoorraad. Een leverfrequentie van 2x per dag is zeker op 
donderdag, vrijdag en zaterdag haalbaar voor zowel Jumbo Eindhoven als Jumbo Haagweg. Deze 
hogere leverfrequentie per dag kan bijdragen aan een verlaging van de restvoorraad door: 

• het opsplitsen van de vracht van artikelen die vaker dan een keer per dag bijgevuld moeten 
worden; 

• de kans groter te maken dat de geleverde hoeveelheid in een keer in het schap past doordat het 
levermoment dichter bij het gewenste vulmoment plaatsvindt. 

Bijkomend voordeel van de hogere leverfrequentie is dat de vrije werkruimte in het magazijn 
aanzienlijk vergroot wordt waardoor het replenishment proces efficiënter kan verlopen. 

Onderzoeksfocus 
De eerste stap die genomen moet worden in het herontwerp om het replenishment proces te 
beheersen, is het reduceren van de grote hoeveelheid (rest)voorraad in het winkelmagazijn. De grote 
hoeveelheid restvoorraad wordt met name veroorzaakt doordat artikelen niet in de juiste 
hoeveelheden naar de winkel worden verzonden en de winkel vervolgens geen gestructureerde 
werkwijze heeft om met deze grote hoeveelheid restvoorraad om te gaan. Hierdoor zijn de winkels 
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zelfs indien alle andere winkelprocessen perfect zouden verlopen niet in staat om zonder overbodige 
handling alle artikelen op het juiste moment in de winkelschappen te krijgen. 
De tweede stap in het herontwerp is het ontwikkelen van een werkmethodiek die ervoor zorgt dat het 
werken met een automatisch bestelsysteem verankerd wordt in de winkels. De nadruk zal in dit 
verslag minder liggen op het forecast proces, omdat Jumbo op dit moment zelfs bij een perfecte 
forecast met de huidige winkeloperatie er niet in slaagt om alle artikelen op het juiste moment en in 
de juiste hoeveelheid in de schappen te krijgen. 

Op basis van het bovenstaande inzicht is de onderstaande probleemstelling opgesteld: 

Probleemstelling 

Door het ontbreken van de juiste operationele stuurinformatie is Jumbo met het automatisch 
bestelsysteem niet in staat om het replenishment proces (en ondersteunende processen) beheerst 
te laten verlopen. 

De doelstelling voor het verdere onderzoek is als volqt: 

Het herontwerpen van het replenishment proces (en ondersteunende processen) door regelkringen 
en werkmethodieken opnieuw te specificeren, zodat de bijbehorende activiteiten in een zinvolle 
combinatie, beheerst kunnen worden uitgevoerd. 

Herontwerp replenishment proces 
In de herontwerp fase van dit onderzoek is een werkmethodiek ontworpen waarmee Jumbo zonder 
overbodige handling de producten uit het magazijn kan vullen. Hiervoor is allereerst een nieuwe 
methode ontworpen om de goederenstroom van het DC naar het winkelmagazijn aan te sturen met 
als doel het reduceren van restvoorraad in het winkelmagazijn. Daarna is een werkwijze ontwikkeld 
waarmee de winkels het vullen van eventuele (rest)vracht kunnen beheersen. Tenslotte is een 
werkmethodiek opgesteld voor de winkels waarmee het replenishment proces beheerst kan worden. 

Differentiatie van de goederenstroom van DC naar winkel 
Om de hoeveelheid goederen die na een levering als restvoorraad in het magazijn komt te staan terug 
te kunnen dringen moet de leverfrequentie en het tijdstip van leveren van ieder artikel aangepast 
worden aan de logistieke kenmerken van het artikel. Deze logistieke kenmerken zijn de 
schapcapaciteit, vraag per dag, collogrootte en minimale voorraad. Om dit te kunnen doen is een 
beslisboom ontworpen die artikelen classificeert met als basis de Excess Shelf Space (ESS) formule 
(Broekmeulen et al. 2004). Om deze classificatie te doen wordt gebruik gemaakt van informatie in het 
automatische bestelsysteem. 

Deze beslisboom classificeert de artikelen om te kunnen bepalen: 
1. Welke artikelen uitgepakt moeten worden in het DC om restvoorraad te voorkomen omdat de 

collo bovenop de minimale voorraad niet in het schap past; 
2. Wat de leverfrequentie moet zijn van ieder artikel en op welk(e) moment(en) het artikel moet 

worden gevuld; 
3. Voor welke artikelen het vulmoment uitgesteld kan worden om restvoorraad te voorkomen. 

Aan de hand van de classificatie door middel van de beslisboom zijn de artikelen ingedeeld in 
verschillende categorieën. De beslisregels om een bepaalde categorie producten in een bepaald 
leverschema in te delen zijn: 
1. Producten waarvan het schap op de drukste dag van de week minimaal één keer moet worden 

bijgevuld worden 2x per dag leverbaar; 
2. Producten waarvoor de minimale voorraad l,Sx de vraag van de drukste dag in de week kan 

overbruggen worden alleen's avonds leverbaar; 
3. Overige producten zijn twee keer per dag leverbaar. 
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Op basis van de beslisboom worden de artikelen uiteindelijk ingedeeld in drie verschillende 
leverschema's: 
1. Artikelen die minimaal één keer per dag gevuld worden en meerdere malen per dag leverbaar 

moeten zijn; 
2. Artikelen die minder dan één keer per dag gevuld moeten worden, maar wel meerdere malen 

per dag leverbaar moeten zijn; 
3. Artikelen die één tot zes keer per week gevuld moeten worden, maar alleen 's-avonds leverbaar 

hoeven te zijn . 

Werkwijze voor het vullen van producten 
Het vaker per dag aanleveren van producten heeft natuurlijk alleen zin indien artikelen ook vaker per 
dag gevuld worden . Jumbo moet dan ook afwijken van de strategie om alleen na sluitingstijd te 
vullen. Artikelen die overdag geleverd worden moeten op het moment dat de vracht binnenkomt 
meteen gevuld worden. Eventuele restvoorraad van deze artikelen moet tijdelijk in kratten of op 
rolcontainers worden opgeslagen in een daarvoor gereserveerd gebied in het winkelmagazijn. De 
restvoorraad van deze artikelen moet vervolgens tot het volgende levermoment frequent worden 
bijgevuld vanuit het winkelmagazijn. Deze restvoorraad moet vóór het volgende levermoment van 
deze artikelen verdwenen zijn uit het winkelmagazijn. Zoniet dan moet de winkel analyseren wat de 
oorzaak is van deze restvoorraad. 

Beheersing 
Om het replenishment proces te kunnen beheersen moeten de winkels inzicht krijgen in de 
samenhang tussen de verschillende processen zoals afgebeeld in figuur 1. Er is een regelkring opgezet 
die ervoor moet zorgen de activiteiten behorende tot het replenishment proces beheerst worden 
uitgevoerd. Ook is aangegeven van welke processen de winkels de prestaties moeten meten en 
inzichtelijk maken voor het personeel. Een van de activiteiten behorende regelkring is bijvoorbeeld 
een methode waarmee winkels systematisch hun systeemvoorraad kunnen tellen en corrigeren. Om te 
waarborgen dat de winkels de activiteiten die horen bij deze regelkring ook in de juiste volgorde 
uitvoeren zijn deze activiteiten opgenomen in een gedetailleerde planning van de dagelijkse 
werkwijze. Tenslotte is er een specificatie geschreven voor een 005 analyse door middel van het 
automatische bestelsysteem. Deze 005 analyse bekijkt op basis van gegevens in het automatische 
bestelsysteem wat in ieder geval nfet de oorzaak van een 005 kan zijn, en toont vervolgens de 
resterende oorzaken in een overzicht aan het winkelpersoneel. Hierbij kan het zo zijn dat er maar één 
mogelijke oorzaak overblijft. Het winkelpersoneel moet op basis van de 005 oorzaak actie 
ondernemen om te voorkomen dat het betreffende artikel bij de volgende levering ook nog 005 is. 

Implementatie en kosten 
Voor de implementatie van dit concept moet het mogelijk zijn om producten uit te pakken in het DC. 
De aanname is dat het uitpakken van producten in het DC efficiënter kan dan in de winkel, waar op 
dit moment het uitpakwerk dient te gebeuren aan het schap op het moment dat het product gevuld 
wordt. 

Het vaker per dag aanleveren van producten zal gaan leiden tot hogere transportkosten en hogere 
orderpiek kosten in het DC. Deze extra kosten moeten terugverdiend worden door enerzijds een 
hogere omzet door een daling van de Out of Stocks, en anderzijds lagere handlingskosten in de 
winkel. Het dalen van de handlingskosten in de winkel moet voortkomen uit: 

1. Daling van de handling doordat producten zoveel mogelijk in een keer in het schap passen 
zonder dat restvoorraad ontstaat; 

2. Minder handling in het winkelmagazijn doordat er minder rolcontainers per levering 
binnenkomen; 

3. Eventueel lagere loonkosten door inzet van goedkoper personeel overdag. 

Conclusies en aanbevelingen 
• Om het replenishment proces te kunnen beheersen is het noodzakelijk dat Jumbo allereerst de 

hoeveelheid restvoorraad in het winkelmagazijn reduceert. Dit kan gedaan worden door op 
basis van de beslisboom die is opgesteld binnen dit onderzoek, de producten te classificeren op 
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basis van hun logistieke kenmerken en het moment van leveren en de leverfrequentie vanuit 
het DC hierop aan te passen; 

• Producten waarvan de schapcapaciteit dusdanig klein is dat er minder dan één collo bovenop de 
minimale voorraad in het schap past, moeten worden uitgepakt in het DC. Dit moet alleen 
gebeuren voor de artikelen waarbij deze collo niet nodig is voor de vraag tot het volgende 
levermoment; 

• Om inzicht te krijgen in de prestaties van het replenishment proces in de winkels moeten deze 
prestaties gemeten worden door Jumbo. Vervolgens moet het replenishment proces, indien 
nodig, bijgestuurd worden op basis van deze metingen. Winkelpersoneel moet verantwoordelijk 
gesteld worden voor het aantal 005 in de winkel, het aantal containers restvoorraad en het 
voorraad nauwkeurigheids percentage; 

• Het winkelpersoneel moet kunnen analyseren waardoor 005 of eventuele restvoorraden 
veroorzaakt worden om vervolgens te voorkomen dat het artikel bij de volgende levering nog 
steeds 005 is. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 005 analyse in bijlage 12; 

• Op basis van de bovenstaande 005 analyse moeten maatregelen genomen worden om deze 
005 of restvoorraad zo snel mogelijk weg te werken en te voorkomen in de toekomst. 

• De werkwijze die noodzakelijk is om het replenishment proces te beheersen moet verankerd 
worden in de winkelorganisatie en hierop moet ook toezicht zijn vanuit het hoofdkantoor; 

• Een betrouwbare systeemvoorraad is essentieel voor het maken van goede bestellingen. 
Cyclisch tellen is essentieel om deze systeemvoorraad hoog te houden. Hiermee moet dan ook 
zo snel mogelijk gestart worden. 

Aanbevelingen 
• Op basis van de resultaten in de pilot dient Jumbo de werkwijze volgens het herontwerp uit te 

rollen naar de hele organisatie; 
• Een vervolgonderzoek naar de inrichting van het forecast proces in DIS is noodzakelijk om de 

forecast beter aan te laten sluiten bij vraag fluctuaties op artikelniveau. Belangrijk punt van 
aandacht in dit onderzoek moet liggen bij de aansluiting van de forecast op de artikelstructuur 
van Jumbo; 

• De minimale voorraad parameters hebben een belangrijke invloed op de hoeveelheid 
restvoorraad. Nadere studie naar deze parameters is noodzakelijk. Ombouw naar van deze 
minimale voorraad naar een echte veiligheidsvoorraad zou de winkellogistiek verder kunnen 
verbeteren. 
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Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek dat is gehouden tijdens de afsluitende fase 
van de verkorte opleiding Technische Bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven. De verkorte opleiding is 
een drie jarige opleiding waarbij de student in vergelijking met de reguliere opleiding op basis van een 
HTS vooropleiding, vrijstelling krijgt van een deel van de eerstejaars vakken en een internationaal 
trimester. Binnen de afstudeer periode, waarvoor de student 6 maanden de tijd heeft, moet de 
student aantonen dat hij op wetenschappelijke wijze een praktisch toepasbare oplossing voor een 
bedrijfsprobleem kan aandragen. 

Mijn afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Jumbo Supermarkten B.V. te Veghel. De opdracht was 
uiteindelijk het opleveren van een herontwerp van het replenishment proces en ondersteunende 
processen zodat deze processen beheerst kunnen blijven verlopen. Aanleiding voor deze opdracht 
waren de operationele problemen op de winkelvloer bij het werken met het automatische 
bestelsysteem. Deze problemen resulteren uiteindelijk in misgrijpen door de klant doordat het product 
niet aanwezig is in het schap, ook wel Out of Stock genoemd. In Pol, van den (2005) wordt 
aangetoond dat de oorzaken van deze Out of Stocks sterk samenhangen met de manier van werken 
met het automatische bestelsysteem. Het resultaat van mijn afstudeeronderzoek is een nieuwe 
aansturing van de goederenstroom en een daarbij aansluitende werkmethodiek in de winkel waardoor 
de oorzaken van OOS voorkomen worden. 

Dit onderzoek was niet tot stand gekomen zonder de begeleiding van John de Ruiter en Marco van 
Helden. Mede dankzij hun scherpe kijk op zaken, urenlange discussies over mijn afstudeeronderzoek 
en hun broodnodige humor en cynisme is het resultaat van dit onderzoek een totaalconcept geworden 
waar Jumbo een grote sprong voorwaarts mee kan maken binnen de winkeloperatie. De kritische 
vragen van Karel van Donselaar die telkens op de juiste momenten aanleiding waren tot reflectie op 
het eigen werk hebben enorm bijgedragen aan het kwaliteitsniveau van dit afstudeerverslag, 
waarvoor dank. Bijzonder woord van dank verdienen ook Remco van den Beueken en Rob IJpelaar, 
collega studenten wiens kritische houding mede geholpen heeft bij het tot stand komen van dit 
rapport. 

Verder wil ik iedereen binnen de Jumbo organisatie bedanken die hebben bijgedragen aan dit 
onderzoek. Hierbij speciaal woord van dank aan alle medewerkers van Jumbo Nistelrode, de DIS 
coaches, John Delaney met zijn "inside information" van het DIS systeem, Rudi Dagevos als 
onuitputtelijke bron van humor en reflectievermogen die mij altijd voorhield dat geldt: "Beati pauperes 
spiritu", en vele, vele anderen die hier niet genoemd worden omdat dit voorwoord dan op zichzelf al 
50 pagina's dik zou worden. 

Als afsluiting een groot woord van dank aan Dorine voor haar geduld, flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen op de momenten dat ik weer diep in gedachten door ons huis liep te banjeren. 
En als last, but probably the most: Dank aan mijn ouders. Zonder hun eeuwige steun, hun begrip als 
ik in een van de weekenden weer vermoeid binnenviel, en zonder dat zij mij de kans hadden gegeven 
om mijzelf te ontplooien was ik nooit zover gekomen. Pa en ma! Bedankt! 

Roei Frissen 

"Nunc est bibendum" 

Oktober 2006 
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Begrippenlijst 

Definitie 

DIS: 

Collo: 

Colli : 
Facing: 

Schapinhoud 

Metrage 

Layout 

Schappenplan 

Trading profile 

De benaming voor het software pakket waarmee schappenplannen 
beheerd kunnen worden en automatisch besteld kan worden 
De doos met consumenten eenheden (CE) van hetzelfde product 
zoals die aangeleverd wordt aan de winkel 
Meervoud van collo 
Een facing is het vooraanzicht van een product in een schappenplan. 
Het aantal facings geeft aan hoeveel CE's van hetzelfde product 
naast elkaar op het schap staan. Het aantal facings wordt bepaald 
en vastgelegd door de category manager van het schap. 
Ook wel schapcapaciteit Dit is het aantal consumenteneenheden dat 
in het schap past. 
Een supermarkt is ingedeeld in verschillende layouts met 
verschillende metrages. Een metrage geeft het aantal strekkende 
meters van een scahp 
De fysieke winkelindeling van de verschillende productgroepen. Dit 
bepaalt dus op welke plek in de winkel een productgroep staat 
Dit is de wijze waarop de productgroepen binnen een layout 
gepresenteerd worden. In het schappenplan is het aantal, de plank, 
de plek op de plan, het aantal facings en het aantal producten hoog 
en diep vastgelegd. 

Out of Stock (OOS) 

De wijze waarop de verkopen over de week verdeeld zijn . Iedere 
dag van de week heeft een ander percentage van de omzet 
Misgrijpen van de klant indien hij voor het schap staat om een 
product te kopen 

SKU Stock Keeping Unit 
Efficiënt Assortment Het software pakket waarmee Jumbo vastlegt welke winkel welk 

assortiment voert 
Het replenishment proces Het replenishment proces is het proces dat ervoor zorgt dat de juiste 

producten op het juiste moment in de juiste hoeveelheden in het 
winkelschap terecht komen. Hieronder wordt zowel het bestel-, het 
lever-, en het vulproces verstaan. 

Afkortingen 

DC 
oos 
s 
M 
Q 

1.1 
DIS 
EA 
ESL 
CE 
ROOS lijst 
DKW 
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Distributiecentrum 
Out of Stock 
Maximale schapcapaciteit ofwel Schapinhoud 
Minimale voorraad 
Collogrootte 
gemiddelde 
Distribution Intelligence System (Ingen) 
Efficiënt Assortment 
Elektronisch schaplabel 
Consumenten eenheid 
Risico Out of Stock lijst uit Pol, van den (2005) 
Droge Kruidenierswaren 
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Inleiding Verslag 

Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de wijze waarop Jumbo de bevoorrading van de 
winkelschappen met behulp van een automatisch bestelsysteem het beste kan inrichten én sturen. 

Het doel van het onderzoek is het opleveren van een stuurmodel waarmee Jumbo het automatisch 
bestelsysteem optimaal kan laten blijven functioneren. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat een 
automatisch bestelsysteem ook zonder ingrijpen zelfstandig kan blijven functioneren. 

De indeling van dit verslag volgt de wijze van onderzoek volgens regulatieve cyclus (van Strien, 1975) 
en is dan ook ingedeeld in drie hoofddelen, namelijk oriëntatiefase, analysefase herontwerpfase. 
Hoofdstuk 1 beschrijft heel beknopt de historie van Jumbo supermarkten, de strategie en de 
omgeving waarin Jumbo opereert. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens de probleemstelling en de 
onderzoeksopzet nader beschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de oriëntatiefase 
beschreven waarbij over de muren van de winkel heen wordt gekeken waarbij wordt beschreven 
welke handelingen er allemaal plaats moeten vinden in de Supply Chain van Jumbo om een order 
vanuit de winkel te laten resulteren in het bijvullen van de schappen met de bestelde goederen. 
Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van de analyse fase waarbij de huidige situatie in kaart wordt 
gebracht. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens het herontwerp gepresenteerd. 
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Hoofdstuk 1 Jumbo supermarkten 

1.1 Historie Jumbo Supermarkten 

Jumbo Supermarkten komt voort uit de in 1921 opgerichte groothandei'J.H. van Eerdt, groothandel in 
koloniale waren opgericht door Johan van Eerdt, de achteroom van de huidige algemeen directeur 
Karel van Eerd. Later wordt de naam Van Eerdt gewijzigd in 'Van Eerd'. 

In 1931 wordt neef Frits van Eerd firmant bij zijn oom. Na het overlijden van zijn oom, denkt Frits na 
over hoe hij kan inspelen op de wensen van zijn omgeving. Hij ontwikkelt ambitieuze plannen en richt 
in 1946 de Kroonorganisatie op. Naast de groothandel bestaat deze organisatie uit een 
serviceorganisatie voor onder andere reclame en drukwerk en een financieringsmaatschappij voor 
startende ondernemers. 

In 1956 komt zijn zoon, Karel van Eerd, in de zaak. Hij richt zich op de uitbreiding van de groothandel 
en de serviceorganisatie. Begin jaren '60 ontstaat bij klanten de behoefte aan méér producten en 
willen ze zelf hun waren uitzoeken. Dit heeft tot gevolg dat zelfbedieningswinkels het levenslicht zien. 

In 1979 neemt Karel de zaak over van zijn vader. De economische situatie is ongunstig en er 
ontketent zich een ware prijzenoorlog. Veel winkeleigenaren redden het niet en geven van Eerd carte 
blanche. 

In de jaren '90 brengt Jumbo -na een grondig onderzoek onder haar klanten - de grootste 
supermarktergenissen in kaart. Jumbo bouwt deze ergernissen om naar zekerheden. De formule met 
de 7 Dagelijkse Zekerheden is geboren. In 2002 verlegt de familie van Eerd haar kernactiviteiten. Zij 
stelt de organisatie en distributie volledig in dienst van de succesvolle Jumbo supermarkten. 

Na ruim 80 jaar verdwijnt de familienaam Van Eerd uit de bedrijfsnaam, Van Eerd Groep wordt Jumbo 
Supermarkten. 

1.2 Passies en ambitie Jumbo supermarkten 

De passie en ambities van de familie van Eerd staan aan de basis van het huidige succes van Jumbo 
Supermarkten . Deze passies en ambities draagt de directie als volgt naar buiten: 

Onze Passie: klanttevredenheid tot in het extreme! 
In een tijd waarin alles steeds meer op elkaar gaat lijken, zoekt Jumbo Supermarkten het 
onderscheid. Zij ontwikkelde een uniek supermarktconcept waarin de wensen van klanten nu eens 
écht centraal staan. En dus vroeg Jumbo aan haar klanten, hoe zij de ideale supermarkt zien. 'De 
prijzen van Ald~ de kwaliteit en service van Albert Heijn ' was unaniem het antwoord. Deze wensen 
zijn nu voor het eerst gecombineerd in een totaal nieuwe supermarktformule. 
Hiermee is Jumbo uniek in Nederland. (www.jumbonet.nl april 2006) 

1.3 Marktstrategie Jumbo Supermarkten 

De marktstrategie van Jumbo Supermarkten komt voort uit de passies en ambities van de familie van 
Eerd zoals omschreven in hoofdstuk 1.2. Uit onderzoek naar wat supermarktklanten echt willen, kwam 
naar voren dat klanten een supermarkt willen die lage prijzen combineert met een hoge service, dit in 
tegenstelling tot concurrenten binnen de supermarktbranche die zich focussen op een van beide 
aspecten. Het combineren van deze twee aspecten in één supermarktformule werd door 
supermarktspecialisten tot voor kort als onmogelijk beschouwd. Jumbo is er toch in geslaagd deze 
klantwens te vertalen in een unieke supermarkt formule . Jumbo voert een EDLP (Every Day Low 
Pricing) formule en garandeert een hoge kwaliteit en service door middel van de 7 zekerheden die in 
figuur 1.1 benoemd worden. De klant mag Jumbo op deze 7 zekerheden afrekenen en gebruikt deze 7 
zekerheden ook om de Jumbo strategie te vertalen naar de operationele werkwijze op de winkelvloer. 
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De EDLP strategie zorgt er voor dat de traditionele reclameacties bij Jumbo ontbreken. Wél heeft 
Jumbo langlopende acties genaamd inkoopvoordeel, waarbij Jumbo het inkoopvoordeel van de 
leverancier gedurende acht weken doorspeelt aan de consument. 

Elke dag: euro's goedkoper Elke dag: vo01 al uw boodschappen 

Elke dag: Servlee met een gUmlach Elke dag: Is vers ook echt vers 

Elke dag: Niet tevreden? Geld terug! Elke dag: vtot winkelen 

Elke dag: staan uw wensen centraal 

Figuur 1.1. : Zeven zekerheden Jumbo 

De unieke formule van Jumbo supermarktformule vormt de basis voor de spectaculaire groei van 
Jumbo. Met inmiddels 92 supermarkten (oktober 2006) wordt in 2006 een omzet van bijna 1 miljard 
euro verwacht. De 1 miljard grens verwacht jumbo in 2007 te doorbreken en is een mijlpaal in de 
geschiedenis van Jumbo. Het marktaandeel van Jumbo was in 2005 3,5% (bron: IRI) en is nog steeds 
groeiende. Deze groei is niet alleen het gevolg van de nieuwe vestigingen die Jumbo afgelopen jaar 
opende, maar ook van de groeiende omzet van de al bestaande winkels. 
Aan het einde van het jaar 2005 werd uit de resultaten van de Elsevier Retail Top 100 - een 
onderzoek onder 90.000 consumenten - bekend dat Jumbo Supermarkten door de Nederlandse 
consument tot beste supermarkt werd uitgekozen. Hieruit blijkt het succes van de 7 zekerheden. De 
resultaten van Jumbo in 2006 en de voorgaande jaren bevestigen dat de consument die 7 Dagelijkse 
Zekerheden herkent en waardeert, óók in het jaar waarin de prijzenoorlog onverminderd verder werd 
gevoerd. 

1.4 Externe oriëntatie 

Tijdens de inwerkperiode bij Jumbo is er een vrij uitgebreide externe oriëntatie uitgevoerd. De 
voornaamste conclusies uit deze externe oriëntatie zijn: 

Macro niveau (economie binnen een land) 
Uit gegevens van het CBS blijkt dat de voor de supermarktbranche belangrijke economische 
indicatoren consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid gestabiliseerd zijn in 
2005, na een daling vanaf het jaar 2000. De ervaring leert dat dit soort indicatoren altijd enigszins 
achterlopen bij de werkelijke economische ontwikkelingen. De verwachting is dat de 
consumentenbestedingen in de supermarkten de komende jaren weer gaan toenemen en dat hierdoor 
de omzetdruk in de winkels verder gaat stijgen. 

Meso economie (economie binnen een bedrijfstak) 
Indien we spreken over de economische ontwikkelingen in de supermarkt branche, dan kunnen we 
natuurlijk niet om de prijzenoorlog in de supermarkt heen. De prijzenoorlog is in oktober 2003 gestart 
door Albert Heijn en is nog altijd actueel in september 2006. Jumbo is goed uit de prijzenoorlog 
gekomen en wordt door de klant gezien als een relatief goedkope supermarkt met een hoge service 
(groot assortiment). 

Micro niveau 
In tegenstelling tot de algemene trend van gelijkblijvende omzet over alle supermarkten heen over de 
periode 2003 t/m 2005, stijgt de omzet van Jumbo over de jaren 2002- 2005. Wel dient opgemerkt te 
worden dat de stijging afneemt. Het is moeilijk boven water te halen of de omzetstijging veroorzaakt 
wordt door prijsstijgingen of volumestijgingen. Door dalende marktprijzen kan gesteld worden dat 
Jumbo de dalende prijzen volledig gecorrigeerd heeft door volumegroei. Er moet opgemerkt worden 
dat de volumegroei mede gerealiseerd is door het grote aantal filialen dat Jumbo Supermarkten 
geopend heeft. 
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Hoofdstuk 2 Probleemstelling en onderzoeksopzet 

Aanleiding 
Dit aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is het afstudeerverslag van Pol, van den (2005) en de 
recente invoering van een automatisch bestelsysteem bij Jumbo supermarkten. Pol, van den (2005) 
heeft aangetoond dat het niet tijdig vullen van restvoorraden één van de belangrijkste oorzaken is van 
Out Of Stocks bij het gebruik van een automatisch bestelsysteem. Het vullen van restvoorraden is 
onderdeel van het replenishment proces, dat ervoor moet zorgen dat de schappen in de winkel op het 
juiste moment aangevuld worden met de juiste hoeveelheid producten. Dit proces is op dit moment 
niet voldoende beheerst. Voor een beheerst replenishment proces met behulp van een automatisch 
bestelsysteem moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Doordat bij Jumbo niet aan deze 
voorwaarden wordt voldaan zijn er problemen met de invoering van het automatisch bestelsysteem. 
Op grond hiervan heeft Jumbo besloten om opdracht te geven voor dit afstudeeronderzoek, waarin 
een werkwijze ontwikkeld moet worden om het replenishment proces beheerst te laten verlopen met 
behulp van het automatische bestelsysteem. 

Dit heeft geleid tot de volgende probleemstelling: 

Door het ontbreken van de juiste operationele stuurinformatie is Jumbo met het automatisch 
bestelsysteem niet in staat om het replenishment proces (en ondersteunende processen) beheerst 
te laten verlopen. 

De doelstelling voor het verdere onderzoek is als volgt: 

Het herontwerpen van het replenishment proces (en ondersteunende processen) door 
regelkringen en werkmethodieken opnieuw te specificeren, zodat de bijbehorende activiteiten in 
een zinvolle combinatie, beheerst kunnen worden uitgevoerd. 

Afbakening van het onderzoek 
De afbakening van het onderzoek ligt bij de processen die het resultaat van het replenishment 
beïnvloeden. De samenhang tussen de processen die meegenomen worden in dit onderzoek is 
afgebeeld in figuur 1. Om het replenishment beheerst te laten verlopen is het van belang dat 
uiteindelijk alle processen in figuur 1 in de juiste volgorde en op de juiste manier uitgevoerd worden. 
Uit (Pol, van den, 2005) blijkt dat bij gebruik van een automatisch bestelsysteem 57% van het aantal 
005 veroorzaakt zijn door ten eerste niet voldoende schapbevoorrading met restvoorraad, ten tweede 
afwijkingen in de systeemvoorraad en ten derde vraag groter dan voorzien in het besteladvies 
(forecast). De focus binnen dit afstudeeronderzoek zal dan ook liggen op de processen die deze drie 
zaken beïnvloeden. 

I Exogene variabelen , Reclames, weersinvloeden, hypes, seizoenen I • I Forecast 

---- _ R_eEI~nls~~e!l~!.0,9~ ____________ 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
L 

I Bestellen Leveren Vullen 
I 
I 

--- -------- ---------- ---- .. 

I (Systeem)-voorraad 

t 
I Schappenplannen 

I 

Re~i~r:t~e _ J _____ 
1 I 

1 I Derving I : 
I I Verkopen I I 

I I L-----1 _____ 1 

I 

I 

Figuur 2.1: Samenhang tussen processen die het replen ishment proces beïnvloeden 
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Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is een zogenaamd ontwerpgericht onderzoek. Het doel van ontwerpgericht onderzoek is 
het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis, die professionals binnen hun vakgebied kunnen 
gebruiken bij het oplossen van problemen van hun cliënten (Van Aken et al., 2001). Volgens Van Aken 
et al. (2001) is de regulatieve cyclus (Van Strien, 1975) meer van toepassing op praktijkproblemen 
dan de door de wetenschap gevolgde empirische cyclus (De Groot, 1967). Voor dit onderzoek is 
daardoor de regulatieve cyclus gevolgd zoals afgebeeld in figuur 2.2. 

Figuur 2.2.: Regulatieve cyclus (Van Strien, 1975) 

Probleem 
kluwen 

Ontwerp en 
veranderplan 

De Oriëntatiefase is nodig geweest om een analyse te kunnen doen van het huidige replenishment 
proces bij Jumbo Supermarkten. Tijdens deze fase is er onder andere een stage in de DC's gelopen (1 
week), zijn er diverse interviews en gesprekken geweest met alle betrokken afdelingen in het bedrijf 
en is er een winkelstage van een week gelopen. De bevindingen en ervaringen die opgedaan zijn 
tijdens deze oriëntatiefase bleken van onschatbare waarde tijdens de analysefase. Door de 
oriëntatiefase is een goed beeld ontstaan van de problemen in de winkel en kon ook tijdens de 
herontwerp fase goed gereflecteerd worden om te kunnen bepalen of een bepaald herontwerp in de 
praktijk wél of niet functioneert. 

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de analysefase omschreven waaronder de huidige werkwijze in 
de winkels met betrekking tot het replenishment proces en de onderliggende processen. In hoofdstuk 
5 wordt het herontwerp beschreven. Het herontwerp heeft geleid tot het herdefiniëren van het 
replenishment proces en alle onderliggende processen in regelkringen. Er is gestart met het 
herontwerp van het replenishment proces, waarna alle onderliggende processen in dienst van het 
replenishment proces zijn hérontworpen. 

Implementatie is de verantwoordelijkheid van Jumbo en maakt dan ook geen onderdeel uit van dit 
verslag. Wel zal in hoofdstuk 6 van dit verslag worden omschreven op welke manier en via welke 
werkwijze het herontwerp het beste geïmplementeerd kan worden. 

Randvoorwaarden 
Randvoorwaarde voor deze opdracht is dat de schappenplannen op basis van commerciële beslissing 
tot stand komen en dus vaststaan. Dit geldt ook voor de collogrootte, de metrages in de winkels en 
de afmetingen en indeling van de producten op ge schappen. Het herontwerp moet dus onafhankelijk 
kunnen zijn van de bovengenoemde parameters. Wijzigen in deze parameters mogen geen invloed 
hebben op de toepassing van het herontwerp. 
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Hoofdstuk 3 Oriëntatiefase I huidige situatie 
In de oriëntatiefase is in kaart gebracht op welke manier Jumbo Supermarkten ervoor zorgt dat alle 
artikelen vanaf de leverancier uiteindelijk in het winkelschap belanden. De focus van dit 
afstudeerverslag ligt op het replenishment proces in de winkel. Dit replenishment proces is natuurlijk 
sterk afhankelijk van de aanlevering vanuit de producent naar de DC's van Jumbo Supermarkten en 
vervolgens vanaf de DC's naar de winkelschappen in de afzonderlijke Jumbo filialen. In dit hoofdstuk 
zal dan ook in hoofdlijnen uitgelegd worden op welke manier Jumbo Supermarkten dit op dit moment 
doet. In paragraaf 3.1. zal uitgelegd worden waar het klantorder ontkoppelpunt in de keten ligt, wat 
essentieel is voor de verdere aansturing van de goederenstroom in de keten. In paragraaf 3.2. zal 
beschreven worden op welke manier de schapvoorraad van een artikel uiteindelijk omgezet wordt in 
een order vanuit de winkel naar het DC en in paragraaf 3.3. wordt uitgelegd hoe deze DC order 
vervolgens resulteert in een goederenstroom van de leverancier naar het DC en daarna van DC 
winkel. 

3.1 Klantorder ontkoppelpunt 

Het klantorder ontkoppelpunt is het moment in de goederenstroom van een supply chain dat een 
product wordt toegewezen aan een klantorder. Vóór het klantorder ontkoppelpunt wordt op voorraad 
geproduceerd, achter het klantorder ontkoppelpunt wordt op order geproduceerd. 
Bij het omschrijven van het besturingsconcept van een onderneming wordt meestal direct een 
onderverdeling gemaakt in de wijze waarop de supply chain voorziet in de vraag naar producten aan 
het einde van de keten, en op welke manier de onderlinge leveringen binnen de supply chain op 
elkaar afgestemd worden. Volgens De Kok (2001) kan er binnen een supply chain een onderscheid 
gemaakt worden tussen ketens die onderling leveren aan de hand van Push besturing en ketens die 
dit doen aan de hand van Pull besturing. Het besturingsconcept dat op dit moment bij Jumbo 
toegepast wordt in termen van De Kok (2001) is een Push concept. Orders worden via DIS, het 
automatische bestelsysteem, geplaatst op basis van de huidige voorraad en een voorspelling voor de 
vraag in de volgende periode 

Het klantorder ontkoppelpunt ligt bij Jumbo Supermarkten dan ook helemaal achteraan in de keten, 
namelijk in de supermarkt. De rest van de keten produceert, c.q. levert, op voorraad. Dit betekent 
concreet dat in de hele keten de planning van de goederenstroom gebaseerd is op een voorspelling 
van de vraag in de winkels. Supermarkten zouden vanwege deze bestelling het liefst meerdere keren 
per dag hun goederen aangeleverd krijgen om zo flexibel mogelijk in te kunnen spelen op de vraag 
van de klant. Seriegroottes bij leveranciers daarentegen worden vaak bepaald door te kijken naar 
kosten. Leveranciers maken het liefste een zo groot mogelijke batch op hun machinelijnen aangezien 
dit kostbare omsteltijden reduceert. Ook is het kostentechnisch het meest rendabel om de goederen 
te transporteren met volle vrachtauto's. 

3.2 Orderstroom van winkel naar DC 

In deze paragraaf zal uitgelegd worden op welke manier de orderstroom vanuit de winkelschappen 
naar DC geregeld is bij Jumbo. In paragraaf 3.2.1 zal beschreven worden hoe het automatische 
bestelsysteem vanuit de schapvoorraden een winkel order genereert, en in paragraaf 3.2.2. zal 
uitgelegd worden hoe de winkelorder in het DC leidt tot fysieke goederen stroom van DC naar de 
winkelschappen. -, 

3.2.1 Van klantvraag aan het schap tot het maken van een winkel order 

De voorraad voor DKW goederen wordt bij Jumbo beheerd door het automatisch bestelsysteem DIS. 
DIS hanteert een aangepaste versie van een (R,s,S,nQ) voorraadstrategie. 

In het geval van een normale (R,s,S,nQ) voorraadstrategie, wordt iedere periode (R) bekeken of de 
voorraadpositie van een artikel zich onder het bestelpunt (s) bevindt. Indien dit het geval is wordt een 
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zodanig aantal colli besteld zodat de voorraadpositie na het plaatsen van de bestelling een niveau van 
S bereikt. Het bestelpunt s moet zodanig gekozen worden dat geldt: 
s =vraag gedurende de leadtime + review periode + veiligheidsvoorraad. Het idee van een 
veiligheidsvoorraad is onder andere dat de variantie in de vraag gedurende de leadtime en de 
reviewperiode meegenomen wordt. Bij een (R,s,S,nQ) systeem kan nooit restvoorraad ontstaan indien 
S is afgestemd op de schapcapaciteit Bij Jumbo is echter s voor veel artikelen al groter dan de 
schapcapaciteit en ontstaat dus per definitie restvoorraad . 

De voorraad strategie die Jumbo toepast wijkt enigszins af van de normale (R,s,S,nQ) 
voorraadstrategie: 

De wijze waarop DIS een bestelling maakt wordt hieronder stapsgewijs beschreven : 

1. DIS berekent de systeemvoorraad op dit moment (en trekt hier de derving vanaf, mits 
derving geregistreerd wordt met behulp van de terminal). Op basis van de forecast voor het 
artikel, wordt uitgerekend wat de systeemvoorraad is op het lever/vulmoment volgend op de 
volgende bestelling. DIS berekent of deze systeemvoorraad onder de minimale voorraad ligt. 
De minimale voorraad berekening is opgenomen in bijlage 18. 

2. Indien de verwachte systeemvoorraad lager is dan de minimale voorraad wordt er een order 
geplaatst. Dit wordt een zogenaamde "recommended order" genoemd. De minimale voorraad 
wordt iedere nacht opnieuw berekend (MinMax berekening). De parameters X, Y, Z kunnen 
hierbij gewijzigd worden op sectie niveau. 

3. DIS berekent vervolgens voor alle producten, dus ook die producten waarvoor geen 
recommended order is aangemaakt, wat er ná het vullen van de vracht t.b.v. de vraag nog in 
het schap past. DIS rond dit naar beneden af op hele Colli. Dit proces wordt Order Leveling 
genoemd. (Voor meer informatie over het Order Leveling algoritme zie bijlage 5) 

4. Het te bestellen aantal artikelen inclusief order leveling bepaalt het besteladvies dat 
weergegeven wordt op de terminal van de besteller in de winkel; 

5. De besteller kan het besteladvies van DIS aanpassen met behulp van de handterminaL 

Jumbo bestelt dus bovenop de minimale voorraad een hoeveelheid producten die de voorspelde vraag 
tot het volgende vulmoment moet afdekken om te voorkomen dat de schapvoorraad onder de 
minimale voorraad terecht komt. Bovenop deze bestelling wordt indien na deze levering nog ruimte 
over is in het schap de bestelling aangevuld om het schap te kunnen vullen. 

In feite berekent Jumbo dus bij het plaatsen van de bestelling of de huidige schapvoorraad de 
leadtime + de reviewperiode kan overbruggen. Dit is op de veiligheidsvoorraad na identiek aan het 
bestellen op bestelpunt s bij de (R,s,S,nQ) strategie. De verschillen tussen de hoeveelheid s in geval 
van een R,s,S,nQ strategie zijn dat bij Jumbo s iedere dag anders is doordat het trading profile telkens 
afwijkt en dat bij s in een (R,s,S,nQ) strategie een veiligheidsvoorraad is opgenomen die rekening 
houdt met de variantie in de vraag. Jumbo gebruikt om de variantie in de vraag op te kunnen vangen 
de minimale voorraad M, die voor fastmovers gelijk is aan 10% van de weekvraag. Deze 
veiligheidsvoorraad is in het weekend in verhouding tot de vraag dus aanzienlijk kleiner dan in het 
begin van de week. De vraag in het weekend is voor veel artikelen namelijk meer dan twee keer zo 
groot dan op maandag of dinsdag. Aanbeveling is dan ook dat Jumbo in de berekening van de 
minimale voorraad de variantie in de vraag meeneemt op dagniveau. Dit is op dit moment nog niet 
mogelijk in het automatische bestelsysteem omdat slechts twee weken verkopen op dagniveau_ 
worden bewaard. · 

3.2.2 Van winkel order naar DC order 

Bij Jumbo supermarkten is de distributiestructuur ingedeeld in verschillende zogenaamde Order 
Schedule Groups (OSG's). Ieder distributiecentrum (DC) vormt een aparte OSG, met als uitzondering 
het versgoederen DC waar meerdere OSG's liggen. Iedere OSG heeft zijn eigen bestel- en 
afleverschema. Een winkel bestelt zijn goederen dus op verschillende momenten voor verschillende 
OSG's. Dit resulteert in een bestel- en afleverschema pér winkel waarvan een voorbeeld in bijlage 3 
staat. De DKW goederen zijn ingedeeld in drie OSG's, namelijk Amert 605, Amert 602 en Nedlin. 
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Binnen elk DC liggen de producten gegroepeerd op family group waarbij snellopende familie groepen 
in Amert 605 liggen, en langzaam lopende groepen in het Nedlin DC. Medium movers liggen in Amert 
602. Een winkel is echter niet ingedeeld op basis van OSG's, maar op basis van schappenplannen 
(layouts). Het grote nadeel van deze indeling van de DC's is dat er binnen een snellopende groep best 
een aantal langzaam lopende artikelen kunnen zitten en binnen een langzaam lopende groep ook 
snellopende artikelen. Omdat langzaam lopende groepen op dit moment maar twee keer per week 
uitgeleverd worden naar de winkels, leidt dit er toe dat de snellopende artikelen in deze langzaam 
lopende groepen uitgeleverd worden om de vraag tot het volgende levermoment te kunnen 
overbruggen. Dit leidt in de winkels tot restvoorraad voor deze artikelen. 

In figuur 3.1 is weergegeven hoe de artikelstructuur van Jumbo eruit ziet. Deze artikelstructuur wordt 
gebruikt in de DC's en in het Lawson ERP systeem. Artikelen zijn allereerst onderverdeeld in een 
omzetgroep (bijvoorbeeld DKW), vervolgens in een hoofdgroep (zuren en sauzen) en daarna weer in 
subgroepen (sauzen). De subgroepen zijn onderverdeeld in segmenten (bijvoorbeeld ketchup) en 
hieronder vallen de verschillende artikelen. Bijvoorbeeld 400 mi 0' Lacy's ketchup. 

Figuur 3.1 : Artikelstructuur Jumbo 

LAYOUT SUBGROEP 

Margarine + boter Roomboter 

Winkel besteld 
Layout in één keer 

Er liggen producten van deze layout op 
de Amert, maar ook op de zuidkade. 
Deze levering komt dus bij de winkel 
over twee momenten verdeeld binnen. 

In het DIS systeem is aangegeven op welke momenten iedere layout besteld mag worden. Het is dus 
mogelijk om op verschillende momenten verschillende layouts te bestellen. Op artikelniveau wordt 
dan voor de artikelen in deze layouts, bekeken of het artikel besteld moet worden. Dit gebeurt op de 
manier zoals omschreven in paragraaf 3.2.1. Alle artikelen die besteld moeten worden, worden in een 
orderfile verzameld door het automatische bestelsysteem. Deze order wordt vervolgens verzonden 
naar het DC waarna het DC deze order opsplitst naar de verschillende DC's. 

3.3. Goederenstroom van DC naar winkel 

In paragraaf 3.2 is uitgelegd op welke manier een order vanuit de winkel naar het DC tot stand komt. 
In deze paragraaf zal uitgelegd worden op welke manier het DC, gegeven deze order, de artikelen 
uitlevert naar de winkel. In paragraaf 3.3.1 wordt uitgelegd op welke manier het DC de levering naar 
de winkel verzorgt, in paragraaf 3.3.2 wordt beknopt uitgelegd hoe het DC zijn goederen aangeleverd 
krijgt vanuit de leverancier. 

3.3.1 Levering van DC naar winkel 

De distributie van Jumbo is allereerst opgesplitst in twee hoofdgroepen, namelijk vers en DKW. Onder 
versgroepen worden de groepen verstaan die opgeslagen moeten worden in een geconditioneerde 
ruimte met een beperkte THT (Tenminste Houdbaar Tot) datum. DKW zijn droge kruideniers waren 
die geen geconditioneerde opslag vereisen en over het algemeen een langere THT datum hebben. De 
distributie van de DC's naar de filialen wordt aangestuurd vanuit het grootste DC namelijk Amert 605. 
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Orders komen vanuit de winkels binnen in GLOM (Giobal Order Management), een module in het ERP 
pakket van Jumbo, en worden vanuit de afdeling distributie verdeeld over de DC's. Hierbij worden de 
winkelorders ingepland op de vertrektijd van de vrachtauto op Amert 605. Een pendeldienst tussen de 
verschillende DC's zorgt ervoor dat de goederen van de overige DC's op het juiste moment 
aangeleverd worden op Amert 605, waarna de vrachten van de diverse DC's samengevoegd worden 
per winkel en in de vrachtauto geladen wordt. In figuur 3.2 staat een overzicht van de 
distributiestructuur van Jumbo met daarin de uitgeleverde colli per week. 

Wat direct opvalt aan deze distributiestructuur is dat de winkels vanuit drie plekken aangeleverd 
worden, vanuit Amert 605, vanuit Zuidkade Vers en direct vanuit de leveranciers. Deze belevering 
wordt met verschillende vrachtauto's I ritten uitgevoerd die op verschillende momenten arriveren bij 
de winkels. 

.I Zuidkade 1115000 

.I DKW I 

I Nedlin l 71000 I Amert 605 r-I I I 

I Amert 602 11 50000 76E 00 

I I 

Leveranciers H Zuidkade Vers : 
500000 I Winkels I - (Vers/DKW/re 

I chtstreeks) 

???? 

Figuur 3.2 Distributiestructuur Jumbo, met uitgaande colli per week (Jan Leensen 2006) 

Orderafhandeling en levering 

Orderuitgifte (DC) 
Correcties op winkelorder op basis 

van voorraad--> manco's 

Magazijnbe eer 
Zoekt oorzaak van 
voorraadafwijking en 
corrigeert waar 
mogelijk. 

Gegevens verwerkt op 
logistieke administratie 

Figuur 3.3 Order proces DC's 

20-10-2006 

Nadat de orders zijn binnengehaald vanuit de 
winkels en het distributieschema is opgesteld met 
daarin de uiterste vertrektijd van de vrachtauto 
vanuit Amert 605 naar winkels, moet deze order 
worden omgezet in piek orders die de piekers in 
het magazijn opdracht geven om de artikelen 
binnen het DC te verzamelen op rolcontainers en 
gereed te zetten aan het juiste doek op het juiste 
tijdstip. 

Artikelen waarvan het ERP systeem weet dat ze 
005 zijn in het DC worden uit de order gehaald 
die gepiekt moet worden om te voorkomen dat 
een pieker onnodig zoekt. Er wordt door 
orderuitgifte niet gekeken of dit product 
daadwerkelijk 005 is, en wat de oorzaak van de 
005 is. Dit is een taak voor de afdeling 
magazijnbeheer. 
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3.3.2 Levering van leverancier naar DC 

Het logistieke netwerk van een bedrijf geeft een weergave van de samenhang tussen de bedrijven in 
de logistieke keten van Jumbo Supermarkten. 

Productie units 
Leveranciers 

DC 
Leveranciers 

DC Jumbo 

Supermarkten 
Jumbo 

Figuur 3.4: Logistiek netwerk Jumbo 

Figuur 3.4. geeft het logistieke netwerk van Jumbo supermarkten weer. De manier van levering 
verschilt per leverancier, en vaak ook nog per productgroep. Sommige versgroepen en bijvoorbeeld 
tijdschriften worden rechtstreeks geleverd van de leverancier aan de filialen van Jumbo 
Supermarkten. Andere producten (zeker DKW) worden aangeleverd via de route: 
productie units leverancier --> DC leverancier --> DC Jumbo --> filialen. Jumbo supermarkten heeft 
voor diverse productgroepen een verschillende distributiestructuur. 

De DC voorraad is opgesplitst in grijp voorraad en bulk voorraad. Het replenishment van de 
bulkvoorraad in het DC is volledig losgekoppeld van de vraag informatie in de winkels die voortkomt 
uit DIS. Het DC is ingericht als een lokaal voorraadpunt dat net als de winkels bestelt op het moment 
dat de voorraad onder een bepaald niveau terecht komt. Vaak worden er ook door middel van 
"forward buying" met massa's ingekocht met als doel om kwantumkortingen binnen te halen. 
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Hoofdstuk 4 Analysefase 

Tijdens de analysefase is de huidige manier van werken binnen het replenishment proces onderzocht. 
Deze analyse is gedaan aan de hand van observaties in de winkel, open en semigestructureerde 
interviews met medewerkers op verschillende niveaus in de organisatie (van supply chain manager tot 
vakkenvuller in de vulploeg) en data analyse van de orderhistorie binnen het automatische 
bestelsysteem. In dit hoofdstuk zal beschreven worden wat de resultaten van deze analyse fase zijn 

In de inleiding van dit hoofdstuk zal allereerst kort worden uitgelegd wat beheersing inhoudt. In de 
daaropvolgende paragrafen zal voor het replenishment proces (bestellen, leveren en vullen), het 
forecast proces en het proces dat de voorraadnauwkeurigheid hoog moet houden, uitgelegd worden 
wat de huidige werkwijze is in de winkels. Het replenishment proces (bestellen, leveren, vullen) zal 
omschreven worden in de paragrafen 4.1 t/m 4.3, voorraad nauwkeurigheid en de forecast in 
paragraaf 4.4. In paragraaf 4.5 zal uitgelegd worden hoe de huidige regelkringen, indien aanwezig, op 
dit moment ingericht zijn binnen de winkels. 

Theoretisch kader: Beheersing 
Beheersing is een begrip dat op veel manieren kan worden opgevat. In 't Veld, (1996) gebruikt de 
volgende definitie voor beheersing van een proces: 

Een proces is beheerst als geldt: 
1. De doeltoestand is bekend 
2. Het proces is in staat om de doeltoestand te meten en te bereiken 
3. Er is een mogelijkheid om het proces te beïnvloeden. 

Het beïnvloeden van een proces (punt 3) kan op verschillende manieren. Hiervoor is het onderscheid 
tussen enerzijds sturen en anderzijds regelen belangrijk. De definities van de begrippen sturen en 
regelen luiden als volgt (Veld, in 't, 1996): 

• Sturen is eenmalig ingrijpen op een systeem waarop geen invloeden zijn door storingen van 
buitenaf. 

• Regelen is (continu) ingrijpen op een systeem dat wél beïnvloed wordt door storingen van 
buitenaf. 

Beheersing van het replenishment proces bij Jumbo 
Het replenishment proces is beheerst als voldaan wordt aan de volgende criteria: 
• De doeltoestand van het replenishment proces is dat de juiste producten op het juiste moment in 

de juiste hoeveelheden in het schap terecht komen met de minst mogelijke effort; 
• Het replenishment proces kan deze doeltoestand alleen bereiken indien gemeten en bereikt kan 

worden dát inderdaad de juiste producten op het juiste moment in de juiste hoeveelheden in het 
schap terecht komen; 

• Het replenishment proces kan beïnvloed worden door op basis van de inputsignalen het systeem 
bij te sturen. Indien bijvoorbeeld gemeten of berekend wordt dat de voorraadpositie van een 
artikel niet klopt, moet deze gecorrigeerd worden om te kunnen leiden tot een goede 
replen ishment. 

Registratie en regeling 
Binnen de huidige werkwijze bij Jumbo treden er allerlei verstoringen op die niet tijdig ontdekt 
worden. Deze verstoringen worden veroorzaakt op twee niveaus, namelijk registratie en regeling. 
Onder registratie wordt alle input en/of wijzigingen in de systeemgegevens bedoeld (bijvoorbeeld 
kassascans, derving scannen etc.). Regelen is het reageren op veranderingen of gebeurtenissen 
waarvoor interpretatie nodig is. Regel ing geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag: Wat moet er 
worden gedaan indien de vraag plotseling stijgt of als er een out of stock is? 
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Op beide niveaus (registratie en regeling) kunnen er fouten gemaakt worden. Registratiefouten en 
regelfouten hangen natuurlijk wel zeer sterk samen . Registratiefouten leiden tot beslissingen die op 
zich wel correct kunnen zijn, maar gebaseerd zijn op de foute informatie. 

Dit onderzoek moet ertoe leiden dat door middel van regeling, eventuele registratiefouten tijdig 
ontdekt zullen worden, zodat het replenishment proces beheerst kan blijven. Registratiefouten kunnen 
niet voorkomen worden door regeling, maar wel gemeten. Registratiefouten moeten voorkomen 
worden aan de proceskant en in systemen. Om regelfouten binnen de winkel te voorkomen moet het 
winkelpersoneel de juiste data op het juiste moment ter beschikking hebben om beslissingen te 
kunnen nemen. Een concreet voorbeeld hiervan is dat het automatische bestelsysteem voor 
producten die OOS zijn gemeten de meest waarschijnlijke OOS oorzaak aan moet kunnen geven, 
vergezeld van de actie die naar aanleiding van deze OOS genomen moet worden. 

4.1 Het replenishment proces: Bestellen 

Het uitgangspunt van dit verslag is dat het bestellen plaatsvindt door middel van het automatische 
bestelsysteem. De procedure, opgesteld door het hoofdkantoor, voor het automatisch bestellen in de 
winkels ziet er als volgt uit: 

1. Uitdraaien besteladvies op de DIS computer in de winkel. Op deze lijst staat het aantal colli 
dat DIS per layout bestelt weergegeven; 

2. Noteren van aantal colli per layout op de bestel- en afleverlijst; 
3. Uitdraaien van de mancolijst waarop alle producten staan met een systeemvoorraad van 0 

artikelen; 
4. Controle in de schappen en in het winkelmagazijn of de producten daadwerkelijk OOS zijn; 
5. Zoeken naar de oorzaak van OOS per artikel, en eventueel bepalen benodigde actie; 
6. Controle van de systeemvoorraad en het besteladvies van de (bijna) lege vakken m.b.v. de 

DIS terminal. Bij een te hoge systeemvoorraad de voorraad corrigeren en het aantal extra 
gewenst te bestellen colli inscannen; 

7. Handterminal in de houder plaatsen en bestelling doorzenden. 

De bovenstaande werkwijze wordt op dit moment zeker niet in alle winkels op een strikte manier 
opgevolgd. De activiteit "zoeken naar oorzaken van OOS" lijkt eigenlijk niet in het bovenstaande rijtje 
thuis te horen. Het doel van deze activiteit is dat een winkelmedewerker uitzoekt waaróm een artikel 
OOS is en op basis hiervan een correctie actie doet om te voorkomen dat het artikel OOS blijft. Het is 
op dit moment onrealistisch om dit van het winkelpersoneel te verwachten. De juiste gegevens die 
nodig zijn om deze analyse te kunnen doen in de winkel ontbreken namelijk op dit moment. De OOS 
controle blijft hierdoor een formaliteit waarbij iedere dag netjes een overzicht gemaakt wordt van de 
artikelen die OOS zijn zonder dat de oorzaak van deze OOS verholpen wordt. 
In deze paragraaf zal verder nog uitgelegd wat het belang is van goede bestel- en afleverschema's die 
zijn opgesteld in dienst van de winkel. 

Volgorde van activiteiten in relatie tot bestel- en afleverschema 
De momenten waarop een winkel de producten van een levering vult, de fysieke voorraad telt, de 
systeemvoorraad kan corrigeren en bijvoorbeeld manco-metingen kan doen, hangt nauw samen met 
het bestel- en aflever schema van de winkel. In veel winkels is op dit moment onduidelijk wanneer 
welke activiteit uitgevoerd moet of mag worden. Het gevolg hiervan is dat iedere winkel dit op zijn 
eigen manier doet, vaak mede afhankelijk van het moment waarop personeel beschikbaar is. Voor de 
beheersing van het replenishment proces in de verschillende winkels is dit natuurlijk niet optimaal. 

De huidige bestel en aflever schema's van de winkels zijn in drie hoofdcategorieën in te delen: 
1. Winkels die vandaag een bestelling moeten maken voor de levering van morgen; 
2. Winkels die vandaag een bestelling moeten maken voor de levering van vandaag; 
3. Winkels die niet iedere dag vracht ontvangen. 

Uit een analyse van de huidige bestel- en afleverschema's (september 2006) blijkt dat 51% van de 
winkels minder dan 6x per week wordt aangeleverd (zie figuur 4.3). 61% van de dagelijkse 
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bestellingen wordt gemaakt volgens figuur 4.1, vandaag bestellen, morgen leveren. 39% van de 
bestellingen wordt diezelfde dag nog geleverd (zie figuur 4.2). 

I 
MA1 

I 
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Figuur 4.1: Situatie 1: Vandaag bestellen voor 
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Figuur 4.3: Situatie 3: Minder dan 6x per week leveren 
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Figuur 4.2: Situatie 2: Vandaag bestellen voor 
levering vandaag 

De situaties 1 en 2 lijken niet veel te verschillen, maar doordat verkoop- en leveringsinformatie bij 
Jumbo nog niet reai-time verwerkt wordt, is er wel degelijk een groot verschil. De verkoopinformatie 
wordt op dit moment namelijk pas om 03:30 uur in het automatisch bestelsysteem verwerkt. Een 
winkel die moet bestellen volgens het bestelschema van situatie 1 heeft dus een feite een veel 
langere lead-time waarover de verkopen voorspeld moet worden dan een winkel in situatie 2. De 
winkel in situatie 1 kan wat betreft beschikbaarheid van systeeminformatie net zo goed 's morgens 
zijn bestelling maken omdat toch niets gewijzigd is in de informatie die in DIS staat. De periode 
waarover in situatie 1 daadwerkelijk de vraag moet worden voorspeld is afgebeeld in figuur 4.4 De 

1 r~ 
MA WOE 

Figuur 4.4: Situatie 1: Vandaag bestellen voor levering morgen 

stippellijn in figuur 4.4 is in eigenlijk 
een soort extra leadtime veroorzaakt 
doordat een winkel 's-avonds moet 
bestellen voor morgenmiddag, terwijl 
de leveringen en de verkopen van 
vandaag nog niet verwerkt zijn . Het 
gevolg hiervan is dan ook dat 
bestellingen en leveringen elkaar gaan 
overlappen. Dit leidt tot extra 

complexiteit in de winkels die op deze manier hun bestelling moeten maken. Een winkel die 
bijvoorbeeld op dinsdag middag een bestelling maakt, terwijl de levering van de maandag bestelling 
nog niet in de schappen ligt en de verkopen van dinsdag nog niet verwerkt zijn, kan heel moeilijk 
inschatten of het besteladvies van DIS correct is. In veel filialen gaat de persoon die verantwoordelijk 
is voor de bestellingen gedurende de middag toch met de handterminal de winkel in om vervolgens 
het besteladvies van DIS te gaan wijzigen omdat volgens hem meer of minder artikelen besteld moet 
worden. Deze persoon moet dan in staat zijn om te kunnen voorspellen wat de verkopen van dinsdag 
ochtend tot woensdag avond gaan worden, vervolgens rekening houden met de onderweg bestelling 
van maandag en tenslotte de verkopen op de dinsdag hiermee kunnen verrekenen. Het onderzoek 
van Pol, van den (2005) heeft aangetoond dat ongeveer 50% van de OOS bij handmatig bestellen te 
wijten zijn aan het verkeerd inschatten van de vraag door de besteller. Het wijzigen van het 
besteladvies lijkt dan ook geen slimme zet. In feite zou het de winkel dan ook verboden moeten 
worden om het besteladvies van DIS te wijzigen. Helaas is het zo dat het in sommige gevallen wel 
degelijk noodzakelijk is om het besteladvies van DIS te wijzigen. DIS is namelijk (nog) niet ingericht 
om automatisch te kunnen reageren op seizoenspieken, stijgende/dalende omzet of andere externe 
factoren zoals het weer. In dergelijke gevallen is het dus nodig dat de winkel de DIS bestelling kan 
aanpassen . 

De derde situatie zoals afgebeeld in figuur 4.3, is met het oog op restvoorraad helemaal uit den boze. 
In het geval niet iedere dag vracht geleverd wordt, kan het voorkomen dat een winkel op sommige 
avonden de vracht voor twee dagen omzetoverbrugging binnen krijgt en hierdoor een heleboel 
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restvoorraad creëert. Dit leverschema mag alleen toegepast worden in winkels waar de omzetdruk 
dermate laag is dat vraag van twee dagen inderdaad door middel van één maal bijvullen overbrugd 
kan worden. 

In hoofdstuk 5 zal een gestandaardiseerde werkwijze voor de winkels worden gegeven waarin de 
juiste volgorde van activiteiten voor de winkel is vastgelegd. 

4.2 Het replenishment proces: Leveren 

Bij Jumbo is het replenishment proces vanuit het DC naar het winkelschap op dit moment ontkoppeld 
door middel van het winkelmagazijn. Deze ontkoppeling is in terminologie van Bertrand (1990) 
vanwege drie redenen: capaciteitsontkoppeling, batchontkoppeling en onzekerheidsontkoppeling. 
Deze drie begrippen vereisen enige toelichting: 

• Capaciteitsontkoppeling: Omdat bij Jumbo een deel van de schappen te klein is voor de vraag 
tussen twee levermomenten moeten producten opgeslagen kunnen worden in het 
winkelmagazijn na het eerste vulmoment; 

• Batchontkoppeling: Van sommige SKU's is het schap kleiner dan een collo + de minimale 
voorraad en past de collo op het moment van leveren dus niet in het schap. Voor een flink 
aantal van deze SKU's is het aantal CE in een collo niet noodzakelijk voor de vraag tot het 
volgende levermoment; 

• Onzekerheidsantkoppeling: Doordat op het moment van vullen minder consumenten 
eenheden verkocht zijn dan voorspeld, kan het voorkomen dat nog niet alle geleverde CE in 
het schap passen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de manier van leveren bij Jumbo een belangrijke invloed heeft op het 
ontstaan van restvoorraad en dus het beheersen van het replenishment proces. Jumbo levert op dit 
moment maximaal 1x per dag vracht aan de winkel waarvoor capaciteitsantkoppeling nodig is. Ook 
levert Jumbo alle DKW producten in een onaangebroken collo aan wat noodzaakt tot 
batchontkoppeling in het winkelmagazijn. Omdat Jumbo de verkopen gedurende de dag pas om 3:30 
uur verwerkt is de hoeveelheid restvoorraad door onzekerheidsantkoppeling groter dan noodzakelijk 
doordat de verkopen over een langere periode voorspeld moeten worden. 

In paragraaf 4.2.1 wordt in formulevorm uitgelegd hoe restvoorraad ontstaat en welke parameters 
van invloed zijn op de hoeveelheid restvoorraad. In paragraaf 4.2.2 wordt een inschatting gemaakt 
van de hoeveelheid restvoorraad en in respectievelijk 4.2.3 wordt aangegeven wat de gevolgen zijn 
van deze hoeveelheid restvoorraad voor de winkels. 

4.2.1 Waardoor ontstaat restvoorraad? 

In deze paragraaf zal uitgelegd worden op welke manier restvoorraad ontstaat en welke parameters 
de hoeveelheid restvoorraad beïnvloeden. 

Het ontstaan van restvoorraad is afhankelijk van verschillende parameters, namelijk de 
schapcapaciteit (5), de collo grootte (Q), de minimale voorraad (M), de voorspelde vraag naar een 
product ( {1

1
) , de werkelijke vraag naar een product ( x

1 
) en het moment van vullen. 

De definitie voor restvoorraad die in dit verslag gebruikt wordt is: 

"Restvoorraad is voorraad die ontstaat doordat de aangeleverde hoeveelheid producten vanuit het 
DC op het moment van vullen niet in het daarvoor bestemde schap passen" 

Onder de aanname dat het schap gevuld wordt op het moment dat de schapvoorraad M-1 is kan 
restvoorraad op vijf verschillende manieren ontstaan: 

1. De collo past in het schap op het vulmoment, maar de vraag tot het volgende vulmoment is groter 
dan het schap aankan. In deze situatie wordt voldaan aan de volgende vergelijkingen: 
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Q <S - (M-1) 
Waarbij geldt: 
Q = collogrootte 
S = schapcapaciteit 
M =minimale voorraad 

S - (M -1) < jLR 
Waarbij geldt: 

jLR =voorspelde vraag gedurende de review periode (R) 

(4.1) 

(4.2) 

In het geval dat de voorspelde vraag jLR vanaf het moment van vullen tot het volgende moment 

van vullen groter is dan schapruimte, ontstaat per definitie restvoorraad. Hierbij wordt dus geen 
rekening gehouden met het feit dat de werkelijke verkopen vanaf het bestelmoment tot aan het 
levermoment tegen kunnen vallen ten opzichte van de voorspelde verkopen. Dit komt aan de orde 
in de derde oorzaak van restvoorraad. 
Voor artikelen waarvoor bovenstaande vergelijkingen gelden moeten altijd meer colli aangeleverd 
worden dan in het schap passen om de vraag te kunnen overbruggen. 

2. De collo past niet in het schap ongeacht de vraag, dus in deze situatie ontstaat op het vulmoment 
altijd restvoorraad. Dit wordt veroorzaakt doordat producten altijd in niet-aangebroken colli 
geleverd worden. Artikelen waarvoor dit geldt voldoen aan de formule 4.3: 

Q>S - (M-1) (4.3) 

In Jumbo Eindhoven en Jumbo Haagweg geldt voor 751 artikelen dat de collo niet in het schap past 
boven op de minimale voorraad -1. Voor deze artikelen ontstaat per definitie restvoorraad als de 
forecast overeenkomt met de werkelijke vraag. 

3. De collo + minimale voorraad past wel in het schap, maar de werkelijke vraag vanaf het 
bestelmoment tot aao het vulmoment valt tegen ten opzichte van de voorspelde vraag. Hierdoor is 
het schap nog niet leeg genoeg om alle geleverde colli te laten passen op het vulmoment Door 
middel van formules 4.4 t/m 4.6 kunnen de schappen bepaald worden waarvoor dit geldt. 

Q < S - (M -1) 

jLR < S- (M -1) 

XL < jLL 

waarbij geldt: 

xL = werkelijke vraag gedurende de levertijd (L) 

jLL = voorspelde vraag gedurende de levertijd (L) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

4. Indien volgens de voorspelling die gemaakt wordt op bestelmoment (B) de schapvoorraad in de 

Schapvoorraad gedurende de tijd 

s Bestelling 3 

Bestelling 2 

Bestelling 1 

M-1 

B B+L 

Figuur 4.5: Uitleg vert ragen van levering 
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B+L+R 

periode <B,B+L+R> onder de minimale 
voorraad komt, dan plant het 
automatische bestelsysteem op het 
tijdstip B+L een levering die ervoor 
moet zorgen dat de schapvoorraad in de 
periode <B,B+L+R> boven de minimale 
voorraad blijft. De artikelen van deze 
levering worden de eerstvolgende 
avond die volgt op B+L gevuld door de 
vulploeg . Eigenlijk is de werkelijke 

Pagina 14 



TU/e 
Roei Frissen Business Development 

leadtime dus de periode vanaf bestellen tot aan vullen. Het kan echter best zo zijn dat op tijdstip 
B+L nog niet alle producten in het schap passen, omdat de geleverde hoeveelheid gebaseerd is op 
de voorspelde verkopen in de periode <B,B+L+R>. Zelfs indien de werkelijke verkopen over het 
interval <B,B+L> overeen zouden komen met de voorspelde verkopen is hierdoor een kans 
aanwezig dat de geleverde producten pas in de periode <B+L, B+L +R> volledig in het schap 
passen. In dit geval ontstaat dus restvoorraad op tijdstip B+L. Zie voor een toelichting figuur 4.5. 
Eigenlijk komt het vulmoment in zo'n geval te vroeg. Uit een analyse van de schappen bij Jumbo 
Eindhoven is gebleken dat in 31% van de schappen er bovenop de minimale voorraad minder dan 
de vrijdagvraag + 1 collo in het schap past. Deze schappen hebben dus zelfs indien ze bijgevuld 
zouden worden op het tijdstip dat de schapvoorraad M-1 is, al een grote kans op restvoorraad. 
Indien deze schappen eerder gevuld worden dan dat de voorraad op het niveau M-1 zit, neem deze 
kans alleen maar toe. Dit geeft aan dat het vulmoment, zeker op vrijdag, voor veel schappen 
kritisch is. 

5. Een vijfde oorzaak van restvoorraad is voorraadonnauwkeurigheid of een verschil tussen de 
schappenplannen in het bestelsysteem en de werkelijkheid. Dit zijn oorzaken die buiten het 
replenishment proces vallen. en worden behandeld worden in paragraaf 4.4. 

4.2.2 Hoeveelheid restvoorraad 

De hoeveelheid restvoorraad per filiaal verschilt enorm. Tellen van deze restvoorraad is moeilijk 
omdat in veel winkels het winkelmagazijn niet georganiseerd is. Vaak staat restvoorraad door elkaar 
op rolcontainers samen met uit-assortiment voorraad en voorraad die overgebleven is uit acties. Bij 
een telling van een extern voorraad telbureau bij Jumbo 5on en Breugel werd op 29-05-2006 de 
volgende hoeveelheden winkelmagazijn voorraad gemeten. Hierbij zijn alle artikelgroepen in de winkel 
meegenomen, dus ook niet-DKW artikelgroepen. 

Locatie Aantal SKU's 
A: Gehele winkel 10213 
B: Magazijn 1654 
C: 5KU's zowel in magazijn 1263 

als in winkel 

Figuur: 4.6: Fysieke locatie SKU's Tabel 4.1: Restvoorraad gegevens 

In tabel 4.1 staan de resultaten van deze meting, waarbij is bekeken welke 5KU's zowel in het 
magazijn als in de winkel liggen. De 5KU's in het gebied C (zie figuur 4.6 en tabel 4.1) liggen zowel in 
de winkel als in het magazijn. Van 1263 5KU's liggen dus zowel CE in het magazijn als in de winkel. 
Belangrijker is echter dat voor 391 5KU's (1654 minus 1263) wél voorraad in het magazijn ligt, maar 
niet in de winkel. Het is niet zo dat al deze 391 5KU's 005 zijn in de winkel, want een deel van deze 
391 5KU's is namelijk uit assortiment. Uit tabel 4.2 blijkt dat van de 5KU's in het magazijn 107 5KU's 
uit- assortiment zijn. Indien we ervan uit gaan dat de schappenplannen bijgewerkt zijn en dus geen 
uit-assortiment artikelen in de schappen liggen betekent dit dat 284 (391 minus 107) 5KU's 005 zijn 
in de winkel, maar wel in het magazijn liggen. 

A: Gehele winkel 
B: Magazijn 
C: Waarvan ook in winkel 

Tabel 4.2 Restvoorraad gegevens 

Uit assortiment 
Aantal SKU's 
521 
107 
27 

Uit de gegevens in de tabellen 4.1 en 4.2 kan verder afgeleid worden dat van 1547 (15%) van het 
totaal aantal 5KU's in deze winkel, restvoorraad in het winkel magazijn ligt. Uit dezelfde analyse is 

20-10-2006 Pagina 15 



TU/e 
Roei Frissen Business Development 

gebleken dat de gemiddelde restvoorraad per SKU 10,4 CE is, wat neerkomt op een totale 
restvoorraad van ongeveerd 16089 CE. Bij een gemiddelde collo grootte van 12 stuks en gemiddeld 
32,5 colli per rolcontainer betekent dit dat 42 rolcontainers met restvoorraad in het winkelmagazijn 
staan. (Gemiddelden op basis van kengetallen Jumbo). Het gemiddeld aantal rolcontainer plaatsen in 
het winkelmagazijn per winkel (DKW, diepvries en vers) is 96 rolcontainers. Dit betekent dat een 
groot deel van deze ruimte in beslag wordt genomen door restvoorraad en dat de hoeveelheid ruimte 
in het magazijn, zeker bij het leveren van een nieuwe vracht (volle vrachtauto is 30-34 containers), in 
veel winkels kritisch wordt. Uiteraard is deze hoeveelheid restvoorraad een momentopname. Pol, van 
den (2005 pag 27) constateert bij Jumbo Den Dungen dat van 16% van het aantal SKU's voor DKW 
goederen restvoorraad aanwezig is. 

4.2.3 Gevolgen van de huidige leverfrequentie en restvoorraad 

Het restvoorraad probleem en de leverfrequentie van maximaal 1x per dag voor DKW goederen heeft 
grote gevolgen voor de Jumbo winkels op dit moment. Uit winkelbezoeken en interviews met 
filiaalmanagers is gebleken dat de volgende problemen optreden als gevolg van het niet juist omgaan 
met restvoorraden: 

Onnodig 005 doordat producten niet op tijd worden aangevuld vanuit de restvoorraad; 
Onnodige handling en dus te hoge loonkosten voor restvoorraad van langzaamlopende 
producten die toch niet in het schap passen; 
Dalende motivatie en nauwkeurigheid bij vakkenvullers doordat restanten vullen in hun ogen 
niets oplevert. Het vullen van restanten betekent op dit moment voor een groot deel onnodig 
omstapelen van containers en onnodig zoeken naar producten waarvan de restvoorraad toch 
niet in het schap past; 
Onnodige derving doordat producten te lang in het winkelmagazijn liggen en hierdoor hun THT 
datum verstrijkt; 
Onnodige belasting op de beperkte ruimte in het winkelmagazijn. Door de aanzienlijke 
hoeveelheid restvoorraad in de magazijnen is de beschikbare werkruimte en 
manoeuvreerruimte in de meeste winkels beperkt. Zeker op het moment dat de nieuwe vracht 
geleverd wordt is het telkens weer een kunst om alle containers in het winkelmagazijn op te 
slaan. Dit leidt tot enorm veel onnodige handling (zie ook figuur 4.7); 
In het geval de hoeveelheid restvoorraad onbeheersbaar hoog wordt door bijvoorbeeld 
incidenten zoals collowisselingen, ziekte of vakantie van personeel, of niet frequent genoeg 
vullen van restvoorraden, wordt als oplossing de systeemvoorraad onterecht verlaagd om toch 
producten binnen te kunnen krijgen. Hierdoor daalt de voorraadnauwkeurigheid van het 
automatische bestelsysteem. 

Figuur 4.7: 

20-10-2006 

Beperkte ruimte in het winkel magazijn en situatie in 
het schao oo hetzelfde moment 

Met name de gevoeligheid voor 
verstoringen van het normale 
proces zoals bijvoorbeeld te 
late leveringen, plotseling 
stijgende of dalende vraag en 
collo wisselingen geeft veel 
problemen in de winkels. Indien 
dergelijke verstoringen leiden 
tot een plotselinge toename 
van restvoorraad, is geen 
strategie beschikbaar waarmee 
een winkel erin slaagt om deze 
restvoorraden weg te werken. 
Een winkel komt hierdoor vaak 
in een negatieve spiraal 
terecht, waar de winkel op 
eigen kracht niet meer uitkomt. 
De enige manier om dit op te 
lossen is vervolgens om een 
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schoonveegactie te houden waarmee het magazijn opgeruimd wordt en voorraden weer correct in het 
systeem gezet. Het vullen van restvoorraden is een arbeidsintensief proces dat zeker bij een te grote 
hoeveelheid restvoorraad direct resulteert in hogere loonkosten dan toegestaan volgens de normen 
van de afdeling operations. Dit zou voor de filialen een trigger moeten zijn om alles in het werk te 
stellen om restvoorraad te voorkomen, maar de structurele werkwijze in de winkels om dit te doen 
ontbreekt tot nu toe. 

Conclusie 
Om het replenishment proces beheersbaar te houden moeten een goede werkmethode ontwikkeld 
worden waarmee ten eerste voorkomen kan worden dat onnodige restvoorraden ontstaan, en ten 
tweede restvoorraad op een efficiënte wijze gevuld kan worden indien toch restvoorraad ontstaat. Dit 
moet voorkomen dat incidenten, die in de dagelijkse praktijk geregeld voorkomen, leiden tot een 
negatieve spiraal. 

Aangezien het tweede punt (het efficiënt vullen van restvoorraden indien ze ontstaan) alleen mogelijk 
is bij een lage hoeveelheid restvoorraad, is de eerste stap die genomen moet worden het ontwikkelen 
van een methode waarmee de hoeveelheid restvoorraad tot een minimum beperkt wordt. Om de 
hoeveelheid restvoorraad te beperken moeten de oorzaken van restvoorraad (zie paragraaf 4.2.1) 
aangepakt worden. Een aantal van deze oorzaken liggen buiten invloed van de winkel, en worden met 
name veroorzaakt door de manier van aanleveren vanuit het DC. Het bovenstaande inzicht gaf Jumbo 
voldoende aanleiding om te besluiten om de manier van aanleveren te herontwerpen. 

4.3 Het replenishment proces: Vullen 

In deze paragraaf zal omschreven worden welke werkwijze op dit moment gevolgd wordt bij het 
vullen en wat de eigenlijke benodigde vulfrequentie voor alle artikelen zou zijn op basis van 
schapcapaciteit en vraag per dag. In paragraaf 4.3.1. wordt uitgelegd op welke manier gevuld wordt 
in de verschillende Jumbo filialen, in paragraaf 4.3.2 wordt berekend wat de benodigde vulfrequenties 
voor de verschillende artikelen zijn in Jumbo Eindhoven en Jumbo Haagweg. In paragraaf 4.3.3 wordt 
vervolgens een realistische lever frequentie van vrachtauto's vanuit het DC naar de winkel bepaald 
aan de hand van de berekende vulfrequenties. 

4.3.1 Methode van vullen 

Vanwege de redenen tot ontkoppeling zoals genoemd in paragraaf 4.2, is het replenishment proces bij 
Jumbo opgesplitst in twee onderdelen namelijk een eerste en een tweede vulmoment 

1 
Welke producten moeten in 
welke hoeveelheden en op 
welke manier worden ·----opgeslagen? 

2 Welke SKU's haal je waaróm, 
wanneer en op welke manier ~----
uit het winkelmagazijn? 

3 Wat breng je waarom, , , , 
wanneer en op welke manier .-terug naar je winkelmagazijn? 

4 Hoe signaleer je waneer een 
product OOS is, en hoe trigger je 
de mensen op de winkelvloer om 
hier iets aan te doen? Hiervoor 
moet de oorzaak van dit specifiek ~ 
OOS geval achterhaald worden - - - -
zodat het artikel op het volgende 
bestelmoment niet meerOOS is. 

-----

~~t': , ' , , ... _ ... 

-
-
-
-
---- --- ------------ I 
-
-

I 

Winkel magazijn 

Winkel 

r-

r-
r-

r- • r-
r- r-
r- r-
r- r-
'- '-

Kassa's 

Het eerste vulmoment 
vindt op dit moment 's
avonds na sluitingstijd 
plaats. Alle producten die 
op dat moment niet in het 
schap passen als gevolg 
van de bovengenoemde 
redenen tot ontkoppeling 
worden opgeslagen in het 
winkelmagazijn om 
vervolgens later, in het 
tweede vulmoment, 
wederom gevuld te 

worden in het winkelschap. 
Wannéér dit tweede 
vulmoment plaatsvindt 
wordt nu door iedere 

Figuur 4.8: Relevante deelvragen in het replenishment proces winkel afzonderlijk bepaald. 
Sommige winkels vullen 

meerdere keren per dag restvoorraden, maar er zijn ook winkels die dit maar een keer per twee 
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weken doen. Het is aannemelijk dat alle mogelijke andere werkwijzen die tussen deze twee uitersten 
te bedenken zijn, wel in een of meerdere winkels toegepast wordt. 

Het vullen van restvoorraden wordt door veel winkels op dit moment gezien als een activiteit die veel 
uren, en dus geld kost, in plaats van een activiteit die hard nodig is om OOS te voorkomen. Het 
replenishment probleem inclusief het vullen van restvoorraden kan opgesplitst worden in een aantal 
deelvragen zoals afgebeeld in figuur 4.8. In tabel 4.3 wordt de huidige manier van werken beschreven 
aan de hand van de deelvragen uit figuur 4.8. Omdat de werkwijze in de winkels niet 
gestandaardiseerd is vanuit het hoofdkantoor gaat iedere winkel op dit moment op zijn eigen manier 
om met het vullen van restvoorraden. Het doel van tabel 4.3 is dan ook niet om volledig te zijn, maar 
om een beeld te geven van hoe divers de aanpak is in de verschillende winkels. 

Deelvraag Welke actie Op welk moment 
1. Opslag in • Opslag in het winkelmagazijn op rolco's of dolli's . • Na het vullen van 
winkelmagazijn • Zowel in kratten als in collo verpakking . de normale vracht 

• Gesorteerd op winkelgang, of op week van opslag in het • Na het vullen van 
winkelmagazijn. Vaak helemaal niet gesorteerd. restvoorraden. 

• Er wordt niet gekeken naar productkenmerken zoals 
weekvraag, schapcapaciteiten/of collogrootte bij het 
opslaan van producten in het magazijn. Wel zetten veel 
winkels de producten die extreem vaak bijgevuld moeten 
worden apart. (bijv. Coca cola bepaald toiletpapier etc) 

2. Vullen van • Minder dan lx per week, lx per week of > lx per week • Ná het vullen van 
restvoorraden gaat alle restvoorraad de winkel in, er wordt gevuld wat een vracht. 

past en de rest gaat weer terug; •Op zaterdag 
Er worden verschillende werkwijzen toegepast voor vullen: (goedkoop) 
• Kratten worden afgestapeld vanaf rolco's en langs de •Overdag 

schappen neergezet, er wordt gevuld wat past, de rest (scholieren, 
blijft in de krat; goedkoop) 

• Alle producten worden uitgestapeld voor de schappen en 
worden dan gevuld. Naderhand worden de overblijvende 
producten weer verzameld; 

• Er wordt met dolli's langs de schappen gereden, 
artikelen die passen worden gevuld, en kratten worden 
omgestapeld op een lege dolli totdat alle kratten 
nagelopen zijn. 

3. Terugbrengen • Containers worden niet meer uitgesorteerd in het 
van restvoorraad winkelmagazijn, na het vullen van nieuwe vracht kan 
naar het restvoorraad ontstaan van artikelen die al op 
winkelmagazijn restvoorraad liggen. Hierdoor komen dezelfde SKU's 

uiteindelijk op meerdere rolco's voor; 
• Sommige producten op een rolco moeten meerdere 

keren per week gevuld worden, andere pas vier weken 
later, hier wordt in de huidige werkwijze geen rekening 
mee gehouden. 

4. Signaleren en • Een OOS wordt niet vanzelfsprekend gesignaleerd, 
actie op OOS alleen als er een mancometing gedaan wordt. 

• OOS is op dit moment geen reden tot actie in vele 
winkels, zelfs het doen van een mancometing leidt niet 
tot actie 

Tabel 4.3: Huidige werkwijze in het replenishment proces 

In de winkels wordt op dit moment niet gemeten hoeveel restvoorraad er in het magazijn staat. Dit is 
een gemiste kans omdat een plotselinge toe- of afname van de restvoorraad van een bepaalde layout 
kan wijzen op bijvoorbeeld afwijkende voorraden, collowisselingen etc. In de nieuwe werkwijze moet 
bijgehouden worden hoeveel rolcontainers restvoorraad per layout aanwezig zijn , zodat snel 
ingegrepen kan worden. 
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4.3.2 Daadwerkelijk benodigde vulfrequentie 

De huidige leverfrequentie speelt een belangrijke rol bij het niet kunnen beheersen van het 
replenishment proces. Door een te lage leverfrequentie ontstaat restvoorraad wanneer het schap te 
klein is voor de omzet tussen twee leveringen (zie ook paragraaf 4.2.1). Daarnaast is bij een lage 
leverfrequentie het volume per geleverde vracht groot, waardoor veel beslag gelegd wordt op de 
werkruimte in het winkelmagazijn op het moment dat vracht geleverd wordt. 

Om inzicht te kunnen krijgen óf en hoe een hogere leverfrequentie kan bijdragen aan een betere 
beheersing van het replenishment proces, is het noodzakelijk om de benodigde vulfrequentie en het 
bijbehorende volume per product te berekenen. Daarna kan bekeken worden of de huidige 
leverfrequentie voldoende aansluit bij de benodigde vulfrequentie. In deze paragraaf worden de 
resultaten van deze berekeningen uitgelegd. 

Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor twee filialen van Jumbo, namelijk Jumbo Eindhoven en Jumbo 
Haagweg. Deze filialen zijn gekozen omdat deze filialen pilot winkels zijn binnen een standaardisatie 
project bij Jumbo. Het uiteindelijke herontwerp van het replenishment proces kan hierdoor uitgetest 
worden in deze twee filialen. Er zijn in totaal 6 pilot winkels binnen het standaardisatie project. 
Uiteindelijk is gekozen voor Eindhoven en Haagweg omdat deze twee filialen het dichtste bij het 
hoofdkantoor gevestigd zijn en dat hierdoor maximale ondersteuning geboden kan worden vanuit het 
hoofdkantoor aan deze filialen in voorbereiding en ten tijde van de pilot. 

Voor de analyse zijn een aantal gegevens nodig. In tabel 4.4. wordt weergegeven welke gegevens: 

Afkorting Locatie 
Omzetgegevens (gemiddelde weekvraag) IJ Sales Explorer 
Tradinq Profile op subqroep TP DIS database 
Schapcapaciteit s DIS database 
Product afmeting (I x b x h) Lawson artikel database 
Minimale voorraad M DIS database 
Subgroep van het artikel SG Query van afdeling bestandsbeheer 
Collo grootte Q Dis database 

Tabel 4.4: Benodigde gegevens en hun 1nformat1ebron 

Al deze data kan geëxporteerd worden uit de verschillende applicaties bij Jumbo Supermarkten. Dit is 
wel een bewerkelijk proces dat een à twee dagen in beslag neemt. Het is dus niet mogelijk om met 
een druk op de knop benodigde data uit de systemen op te halen. 

Validatie van gegevens 
Validatie van input gegevens is uitermate belangrijk om valide output te krijgen. Op de geëxporteerde 
data is de volgende validatie uitgevoerd: 

• Controle of de schapcapaciteiten in het systeem overeenkwamen met de werkelijkheid. Het 
gebeurt vaak dat in DIS centraal vergeten wordt om aan te vinken dat het schap in zijn geheel 
uitgevuld moet worden. Het gevolg hiervan is dat de schapcapaciteit in de centrale DIS database 
op 1 staat. Voor alle schappenplannen is gevalideerd of de schapcapaciteiten correct in de 
database stonden; 

• Alle artikelen die minder dan 2 weken in het assortiment zitten, zijn verwijderd uit de database. 
De berekening van de gemiddelde weekvraag zou bij een dergelijk artikel niet correct worden 
weergegeven. Een artikel zou hierdoor onterecht als een slowrnaver geclassificeerd kunnen 
worden terwijl de omzet nog sterk groeiende is; 

• Uit-assortiment artikelen zijn verwijderd uit de database. Artikelen die bijvoorbeeld drie weken 
geleden nog in het assortiment zaten, maar nu niet meer, hebben tóch verkoopgegevens in het 
systeem staan. Het heeft echter geen zin om voor deze artikelen een leverfrequentie te bepalen. 
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Werkwijze en resultaten analyse 
De vulfrequentie analyse is uitgevoerd in MsExcel waarin verschillende berekeningsstappen zijn 
uitgevoerd om tot de verwachte vulfrequenties en volumes per dag te komen. Het doel van de 
analyse was tweeledig . Allereerst wordt de invloed van de leverfrequentie vanuit het DC op 
restvocmaad onderzocht voor SKU's waarvoor geldt dat de schapvoorraad de periode tussen twee 
levermomenten niet kan overbruggen. Daarna wordt bekeken wat de invloed is op het geleverde 
volume per vracht indien meerdere malen per dag geleverd wordt. Om deze analyses uit te kunnen 
voeren moeten allereerst enkele voorbereidende stappen worden genomen: 

1. Voor alle artikelen in het assortiment van Jumbo Haagweg en Jumbo Eindhoven is de gemiddelde 
vraag per week bepaald. Hierbij is gebruikt gemaakt van de verkoopdata per artikel over twaalf 
weken. Er is gekozen voor 12 weken, omdat het automatische bestelsysteem ook op basis van 
twaalf weken voorspelt. Er is gebruikt gemaakt van de weekverkopen van iedere artikel. Het was 
niet mogelijk om een gemiddelde vraag per dag uit te rekenen omdat bij Jumbo de verkopen op 
dagniveau per artikel slechts gedurende twee weken bewaard worden. De gemiddelde vraag per 
week is uitgerekend met behulp van formule 4.7. 

i =r- 12 

L; Xi 
i=r 

fl week = -
12

- (4.7) 

Waarbij geldt: 
X i = werkelijke vraag in week i 

2. Het trading profile pér subgroep is opgehaald uit de DIS database in de winkels. Het trading 
profile in DIS is ingesteld op subgroep niveau, voor ieder artikel is het bijbehorende trading profile 
op basis van de subgroep van het artikel toegevoegd aan de Excel sheet. Voor artikelen met een 
ontbrekend subgroep nummer is gebruik gemaakt van het gemiddelde trading profile van DKW 
producten over de hele winkel; 

3. Op basis van het tradingprofile en fl week is de vraag gedurende de drukste dag van de week pér 

artikel berekend, wat resulteert in fldruksredag 

Invloed leverfrequentie op hoeveelheid restvoorraad 
Na het verzamelen van alle gegevens door middel van stap 1 t/m 3 is gestart met het eerste doel van 
de analyse, namelijk het uitrekenen van de benodigde vulfrequentie voor SKU's waarvan het schap te 
klein is om de vraag tussen twee levermomenten te overbruggen. Hiervoor moeten deze SKU's eerst 
geïdentificeerd worden. 

4. Om de artikelen te identificeren waarvoor het schap bij de huidige leverfrequentie (1x per dag) te 
klein is voor de vraag, zijn de artikelen onderverdeeld in drie categorieën, namelijk artikelen die 
minimaal 1x per dag bijgevuld moeten worden, artikelen die maximaal 1x per week bijgevuld 
moeten worden, en tenslotte de artikelen die minder dan 1x per dag, maar meer dan 1x per week 
bijgevuld moeten worden. Deze onderverdeling is gedaan aan de hand van formules 4.8 t/m 4.10. 

Categorie 1 : S- (M -1) =< fl druksredag 

Categorie 2: Jl week > S- (M -l) > Jldruksredag 

Categorie 3: S- (M -1) >= fl week 

(4.8) 

(4.9) 

( 4.10) 

5. Voor categorie 1 producten (formule 4.8) is de vervolgens de gemiddelde vraag per week verdeeld 
over de dagen van de week op basis van het trading profile. Daarna is berekend hoe vaak per dag 
het schap van deze artikelen moet worden bijgevuld. 

fl dag = fl weekTradingprofiledag 

B .. l'f: . 1/S-(M-1) 
lJ VU'J requenttedag = 

Jldag 
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De minimale voorraad in formule (4.12) is gebaseerd op 1x het aantal facings. Hiervoor is gekozen 
omdat voor categorie 1 producten waarbij de collo past geldt dat ze meestal een groot aantal 
facings hebben en dat deze artikelen door de korte leadtime van winkelmagazijn naar schap 
idealiter pas bijgevuld worden op het moment dat het schap bijna leeg is; 

6. De vraag in CE per dag per artikel is vervolgens aan de hand van de product afmetingen 
omgerekend naar een volume per artikel (m3

). Het is belangrijk om in te zien dat dit volume 
gebaseerd is op gemiddelde vraag per dag in CE en dus nog niet afgerond is naar het volume 
indien met hele collo geleverd zou worden; 

Volume dag I artikel = J1 dag I artikel Volume artikel ( 4.13) 

De resultaten van de stappen 1 t/m 6 zijn opgenomen in tabel 4.5. waarin zowel de vulfrequentie 
per dag, het volume per dag in m3 als het aantal CE per dag zijn opgenomen. 

Jumbo Haag weg 

Negen keer lev 
Acht keer ktv 

eren 
eren 
eren Zeven keer tev 

Zes keer tev 
Vijf keer lev 
Vier keer lev 
Drie keer ktv 

Twee keer ktv 
Een keer ktv 

eren 
eren 

"'"' eren 
eren 
eren 

MA 
SKU CE 

5 
955 

Jumbo Eindhoven 

Negen keer levere 

Acht keer levere 
Zeven keer leveren 

Zes keer leveren 
Vijf keer leveren 
Vier keer ktvere 
Drkt keer leveren 

Twee keer leveren 
Een keer leveren 

MA 
SKU CE 

1 
1 
3 
4 

11 96 

99 
2943 

18 
128 
11 1 
40 

4367 

Dl WOE 
m SKU CE m SKU CE 

0,25 14 292 1,20 4 64 
6,33 947 3683 7.34 957 2954 

Dl WOE 
m SKU CE m SKU CE 

0,20 1 19 
0.37 2 158 0,59 1 157 
0 54 3 108 0.52 4 136 
0.24 2 19 0,03 8 127 
8,32 11 98 4286 8.43 11 91 5241 

Tabel 4.5. : Benodigde vulfrequentie artikelen Categorie 1 

m 

0,19 
6,52 

m 

0.22 
0.45 
0,62 
0.85 
9,72 

DO VRIJ ZA 
SKU CE m SKU CE m SKU CE m 

1 89 0,03 1 19 0,04 
1 71 0,02 9 330 ~,42 6 290 0,59 

13 249 1,20 37 975 3.42 40 1109 4 .01 
946 3833 7,95 913 5616 10 .91 913 543 1 10.60 

DO VR IJ ZA 
SKU CE m SKU CE m SKU CE m 

1 399 1,14 2 390 1,42 
2 227 0,93 

1 26 0,30 1 175 0 ,50 
1 242 0.69 1 32 0,07 
1 11 9 0,34 2 77 0 63 3 111 0 75 
3 82 0.56 1 18 0.02 1 16 0 ,02 
1 " 0,01 6 330 1 97 3 203 1.38 

25 691 2,86 74 2276 6,62 57 1656 5,26 
11 73 6517 11,57 1119 7937 13,08 11 38 7597 12.99 

Uit tabel 4.5 blijkt dat in Jumbo Eindhoven sommige artikelen acht tot negen keer per dag moeten 
worden gevuld. Wel blijkt het aantal SKU's dat minimaal twee keer per dag gevuld moet worden 
beperkt te zijn. Alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag betreft dit een redelijk aantal SKU's met als 
maximum in Jumbo Eindhoven de vrijdag waar 87 artikelen met een gezamenlijk volume van 11,38 
m3 ofwel 16,3 rolcontainers minimaal 2 keer per dag moeten worden gevuld. Theoretisch betekent dit 
dus dat voor deze artikelen minimaal 8 rolcontainers restvoorraad ontstaan bij één maal per dag 
leveren. Voor deze artikelen kan het frequenter aanleveren vanuit het DC naar de winkel de 
hoeveelheid restvoorraad verkleinen. 

Door middel van de stappen 1 t/m 6 is een vulfrequentie en volume per dag berekend voor producten 
die minimaal een keer per dag bijgevuld moeten worden. Hieruit blijkt dat het voor categorie 1 
producten mogelijk is om restvoorraad te voorkomen door meerdere malen per dag aan te leveren 
vanuit het DC naar de winkel. Ook blijkt uit de analyse dat vaker dan 1x per dag leveren op maandag, 
dinsdag en woensdag niet echt noodzakelijk is. 

Verdeling van het volume over meerdere leveringen 
Het tweede doel van de analyse is het berekenen van de volumeverdeling per vracht in het geval 
meerdere malen per dag wordt geleverd vanuit het DC naar de winkel. Om het totale te leveren 
volume per dag te kunnen bepalen moeten ook categorie 2 en categorie 3 (zie formule 4.9 en 4.10) 
artikelen meegenomen worden in de analyse. Kenmerk van deze artikelen is dat deze minder dan 1 
keer per dag bijgevuld hoeven te worden. Hierdoor biedt het geen meerwaarde om een 
bijvulfrequentie per dag uit te rekenen. Wel is het voor deze totale categorie van artikelen belangrijk 
om te weten welk volume per week geleverd moet worden. Om dit te bepalen wordt voor deze 
artikelen eerst een bijvulfrequentie per week uitgerekend door middel van formule 4.14. 
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B .. l'.r, . .11 5- (M-1) 
l)VU':Jrequentteweek = 

Jl week 

(4.14) 

In de tabellen 4.6 tot en met 4.9 zijn de vulfrequenties en volumes opgenomen voor categorie 2 en 
categorie 3 artikelen (volgens formule 4.9 en 4.10). Uit tabel 4.6 blijkt bijvoorbeeld dat in Jumbo 
Haagweg 58 SKU's meer dan 3, maar minder dan 4 keer per week bijgevuld moeten worden en dat 
gemiddeld 2994 CE per week gevuld moeten worden met een gezamenlijk volume van 5,55 m3

. 

Jumbo Haagweg 

6 
6 
5 

>= 
>=5x < 
>=4X < 
>=3X < 
>=2X < 
>=1X < 

4 
3 
2 

#SKU 

2 
58 

191 
1529 

Totaal 

CE/week 

55 
2994 
8360 

24173 

m3 

0,12 
5,55 

14,52 
28,28 

Tabel 4.6: Wekelijkse Vulfrequentie Categorie 2 Haagweg 

Totaal 
#SKU lcEJweek I m3 

<=1x 34401 156691 10,75 

Tabel 4.8: Volumes Categorie 3 artikelen Haagweg 

6 
6 
5 

>= 
>=5X < 
>=4X < 
>=3X < 
>=2x < 
>=1x < 

4 
3 
2 

Jumbo Eindhoven 
Totaal 

#SKU CE/week m3 

56 2237 5,31 
214 11089 14,67 

1576 18533 26,42 

Tabel 4.7: Wekelijkse vulfrequentie Categorie 2 Eindhoven 

Totaal 

#SKU I CElweek I m3 

<=1x 29611 1372718,36 

Tabel 4.9: Volumes Categorie 3 artikelen Eindhoven 

Op basis van deze volumes per week wordt een inschatting gemaakt voor de volumes per dag door 
de week volumes te verdelen naar dag volumes op basis van het trading profile. 

Nadat de volumes per dag berekend zijn kan relatief eenvoudig het volume per vracht bepaald 
kunnen worden door het totale volume te delen door het aantal vrachten per dag. De enige stap die 
dan nog genomen zou moeten worden is in overleg met de afdeling supply chain een minimaal 
volume per vracht te bepalen zodanig dat de transportkosten acceptabel blijven. Er zijn echter nog 
twee factoren waar rekening mee gehouden moet worden, namelijk: 

• Het ontstaan van restvoorraad doordat DIS een levering plant op het levermoment 
voorafgaand aan het moment dat de schapvoorraad volgens de forecast onder de minimale 
voorraad komt (zie vierde oorzaak restvoorraad paragraaf 4.2.1); 

• Het Jumbo beleid dat het vullen overdag zoveel mogelijk verbiedt. 

De eerste factor, het ontstaan van restvoorraad door te vroege levering, zou voorkomen kunnen 
worden door het levermoment uit te stellen tot de eerstvolgende levering ná het moment dat de 
schapvoorraad volgens de forecast onder de minimale voorraad zakt. Alleen langzaamlopende 
artikelen zullen hiervoor in aanmerking komen omdat anders het risico op 005 veel te groot wordt. 
Voor een deel van de artikelen kan relatief makkelijk rekening gehouden worden met het Jumbo 
beleid om overdag niet te vullen door relatief langzaamlopende producten alleen's-avonds leverbaar 
te maken. Het uitstellen van het vulmoment én het beperken van artikelen tot de avondlevering kan 
gecombineerd worden voor artikelen die voldoen aan het criteria: 

(M -1) >= l ,S(,lldm ksteDag ) 

Waarbij geldt dat: 

,llc~,uksteDag = de voorspelde vraag naar artikelen op de drukste dag van de week 

(4.15) 

Er is gekozen voor (M-1)>=1,5 x f.l druksrevag omdat bij artikelen die aan dit criteria voldoen de kans op 

out of stock door het uitstellen van het vulmoment relatief klein is. In bijlage 16 wordt dit verder 
uitgelegd. Om het effect van deze maatregel te analyseren is in de tabellen 4.10 t/m 4.13 een 
opsplitsing gemaakt tussen de artikelen die voldoen aan formule 4.15 en dus alleen 's - avonds 
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geleverd mogen worden en de artikelen die niet aan het criteria in formule 4.15 voldoen en dus 
meerdere malen per dag leverbaar moeten zijn. 

J b H urn o aagweg 

::6 
<6 
<5 

> 
>=5X 
>=4X 
>=3X 
>=2x 
>=1x 

<4 
<3 
<2 

#SKU 

2 
58 

191 
1529 

Totaal 

CElweek 

55 
2994 
8360 

24173 

Overdag 
ma #SKU CE/week 

0,12 2 17 
5,55 55 1049 

14,52 168 4048 
28,28 480 7296 

Tabel 4.10: Optimale vulfrequentie artikelen Categone 2 Eindhoven 

Jumbo Eindhoven 

6 
6 
5 

>= 
>=5X < 
>=4x < 
>=3X< 
>=2X< 
>=1X < 

4 
3 
2 

#SKU 

56 
214 

1576 

Totaal 

CElweek 

2237 
11089 
18533 

Overdag 
m• #SKU CElweek 

5,31 55 1515 
14,67 185 3602 
26,42 799 9360 

Tabel 4.11: Optimale vulfrequentie artikelen Categorie 2 Eindhoven 

savonds 
ma #SKU CE/week ma 

0,12 38 
5,42 3 1945 0,13 

13,38 23 4312 1,14 
15,36 1049 16877 12,92 

savonds 
ma #SKU CElweek ma 

5,26 1 722 0,05 
13,49 29 7487 1 '19 
17,02 777 9173 9,40 

Let op dat voor de artikelen in de kolom "overdag" geldt dat het levermoment niet mag worden 
uitgesteld en dat deze artikelen om restvoorraad zoveel mogelijk te beperken nog steeds meerdere 
malen per dag leverbaar moeten zijn. Het meerdere keren per dag leverbaar zijn dient uiteraard om 
deze artikelen zoveel mogelijk te kunnen leveren en vullen vlak vóór het moment dat de 
schapvoorraad onder M-1 zakt. 
Uit de tabellen 4.10 en 4.11 blijkt duidelijk dat voor artikelen met een lagere benodigde 
leverfrequentie de kans groter wordt dat de levering naar het avond moment verplaatst kan worden. 
Een goed voorbeeld vormen de artikelen bij Jumbo Eindhoven die meer dan 1, maar minder dan 2x 
per week gevuld moeten worden. Bijna de helft van het aantal SKU's van deze groep kan beperkt 
worden tot het avond moment. Dit in tegenstelling tot de groep artikelen die meer dan 3, maar 
minder dan 4x per week gevuld moet worden, van deze groep kan slechts 1 artikel beperkt worden 
tot de avond levering. In de tabellen 4.12 en 4.13 worden de volumes en artikelen weergegeven van 
categorie 3 artikelen waarbij ook een onderverdeling is gemaakt in artikelen die alleen 's avonds 
geleverd mogen worden. 

Ju b m o Haagweg 
Totaal Overdag s avonds 

#SKU ICE!week I m, #SKU ICE!week I m, #SKU ICE!week I m, 

<=1X 34401 156691 10,746 3551 5657,581 2,45 30851 100121 8,29 

Tabel 4.12: Volumes Categorie 3 artikelen Jumbo Haagweg 

Jumbo Eindhoven 
Totaal Overdag s avonds 

#SKU leEfweek I m• #SKU leEfweek I m• #SKU leEfweek I m• 
<=1x 29611 137271 8,360 3701 5924,001 2,47 25911 78031 5,89 

Tabel 4.13: Volumes Categone 3 art1kelen Jumbo Eindhoven 

Extrapolatie DIS schappenplannen 
Op het moment dat de analyse voor Jumbo Haagweg en Jumbo Eindhoven uitgevoerd werd, waren 
nog niet alle schappenplannen aangekoppeld aan DIS. Voor het uitrekenen van een ideaal 
leverschema met bijbehorende volumes per levering is er dus een extrapolatie van de gegevens 
noodzakelijk. Deze extrapolatie is gedaan door gebruik te maken van de gegevens uit Sales Explorer. 
Het aantal verkochte CE over 2006 per SKU voor zowel de aangekoppelde schappenplannen als de 
niet-aangekoppelde plannen is geanalyseerd. In bijlage 10 is deze analyse opgenomen. In deze 
bijlage is tevens te zien van welke schappenplannen de data is meegenomen in de analyse. Indien we 
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ervan uitgaan dat het gemiddelde volume per CE gelijk is voor de aangekoppelde en de niet
aangekoppelde plannen, kan geconcludeerd worden dat voor Jumbo Haagweg en Jumbo Eindhoven 
de DIS volumes met respectievelijk 1,48 en 1,45 vermenigvuldigd moeten worden om een schatting 
te kunnen maken voor het totaal volume dat geleverd gaat worden. Omdat de meeste snellopende 
groepen op het moment van de analyse al aangekoppeld waren op DIS zijn de analyseresultaten met 
betrekking tot de verdeling van de verschillende artikelen over de verschillende categorieën 
waarschijnlijk niet geheel representatief zijn voor de uiteindelijke situatie. Het aantal rolcontainers van 
categorie 1 artikelen zou hierdoor enigszins overschat worden, en het aantal rolcontainers van 
categorie 3 artikelen ónderschat. De gegevens in de tabellen 4.10 t/m 4.13. geven daarom de 
werkelijke volumes van de artikelen weer die op het moment van de analyse in de database aanwezig 
waren, zonder te extrapoleren naar de niet-aangekoppelde schappenplannen. Deze extrapolatie wordt 
wél gedaan in paragraaf 4.3.3 waar het aantal rolcontainers per levering berekend wordt met als doel 
om een haalbare leverfrequentie vanuit het DC naar de winkel te kunnen bepalen. 

Generalisatie naar andere filialen 
De analyse wat betreft optimale leverfrequentie is alleen uitgevoerd voor de filialen Jumbo Haagweg 
en Jumbo Eindhoven. Een vergelijkbare analyse zou uitgevoerd moeten worden voor de overige 
filialen. In de onderstaande tabel wordt uitgelegd wat de invloed is van elke parameter in de analyse 
op de verdeling van producten over de verschillende categorieën. De invloed wordt telkens bekeken in 
het geval alle overige parameters gelijk zouden blijven. 

Parameter Invloed 
Als de gemiddelde vraag stijgt, stijgt de benodigde bijvulfrequentie. Er 

Omzetdruk 1.1 
geldt dus ook: Als de omzet druk stijgt komen er meer artikelen in 
categorie 1. Winkels met een hogere omzetdruk bij gelijkblijvende 
schapcapaciteiten moeten dus vaker vullen/beleverd worden. 

Schapcapaciteit s Indien de schapcapaciteit kleiner wordt stijgt de vereiste bijvulfrequentie 

Product afmeting (I x b x h) 
Als de product afmetingen wijzigen, wijzigt automatisch de schapcapaciteit 
en dus de bijvulfrequentie. 
Indien de minimale voorraad verhoogd wordt, daalt de beschikbare 
schapcapaciteit op het vulmoment en stijgt de bijvulfrequentie. Let op het 

Minimale voorraad M dubbel effect van een stijgende gemiddelde vraag: Door een stijgende 
gemiddelde vraag stijgt ook de minimale voorraad en wordt de 
beschikbare schapcapaciteit op het vulmoment kleiner. 

Collo grootte Q 
Als de collo grootte wijzigt kan de benodigde bijvulfrequentie stijgen 
doordat de collo niet meer in het schap past. 

4.3.3 Bepaling realistisch leverschema 

Het is niet mogelijk om de leverfrequentie van feder artikel perfect aan te laten sluiten bij de 
gewenste vulfrequentie. Dit zou voor Jumbo Eindhoven bijvoorbeeld betekenen dat op vrijdag en 
zaterdag negen keer geleverd zou moeten worden omdat 2 producten 9 maal moeten worden gevuld. 
In deze paragraaf wordt uitgerekend wat op basis van de berekende volumes bij Jumbo Eindhoven en 
Jumbo Haagweg een reële leverfrequentie zou zijn. Met een reële leverfrequentie wordt bedoeld dat 
het in de ogen van de afdeling Supply Chain management en logistiek nog acceptabel moet zijn om 
met een vrachtauto te rijden. De beladingsgraad per rit moet hiervoor in balans zijn met de kosten 
per rit. 

Om het werkelijk aantal vrachtauto's te kunnen bepalen dat naar de winkels rijdt is het belangrijk om 
het volume in m3 te vertalen naar rolcontainers. De algemeen geldende norm bij Jumbo om m3 naar 
rolcontainers te vertalen is dat er 0,7 m3 op een rolcontainer past. De volumes in m3 uit de analyses in 
de vorige paragraaf zijn dan ook omgerekend naar rolcontainers door het volume te delen door 0,7. 

De tabellen 4.14 en 4.15 zijn het resultaat van een analyse van drie scenario's namelijk 1, 2 en 3 
leveringen per dag. Op basis van de inhoud van een vrachtauto, waarin 30 tot 34 rolcontainers 
passen, bleek een leverschema met twee leveringen per dag haalbaar, met de kanttekening dat 
eventueel besloten kan worden om de maandag en dinsdag het aantal leveringen te beperken tot één 
levering. Bij drie leveringen per dag is het volume per vracht te klein om de derde levering haalbaar te 
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maken. Op basis hiervan is dan ook besloten om de tweede levering samen te laten vallen met de 
levering van de producten die alleen 's-avonds geleverd mogen worden. In deze tabellen zijn de m3 

omgerekend naar rolcontainers, en de volumes geëxtrapoleerd naar de niet aangekoppelde 
schappenplannen. Uitgangspunt is een lineair vraagpatroon gedurende de dag en een verdeling van 
de weekvraag naar leveringen aan de hand van het trading profile op subgroep niveau. In de tabellen 
is een onderverdeling gemaakt voor enerzijds artikelen waarvoor maar één levermoment per dag 
nodig (levering 2, Cat 2 avond en Cat 3 avond) is en anderzijds artikelen die op twee momenten 
leverbaar moeten zijn. 

Jumbo Haagweg 

I Cat MA Dl WOE 

I Rol co Rol co 
Levering 11 Cat 1 x 6,% x 9,03 x 

Cat 2&3 x 4,39 x 4,23 x 
Totaal Levering 1 11 ,34 13,27 

Levering 2 Cat 1 x 9,03 x 7,10 x 
Cat2&3 x 4,23 x 5,55 x 

Levering 2 Cal 2 avond x 3,27 x 4,29 x 
Cat 3 avond x 1,91 x 2,51 x 

Totaal Levenng 2 18,45 19,45 
Totaal 29,79 32,72 

Tabel 4.14: Theoretische volumes Jumbo Haagweg 

Jumbo Eindhoven 
I Cat MA Dl WOE 
I Rol co Rolco 

Levering 11 Cat 1 x 10,02 x 9,91 x 
Cal 2&3 x 4,59 x 5,74 x 

Totaal Levering 1 14,61 15,65 

Levering 2 Cat 1 x 9,91 x 12,28 x 
Cat2&3 x 5,74 x 4,45 x 

Levering 2 Cat 2 avond x 3,20 x 2,48 x 
Cat 3 avond x 1.n x 1,37 x 

Totaal Levenng 2 20,62 20,57 
Totaal 35,23 36,22 

Tabel 4.15: Theoretische volumes Jumbo Eindhoven 

Rolco 
7,10 
5,55 

12,66 

9,70 
6,56 
5,07 
2,96 

24,29 
36,95 

Rol co 
12,28 
4,45 

16,73 

16,92 
5,82 
3,24 
1,79 

27,78 
44 ,50 

DO 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

DO 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

Rolco 
9,70 
6,56 

16,26 

16,69 
9,32 
7,20 
4,21 

37,41 
53,67 

Rolco 
16,92 
5,82 

22,74 

25,33 
9,49 
5,28 
2,92 

43,03 
65,n 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

VRIJ 
Rolco 

VRIJ 

16,69 
9,32 

26,01 

16,11 
8,74 
6,75 
3,95 

35,54 
61 ,55 

Rolco 
25,33 
9,49 

34,82 

23,10 
9,20 
5,12 
2,83 

40,26 
75.08 

ZA 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

ZA 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

Rol co 
16,11 
8,74 

24,85 

6,% 
4,39 
3,39 
1,98 

16,71 
41,56 

Rolco 
23,10 

9,20 
32,30 

10,02 
4,59 
2,56 
1,42 

18,58 
50,89 

De getoonde volumes in de tabellen 4.14 en 4.15 vereisen enige toelichting . Levering 1 op zaterdag in 
Jumbo Eindhoven zou volgens de analyse 32,3 rolcontainers moeten bevatten. Deze 32,3 
rolcontainers dienen ter overbrugging van de vraag tot de tweede levering op zaterdag. De 18,58 
rolcontainers die tijdens de tweede levering geleverd worden dienen ter overbrugging voor de vraag 
tot de eerste levering op maandag. Het uitgangspunt is dat de beide leveringen gelijkmatig over de 
dag verdeeld zijn. Door het aantalleveringen te beperken tot twee kan meer dan de helft van het 
volume van de geleverde producten ná sluitingstijd gevuld worden. 
De meest ideale vultijd bij openingstijden van 8:00 tot 20:00 uur is 13:00 uur voor Levering 1 en 
20:00 uur voor levering 2. Op deze manier moet iedere levering 6 uur omzet overbruggen. Door het 
trading profile betekent dit echter niet dat iedere levering ook een gelijk volume heeft. Dit is het beste 
te zien door de volumes van de zaterdag leveringen te vergelijken. 
Het totaal volume per week voor Jumbo Haagweg zou volgens de analyse uitkomen op 256,23 
rolcontainers en het volume voor Jumbo Eindhoven op 307,67 rolcontainers. Bij Jumbo Eindhoven 
komt gemiddeld 44% van de totale vracht overdag binnen, bij Jumbo Haagweg gemiddeld 41%. D 

Validatie berekeningen 
De Excel sheet waarmee de analyse is uitgevoerd bevat relatief eenvoudige berekeningen. Wel is het 
zo dat het gaat om redelijk veel formules en velden. Een fout is dan ook snel gemaakt. Om de 
berekeningen te controleren is de volgende validatie uitgevoerd. 

In hoofdlijnen is de berekening van leverfrequenties gebaseerd op de volgende formule: 
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f.l week x productvol u me x factor voo r niet aangekeppe I de schappen 

aantal m3 per rolcontain er 

Business Development 

(4.16) 

Indien alle afzonderlijke gemiddelde verkopen van een product opgeteld worden en vermenigvuldigd 
worden met de afzonderlijke product volumes, dan zou hier het zelfde volume uit moeten komen als 
het aantal rolcontainers op basis van de Excel analyse. 

Filiaal Rolcontainers validatie Rolcontainers analyse Afwijking 
berekening o.b.v formule 4.16 

Haagweg 256 65 256 23 0 42 rolco 
Eindhoven 308 11 307 67 0 44 rolco 

.. . 
Tabel 4.16: VergeliJking totaal volumes 

De afwijking in deze volumes wordt als acceptabel beschouwd, en worden waarschijnlijk veroorzaakt 
door afrondingen . Er kan geconcludeerd worden dat dus zowel de berekeningen voor de ideale 
bijvulfrequenties als de omrekening naar rolcontainers, correct zijn opgenomen in de Excel sheet. 

Validatie Resultaten 
Omdat er nogal wat aannames gedaan zijn bij de bepaling van de volumes per dag per winkel is het 
noodzakelijk dat de gevonden resultaten gevalideerd worden. Een andere belangrijke reden om de 
resultaten te valideren is dat nog een flink aantal schappen niet aangekoppeld waren aan het 
automatische bestelsysteem op het moment van analyse. 
Om de resultaten te kunnen valideren zijn de geschatte rolcontainers per week uit de analyse 
vergeleken met het aantal rolcontainers dat Jumbo Eindhoven en Jumbo Haagweg op dit moment in 
werkelijkheid geleverd krijgen. Hiervoor is op de afdeling expeditie het gemiddeld aantal verzonden 
containers per week opgevraagd. Dit gemiddelde is berekend over dezelfde periode als de Excel 
analyse, namelijk week 13 t/m 24 van 2006, waarbij alleen weken zijn meegenomen waarvan alle 
data beschikbaar was. Uit deze gegevens blijkt dat Jumbo Eindhoven per week gemiddeld 370 
rolcontainers ontvangt en Jumbo Haagweg 329 rolcontainers. De Excel analyse resulteert in een 
wekelijks aantal containers voor Jumbo Eindhoven en Jumbo Haagweg van respectievelijk 307 
rolcontainers en 256 rolcontainers. In eerste instantie lijken deze hoeveelheden behoorlijk af te 
wijken. Navraag bij expeditie leidde echter tot een goede verklaring. In de periode van week 13 t/m 
24 van 2006 werden de vers goederen nog samen uitgeleverd met de DKW goederen. In de gegevens 
van expeditie worden hierdoor zowel DKW als rolcontainers voor de vers vracht meegenomen. Het 
gemiddeld aantal ontvangen rolcontainers vers per week is nagevraagd bij de vers-chefs van beide 
filialen omdat expeditie dit onderscheid niet kon maken. Na het in mindering brengen van deze 
verscontainers op de rolcontainers van afdeling expeditie bleek het aantal rolcontainers DKW zeer 
goed aan te sluiten bij het aantal rolcontainers uit de analyse. In tabel 4.17 is deze validatie 
samengevat: 

Omzet/ Rolco's expeditie Rolco's vers Rolco's Rolco's Verschil 
week (DKW+Vers) volgens expeditie analyse Rolco's 

verschef (DKW) DKW 
Haagweg 289000 329 72-78 251-257 256 1-2% 
Eindhoven 331000 370 60-70 300-310 307 û-1% 
Verschil(%) 15% 12% 20% 

Tabel 4.17: Validatie gegevens 
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Conclusies analyse vulfrequentie 
Op basis van een analyse naar de invloed van de leverfrequentie van het DC naar de winkel op de 
hoeveelheid restvoorraad blijkt duidelijk dat de leverfrequentie een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan het verminderen van de hoeveelheid restvoorraad. Een leverfrequentie van 2x per dag is zeker op 
donderdag, vrijdag en zaterdag haalbaar voor zowel Jumbo Eindhoven als Jumbo Haagweg. Deze 
hogere leverfrequentie per dag kan bijdragen aan een verlaging van de restvoorraad door: 

• het opsplitsen van de vracht van artikelen die vaker dan een keer per dag bijgevuld moeten 
worden; 

• de kans groter te maken dat de geleverde hoeveelheid in een keer in het schap past doordat 
het levermoment dichter bij het gewenste vulmoment plaatsvindt. 

Bijkomend voordeel van de hogere leverfrequentie is dat de vrije werkruimte in het magazijn 
aanzienlijk vergroot wordt waardoor het replenishment proces efficiënter kan verlopen. 

4.4 Voorraadnauwkeurigheid en een goede forecast 

Om het replenishment proces te kunnen beheersen is het niet alleen belangrijk dat aandacht wordt 
besteed aan het replenishment proces zelf, maar ook aan de processen die het beheersen van het 
replenishment proces beïnvloeden. Dit onderzoek beperkt zich hierbij tot de manier waarop de 
systeemvoorraad nauwkeurig wordt gehouden en het forecast proces. De manier waarop Jumbo op 
dit moment de voorraadnauwkeurigheid hoog probeert te houden wordt omschreven in paragraaf 
4.4.1, het forecast proces wordt beschreven in paragraaf 4.4.2. 

4.4.1 Voorraadnauwkeurigheid 

Een van de voorwaarden die nodig is voor een beheerst replenishment proces met behulp van een 
automatisch bestelsysteem is een hoge voorraad nauwkeurigheid binnen het automatische 
bestelsysteem. Indien de systeemvoorraad, ofwel de voorraad van elk artikel zoals geregistreerd in 
het automatische bestelsysteem, niet betrouwbaar is, kunnen geen goede bestellingen gemaakt 
worden. 

In de literatuur wordt het belang van een goede systeemvoorraad uitvoerig beschreven. Raman et al 
(2001) schatten de winstderving door een onjuiste systeemvoorraad tussen de 10 en de 25%. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door omzetverlies, extra loonkosten, marge verlies en 
voorraadkosten. Uit onderzoek van Dehoratius and Raman (2004) blijkt dat 65% van circa 370.000 
onderzochte SKU's een een gemiddelde absolute systeemvoorraad afwijking van 5 eenheden heeft ten 
opzichte van de werkelijke voorraad in de winkel. In 15% van de gevallen bleek de afwijking zelfs 
groter te zijn dan 8 SKU's. Uit onderzoek van Pol, van den (2005) blijkt dat 18% van het aantal 005 
bij Jumbo veroorzaakt wordt door een afwijkende systeemvoorraad. 

Een afwijking in de systeemvoorraad ontstaat wanneer de administratieve verwerking van de 
voorraadmutaties niet 1 op 1 verloopt met de werkelijkheid. De werkelijke voorraad in een supermarkt 
wordt gemuteerd door de volgende processen: 

• Verkopen; 
• Binnenkomende leveringen; 
• Diefstal en derving; 
• Non scan door beschadigde of ontbrekende EAN code. 

Diefstal wordt niet geregistreerd in de systeemvoorraad en op basis van het bovenstaande overzicht 
zou diefstal en non-scan dus theoretisch de enige factor zijn die de systeemvoorraad zou kunnen 
laten afwijken van de werkelijke voorraad. In de praktijk komen nogal wat fouten voor in processen 
en systemen, met als gevolg een afwijkende systeemvoorraad. In bijlage 13 staat een overzicht van 
mogelijke oorzaken van voorraad onnauwkeurigheid. Opvallend in dit overzicht is het feit dat tellingen 
en metingen van de voorraad mede een oorzaak zijn van voorraad onnauwkeurigheid. Uit onderzoek 
van Millet (1994) is gebleken dat de tel onnauwkeurigheid zelfs dusdanig groot is dat bij een voorraad 
nauwkeurigheid vanaf 94%, (minimaal 94% van het aantal SKU's heeft dan dus een correcte 
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voorraad) tellen zelfs beter achterwege gelaten kan worden. Uit onderzoek van Pol, van den (2005) is 
gebleken dat in 24% van het aantal 005 de oorzaak een onnauwkeurige voorraad is. Hieruit blijkt 
duidelijk dat voorraad onnauwkeurigheid op dit moment een probleem is bij Jumbo. 

Veel winkels ontdekken pas bij een mancometing (meting van het aantal 005 in de winkel) dat de 
systeemvoorraad van een product te hoog is. Het is echter niet noodzakelijk dat ieder product met 
een te hoge systeemvoorraad ook daadwerkelijk 005 is. Veel producten met een te hoge 
systeemvoorraad worden dan ook niet gedetecteerd. Om producten met een te lage systeemvoorraad 
te kunnen ontdekken wordt vrijwel dagelijks een nulvoorraden-lijst uitgedraaid waarop alle producten 
staan met een systeemvoorraad van 0. Indien nodig wordt de systeemvoorraad van deze artikelen 
gecorrigeerd . 

In het vervolg van deze paragraaf wordt omschreven hoe Jumbo er op dit moment voor zorgt dat de 
bekende oorzaken van voorraad onnauwkeurigheid zo veel mogelijk voorkomen worden en dat 
eventuele afwijkingen in de systeemvoorraad zo snel mogelijk opgespoord en gecorrigeerd worden . 

1. Voorkomen van voorraad onnauwkeurigheid 
De belangrijkste oorzaak van voorraad onnauwkeurigheid moet gezocht worden bij de registratie van 
de werkelijke voorraadmutatie in de systemen. De verschillende mutaties worden, verspreid over de 
dag in een continu proces, uitgevoerd op hetzelfde voorraadbestand. Indien er fouten gemaakt 
worden bij de registratie van deze voorraadmutaties ontstaan er systeemvoorraad fouten. Aan een 
aantal processen binnen de winkel wordt op dit moment bijvoorbeeld extra aandacht besteed omdat 
gebleken is dat ze een aanzienlijke hoeveelheid voorraadonnauwkeurigheid veroorzaken. Voorbeelden 
hiervan zijn: 

• Het afzonderlijk scannen van ieder product aan de kassa om fouten te voorkomen; 
• Het afzonderlijk scannen van ieder product bij registratie van derving; 
• Bij het inscannen van derving via de terminal gebeurt het nog al eens de derving 

overschreven wordt door een foute handeling. Hier wordt extra op gelet in de winkels; 
• Bij het piek proces in het DC vinden collo wisselingen plaats, waarop nauwelijks gecontroleerd 

worden in de winkel. 

Vooral de slechte controle op inkomende colli is op dit moment een probleem voor de winkels. Het is 
onbegonnen werk om alle colli stuk voor stuk te controleren aan de hand van de bestellijst. Het enige 
dat grof geschat kan worden is of het aantal geleverde rolcontainers in orde van grootte klopt met het 
bestelde aantal colli. Helaas vormen collo wisselingen hierdoor nog een relatief groot probleem voor 
de winkels. Controle op inkomende colli in de winkel zou niet nodig moeten zijn. Iedere controle 
handeling is dubbel werk en kost veel tijd en geld. Het verbeteren van de piek nauwkeurigheid in de 
DC's van Jumbo heeft op dit moment de volle aandacht, maar kost tijd. Tot het moment dat de DC 
processen verbeterd zijn moeten deze colli wisselingen dus in het vulproces opgemerkt worden door 
de vulploeg, door goed op te letten in het geval een groot deel van een collo niet in het schap past. 
De 005 analyse lijst, zoals omschreven in bijlage 12 kan ondersteuning bieden bij deze analyse. 

2. Waarborgen van de voorraad nauwkeurigheid 
Het waarborgen van de voorraad nauwkeurigheid is van groot belang om 005 in de winkel te 
voorkomen. Ruim voordat een product 005 zou raken door voorraad onnauwkeurigheid moet een 
winkel al een signaal krijgen waaruit blijkt dat de voorraad nauwkeurigheid van een product 
gecontroleerd moet worden en actie moet worden ondernomen om een 005 te voorkomen. Dit 
signaal kan natuurlijk net zo goed door een winkel zelf opgeroepen worden, door bijvoorbeeld een 
voorraadcontrole te houden. 

Op dit moment worden in de winkels de volgende acties genomen om de voorraad nauwkeurigheid te 
waarborgen: 
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Meting Sturing I Regel actie 
Voorraadcontrole Periodiek of naar inzicht van de winkel wordt een voorraadcontrole uitgevoerd. Vaste 

richtlijnen voor het uitvoeren van het aantal voorraadcontroles en het aantal te tellen 
SKU's per voorraadcontrole ontbreken. Wat wel verplicht is, is om 2x per jaar de voorraad 
te tellen vanwege financiële redenen. 

Manco meting Pas indien structureel teveel OOS op de manco lijst staan wordt gezocht naar oorzaken 
samen met de DIS coach . Eigenlijk moet de voorraad van producten op de manco lijst 
gecontroleerd worden alvorens een bestelling te maken. In niet alle winkels wordt dit 
consequent uitgevoerd. 

Nul voorraden lijst Voor artikelen op de Nulvoorradenlijst wordt de schapvoorraad gecontroleerd en 
eventueel aangepast. 

Tabel 4.18: Feedback acties op nauwkeurigheid 

De acties genoemd in tabel 4.18 zijn niet gestandaardiseerd en worden niet op vaste tijdstippen 
uitgevoerd. Verder wordt naar aanleiding van een voorraadcontrole, mancometing of nulvoorraden 
lijst niet gezocht naar de achterliggende oorzaken van voorraadafwijkingen. Naar de werkelijke 
oorzaak kan alleen maar gegist worden, wat het voor het hoofdkantoor ook heel moeilijk maakt om 
een winkel te ondersteunen in het geval dat er zich problemen voordoen. 

4.4.2 Forecast 

Het automatische bestelsysteem gebruikt het Holt-Winters Exponential smoothing algoritme om een 
forecast te maken voor de vraag. Holt-Winters exponential smoothing kan rekening houden met trend

Sub groep 2 

Figuur 4.9: Voorbeeld van een layout 

en seizoenspatronen. Bij Jumbo wordt 
deze mogelijkheid niet gebruikt, en wordt 
de vraag voor de komende week 
voorspeld op basis van de verkopen van 
de afgelopen 12 weken. Naast een 
voorspelling op basis van verkopen biedt 
het automatische bestelsysteem de 
mogelijkheid om op allerlei niveaus de 
forecast te beïnvloeden. Deze niveaus 
hangen samen met de artikelstructuur 
(zie paragraaf 3.2.2) van Jumbo. In DIS 
kan de forecast aangepast worden door 
instellingen te wijzigen op subgroep-, 
sectie-, layout- of winkelniveau. Deze 
verschillende niveaus vertonen echter 
geen strikt hiërarchische structuur. 
Artikelen in dezelfde subgroep kunnen in 
verschillende secties voorkomen van 
verschillende layouts (zie ook figuur 4.9). 
Het wijzigen van een parameter op 
subgroep niveau heeft hierdoor 
bijvoorbeeld invloed op artikelen in 
verschillende layouts en verschillende 

secties. Andersom heeft een wijziging van een parameter op layout niveau weer invloed op producten 
in verschillende subgroepen. Door deze verwevenheid van parameters is het onmogelijk om de 
forecast op artikelniveau aan te sturen. Een aanpassing van een parameter ten behoeve van het ene 

rt'k I . l"'k d d f t d rt 'k I t b .. I d a 1 e IS onmoge 111 zon er e orecas van an ere a 1 een e emv oe en. 
Artikelniveau Sectie niveau Subgroep niveau Layout niveau Winkel niveau 

1 Minimale voorraad berekend x 
2 Maximale voorraad berekend x 
3 Schapdiepte berekend x x 
4 Forecast alf)ha berekend x 
S Seizoenspatroon Bij seizoenspieken voor bepaalde artikelen moet handmatig de forecast opgehoogd worden. 
6 Order leveling berekend x 
7 Trading Profile doorbelast berekend x 
8 Aflever schema x 
9 Define Tradinq x 
Tabel 4.19: Aanstunng parameters DIS 
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In tabel 4.19 staat welke DIS parameters, op welk niveau ingesteld kunnen worden. Een X betekent 
dat de parameter op dit niveau gewijzigd kan worden. "Berekend" geeft het niveau weer waarop DIS 
deze parameter doorberekent in de forecast. 

Toelichting op tabel 4.19: 
Ad 1 en 2: Minimale/maximale voorraad 
Iedere nacht wordt voor ieder artikel de nieuwe minimale voorraad berekend, op basis van de 
gemiddelde omzet en eventueel gewijzigde schappenplannen; 

Ad. 3: Schapdiepte: 
De berekende schapcapaciteit wordt bepaald door gebruik te maken van de schapdiepte die ingesteld 
wordt op layout niveau. Alle winkels met dezelfde layout hebben dus dezelfde berekende 
schapcapaciteit Het hoeft niet zo te zijn dat al deze winkels in werkelijkheid óók dezelfde schapdiepte 
hebben, hierdoor kan de werkelijke schapcapaciteit afwijken van de berekende schapcapaciteit in het 
systeem. 

Ad 4: Forecast alpha 
Met forecast alpha wordt de alpha parameter van het exponential smooting algoritme bedoeld. De 
parameter alpha bepaalt op winkelniveau in welke mate de verkopen van de afgelopen week 
meegenomen moeten worden in de bepaling van de forecast. Hiermee kan dus de gevoeligheid van 
de forecast op fluctuaties in de verkopen worden ingesteld. 

Ad 5: Seizoenspatroon 
Het seizoenspatroon wordt op dit moment niet gebruikt bij Jumbo. Binnen de huidige aansturing op 
allerlei verschillende niveaus is dit ook niet mogelijk. Een seizoenspatroon kan alleen werken als het 
seizoenspatroon op artikelniveau berekend kan worden . 

Ad 6: Order leveling 
Order leveling kan ingesteld worden op layout niveau. Indien de winkel bijvoorbeeld op woensdag het 
schap vol wil bestellen, onafhankelijk van de voorspelde verkopen, moet op de bijbehorende 
besteldag voor deze woensdag levering, order leveling op 100% gezet worden. Uiteraard zijn ook 
andere percentages mogelijk. 

Ad 7: Trading profile 
Het trading profile bepaalt de procentuele verdeling van de voorspelde weekvraag naar de 
verschillende dagen van de week. Het trading profile wordt berekend op subgroep niveau aan de 
hand van de gemiddelde verkopen van een subgroep. Het grote nadeel hiervan is dat fastmovers in 
een subgroep een grote invloed hebben op het gemiddelde trading profile van een subgroep, omdat 
een trading profile berekend wordt op absolute verkochte aantallen en niet op relatieve aantallen. Een 
slowrnaver binnen een subgroep krijgt hierdoor hetzelfde trading profile als een fastmover. Het 
herberekenen van het trading profile is een handmatige actie die niet automatisch gebeurt. De DIS 
coach moet deze berekening handmatig opstarten. 

Ad 8: Aflever schema 
Het bestel- en afleverschema wordt ingesteld op subgroep niveau. Iedere subgroep heeft zijn eigen 
bestel- en afleverschema. Koffie I thee (020) heeft bijvoorbeeld de subgroepen 21 tot en met 26. 
Voor iedere subgroep kan een apart bestel- en aflever schema ingesteld worden. Binnen de DKW is 
het nu zo dat alleen SMABU (Slow Movers Apart Bestellen en Uitleveren) subgroepen een afwijkend 
bestel- en afleverschema krijgen. 

Conclusie 
Bij Jumbo is het op dit moment niet mogelijk om de forecast op per artikel op dagniveau aan te 
sturen. De verschillende parameters in DIS hebben een dusdanige complexe verwevenheid dat het 
wijzigen van een parameter, met als de doel een betere forecast voor een specifiek artikel , vrijwel 
altijd leidt tot negatieve gevolgen voor andere artikelen. 
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4.5 Huidige Regelkringen 

Regelkringen met betrekking tot het replenishment proces binnen de winkels van Jumbo ontbreken op 
dit moment. Prestaties van het replenishment proces in de winkel worden niet systematisch gemeten 
danwel geanalyseerd. In het herontwerp zal dan ook veel aandacht besteed worden aan de manier 
waarop de winkels de prestaties van het replenishment proces meetbaar kunnen maken en op welke 
manier deze metingen opgenomen kunnen worden in de dagelijkse werkwijze. 

4.6 Conclusies analyse fase 

1. Het replenishment proces is onbeheerst. Artikelen worden niet op het juiste moment in de juiste 
hoeveelheden aangeleverd aan de winkel. Dit blijkt enerzijds uit het feit dat artikelen niet in het 
schap liggen (Out of Stock zijn), maar wel tussen de restvoorraad in het magazijn liggen. 
Anderzijds liggen tussen de restvoorraad in het winkelmagazijn artikelen die niet nodig zijn voor 
de vraag van de komende weken. Het gevolg is een te grote hoeveelheid restvoorraad in het 
winkelmagazijn. Omdat een structurele werkwijze voor het vullen van restvoorraad ontbreekt 
brengt het vullen van restvoorraad onnodig veel handling met zich mee; 

2. Winkels weten niet goed op welk moment welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om het 
automatische bestelsysteem goed te laten blijven functioneren. Het werken met een automatisch 
bestelsysteem is niet voldoende ingebed in de organisatie. 

3. Voor een winkel is het moeilijk om in een situatie waarbij OOS ontstaat, of wanneer er teveel 
voorraad van een artikel binnenkomt, de daadwerkelijke oorzaak op artikelniveau te achterhalen 
en, indien nodig, te corrigeren. Dit wordt veroorzaakt doordat in de winkel niet de juiste 
informatie op het juiste moment aanwezig is om deze analyse uit te voeren. De winkels hebben 
dus een gebrek aan operationele stuurinformatie op het juiste moment om het replenishment 
proces beheerst te houden; 

4. Bij Jumbo is het op dit moment niet mogelijk om de forecast per artikel op dagniveau aan te 
sturen. De verschillende parameters in DIS hebben een dusdanige complexe verwevenheid dat 
het wijzigen van een parameter, met als doel een betere forecast voor een specifiek artikel, leidt 
vrijwel altijd tot onbedoelde gevolgen voor andere artikelen. 

Conclusies analyse leverfrequentie 
Op basis van een analyse naar de invloed van de leverfrequentie op de hoeveelheid restvoorraad blijkt 
duidelijk dat de leverfrequentie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de hoeveelheid restvoorraad. 
Een leverfrequentie van 2x per dag zeker op donderdag, vrijdag en zaterdag haalbaar is in zowel 
Jumbo Eindhoven als Jumbo Haagweg. Deze hogere leverfrequentie per dag kan bijdragen aan een 
verlaging van de restvoorraad door: 

• het verdelen van het volume per vracht voor artikelen die vaker dan een keer per dag 
bijgevuld moeten worden; 

• de kans groter te maken dat de geleverde hoeveelheid in een keer in het schap past doordat 
het levermoment korter op het gewenste vulmoment plaatsvindt. 

Bijkomend voordeel van de hogere leverfrequentie is dat de vrije werkruimte in het magazijn 
aanzienlijk vergroot wordt waardoor het replenishment proces efficiënter kan verlopen. 

Onderzoeksfocus Herontwerp 
De eerste stap die genomen moet worden in het herontwerp om het replenishment proces te 
beheersen is het reduceren van de hoeveelheid (rest)voorraad in het winkelmagazijn . De grote 
hoeveelheid restvoorraad wordt met name veroorzaakt doordat artikelen niet in de juiste 
hoeveelheden naar de winkel worden verzonden en de winkel vervolgens geen gestructureerde 
werkwijze heeft om met deze grote hoeveelheid restvoorraad om te gaan. Hierdoor zijn de winkels 
zelfs indien alle andere winkelprocessen perfect zouden verlopen niet in staat om zonder overbodige 
handling alle artikelen op het juiste moment in de winkelschappen te krijgen. 
De tweede stap in het herontwerp is het ontwikkelen van een werkmethodiek die ervoor zorgt dat het 
werken met een automatisch bestelsysteem verankerd wordt in de winkels. De nadruk zal in dit 
verslag minder liggen op het forecast proces, omdat Jumbo op dit moment zelfs bij een perfecte 
forecast met de huidige winkeloperatie er niet in slaagt om alle artikelen op het juiste moment en in 
de juiste hoeveelheid in de schappen te krijgen. 
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Hoofdstuk 5 Herontwerp 

In dit hoofdstuk wordt het herontwerp van het replenishment proces bij Jumbo Supermarkten 
beschreven. Het herontwerp start in paragraaf 5.1 met een nieuwe aansturing van de 
goederenstroom van het DC naar de winkel. Doel hiervan is het terugdringen van de hoeveelheid 
restvoorraad in het winkelmagazijn. Daarna wordt in paragraaf 5.2 een regelkring weergegeven 
waarmee de winkels het replenishment proces beheerst kunnen blijven uitvoeren. In paragraaf 5.3 
wordt vervolgens uitgelegd op welke manier deze regelkring wordt opgenomen in de dagelijkse 
werkwijze van de winkel om de juiste volgorde van activiteiten te waarborgen. Tenslotte wordt in 
paragraaf 5.4 uitgelegd hoe de systeemvoorraad gecontroleerd kan worden. 

5.1 Differentiatie van de goederenstroom 

Om de hoeveelheid goederen die na een levering als restvoorraad in het magazijn komt te staan 
terug te kunnen dringen moet de leverfrequentie, het aantal geleverde artikelen en het tijdstip van 
leveren van ieder artikel aangepast worden aan de logistieke kenmerken van het artikel. Deze 
logistieke kenmerken zijn de schapcapaciteit (5), vraag over de leadtime + reviewperiode (ft L+R ), 

collogrootte (Q) en de minimale voorraad (M). 

Met behulp van de Excess Shelf Space (ESS) formule (Broekmeulen et al. 2004) kan worden bepaald 
of een artikel kans heeft op restvoorraad. De ESS formule luidt: 

A 
(5.1) 

S =Mi + M ax[Jl ir ( L ir + Rir )] + Q -1 

Alleen als Er· negatief is kan volgens Broekmeulen et al. (2004) restvoorraad ontstaan voor een artikel. 
De impliciete aanname hierachter is dat de schapvoorraad en de schapcapaciteit correct opgenomen 
is in het automatische bestelsysteem. Het verkleinen van de hoeveelheid restvoorraad kan door S te 
verlagen tot de schapcapaciteit In de praktijk kan dit bereikt worden door Max[f..l ir (Lir + R;r) ] aan te 

passen of door kunstmatig de collogrootte te verkleinen door producten uit te pakken in het DC. 
Omdat de minimale voorraad tot stand komt op basis van commerciële beslissingen wordt deze niet 
aangepast. 
De ESS formule toont aan dat de bijvulfrequentie per week een directe invloed heeft op de 
hoeveelheid restvoorraad van een artikel. Indien de bijvulfrequentie verhoogd wordt, daalt 
Max[f..lir (Lir + Rir )] . In de analysefase van dit onderzoek is reeds gebleken dat het verhogen van de 

leverfrequentie naar 2 maal per dag de hoeveelheid restvoorraad aanzienlijk kan terugdringen. Het is 
echter onwenselijk om álle producten meerdere keren per dag leverbaar te maken. Dit is namelijk niet 
haalbaar met de huidige DC indeling, omdat niet alle DC's iedere dag geopend zijn. Het is dan ook 
noodzakelijk dat per artikel bekeken wordt of het daadwerkelijk noodzakelijk is om meerdere malen 
per dag te leveren. Dit onderscheid moet gemaakt worden op basis van de logistieke kenmerken van 
elk artikel. 

5.1.1 Beslisboom differentiatie goederenstroom 

Om restvoorraad en 005 te verminderen is het noodzakelijk dat binnen op artikelniveau bepaald kan 
worden op welk moment en in welke frequentie ieder artikel geleverd moet worden. Om deze 
bepaling te kunnen doen is een beslisboom opgesteld. Deze beslisboom classificeert de artikelen om 
te kunnen bepalen: 

1. Welke artikelen uitgepakt moeten worden in het DC om restvoorraad te verminderen voor 
artikelen waarvoor de collo bovenop de minimale voorraad niet in het schap past; 

2. Wat de leverfrequentie moet zijn van ieder artikel en op welk(e) moment( en) het artikel moet 
worden gevuld; 

3. Voor welke artikelen het vulmoment uitgesteld kan worden om restvoorraad te voorkomen. 
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De punten 1 en 2 zijn gebaseerd op de ESS formule (zie formule 5.1), waarbij een opsplitsing 
gemaakt wordt naar twee oorzaken van restvoorraad. Met de ESS formule kan namelijk wel bepaald 
worden of een artikel een kans heeft op restvoorraad, maar kan geen uitsplitsing gemaakt worden 
naar de exacte oorzaken van restvoorraad voor het betreffende artikel. Meerdere factoren kunnen 
namelijk bijdragen aan een negatieve E; uit de ESS formule. Een negatieve waarde kan bijvoorbeeld 
deels veroorzaakt worden doordat de collo niet in het schap past en deels doordat het schap te klein 
is om de vraag gedurende de review periode + levertijd te overbruggen. Om een goede beslissing te 
kunnen nemen over de manier waarop ieder artikel aangeleverd moet worden om restvoorraad te 
voorkomen is het belangrijk dat deze oorzaken per artikel uitgesplitst worden. 
Punt 3 heeft als doel te kunnen bepalen of de levering van een artikel kan worden uitgesteld tot het 
eerstvolgende levermoment nádat de schapvoorraad volgens de voorspelling onder de minimale 
voorraad zakt. Dit om restvoorraad te voorkomen doordat het product gevuld wordt vóórdat de 
voorraad onder de minimale voorraad zakt en de geleverde hoeveelheid op dat moment nog niet in 
het schap past. 

De bovenstaande classificatie is door middel van de formules 5.2 tlm 5.11 vastgelegd in de 
beslisboom: 
1. Collo past: 

SI (Q+ (M-1)) >=1 
Collo past niet : 

SI (Q+ (M-1)) < 1 
2. a: Voor artikelen waar de collo niet past: 

Schap overbrugt de weekvraag niet : 
Schap overbrugt de weekvraag : 
Schap overbrugt de vrijdagvraag niet: 
Schap overbrugt de vrijdagvraag 

b: Voor artikelen waar de collo past: 

S -(M-1) I weekVraag =<1 
S -(M-1) I weekVraag >1 
S - (M-1) I vrijdagVraag = < 1 
S - (M-1) I vrijdagVraag > 1 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 
(5.5) 
(5.6) 
(5.7) 

Dezelfde classificatie als in 2a, alleen moet S-(M-1) in de formules 5.4 tlm 5.7 vervangen 
worden door S-(M-1)-Q 

3. Minimale voorraad toereikend voor 1,5 x vrijdagvraag: 
(M-1) > 1,5 x vrijdagVraag 

Minimale voorraad niet toereikend voor 1,5 x vrijdagvraag: 
(M-1) =<1,5 x vrijdagVraag 

4. Collo overbrugt de vrijdag vraag niet: 
Q/Vrijdagvraag = < 1 

Collo overbrugt de vrijdag vraag: 
Q/Vrijdagvraag > 1 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

De volledige beslisboom staat afgebeeld in de figuren 5.1 en 5.2. Figuur 5.1 toont het deel van de 
beslisboom voor artikelen waarbij een collo niet past boven op de minimale voorraad minus 1 (zie ook 
formule 5.3). Figuur 5.2 toont het deel van de beslisboom voor artikelen waarbij een collo wel past 
bovenop de minimale voorraad (zie ook formule 5.2). In beide figuren is door middel van de zwart 
omcirkelde cijfers weergegeven op welke plek in de beslisboom de formules 5.2 tot en met 5.11 
worden gebruikt. 

De formules 5.4 t/m 5.7 worden gebruikt om de vulfrequentie voor een artikel te kunnen bepalen. 
Voor artikelen waar de collo niet past wordt S-(M-1) hiertoe gedeeld door de weekvraag 
respectievelijk de vrijdag vraag om te kunnen uitrekenen wat de benodigde vulfrequentie van het 
artikel is. Uitgangspunt hierbij is dat het schap op het moment van vullen geheel vol gevuld wordt. In 
het geval de collo wel past wordt S-(M-1)-Q gedeeld door de weekvraag danwel de vrijdagvraag om 
een vulfrequentie te kunnen berekenen. Indien een schapvoorraad van S-(M-1)-Q namelijk de vraag 
tussen twee levermomenten kan overbruggen dan ontstaat voor deze schap nooit restvoorraad indien 
het schap gevuld wordt op het moment dat de schapvoorraad M-1 is. De enige manier waarop dan 
nog restvoorraad kan ontstaan is in het geval de werkelijke vraag gedurende de leadtime tegenvalt 
ten opzichte van de forecast. Om dit risico te verkleinen worden dan ook de formules 5.8 en 5.9 
gebruikt. Zie hiervoor ook bijlage 16 en paragraaf 4.3.2 formule 4.15. Voor schappen waar de 
minimale voorraad 1,5 keer de vrijdag vraag kan overbruggen wordt bekeken of de levering en dus 
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het vulmoment kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende avond nadat de schapvoorraad volgens de 
voorspelling onder de minimale voorraad komt. Uiteraard moet in werkelijkheid wel eerst naar de 
schapvoorraad op het moment van bestellen gekeken worden. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een 
schap op moment van bestellen al 005 is en dat vervolgens het levermoment uitgesteld wordt. 
De formules 5.10 en 5.11 dienen om artikelen te identificeren waarvan de schapcapaciteit door de 
afdeling category management moet worden nagekeken. Deze formules worden toegepast op 
artikelen waarbij de collo niet in het schap past samen met de minimale voorraad. Voor artikelen die 
voldoen aan formule 5.10 zijn zelfs meerdere colli nodig om de vrijdag vraag te overbruggen. Dit 
schap is te klein gedefinieerd in het schappenplan, aangezien het schap in dit geval al minimaal drie 
maal moet worden bijgevuld op de vrijdag. Artikelen die voldoen aan vergelijking 5.3 én 5.6 hoeven 
niet te worden uitgepakt in het DC, ondanks dat de collo niet past. Het schap met uitgepakte colli 
overbrugt namelijk de vraag op vrijdag niet, en moet dus ook bij uitpakken in het DC vaker dan een 
maal worden bijgevuld. 

Product niet uitpakken DC,product Oiolefdag wllen, meer dan > ~x per week 
aanleveren . misschien zelfs iedere dag. 

(M -1}>1 .~*vrijdagvraa g 

1 Product Uitpakken 
2 >1x per week <=1x per dag 
3 alleen 's .JW)nds IE!Iolel'baar 
4 s avonds wllen 
5 schap vol 'o\JIIen (0=1) 

6 Categorie 28 

(M-1)-< 1,5 * vrijdagvraag 
1 Product uitpakken 
2 > 1x per week <=1x per dag 
3 meerdefe keren per dag leo.lefbaar 
4 OYefdag wllen 
5 schapvol wllen (0=1) 
6 Categorie 2A 

Product uitpakken 
=<1x per week leo.oeren 
alleen 's avonds leYefbaar 
s avonds vullen 
schapvol '-'JIIen (0 = 1) 

Categorie 3C 

Figuur 5.1: Beslisboom voor schappen waarin collo niet past samen met de minimale voorraad 

Niet uitpakken 
>1x per dag IE!'tlefen 
m&efdere keren per dag l~aar 

continu wll@f'l 
schap vol YUIJen 
Categotie 1 

1 Niet uitpakken 
<lx per dag lewren, >1x per week 
alleen 's ëM:Klds le...erbaar 
's-aYOOds vullen 
Schap \101 vullen 
Categone 28 

1 Niet Uitpakken 
2 <1x per dag leveren , >1x per week 
3 meerdere keren per dag levemaar 
4 O'olet'dag vullen 
5 Schap vol wllen 
6 Categorie 2A 

1 Niet uitpakken 
2 1x per week leo.~eren 
3 alleen ·s avonds 16Y9fbaar 
4 s avonds vullen 
5 &hapYOivulten 
6 Categorie 38 

1 Niet uitpakken 
2 1x per week leo.leren 
3 meerdere keren per dag leverbaar 
4 OYefdag vullen 
5 Schap 'lOl vullen 
6 Categorie 3A 

Figuur 5.2: Beslisboom voor schappen waarin samen met de minimale voorraad minimaal lcollo past 
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Figuur 5.3: Categorie indeling en levermomenten herontwerp 

Business Development 

Variabele r.;De:=;fi.:.:.:m:.::.itie:::..__"-::----l 
S Schapcapaciteit 
M Minimale voorraad 
Q collo grootte 

Op basis van de classificatie door middel van de beslisboom wordt een leverschema en een 
levertijdstip gekoppeld aan de verschillende artikelen. Op basis van de analyseresultaten in paragraaf 
4.3.3, bleek dat een leverfrequentie van 2x per dag het maximaal haalbare is. 
De beslisregels om een bepaalde categorie producten in een bepaald leverschema in te delen zijn: 

1. Producten waarvan het schap op de drukste dag van de week minimaal een keer moet worden 
bijgevuld worden 2x per dag leverbaar; 

2. Producten waarvoor de minimale voorraad 1,5x de vraag van de drukste dag in de week kan 
overbruggen worden alleen 's avonds leverbaar; 

3. Overige producten zijn twee keer per dag leverbaar. 

In figuur 5.3 wordt voor iedere categorie weergegeven in welk leverschema een artikel thuishoort. 
Achter iedere categorie staat een kleurcodering voor het bijbehorende leverschema weergegeven. De 
leverschema's behorende bij de kleurcodering staan in het onderste gedeelte van figuur 5.3. De 
leverschema's zijn gedefinieerd door vier kolommen. In de eerste kolom staat de kleurcodering en in 
de tweede kolom staan de mogelijke levertijdstippen per dag. De derde en vierde kolom bevatten 
respectievelijk het aantal mogelijke levermomenten per week voor iedere categorie en de werkelijke 
leverfrequentie per week van de artikelen behorende bij het leverschema. 

Op basis van de beslisboom worden de artikelen uiteindelijk dus ingedeeld in drie verschillende 
leverschema's: 
4. Artikelen die minimaal een keer per dag gevuld worden en meerdere malen per dag leverbaar 

moeten zijn (blauw leverschema in figuur 5.3); 
5. Artikelen die minder dan één keer per dag gevuld moeten worden, maar wel meerdere malen 

per dag leverbaar moeten zijn (zwart leverschema in figuur 5.3); 
6. Artikelen die één tot zes keer per week gevuld moeten worden, maar alleen 's-avonds leverbaar 

hoeven te zijn (rood leverschema in figuur 5.3) . 

Ondanks deze maatregelen om restvoorraad voorkomen zal in de praktijk tóch altijd restvoorraad 
ontstaan . De vraag is nou eenmaal niet deterministisch en het is onmogelijk om voor ieder artikel 
exact op het juiste moment het schap te vullen. De eventuele restvoorraad die ontstaat na een 
vulmoment moet dan ook als volgt behandeld worden : 
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1. Apart zetten van artikelen die meer dan 2x per dag moeten worden bijgevuld; 
2. Overige artikelen met restvoorraad sorteren in kratten. De kleur van de kratten moet 

overeenkomen met de kleurcodering van het leverschema, dit kan eenvoudig gedaan worden 
wanneer het DC de producten van ieder leverschema in aparte rolcontainers aanlevert; 

3. Opslaan van de kratten restvoorraad in het overslag deel van het magazijn (zie figuur 5.4), 
eventueel gesorteerd per winkelgang; 

4. In hoge frequentie bijvullen van de artikelen die meer dan 2x per dag moeten worden bijgevuld; 
5. Vlak voor het arriveren van de nieuwe levering vullen van de producten uit het overslag 

gedeelte; 
6. Producten die hierna nóg niet in het schap passen moeten apart gehouden worden. Na 

sluitingstijd voorraadcontrole en correctie. Daarna verplaatsen naar restvoorraad gedeelte van 
het magazijn; 

7. Producten in het restvoorraad gedeelte in de blauwe categorie dagelijks vullen, zwarte categorie 
2x per week, rode categorie wekelijks. 

Gedurende dit afstudeeronderzoek is een 005 analyse (bijlage 12) ontwikkeld die op basis van 
gegevens uit het automatisch bestelsysteem bepaalt wat de mogelijke oorzaken van 005 zijn. Met 
enkele kleine aanpassingen kan deze analyse ook ingezet worden om de oorzaken van restvoorraad 
van een artikel te achterhalen. In figuur 5.4. wordt een voorstel gedaan voor de beoogde magazijn 
indeling. 

-.ontainers IR estvoorraad I 
die 's-Avonds I 
~evuld 
kunnen 
worden 

Nieuwe vracht Overslag 

Containers 
die meteen 
gevuld 
moeten 
worden 

rtikelen >2x per 
~ dag bijvullen 

......... / .. .......... ...... / 
~ I"' 

~inkelvloer I 
.. 

F1guur 5.4: Indeling wmkelmagaZIJn 

5.1.2 Artikelindeling op basis van beslisboom 

Na het opstellen van de beslisboom is met behulp van de gegevens die verzameld zijn voor de 
leverfrequentie analyse in paragraaf 4.3.2 berekend hoeveel artikelen in elke categorie ingedeeld 
zouden worden. Later is de beslisboom geprogrammeerd in het automatische bestelsysteem. Voor 
Jumbo Haagweg en Jumbo Eindhoven leidde dit tot de volgende artikel indeling: 

JUMBO EINDHOVEN DIS Resultaten JUMBO HAAGWEG DIS Resultaten 

CATEGORIE 1 1295 17% CATEGORIE 1 1321 16% 
CATEGORIE 2A 1415 18% CATEGORIE 2A 1119 14% 
CATEGORIE 2B 1367 18% CATEGORIE 2B 1428 18% 
CATEGORIE 3A+3C: 904 12% CATEGORIE 3A+3C: 1031 13% 
CATEGORIE 3B 2827 36% CATEGORIE 3B 3167 39% 
Totaal aantal artikelen 7808 100% Totaal aantal artikelen 8167 100% 

Tabel 5.1: Percentages categorieën 

De verhouding tussen de verschillende categorieën in beide filialen komen redelijk overeen. Het enige 
opvallende verschil is dat Jumbo Eindhoven in verhouding meer producten in Categorie 2A heeft dan 
Jumbo Haagweg. Jumbo Haagweg heeft in verhouding weer meer producten in Categorie 3B. Dit 
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wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat Jumbo Haagweg een lagere omzetdruk heeft dan Jumbo 
Eindhoven. Dit bleek ook al uit de leverfrequentie analyse in paragraaf 4.3.2 waaruit bleek dat Jumbo 
Eindhoven veel meer producten met een hogere leverfrequentie heeft dan Jumbo Haagweg. 

Generalisatie naar andere filialen 
Indien de beslisboom ingezet wordt in alle Jumbo filialen, moeten de winkels kunnen inschatten 
hoeveel rolcontainers overdag gaan binnenkomen. Dit is belangrijk in verband met het inplannen van 
personeel overdag. De beste en meest nauwkeurige manier om deze inschatting te maken is door de 
analyse zoals deze uitgevoerd is in paragraaf 4.3.2 te herhalen voor iedere winkel. Dit is echter een 
tijdrovende klus. Een alternatief is om de nieuwe manier van bestellen parallel aan de normale 
bestelmethodiek mee te laten lopen in het automatische bestelsysteem en de gemaakte bestellingen 
op basis van de nieuwe methode alleen weg te schrijven in een tekstbestand en vervolgens net te 
doen alsof de complete bestelling ook daadwerkelijk geleverd wordt. (Hierbij wordt dus geen rekening 
gehouden met eventuele manco's op het DC en collowisselingen). Deze methode geeft waarschijnlijk 
de meest nauwkeurige inschatting per filiaal. Bij Jumbo wordt binnenkort een pilot opgestart 
waarvoor de bovenstaande methode al toegepast wordt. De aanpassingen die hiervoor nodig zijn in 
het automatische bestelsysteem kunnen gemakkelijk gekopieerd worden naar de andere winkels. 
In de tabel 5.2 wordt uitgelegd welke parameters in ieder geval invloed zullen hebben op de 
hoeveelheid volume overdag. De invloed wordt telkens bekeken in het geval alle overige parameters 
gelijk zouden blijven. 

Parameter Invloed 

Omzetdruk (gemiddelde 
Een winkel met een hogere omzetdruk heeft meer artikelen met een hoge 

weekomzet)/per m1
) 

bijvulfrequentie. Hierdoor worden er in verhouding meer artikelen 2x per dag 
leverbaar. 

Artikelen per meter 
Indien een winkel meer artikelen per meter schapplank heeft wordt 
schapcapaciteit per artikel kleiner zijn en stijgt bij gelijkblijvende omzetdruk 

schapplank of gemiddelde 
de vereiste bijvulfrequentie. Hierdoor zullen meer artikelen meerdere keren 

schapcapaciteit 
per dag geleverd worden. 
Indien de minimale voorraad paramaters in winkel X,Y,Z hoger wordt, daalt de 
beschikbare schapcapaciteit op het vulmoment en stijgt de bijvulfrequentie en 
het aantal artikelen dat uitgepakt moet worden in het DC. Let op het dubbel 

Minimale voorraad effect bij een stijgende gemiddelde vraag: Door een stijgende gemiddelde 
vraag stijgt de minimale voorraad onder invloed van parameter X, én wordt de 
beschikbare schapcapaciteit op het vulmoment kleiner. De vulfrequentie stijgt 
hierdoor procentueel harder dan de omzet. 

.. .. .. 
Tabel 5.2: Invloed parameter biJ vergeliJk tussen benodigde biJVulfrequentie Winkels 

Gevolgen voor DC indeling 
Indien alle winkels overgaan op de nieuwe manier van bestellen heeft dit grote gevolgen voor de 
werkwijze in het DC. De huidige DC indeling op basis van familiegroepen is niet geschikt voor een 
indeling in de categorieën zoals omschreven in figuur 5.3 Langzaamlopende familiegroepen worden 
nu opgeslagen in het Nedlin DC van waaruit slechts 2x per week uitgeleverd wordt. Of een groep 
langzaamlopend is wordt bepaald door de omzet snelheid van de gehele familiegroep. Het kan dus 
best zo zijn dan binnen zo'n langzaamlopende groep toch een snellopend artikel zit dat volgens de 
categorie indeling in figuur 5.3. twee keer per dag leverbaar moet zijn. Om te kunnen werken met de 
categorie indeling op basis van de werkelijk benodigde bijvulfrequentie van de artikelen zou een 
verdeling van de producten over de DC's op basis van deze benodigde bijvulfrequentie dan ook beter 
zijn. Ieder DC moet wel dagelijks goederen kunnen uitleveren vanuit het DC. 
Bij een indeling van DC's op basis van de bijvulfrequentie per artikel speelt het probleem dat de 
categorie indeling van artikelen niet in iedere winkel gelijk is. Slechts een deel van de artikelen zal 
bijvoorbeeld in álle winkels minimaal 2x per dag leverbaar moeten zijn. Een oplossing hiervoor is om 
alle artikelen die tenminste in één winkel 2x per dag leverbaar zijn samen te groeperen in een DC. 

De problematiek voor het uitpakken van artikelen is vergelijkbaar met de problematiek voor het 
meerdere keren per dag leverbaar zijn van artikelen. Slechts een deel van de artikelen zal in álle 
winkels uitgepakt moeten worden. Het voordeel is wel dat de dataset van artikelen die uitgepakt 
moet worden over alle winkels heen op een relatief eenvoudige manier uit de DIS centraal gehaald 
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kan worden door een DIS consultant door voor ieder type layout de artikelen te tonen die voldoen 
aan de vergelijking S-(M-1)=<Q. Voorwaarde is dan wel dat in alle winkels de default waarden voor 
bepaling van de minimale voorraad gebruikt wordt, en dat de schapcapaciteit van alle artikelen 
correct is opgenomen in DIS centraal. 

Tekortkoming beslisboom 
Een tekortkoming van de beslisboom is dat er gerekend wordt met behulp van een gemiddelde vraag 
zonder gebruik te maken van stochastiek. De gemiddelde vraag is bij gelijkblijvende schapcapaciteit 
en collogrootte de enige factor die de categorie indeling beïnvloed. Deze gemiddelde weekvraag 
wordt wekelijks herberekend binnen het automatische bestelsysteem. Iedere week zal dus een 
verschuiving van artikelen plaatsvinden over de verschillende categorieën. Wanneer een artikel deze 
week bijvoorbeeld nét in categorie 2 valt, kan het artikel de volgende week doordat de gemiddelde 
vraag iets stijgt in categorie 1 terecht komt. Inbouw van stochastiek bij de bepaling van de categorie 
indeling zou de kwaliteit van de beslisboom dan ook verbeteren. Een extra beslisregel zou kunnen zijn 
dat een artikel alleen mag switchen van categorie indien de gemiddelde vraag significant stijgt ten 
opzichte van het normale gemiddelde. Indien de stijging van de gemiddelde weekvraag binnen de 
normale schommelingen ligt mag het artikel niet switchen. Hiervoor moet DIS echter in staat zijn om 
een variantie uit te kunnen rekenen over de gemiddelde weekvragen van een artikel, wat op dit 
moment nog niet mogelijk is. 

Elektronische schaplabels en categorie indeling 
Omdat winkelpersoneel niet voor alle artikelen weet in welke categorie het artikel thuishoort, kan dit 
in de dagelijkse praktijk problemen geven. Stel een klant vraagt een winkelmedewerker bij een OOS 
of een artikel nog voorradig is in het winkelmagazijn. Indien de artikelen in het overslag- en 
restvoorraad gedeelte van het winkelmagazijn zijn gesorteerd in kratten overeenkomend met de kleur 
van het leverschema (zie 5.1.1) moet de medewerker kunnen opvragen in welk leverschema een 
artikel zit. Indien het artikel niet in het winkelmagazijn staat moet de medewerker een inschatting 
kunnen doen van het eerstvolgende levermoment van het artikel. Voor beide handelingen is het 
noodzakelijk dat de winkelmedewerker de categorie van het artikel weet. Elektronische schaplabels 
(ESL's) kunnen hierbij helpen. De categorie van het artikel kan namelijk makkelijk op deze ESL's 
geprojecteerd worden. 

Inschatting kosten/baten 
Het vaker per dag aanleveren van producten zal gaan leiden tot hogere transportkosten en hogere 
orderpiek kosten in het DC. Deze extra kosten kunnen gecompenseerd worden door enerzijds een 
hogere omzet door een daling van de Out of Stocks, en anderzijds minder handlingskosten in de 
winkel. De factoren die het meeste bijdragen aan een mogelijke daling van de handlingskosten in de 
winkel zijn: 

1. Het overdag bijvullen van snellopende producten door goedkope scholieren of uitzendkrachten 
in plaats van 's-avonds door relatief dure vulploegmedewerkers; 

2. Daling van de handling doordat producten zoveel mogelijk in een keer in het schap passen 
zonder dat restvoorraad ontstaat, 

Aanname is dat de kosten van uitpakken in het DC de winkel vrijwel gelijk zijn aangezien het hogere 
uurloon in het DC gecompenseerd kan worden door een efficiëntere werkwijze. 

Extra omzet vs Extra kosten Hoeveelheid (€) 
1 Extra omzet door vermindering OOS veroorzaakt € 847 per week extra omzet, bij een 

door restvoorraad gemiddelde bruto winst van 20% 
betekent dit € 169 extra winst 

2 Overdag bijvullen van snellopers door hulpkrachten € 156 extra kosten per week per winkel 
door productiviteitsverlies 

3 Minder handling door voorkomen van restvoorraad € 288 minder kosten per week per 
winkel door vermindering van rest-
voorraad 

Extra opbrenqst per weekQer winkel: €169 - € 156 + € 288 = € 301 -
Tabel 5.3: Kostenoverzicht herontwerp 
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Ad 1: 
Verwachte DKW omzet over 2006 60% van 1 miljard € 600 miljoen I jaar 
Verwacht afzet verlies door 005 (zie Pol, van den, 2005) 2,7% 

Omzetverlies door 005 € 16 2 miljoen 
Percentage 005 terwijl restvoorraad aanwezig was: 24% 
Geschat omzetverlies door 005 terwijl restvoorraad aanwezig was: € 3 9 miljoen 
Geschat omzetverlies door 005 terwijl restvoorraad aanwezig was per € 847,-
week per winkel (92 winkels, 50 weken) 
Tabel 5.4: Ext ra omzet door voorkomen 005 

Ad 2: 
Gemiddelde verschuiving van avond vracht naar vracht overdag op 117 rolcontainers 
basis van analyse Jumbo Eindhoven en Jumbo Haagweg: 
Gemiddeld aantal colli per container (bron: kengetallen winkels Business 32 colli per container 
Development) : 
Vulsnelheid vulploeg (per persoon): 60 colli per uur 
Totale tijd vulploeg per week (117* 32)/60= 62 4 uur 
Totale kosten vulploeg : 62 4 uur/week * €7 49 = € 467 

Vulsnelheid hulpkrachten: 45 colli per uur 
Totale tijd vullen overdag : (117* 32)/45 = 83 2 uur/week 
Totale kosten hulpkrachten: 83 2 * € 7149 = € 623 I week 
Extra kosten per week bij gelijkblijvend gemiddeld loon en dalende € 623 - € 467 = € 156,-
productiviteit 
Tabel 5.5: Extra kosten door vullen overdag 

Aanname: productiviteit hulpkracht overdag is 75% van de productiviteit van de vulploeg 's avonds 
vanwege "klantverstoringen". In de bovenstaande berekening is uitgegaan van het negatieve scenario 
dat iedere winkel voor het vullen overdag dezelfde leeftijdsmix en dus uurloon kosten heeft als voor 
vullen tijdens de vulploeg . Jumbo zou ernaar kunnen streven om voor het vullen overdag jonger 
personeel aan te nemen, hierdoor zouden de kosten voor het vullen gelijk kunnen blijven, en zelfs 
kunnen dalen ten opzichte van het v"ullen in de vulploeg. Vooralsnog toont de bovenstaande 
berekening dus de extra loonkosten die nodig zijn om de extra omzet door minder 005 te behalen. 

Gemiddeld loon vulploeg vermenigvuldigd met netto- bruto percentage € 4,80 * 1,56 = € 7,49 

In de werkelijkheid verschillen de gemiddelde kosten per uur natuurlijk per filiaal vanwege een 
verschillende leeftijdsmix van het personeel en het verschil in productiviteit van het personeel. 
Bron: (afd operations en Filiaalmanagement Eindhoven) 

Ad3: 
Zeist, van, et al. (2005) stelt dat de handlingskosten in de winkel 38% van de totale logistieke kosten 
in een retail chain bedragen, de handlingskosten DC 28% en de transportkosten 22%. (Zie ook figuur 
5.5).Volgens Broekmeulen et al. (2004) bedragen de handlingskosten in de winkel zelfs 50% van de 
totale logistieke kosten waarbij het vullen van restvoorraad nog niet is meegenomen. De transport 
kosten + de handlingskosten DC + voorraadkosten bij Jumbo worden ingeschat op € 33 miljoen euro 
per jaar. Volgens Broekmeulen et al. (2004) zijn deze kosten ongeveer gelijk aan de totale 
handlingskosten in de winkel (zie figuur 5.6). De totale handlingskosten over alle winkels kunnen dus 
gelijkgesteld worden aan € 33 miljoen. Indien deze kosten evenredig worden verdeeld over 92 winkels 
dan zouden de logistieke kosten ongeveer € 7200 euro per winkel per week bedragen. 
Pol, van den (2005) pag. 28 geeft aan dat de handlingskosten voor het bijvullen en nakijken van 
restvoorraad benaderd kunnen worden door 4% van de logistieke kosten per week te 
vermenigvuldigen met het aantal keer dat restvoorraad gevuld wordt per week. Deze inschatting is 
gebaseerd op basis van het vullen van 15 tot 20 containers restvoorraad in 8 manuren. Uitgangspunt 
van deze inschatting is waarschijnlijk geweest dat een groot deel van deze restvoorraad bestaat uit 
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volumevracht Bij een gemiddeld aantal colli per rolcontainer van 32,5 zou het vullen van 17,5 
rolcontainer restvoorraad in 8 uur neerkomen op een vulsnelheid van 71 colli per uur. Dit terwijl de 
norm voor het vullen van normale vracht in de vulploeg bij Jumbo ligt op 60 colli per uur. 
Indien de restvoorraad normaal gesproken eenmaal per week gevuld wordt zou dus maximaal € 288 
( 4% van € 7200,-) per week per winkel bespaard kunnen worden door het voorkomen van 
restvoorraad . Uitgangspunt hierbij is dat restvoorraad geheel uitgesloten wordt, wat in de praktijk 
niet zal gebeuren. 

.,ventory store 7% 

.,ventory wa-ehouse 5"k 

Figuur 5.5: Kostenverdeling retail keten Zeist, van 
t?nnc; \ 

Figuur 5.6: Kostenverdeling Retail keten 
R mAkmAII IAn At "I l?nnLt\ 

De conclusie die op basis van de bovenstaande kostenberekeningen kan worden getrokken is dat de 
extra transport- en handlingskosten in het DC niet hoger mogen zijn dan 
€ 301,- per week per winkel. Bij 92 winkels en 50 winkels zou dit betekenen dat de extra 
transportkosten en handlingskosten DC niet meer zouden mogen zijn dan € 1,4 miljoen per jaar om 
het replenishment proces te kunnen beheersen en ondertussen toch een beter winkelbeeld te kunnen 
presenteren naar de klant. 

Omdat de bovenstaande kosten berekening slechts een zeer globale indicatie geeft, is het belangrijk 
om een voor- en nameting te doen van de kosten die de invoering van het nieuwe concept met zich 
meebrengt. Hiervoor is het noodzakelijk om tijdens de logistieke pilot zowel vóór als na de invoering 
van het concept een meting te doen van de totale kosten. De volgende zaken moeten gemeten 
worden: 

• Totale variabele Loonkosten van de winkel; 
• Gemiddeld aantal 005 per week DKW; 
• Aantal ritten vrachtauto x gemiddelde transportkosten per rit; 
• Variabele kosten DC op basis van aantal ingezette uren voor order pieken voor de pilot 

winkels. 

5.2 Regelkring ter beheersing replenishment proces 

Uit de analysefase van dit onderzoek is gebleken dat een het verkleinen van de hoeveelheid 
restvoorraad een eerste voorwaarde is voor een beheerst replenishment proces. In paragraaf 5.1 is 
dan ook een methode ontwikkeld waarmee de hoeveelheid restvoorraad in het winkelmagazijn terug 
gebracht kan worden. Tweede voorwaarde voor het beheersen van het replenishment proces is dat de 
winkels een werkmethodiek hebben waarmee het werken met een automatisch bestelsysteem 
verankerd wordt in de organisatie. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat op het juiste 
moment en in de juiste volgorde de prestatie van het replenishment proces wordt gemeten en dat 
naar aanleiding van deze metingen indien nodig, de juiste maatregelen genomen worden. Kortom, er 
moet sprake zijn van een beheerst replenishment proces. In de inleiding van hoofdstuk 4 is reeds 
uitgelegd dat een proces beheerst kan worden als: 

20-10-2006 Pagina 40 



TU/e 
Roei Frissen Business Development 

1. De doeltoestand bekend is; 
2. Het proces is in staat om de doeltoestand te meten en te bereiken; 
3. Er een mogelijkheid is om het proces te beïnvloeden. 

Het beïnvloeden kan vervolgens door daadwerkelijk te meten en bij te regelen. In paragraaf 5.2.1.zal 
worden uitgelegd wat de doeltoestand van elk proces moet zijn, in 5.2.2. wordt uitgelegd wát er 
gemeten moet worden en in paragraaf 5.2.3. zal uitgelegd worden hoe het proces beïnvloed kan 
worden. 

5.2.1 Doeltoestand 

De doeltoestand van het replenishment proces is dat de juiste producten op het juiste moment in 
de juiste hoeveelheden in het schap terecht komen met de minst mogelijke effort 

Indien het replenishment niet beheerst is moet dit dus gemeten kunnen worden aan de hoeveelheid 
restvoorraad, het aantal OOS of aan stijgende loonkosten. 

5.2.2 Meten en bereiken van de doeltoestand 

Om de doelstelling te kunnen bereiken is het belangrijk dat ook daadwerkelijk gemeten kan worden of 
de doeltoestand bereikt is. 

Hiervoor zijn de volgende metingen belangrijk: 

1. Externe factoren 
Voor het maken van een bestelling moet nagegaan worden welke externe factoren de vraag naar 
een product groep kunnen beïnvloeden. DIS houdt geen rekening met externe factoren die 
invloed uitoefenen op de forecast. De winkel moet deze externe factoren monitoren (bijvoorbeeld 
weer, seizoenen en acties van concurrenten). Indien nodig moet vervolgens de bestelling van de 
productgroepen die beïnvloed worden door deze externe factoren verhoogd of verlaagd worden. 

2. Historie van bestelhoeveelheden per subgroep 
Vergelijken van het aantal bestelde colli door DIS pér productgroep met de bestelhoeveelheden 
op dezelfde dag gedurende de afgelopen vier weken. Dit moet een automatisch overzicht zijn dat 
gegenereerd wordt door DIS. Eventueel kan DIS zelf al een analyse doen in het geval dat het 
besteladvies in collo significant afwijkt. Plotselinge afwijkingen in de bestelhoeveelheden van een 
productgroep kunnen wijzen op niet verwerkte verkopen, leveringen of 
voorraadonnauwkeurigheid. 

3. Vergelijking bestelling en levering 
Na levering en verwerking van de leveringsgegevens moet automatisch een vergelijking gegeven 
worden tussen het aantal colli besteld en het aantal colli geleverd. Uiteraard is de winkel alleen 
geïnteresseerd in de uitzonderingen, namelijk de afwijkingen tussen besteld en geleverd. Met 
behulp van dit overzicht krijgt de winkel al vóór het vullen een indicatie van het aantal OOS in de 
winkel; 

4. Meting hoeveelheid restvoorraad 
Het meten van de hoeveelheid restvoorraad die overblijft vlak voor het vulmoment van nieuwe 
vracht is belangrijk om verstoringen in het proces op tijd op te merken. Dit moet idealiter 
gebeuren op minimaal twee momenten, vlak vóór het vullen van een nieuwe vracht, en meteen 
ná het vullen van de nieuwe vracht. De meting die gedaan wordt voorafgaand aan het vullen van 
een nieuwe vracht is een indicatie voor de kwaliteit van de vorige bestelling (hoe goed was de 
forecast, hoe nauwkeurig is de systeemvoorraad etc.). De meting ná het vullen van de nieuwe 
vracht is een indicatie voor de kwaliteit van de nieuwe bestelling op basis waarvan eventueel snel 
bijgestuurd kan worden op de volgende bestelling indien bijvoorbeeld blijkt dat teveel producten 
geleverd zijn of fouten gemaakt zijn in het DC. 

5. Meting aantal en percentage OOS 
Een OOS meting kan het winkelmanagement inzicht geven in de prestaties van het 
replenishment proces. Een stijgend aantal OOS kan wijzen op een stijgende vraag of op 
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stijgende voorraadonnauwkeurigheid. Het beste moment om te meten is vlak voor het vullen 
van de nieuwe vracht. Eventueel kan ook nog een tweede meting gedaan worden ná het vullen 
van deze vracht. Met de eerste meting worden de producten ontdekt waarvoor bijvoorbeeld de 
forecast niet afdoende was voor de vraag, of de systeemvoorraad niet correct is. Met de tweede 
meting kunnen collowisselingen en niet geleverde artikelen ontdekt worden indien op basis van 
de 005 meting een 005 analyse gedaan wordt. 

6. Meting voorraad nauwkeurigheids percentage 
Zonder een nauwkeurige voorraad is het onmogelijk om een goede bestelling te maken. Het VNP 
(Voorraad Nauwkeurigheids Percentage) geeft een indicatie van het aantal artikelen dat een 
correcte systeemvoorraad heeft. In paragraaf 5.4 wordt uitgelegd welke methode hiervoor 
gebruikt kan worden. 

Al deze metingen op zich zijn zinvol voor de winkel. Deze metingen leiden echter pas tot beheersing 
wanneer deze gegevens in relatie tot elkaar worden bekeken en gedurende langere tijd worden 
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Figuur 5.7: Voorbeeld meet- en regelgrafiek 

> 

bijgehouden en ook zichtbaar getoond 
worden in de winkel. In de onderstaande 
grafiek wordt meteen duidelijk wat hiermee 
bedoeld wordt. 

Figuur 5.7 toont een aantal fictieve 
metingen van de hoeveelheid restvoorraad, 
het aantal manco's en het Voorraad 
Nauwkeurigheids Percentage gedurende 
een aantal weken. Wanneer deze metingen 
beschouwd worden als puntmetingen en 
niet in relatie gebracht worden tot elkaar, of 
voorgaande weken, dan geven ze weinig 
inzicht. 
Dit is echter precies waar het nu in de 
winkels misloopt. In de situatie zoals 
afgebeeld in figuur 5.7. zou het 
winkelpersoneel met de huidige werkwijze 

waarschijnlijk pas in week 48 merken dat het replenishment proces onbeheerst raakt. Pas in die week 
wordt het aantal manco's en het aantal containers restvoorraad echt hoog. Indien een winkel de 
beschikking had gehad over de grafiek in figuur 5.7 was het dalende VNP en het sterk stijgend aantal 
manco's waarschijnlijk al in week 46 gesignaleerd. Een stijgend aantal manco's kan incidenteel 
voorkomen, als dit echter gepaard gaat met een dalend VNP en een stijgende restvoorraad, dan kan 
dat geen toeval zijn. 
Dit soort grafieken zouden wekelijks, zoniet dagelijks, geprint moeten worden door het automatische 
bestelsysteem. Een grafiek over de hele winkel is niet voldoende gedetailleerd om te kunnen 
ontdekken waar de problemen zitten. Het zou dan ook beter zijn om per logistieke stroom, en wellicht 
zelfs per product groep een overzicht te kunnen bekijken. Om daadwerkelijk bij te kunnen sturen op 
basis van deze gegevens moet het filiaalmanagement het personeel inzicht geven in de actuele 
situatie en een actieplan opstellen om bij te sturen. Deze grafiek zou dan ook groot afgebeeld moeten 
worden met actuele gegevens op een opvallende plek in het winkelmagazijn of in de kantine. 

Tijdsduur van metingen 
Om de tijd te beperken die een winkel kwijt is aan het meten en interpreteren van alle gegevens, 
moet het verzamelen en presenteren van gegevens zoveel mogelijk afgehandeld worden door het 
automatische bestelsysteem. Het moet mogelijk zijn om door middel van een druk op de knop alle 
relevante informatie over het replenishment proces af te drukken. De enige handelingen die de winkel 
moet hoeven verrichten om DIS in staat te stellen om deze gegevens te presenteren zijn: 

1. het tellen van het aantal containers restvoorraad per subgroep voor en na de levering; 
2. 005 meting in de winkel; 
3. voorraadtelling. 

Op het tellen van het aantal restcontainers na, worden al deze handelingen nu ook al uitgevoerd. Enig 
verschil is dat deze gegevens als puntmetingen bekeken worden en niet met elkaar in verband 
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gebracht worden of over een langere periode bekeken worden. Doel van het herontwerp is om 
restvoorraad zoveel mogelijk te voorkomen. Tellen van deze voorraad moet dan ook snel kunnen. 
Grote hoeveelheden restvoorraad zijn in principe een indicatie dat het replenishment proces 
onbeheerst is. 

5.2.3 Beïnvloeden van het proces 

Indien op basis van metingen geconcludeerd wordt dat het replenishment proces onbeheerst raakt, 
moet bijgestuurd worden . In de tabel 5.6 staat weergegeven wat de mogelijk acties zijn naar 
aanleiding van de metingen zoals omschreven in paragraaf 5.2.2. 

Meting Actie 
Externe factoren Eventueel aanpassen bestelling van productgroepen die 

beïnvloed worden door een externe factor 
Historie van bestelhoeveelheden per subgroep Nagaan of een afwijkende bestelhoeveelheid reëel is, zo 

niet oorzaak achterhalen. 
Vergelijking bestelling en levering Geen actie 
Meting hoeveelheid restvoorraad Indien er restvoorraad achterblijft op het moment dat 

de nieuwe vracht binnenkomt moet per artikel worden 
geanalyseerd waardoor dit veroorzaakt wordt. 

Meting aantal en percentage 005 Op basis van de 005 analyse blijkt wat de 
waarschijnl ijke oorzaak van een 005 is. Naar aanleiding 
hiervan moet bepaald worden welke actie genomen 
moet worden. 

Meting Voorraad Nauwkeurigheid percentage In paragraaf 5.4 wordt uitgelegd op welke manier de 
systeemvoorraad op een efficiënte manier gecontroleerd 
kan worden, en welke acties er ondernomen moeten 
worden 

Tabel 5.6: Acties naar aanleiding van metingen 

5.3 Werkwijze voor de winkel 

In paragraaf 5.2 is uitgelegd hoe het replenishment proces beheerst moet worden uitgevoerd, welke 
metingen hiervoor gedaan moeten worden en welke acties hier eventueel op moeten volgen. Zoals 
ook uit de probleemstelling blijkt, is het niet alleen belangrijk dat de winkel weet wát er gemeten 
moet worden, maar dat de winkel ook weet in welke volgorde dit moet gebeuren. Het efficiënt vullen 
van de schappen volgens het daarbij behorende bijvulinterval, kan alleen goed blijven verlopen indien 
alle voorraadgegevens correct blijven, levering vanuit het DC gelijk zijn aan de bestelde hoeveelheden 
en mutaties op de schappenplannen correct worden uitgevoerd. Het moment waarop iedere meting 
uitgevoerd moet worden kan niet los gezien worden van het moment in de cyclus bestellen - leveren 
- vullen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om de restvoorraad precies tussen twee levermomenten in 
te meten. Deze restvoorraad zal namelijk grotendeels nog in het schap zal passen vóór de volgende 
levering. De enige zinvolle meting is vlak vóór het vullen van de nieuwe vracht en/of vlak ná het 
vullen van de nieuwe vracht. Om te waarborgen dat de winkel alle activiteiten in de juiste volgorde 
uitvoert zijn deze vast gelegd in het schema in figuur 5.8: 
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werkschema winkel 
Bestellen : voor 08 :00 uur 

14 :00 uur en 20 :00 uur 

Figuur 5.8 : Werkschema winkel 
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In het bovenstaande schema staan alle activiteiten vermeld die betrekking hebben op het replenishment proces in de winkel. Hieronder wordt uitgelegd 
waarom deze activiteiten in deze volgorde uitgevoerd moeten worden. 

• Bestellen: Bestellen is een proces dat bij het gebruik van een automatisch bestelproces eigenlijk vanzelf moet gaan. Op dit moment zien winkels het 
bestellen als een proces dat 2 à 3 uur duurt doordat tegelijk met het bestellen het besteladvies wordt nagekeken en op artikelniveau de bestelling van DIS 
m.b.v.de handterminal wordt gecontroleerd. Doordat altijd externe factoren een rol spelen die invloed uitoefenen op de klantvraag (denk aan 
weersvoorspelling en lokale marktomstandigheden), is het niet mogelijk om het bestellen volledig automatisch te laten verlopen. Er zal altijd toezicht 
moeten zijn op de bestelling. Op het moment dat de voorraad controle en 005 meting losgekoppeld wordt van het bestellen, zal het bestelproces ook 
veel minder lang duren en zou het zelfs 's morgens voor opening van de winkel gedaan kunnen worden. Het meest zuivere moment om te bestellen is na 
sluitingstijd, op het moment dat de verkopen verwerkt zijn, leveringen gevuld zijn, eventuele restvoorraad in het magazijn bekend is en alle leveringen 
verwerkt zijn in het systeem. 

• 005 meting: Deze meting moet op twee momenten uitgevoerd worden, vlak voor het vulmoment, en vlak ná het vulmoment Op ditzelfde moment moet 
ook de hoeveelheid restvoorraad in het winkelmagazijn gecontroleerd worden. Uitgangspunt is dat de hoeveelheid restvoorraad in het herontwerp klein is; 
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• Cycle Count: Net als het bestellen dient een voorraadtelling plaats te vinden op het moment dat 
alle systeemdata zoveel mogelijk overeen komen met de fysieke voorraad in de schappen. Het 
voorraadtellen kan beginnen op het moment dat alle nieuwe vracht van de betreffende layout 
gevuld is en eventuele voorraad in het restmagazijn bekend is. In paragraaf 5.3 zal uitgelegd 
worden hoe bepaald kan worden welke layouts wanneer en in welke frequentie geteld moeten 
worden. Naast het tellen van artikelen die volgens de Cycle Count geteld moeten worden, worden 
hier ook artikelen geteld waarvan nog restvoorraad aanwezig is in het winkelmagazijn . Hiermee 
worden de artikelen bedoeld die voor het vullen van nieuwe vracht nog in het overslag deel van 
het winkelmagazijn staan. (zie figuur 5.4 in paragraaf 5.1.1); 

• Voorraad Correctie; Voorraad correctie dient plaats te vinden op artikelen waarvan tijdens de 
Cycle Count geconstateerd is dat de systeemvoorraad onjuist is. Het tellen en corrigeren van de 
voorraad dient een gescheiden handeling te zijn; 

• Verwerking DISDelnote's; Een DISDelnote is het elektronische leverbestand met daarin de 
artikelen die geleverd zijn vanuit het DC. Op basis van deze file wordt de systeemvoorraad 
opgehoogd. Verwerking van de DISDelnote dient telkens zo dicht mogelijk op het werkelijke 
vulmoment van de betreffende artikelen te gebeuren; 

• Meting hoeveelheid restvoorraad voor én ná vulmomenten: Een meting van de hoeveelheid 
restvoorraad heeft alleen zin vlak vóór of vlak ná het vulmoment 

• Vullen FM: Vullen Fastmovers. Na het leveren van de middagvracht moet deze meteen gevuld 
worden. De overige "Vullen FM" momenten zijn bedoeld voor artikelen die meer dan 2x per dag 
gevuld moeten worden. Zie hiervoor ook de uitleg in paragraaf 5.1.1. De werkelijk benodigde 
frequentie is per winkel verschillend, en dient dan ook per winkel bepaald te worden. 

Deze standaard werkwijze per winkel is afhankelijk van het bestel- en leverschema van de winkel. Een 
winkel met een afwijkend bestel- en leverschema heeft uiteraard andere bestel- en levertijden. De 
overige activiteiten zullen hierdoor met de lever- en vultijden meeschuiven. 

5.4 Voorraadnauwkeurigheid en een goede forecast 

Een goede voorraadnauwkeurigheid en een goede forecast methodiek zijn essentieel om een goede 
bestelling te kunnen maken en zodoende het replenishment proces te kunnen beheersen. In 
paragraaf 5.4.1. zal worden omschreven hoe Jumbo ervoor kan zorgen dat de 
voorraadnauwkeurigheid hoog blijft en in 5.4.2. zal uitgelegd worden wat er verbeterd kan worden 
aan het huidige forecast proces bij Jumbo. 

5.4.1 Voorraadnauwkeurigheid 

In de analyse fase van dit onderzoek (paragraaf 4.4.1.) is omschreven waarom het belangrijk is dat 
de systeemvoorraad nauwkeurig is en hoe groot het probleem bij Jumbo is. 

In de literatuur worden verschillende methoden omschreven om systematisch de 
voorraadnauwkeurigheid hoog te houden zonder alle SKU's in de hele winkel te hoeven tellen. Deze 
methoden worden vaak samengevat onder de noemer Cycle Counting. Hiervan bestaan echter 
verschillende varianten. De meest bekende methoden zijn: 

1. Random Sample Cycle Counting; 
2. ABC Cycle Counting; 
3. Process Control Cycle Counting; 

In deze paragraaf zal uitgelegd worden, wat precies de voor- en nadelen van deze methoden zijn en 
welke methode het meest geschikt is voor de retail branche. Eerst zal echter een korte uitleg worden 
gegeven van het algemene principe van Cycle Counting. 
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5.4.2 Cycle Counting 

Het begrip Cycle Counting is als volgt samen te vatten: 

Het schatten van het percentage SKU's in de populatie met een onjuiste systeemvoorraad, op 
basis van een steekproef. De voorraad van de SKU's in de steekproef wordt eventueel 
gecorrigeerd en er wordt systematisch gezocht naar oorzaken van de voorraadafwijkingen. 

Brooks (1995) geeft aan dat Cycle Counting een methode is om de voorraad nauwkeurigheid hoog te 
hóuden. De kracht van Cycle Counting zit volgens Brooks in twee eigenschappen van Cycle Counting: 

1. Een Cycle Count die de nauwkeurigheid van een deel van de systeemvoorraad meet, kan als 
schatter gebruikt worden voor voorraad nauwkeurigheid van de populatie. 

2. Cycle Counting moet gebruikt worden om oorzaken te vinden voor de afwijkingen in de 
systeemvoorraad . Indien van een bepaalde SKU tijdens een Cycle Count een oorzaak van de 
afwijking gevonden wordt, is het aannemelijk dat deze oorzaak ook bij andere SKU's 
problemen veroorzaakt. Het wegnemen van deze oorzaak zal dus de nauwkeurigheid van de 
gehele (of een deel van) deze voorraad verbeteren. 

Indien Cycle Counting alleen toegepast wordt om de voorraad hoogte aan te passen, dan kan gesteld 
worden dat Cycle Counting niet toegepast wordt. Men is dan alleen bezig met symptomen te 
verhelpen en niet de oorzaken weg te nemen. De voorraad zal dan oneindig lang gecorrigeerd moeten 
worden. Het is dan ook van groot belang dat de juiste doelstelling van Cycle Counting 
gecommuniceerd wordt naar de winkels en het DC 

In figuur 5.9 wordt het verloop van de voorraad nauwkeurigheid over de tijd in de situatie waarin 
voorraad onnauwkeurigheid alleen maar gecorrigeerd wordt, vergeleken met de situatie waarin de 
naast correctie ook actief wordt gezocht naar de oorzaken van deze voorraad onnauwkeurigheid. 
Vaak wordt Cycle Counting toegepast als ABC Cycle Counting waarbij de nadruk ligt op de SKU's met 
het hoogste omzetvolume (in geld gemeten). Deze manier van Cycle Counting is een manier waarop 
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Figuur 5.9: Verschil tussen Cycle Counting methoden 

5.4.3 Samenhang relevante parameters 

voornamelijk rekening wordt gehouden met 
de doelstelling van de retailketen, en minder 
met de klant. Een klant wi l namelijk graag 
dat leder product aanwezig is in de winkel, 
en niet alleen de snellopers of producten 
met een hoge eenheidsprijs. Een 
onnauwkeurige voorraad betekent een 
verhoogde kans op 005. Voor de klant is 
het net zo belangrijk dat ook nét dat ene 
langzaamlopende aanwezig is in de winkel. 
Een klant wil niet voor één product naar een 
andere supermarkt gaan, maar volgens het 
concept van one-stop shopping al zijn 
aankopen bij één supermarkt doen. 

Wanneer Cycle Counting wordt toegepast, wordt een steekproef gedaan om de 
voorraadnauwkeurigheid te meten. Voorraad nauwkeurigheid wordt vervolgens gecommuniceerd in de 
vorm van het VNP (Voorraad Nauwkeurigheids Percentage). Het VNP wordt hierbij als volgt 
gedefinieerd: 

Het geschatte percentage SKU's binnen het artikelbestand, waarbij de administratieve voorraad 
gelijk is aan de fysieke voorraad. 
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Hoe hoog het VNP is, hangt af van de tijd sinds de vorige Cycle Count en de afwijkingskans per 
periode. De afwijkingskans die ook als zodanig wordt gedefinieerd door Wilson (1995) is gedefinieerd 
als: 

De kans dat in een periode een verschil ontstaat tussen de systeemvoorraad en de fysieke 
voorraad bij een SKU. (Een periode is de tijd tussen twee Cycle Counts) 

De relatie tussen de verstreken tijd sinds de vorige Cycle Count en het VNP is redelijk simpel, 
namelijk: Hoe langer de tijd die verstreken is sinds de vorige Cycle Count, hoe lager het VNP. De 
relatie tussen de afwijkingskans en het VNP is complexer. Hier speelt namelijk nog een derde 
parameter een rol, namelijk de steekproefgrootte. 
De relatie tussen steekproefgrootte, afwijkingskans en VNP wordt hieronder stapsgewijs uitgelegd. 

• De afwijkingskans is de kans dat in een periode een verschil ontstaat tussen de 
systeemvoorraad en de fysieke voorraad bij een SKU. (Een periode is de tijd tussen twee 
Cycle Counts); 

• Hoe groter de afwijkingskans, hoe hoger het aantal SKU's waarbij pér periode een verschil 
ontstaat tussen systeemvoorraad en fysieke voorraad; 

• Hoe meer SKU's met een afwijking, hoe lager het VNP aan het eind van de periode; 
• Een Cycle Count corrigeert alleen de systeemvoorraad voor de SKU's die meegenomen 

worden in de steekproef; 
• Indien het VNP aan het einde van de periode t-1 boven de streefwaarde van laten we zeggen 

90% zat, moet de steekproef een x aantal afwijkingen uit de systeemvoorraad halen om er 
voor te zorgen dat de systeemvoorraad aan het einde van periode t nog steeds boven de 
streefwaarde van 90% zit; 

• Om de streefwaarde aan het einde van periode t te verbeteren kunnen er twee dingen 
gedaan worden: 
1. Het doen van een grotere steekproef gedaan pér periode, waardoor per periode méér 
foutieve SKU's opgespoord worden. 
2. De afwijkingskans wordt kleiner gemaakt, waardoor er minder fouten per periode 
ontstaan. In het eerste geval is de grotere steekproef structureel. In het tweede geval kan 
het ook zijn dat de steekproef grootte iets toeneemt of iets afneemt. Bij een kleinere 
afwijkingskans is namelijk ook de kans kleiner dat er een fout gevonden wordt in de 
steekproef. Hoe kleiner de afwijkingskans, hoe groter de steekproef moet worden om 
voldoende afwijkingen in de systeemvoorraad te corrigeren; 

Het laatste punt is precies de reden waarom het bij een lage afwijkingskans effectiever kan zijn om 
via een vast programma alle SKU's een of meerdere malen per jaar aan bod te laten komen. In plaats 
van het doen van steekproeven. Hiervoor moet dan ook worden gekozen bij Jumbo. 
Om het VNP op bijvoorbeeld 99,9% te houden is een hele grote steekproef nodig. Ter verduidelijking: 
Op een assortiment van 34000 artikelen betekent een VNP van 99,9% dat er 33966 artikelen moeten 
zijn met een correcte voorraad. Dit betekent dat er maar 34 artikelen mogen zijn met een foutieve 
voorraad. Stel nu er zijn in werkelijkheid 35 artikelen met een foutieve voorraad. De steekproef moet 
dan wel heel groot zijn om op basis van een steekproef een van de 35 artikelen met een foute 
voorraad te vinden en deze vervolgens te corrigeren om weer op een VNP van 99,9% uit te komen. 
Natuurlijk is de steekproef altijd een schatter voor het werkelijke VNP, waarbij de grootte van de 
steekproef mede het betrouwbaarheidsinterval van de schatting bepaalt. Om met hoge 
betrouwbaarheid op basis van een steekproef te kunnen zeggen dat het VNP 99,9% is, moet er een 
hele grote steekproef genomen worden. Het al dan niet aanwezig zijn van foutieve voorraadrecords 
kan gemodelleerd worden als een binominale verdeling. Deze benadering wordt ook gebruikt door 
Wilson (1995). Aangezien het betrouwbaarheidsinterval voor de binominale verdeling bij een grote n 
benaderd kan worden als een normale verdeling onder de voorwaarde dat p niet te dicht bij 0 of 1 
komt zal voor een betrouwbaarheidsinterval gelden dat: 
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(5 .12) 

Waarbij geldt: 
-;; = schatter voor Voorraad Nauwkeurigheids Percentage (VNP) 
n = steekproefgrootte 
Za;2 =de standaard error uit de normale kansverdeling 

Uit deze formule kan afgeleid worden wat de steekproef grootte moet zijn indien we met bijvoorbeeld 
95% zekerheid willen een voorraad nauwkeurigheid van 90% willen bevestigen. Dit is weergegeven in 
de volgende formule: 

n= e~ 2 r (p((l- p)) (5.13) 

Waarbij geldt: 
E =De maximale afwijking tussen de -;; en VNP 

p = Een schatter van het VNP op basis van eerdere metingen 

5.4.4 Cycle counting methoden 

Zoals reeds eerder vermeld zijn er verschillende Cycle Counting methoden: Random Sample Cycle 
Counting, ABC Cycle Counting en Process Control Cycle Counting. In deze paragraaf zal kort uitgelegd 
worden wat elke methode precies inhoudt, wat de voor- en nadelen van elke methode zijn en welke 
methode het beste bij Jumbo Supermarkten past. 

Random Sample Cycle Counting 
Bij deze techniek worden de SKU's t.b.v. de steekproef at random uit de populatie geselecteerd, 
waarbij iedere SKU in de populatie een even grote kans heeft om geteld te worden. Random Sample 
Cycle Counting wordt over het algemeen beschouwd als statistisch gezien de beste methode om 
voorraad nauwkeurigheid te meten. Een voorbeeld is om van een voorraadbestand van 10000 SKU's 
iedere dag 50 verschillende SKU's te tellen. Na vijf werkdagen zijn er dan 250 SKU's geteld. Door de 
voorraadnauwkeurigheid over de vijf dagen te middelen verkrijgt men een vrij nauwkeurige schatter 
van de voorraadbetrouwbaarheid. 

ABC Cycle Counting 
ABC Cycle Counting gebruikt de Pareto analyse voor het bepalen van de SKU's die meegenomen 
worden in de steekproef. De pareto analyse verdeelt de voorraad in A, B en C SKU's, waarbij de type 
A SKU's de X% SKU's zijn die 80% van het omzetvolume (in euro's) op jaarbasis voor rekening 
nemen. Type B SKU's zijn deY% SKU's die 15% van het omzetvolume voor rekening nemen en type 
C zorgt voor de resterende 5% omzetvolume. Bij ABC Cycle Counting worden de SKU's van type A 
enkele malen per jaar geteld, de type B SKU's iets minder vaak en de type C SKU's eenmaal per jaar. 

Process Control Cycle Counting 
De steekproeven bij process control Cycle Counting worden geselecteerd aan de hand van drie 
criteria: 

1. Location: Het Cycle Count proces begint met het toewijzen van een werkgebied aan iedere 
persoon die telt, bijvoorbeeld ieder een winkel gang. 

2. Ease of counting: Iedere SKU binnen dit werkgebied wordt bekeken door de teller, maar 
alleen de gemakkelijk te tellen SKU's worden geteld. Dit zijn dus óf alleen SKU's waar nog 
maar weinig voorraad van is, óf SKU's die zodanig verpakt zijn dat ze gemakkelijk te tellen 
zijn. Bij grote hoeveelheden van een SKU wordt de telling overgeslagen, wel wordt een 
schatting gedaan of de orde van grootte en de locatie klopt. 

3. Obvious error: Als een SKU er niet is, of op de verkeerde locatie ligt dan moet deze SKU 
geteld worden. 
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5.4.5 Voor- en nadelen van de methoden 

CycleCount Voordelen Nadelen 
methode 
Random Sample Cycle • Statistisch correct, geeft statistisch • Relatief grote steekproeven doordat 
Counting gezien de meest correcte moment alle SKU's ledere steekproef in 

opname van het VNP; aanmerking komen; 

• Constant aantal te tellen SKU's per • Aantal uren te tellen afhankelijk van 
periode; de voorraadpositie van de random 

geselecteerde SKU.'s, indien veel op 
voorraad, lang tellen; 

• Tellen vindt in willekeurige volgorde 
door de winkel plaats, is inefficiënt, 
veel zoektijd 

ABC Cycle Counting • "Belangrijke" SKU's worden vaker • Tellen vindt in willekeurige volgorde 
geteld, mits de klassen gebaseerd door de winkel plaats, is inefficiënt, 
zijn op de juiste criteria; veel zoektijd; 

• Als steekproef veel te groot, een veel 
kleinere steekproef geeft ook al een 
beeld van het VNP; 

Process Control Cycle • Efficiënt in het opsporen van fouten • Is geen goede meter van VNP% 
Counting en oorzaken; doordat er ruis is naar SKU's met een 

• Efficiënt doordat alleen makkelijk te foute voorraad; 
tellen SKU's worden geteld. • Willekeur in de selectie van te tellen 

• Efficiënt doordat niet kris kras door SKU's; 
de winkel gezocht hoeft te worden. • Er is een kleine kans dat SKU's nooit 

geteld worden; 
• Binnen de retail is het niet mogelijk 

om pér werkgebied een voorraadlijst 
af te drukken. Er dient een vertaalslag 
gemaakt te worden door de 
medewerker. Waardoor het 
noodzakelijk om méér SKU's te tellen 
dan normaal bij PCCC. 

• Er is een kans dat de teller naar de 
systeemvoorraad toe gaat tellen 
doordat de systeemvoorraad bekend 
is voor de tellinq. 

Tabel 5.7. : Voor- en nadelen van Cycle Count methoden 

Op basis van de bovengenoemde voor- en nadelen zou een kruising tussen PCCC en ABC Cycle 
Counting de beste manier zijn om Cycle Counting toe te passen in de retail. Indien PCCC toegepast 
wordt is het wél noodzakelijk dat de personen die tellen exact weten wáár de voorraad van een SKU 
zich kán bevinden in de winkel. 

In de volgende paragraaf zal uitgelegd worden hoe deze gekruiste versie van deze twee methoden er 
uit zou moeten zien voor Jumbo Supermarkten. 

5.4.6 Cycle Counting bij Jumbo Supermarkten 

Deze paragraaf behandelt de Cycle Count methode zoals hij bij Jumbo Supermarkten toegepast kan 
worden. Het combineert de sterke punten van Proces Cycle Counting met de sterke punten van ABC 
Cycle Counting. 

De artikelen waarvoor de kans op voorraadafwijking het grootst is, zijn de artikelen waarop die de 
meeste transacties ondergaan. Artikelen die 2x per dag besteld en geleverd worden hebben een 
grotere kans op een voorraadafwijking dan artikelen die slechts 1x per maand besteld worden. 
Artikelen met een hoge vulfrequentie hebben dus een grotere kans op voorraadonnauwkeurigheid. In 
paragraaf 5.1.1 is uitgelegd dat deze artikelen zijn ingedeeld in de Categorieën 1, en 2A. Dit zijn dus 
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precies de artikelen waarvoor gezorgd moet worden dat de systeemvoorraad zo nauwkeurig mogelijk 
in het systeem staat. De telfrequentie van deze artikelen zou dan ook hoger moeten zijn dan de 
artikelen in categorie 3. De zogenaamde ABC klassenindeling van ABC Cycle Counting zou bij Jumbo 
dus vervangen moeten worden door de categorie indeling zoals omschreven in paragraaf 5.1.1. 

Om het efficiënt tellen van artikelen mogelijk te maken kan binnen een telronde voor een bepaalde 
categorie artikelen Process Control Cycle Counting worden toegepast. Bij PCCC bepaalt de teller welke 
artikelen er geteld gaan worden op basis van het feit of een artikel makkelijk te tellen is of niet. Aan 
het einde van een telronde moeten wel voldoende artikelen geteld zodat niet afgedaan wordt aan het 
ABC Cycle Counting schema. Hoe deze twee elementen gecombineerd kunnen worden (genoeg items 
tellen die makkelijk te tellen zijn), zal in paragraaf 5.4.7 uitgelegd worden. 

5.4.7 Categorie indeling en telfrequenties per categorie 

In de literatuur worden verschillende manieren gebruikt om de benodigde telfrequentie te kunnen 
bepalen voor de verschillende categorieën artikelen. De meest gebruikte methode is om een 
indelingen in verschillende klassen van artikelen te bepalen op basis van omloopsnelheid x 
verkoopprijs en vervolgens voor iedere klasse een telfrequentie te bepalen. Het meest logische 
criterium voor de indeling in klassen bij Jumbo is een indeling volgens de categorieën zoals benoemd 
in paragraaf 5.1.2. Om de klant zo min mogelijk te confronteren met 005 door 
voorraadonnauwkeurigheid moet de systeemvoorraad van artikelen die vaak bijgevuld (en dus 
besteld) worden zo goed mogelijk overeenkomen met de werkelijke voorraad. Deze producten hebben 
namelijk enerzijds het grootste aantal transacties op de systeemvoorraad, en hierdoor de grootste 
kans op systeemvoorraad onnauwkeurigheid, anderzijds is voor deze artikelen de kans dat de klant 
geconfronteerd wordt met een 005 door een afwijkende systeemvoorraad ook het grootst. 

Voor de telfrequentie voor de verschillende klassen wordt het volgende schema voorgesteld: 

categorie Telfrequentie Totaal aantal SKU's DKW Totaal aantal te 
Eindhoven tellen SKU's per jaar 

Cat 1 & Cat 2 overdag 6 x per jaar 2459 14754 
Cat 2 's-avonds 3 x per jaar 1394 4182 
Cat 3 2 x per jaar 3975 7950 
Totaal 7828 26886 

Tabel 5.8: Telfrequentles artikelen 

Indien we uitgaan van 50 weken x 6 dagen per week = 300 teldagen per jaar, betekent dit dat er 
ongeveer 90 5KU's per dag geteld moeten worden op de DKW afdeling volgens het bovenstaande 
schema. Een ervaren teller heeft hier minder dan een uur per dag werk mee. Bedenk dat zoveel 
mogelijk makkelijk te tellen 5KU's geteld worden. Dit zou betekenen dat met een extra inzet van 300 
uur per winkel per jaar het aantal 005 met 18% zou kunnen verminderen. Uit Van den Pol, 2005 
blijkt dat het omzet verlies door 005 geschat kan worden op 16,2 miljoen per jaar. 18% van 005 
wordt veroorzaakt door systeemvoorraad onnauwkeurigheid. Dit betekent dat het geschatte 
omzetverlies door onjuiste systeemvoorraad € 2,9 miljoen euro per jaar is. Hierbij worden extra 
handling kosten en extra voorraadkosten door onnauwkeurige voorraad buiten beschouwing gelaten. 
De 300 uur die elke winkel per jaar moet investeren moeten dan ook opwegen tegen deze € 2,9 
miljoen extra omzet per jaar. Bij loonkosten van € 15,- per uur zouden deze totale kosten voor 92 
winkels uitkomen op € 414000. In Jumbo Eindhoven zou met het aantal artikelen in tabel 5.8 met de 
bijbehorende telfrequentie dus per dag het volgend aantal artikelen geteld moeten worden: 

Cat 1 & Cat 2A : 50 artikelen per dag 
Cat 2B : 14 artikelen per dag 
Cat 3: : 27 artikelen per dag 
Uiteraard is het mogelijk om op drukke dagen in de winkel (bijvoorbeeld vrijdag en zaterdag) niet te 
tellen en op minder drukke dagen meer te tellen. 
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Op het moment dat deze SKU's geteld worden moet geregistreerd worden voor hoeveel SKU's de 
voorraad gecorrigeerd moet worden. Het percentage artikelen dat een onjuiste voorraad heeft wordt 
vervolgens gebruikt als schatter voor het VNP dat in een grafiek gepresenteerd wordt in de 
bedrijfskantine. Hierbij neemt de nauwkeurigheid van de schatter aanzienlijk toe indien alle metingen 
van één week gecombineerd worden en hier een gemiddelde over berekend wordt. Deze grafiek moet 
wekelijks worden geüpdate waarbij wordt aangegeven of het gemiddelde VNP van deze week is 
verbeterd sinds de vorige week. 

Oorzaakanalyse Voorraadonnauwkeurigheid 
Indien op basis van de voorraadtellingen blijkt dat het VNP laag is, moet gezocht worden naar de 
oorzaken hiervan en moet een actieplan opgesteld worden om ervoor te zorgen dat deze oorzaken 
weggenomen worden. In bijlage 13 is een Ishikawa diagram opgenomen dat een overzicht geeft van 
mogelijke oorzaken van voorraadonnauwkeurigheid. Dit diagram is gebaseerd op een onderzoek van 
Paalvast (1995) en geeft alleen relevante oorzaken voor de retail weer. Iedere tak binnen het 
Ishikawa diagram vereist een ander type opsporing van de verschillende oorzaken en een andere 
aanpak om de oorzaken aan te pakken. In de tabel 5.9 zal voor iedere tak weergegeven hoe naar 
deze oorzaken gezocht kan worden en wat voor een type actie er genomen moet worden. 

Tak binnen diagram Opsporing Oplossing 
Methoden In systemen kassa's, derving Op artikel en op dagniveau 

verwerken leveringen. meten waar de belangrijkste 
oorzaken zitten. 

Mensen Voornamelijk fouten op inkomende Op basis van gevonden 
leveringen vanuit DC en verkopen aan oorzaken mensen trainen en 
de kassa. Opsporing door steekproeven bijscholen. Eventueel, indien 
binnenkomende leveringen en mogelijk oplossing zoeken in 
kassabonnen technische hulpmiddelen. 

Middelen Moeilijk op te sporen en waarschijnlijk Oplossing in verbeteren van 
ook het kleinste aandeel in voorraad procedures om fouten te 
onnauwkeurigheid. controleren. 

Meting I Telling Controle (steekproeven) na telling om Beloning door bij hoge voorraad 
nauwkeurigheid van teller te nauwkeurigheid en weinig 
controleren. telfouten de telfrequentie te 

verlagen (Millet (1994) 
Tabel 5.9 : Oorzaken voorraadonnauwkeunghe1d 

Combineren van ABC cycle counting met Process Control Cycle Counting 
Om ABC Cycle Counting te kunnen combineren met de voordelen van PCCC, is het noodzakelijk dat 
iedere telronde voldoende artikelen aanwezig zijn die makkelijk te tellen zijn en dat toch voldaan kan 
worden aan het aantal te tellen artikelen per dag volgens de ABC Cycle Count frequentie. Om dit 
mogelijk te maken moeten dus meer artikelen kandidaat zijn om te tellen dan dat er werkelijk geteld 
moet worden. Een oplossing hiervoor is om te starten met de SKU's kandidaat te stellen die 
bijvoorbeeld de komende 6 dagen geteld zouden moeten worden. Indien op basis van de benodigde 
Cycle Count frequentie bijvoorbeeld blijkt dat iedere dag 100 artikelen geteld moeten worden, dan 
moeten er dus 600 artikelen getoond worden in het schema van te tellen artikelen. Dit schema schuift 
iedere dag op. De 100 artikelen die vandaag geteld worden verdwijnen van de lijst, en vervolgens er 
komen weer 100 nieuwe artikelen met de eerstvolgende en meest recente teldatum bij. Het hoeft dus 
niet zo te zijn dat vandaag alleen de artikelen geteld worden die ook als teldatum vandaag hebben. 
Het kan best zo zijn dat vandaag een artikel geteld wordt dat eigenlijk pas over 6 dagen aan de beurt 
is en dat een artikel dat eigenlijk uiterlijk vandaag geteld had moeten worden pas morgen aan de 
beurt komt. 
De restrictie die hier aan toe gevoegd moet worden is dat artikelen niet langer dan 6 dagen ná hun 
gewenste teldatum geteld mogen worden. Iedere telronde begint dan ook met het wegwerken van de 
artikelen die 6 dagen geleden geteld hadden moeten worden. Uitgangspunt in deze werkwijze is dat 
elk artikel in een tijdsbestek van 14 kalender dagen op een makkelijke manier geteld moet kunnen 
worden. Het automatisch bestelsysteem moet bij houden welke artikelen op welk moment en in welke 
frequentie geteld moeten worden. 
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Herkennen van te tellen artikelen en elektronische schaplabels 
De persoon of personen die artikelen gaan tellen moeten kunnen herkennen welke artikelen in 
aanmerking komen om te tellen . De ideale situatie zou zijn dat winkels hun elektronische schaplabels 
gebruiken om de artikelen aan te geven die geteld moeten worden. De winkel moet hiervoor de 
elektronische schaplabels na sluitingstijd om kunnen zetten in de stand "voorraadtellen". Hieronder 
staat een omschrijving voor de manier waarop winkel personeel de te tellen artikelen kan herkennen 
bij al dan niet gebruiken van elektronische schaplabels. 
Het automatisch bestelsysteem bevat een module die het cyclisch tellen van producten ondersteunt. 
Deze module houdt bij welk artikel op welk moment geteld moet worden. Deze gegevens kunnen 
eenvoudig doorgezonden wordt naar de elektronische schaplabels. Na sluitingstijd kan dus op de 
schaplabels voor deze artikelen makkelijk de actuele systeemvoorraad getoond worden. Het is de 
bedoeling dat er alleen op de schaplabel van artikelen die in aanmerking komen voor tellen een 
systeemvoorraad weergegeven wordt, de rest van de schaplabels moet blanco blijven. 
De artikelen waarvoor geldt dat zij bijvoorbeeld zeven dagen geleden al geteld hadden moeten 
worden moeten een extra indicatie krijgen waaruit blijkt dat deze artikelen verplicht zijn om te tellen. 
Voor de rest van de artikelen kan de teller zelf beslissen of het artikel geteld wordt of niet. Dit moet 
mede beoordeeld worden op basis van de systeemvoorraad op het elektronische schaplabeL Indien de 
inschatting is dat de voorraad die op het label getoond wordt, niet overeen kan komen met de 
werkelijke schapvoorraad is dit een trigger tot tellen. Ook makkelijk te tellen artikelen doordat de 
fysieke schapvoorraad laag is, of waarvan het schap helemaal vol worden geteld . Door middel van de 
handterminal moet de systeemvoorraad vervolgens aangepast worden. Zodra er voldoende artikelen 
geteld zijn moet er een signaal uit de handterminal komen. 

Zonder elektronische schaplabels 
Indien er geen elektronische schaplabels aanwezig zijn in de winkel moet via een lijst die dagelijks uit 
de printer rolt worden weergegeven welke artikelen vandaag geteld moeten worden, en welke 
artikelen geteld kunnen worden. Deze lijst moet gesorteerd zijn op achtereenvolgens: layout, sectie, 
plank en positie van het artikel op de plank. Op deze lijst moet ook de actuele systeemvoorraad van 
de artikelen weergegeven worden. Met de handterminal moet vervolgens de nieuwe systeemvoorraad 
ingevoerd worden. 

5.4.8 Forecast 

Zoals vermeld in de scope van dit onderzoek ligt in dit verslag minder nadruk op het herontwerp van 
het forecast proces. Dit neemt niet weg dat een goede forecast essentieel is voor de werking van een 
automatisch bestelsysteem. Uit Pol, van den (2005) blijkt dat vraag hoger dan verwacht volgens 
forecast bij Jumbo 15% van het aantal 005 veroorzaakt. Het afwijken van de forecast wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat Jumbo niet op artikelniveau op basis van de voorspelde vraag per 
dag de forecast kan aansturen. Zie ook paragraaf 4.4.2. 
De gemiddelde weekvraag per artikel berekend door middel van Exponential smoothing wordt telkens 
verdeeld aan de hand van het trading profile van de subgroep waartoe het artikel behoort. Jumbo 
heeft er dan ook belang bij dat het automatische bestelsysteem in staat is om op dagniveau per 
artikel een voorspelling te doen van de verkopen. 
Ook het verbeteren van het forecast algoritme waarbij rekening gehouden wordt met trends in de 
omzet kan waardevol zijn. Dit voorkomt dat de parameter alpha van het exponential smoothing 
algoritme telkens aangepast moet worden indien de omzet van een artikel wijzigt. 
Aanbeveling is dan ook dat nader onderzoek gedaan wordt naar de methode van forecasten bij Jumbo 
waarbij de nadruk moet liggen op het ontwikkelen van een forecast op artikel niveau. 
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5.5 Conclusies herontwerp 

Verkleinen hoeveelheid restvoorraad 
Om de hoeveelheid goederen die na een levering als restvoorraad in het magazijn komt te staan terug 
te kunnen dringen moet de leverfrequentie en het t ijdstip van leveren van ieder artikel aangepast 
worden aan de logistieke kenmerken van het artikel. Deze logistieke kenmerken zijn de 
schapcapaciteit, vraag per dag, collogrootte en minimale voorraad. Om dit te kunnen doen is een 
beslisboom ontworpen die artikelen classificeert op basis van deze logistieke kenmerken. Om deze 
classificatie te doen wordt gebruik gemaakt van informatie in het automatische bestelsysteem. 

Deze beslisboom classificeert de artikelen om te kunnen bepalen: 
1. Welke artikelen uitgepakt moeten worden in het DC om restvoorraad te voorkomen omdat de 

collo bovenop de minimale voorraad niet in het schap past; 
2. Wat de leverfrequentie moet zijn van ieder artikel en op welk(e) moment(en) het artikel moet 

worden gevuld; 
3. Voor welke artikelen het vulmoment uitgesteld kan worden om restvoorraad te voorkomen. 

De leverschema's en geleverde hoeveelheden van iedere afzonderlijke SKU moet vervolgens 
aangepast worden aan de bovenstaande classificaties. Producten waarvan minder dan de collo + 
minimale voorraad in het schap past, moeten worden uitgepakt. 
Door de bovenstaande maatregelen kan de hoeveelheid restvoorraad in het winkelmagazijn 
aanzienlijk worden verkleind waardoor een heleboel overbodige handling voorkomen wordt. 

Beheersing van het replenishment proces 
Op het moment dat de goederenstroom gedifferentieerd wordt aangestuurd, en hierdoor de 
hoeveelheid restvoorraad is verkleind is het belangrijk dat de overige processen die het resultaat van 
het replenishment beheerst worden uitgevoerd. Voor beheersing zijn de volgende zaken van belang: 

1. De doeltoestand moet bekend zijn; 
2. Het proces moet in staat zijn om de doeltoestand te meten en te bereiken; 
3. Er moet een mogelijkheid zijn om het proces te beïnvloeden. 

De doeltoestand van het replenishment proces moet zijn: 

De doeltoestand van het replenishment proces is dat de juiste producten op het juiste moment in 
de juiste hoeveelheden in het schap terecht komen met de minst mogelijke effort. 

Het is essentieel dat winkels actief gaan meten of deze doeltoestand bereikt wordt, en of bijsturen 
noodzakelijk is. Op dit moment signaleren winkels namelijk veel te laat dat ze in een negatieve spiraal 
zitten waar ze zonder inzet van extra handling en uren niet meer uitkomen. Het bereiken van deze 
doeltoestand kan alleen door alle werkzaamheden die betrekking hebben op het replenishment proces 
in de juiste volgorde uit te voeren. Hiervoor is dan ook een standaard werkwijze opgesteld waarin 
vastgelegd is op welk moment de winkels welke werkzaamheden moeten uitvoeren. 

Een van de belangrijkste processen die bepalen of het replenishment proces beheerst kan worden 
uitgevoerd is het proces dat ervoor zorgt dat de systeemvoorraad nauwkeurig is. Jumbo heeft op dit 
moment geen systematiek om te zorgen voor een nauwkeurige systeemvoorraad. Naar aanleiding 
hiervan is een methode ontworpen waarmee Jumbo ervoor kan zorgen dat de 
voorraadnauwkeurigheid hoog blijft door iedere dag van een vast aantal producten in de winkel de 
voorraad te controleren. 
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Miai•~lt:: fwactic:'l'c:rei:s:tea d'IOQ ~'I'OIId d'IOQ :a'I'OIId d'IOQ ~YOIId d'IOg ~'I'OIId d'IOg ~'1'011 d'IOQ ii'I'OIId 
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werkzaamheden ........... 41ï ........ ............ 41••4•r41•4J •rii41•4J ••t•r41•• 
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Bijlage 2 MutatieliJst Thieu Seelen 

Snapshot uit de mutatielijst van Thieu Seelen week 20 

In de layout 132 broodbeleg is te zien dat er voor twee artikelen twee vervangende artikelen worden opgenomen in het assortiment. In 104 gaan drie 
artikelen uit het assortiment. 

104 5582504 BROODJE ROOKWORST COMPAXO 0294GR Uit ass. 
5624908 DOT INTERNATI.BERLIN STRUIK 0300GR Uit ass. 
5625106 DOT INTERNATI.AMERIC STRUIK 0300GR Uit ass. 

132 Reform 2001209 LUCHT.MUESLI ROZIJN ZONNATURA 0450GR Uit ass. 
5609305 CRACKERS VEZELRIJK GLUTAFIN 0200GR Uit ass. 
5638909 LUCHTIGE CRACKERS 3PAULY 0125GR In ass. 
5743605 KIKKER KNIJPFR.AARDS ZONNATURA 0180GR In ass. 

177 Onderleggers 2814404 KAASVLINDERS EURO PATIS 0100GR In ass. 
5776309 GOUDACARRE VAN KOOTEN 0100GR Uit ass. 
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Bijlage 3 Dagbericht 

DAGBERICHT AFDELING CATEGORY MANAGEMENT 
Dag: Vrijdag 12 Mei 2006 

DIT DAGBERICHT BEVAT INFORMATIE VOOR DE VOLGENDE AFDELINGEN 
DKW DIEPVRIES ZUIVEL KASSA/COUNTER VERPAKKINGSMATERIALEN 

x x 

UITLEVERING WK FOLDER 
Vanaf komende zaterdag worden de WK artikelen uitgeleverd waarop u heeft ingetekend. De uitlevering zal in 2 delen plaats gaan vinden. Dit vanwege het 
feit dat er enkele THT prAlducten tussen zitten (o.a. koek). Het tweede gedeelte van de WK folder zal in week 21 naar u worden afgestuurd. 

BOYCOT KPN E-VOUCHER 
Zoals u weet staan de marges op beltegoeden al jaren onder druk. Ook nu worden wij weer geconfronteerd met een aankondiging dat opnieuw de condities 
van KPN verslechterd worden. 

Alphyra, onze toeleverancier van beltegoeden, heeft in samenspraak met Superunie daarom besloten om dit niet te accepteren en weigert om die reden nog 
langer KPN beltegoeden te distribueren. Momenteel geldt deze boycot voor onbepaalde tijd. 
Jumbo steunt uiteraard deze boycot. Als wij niets doen dalen de marges nog verder! 
Vanaf maandag 15 mei a.s. kunnen er geen KPN I Hi I Telforte-vouchers worden uitgedraaid . 
Via het dagbericht houd ik u op de hoogte! 

DUNI 31N1 TETE A TETE 
In Mijn Jumbo nr 4 staat de TETE A TETE 3/Nl van Duni. 
De actie is in week 16 gestart en staat dus in Mijn Jumbo, om goede verkopen te realiseren is een goede presentatie noodzakelijk. 
Graag willen wij u dus verzoeken dit artikel optimaal te presenteren, indien u een extra kassamandje heeft is dit ook een optie. 
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MANCOMELDINGEN 

Niet leverbaar· 
Winkel nr OMSCHRIJVING MERK Leverbaar I Opmerkingen 
5592909 Ananas 8 schijven O'lacy Onbekend 
236705 Zalm Fancy Pink Great Ocean Week 19 
1870009 Rijstdessert Limelco Onbekend 
5109701 Friso Comfort 1 Friso Leverbaar eind week 18 
5115604 Gebit Reiniqinqstabletten Vipdent Beschikbaarheid onbekend 
1212702 Liquigel Omo Eind week 19 
1650505 Tandf>asta Sesamstraat Sensodyne Leverbaar medio mei 2006 
2480409 Pinetage Rose Bergschad. Eind week 20 
2026406 Bisc & Twix Mars Beschikbaarheid onbekend 
1089609 Lunche on Meat Zwanenberg Week 18 ivm verpakkingsproblemen. 
0952605 Makreel snack tomaat John West Week 21 
4867300 Party-augurk zuur Koeleman Onbekend wanneer leverbaar 
5478103 Slafikp Fijn gekruid Kuhne Week 18 leverbaar 
0117803 Bak en braad vloeibaar Becel Eind week 18 weer leverbaar 
1111108 Ijshoorntjes Suncon Eind week 22 leverbaar 
5626307 Fusion Strawberry/lime Stimorol Onbekend 
0898600 Melange de France Outsi Week 19 Leverbaar 
2090406 Fluff vanilla Fluff Onbekend 
2090503 Fluff strawberry Fluff Onbekend 
Beperkt leverbaar: • 
*Conimex Woksauzen zijn tijdelijk niet leverbaar ivm een overschakeling naar een nieuwe verpakking. 
*Verschillende varianten Nescafé Pads zijn pas leverbaar in week 19 de leverancier kan de hoge vraag niet aan. 
*Verschillende varianten Aquarius zijn zeer beperkt leverbaar i.v.m. productieÇ>roblemen bij de leverancier. 

* Een aantal varianten Olvarit/Bebirix zijn nog niet leverbaar. 

* Perfect Draft: Hertog Jan Dommelsch en Jupiler zijn beperkt leverbaar 

* Bolletje is weer (beperkt) leverbaar. 

SUPERUNIE BESLUIT: 
* In verband met een SUPERUNIE BESLUIT zijn diverse artikelen van Sanex en Prodent niet leverbaar. 
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Vervangende Artikelen 12-mei-06 

Uit D-pack Winkel OMSCHRIJVING MERK EAN-CE Grp HE CE Inh. Jumbo Jumbo 
I nr Inh. TIL EDLP 
In 
UIT 154309 5624908 DOT INTERNATI.BERUNER STRUIK 8710533100284 104 12 ZK 300 GR 2 29 2 29 
IN 138935 4944704 DOT BBQ-WORST ORIGINAL STRUIK 8710533100116 104 12 ZK 300 GR 2 19 2 19 
UIT 154315 5625106 DOT INTERNATI.AMERICAN STRUIK 8710533100291 104 12 ZK 300 GR 2 29 2 29 
IN 138950 4944909 DOT BBQ-WORST AMERICAN STRUIK 8710533100123 104 12 ZK 300 GR 2 19 2 19 
UIT 74742 3574105 GEMBER BOL HAL BAUKJE 8722300004015 33 12 PT 225 GR 1 55 1 55 
IN 171752 5744601 PERZIKSTUKJES OETKER 8710466235428 33 8 PT 100 GR 1 59 1 59 
UIT 115978 2610604 AARDBEI 6PK TAKSI 8713300069548 191 5 6P 200 ML 0 95 0 92 
IN 169551 2818809 BOSVRUCHTEN 6PK TAKSI 8713300042688 191 5 6P 200 ML 0 95 0 92 
UIT 142474 2694905 SPRANKELSAP APP/UM SOURCY 8715600226560 192 12 FL 1500 ML 119 119 
IN 172063 2830205 SPRANKELSAP APP.LIM. SOURCY 8715600229080 192 12 PK 1000 ML 0 89 0 89 
UIT 142477 2695103 SPRANKELSAP APP/CRAN SOURCY 8715600226584 192 12 FL 1500 ML 119 119 
IN 172060 2830108 SPRANKELSAP APP.CRAN SOURCY 8715600229066 192 12 PK 1000 ML 0 89 0 89 
UIT 513504 513504 CAMPO BOR.ROSE2*04.2 MARQUES 8413354011226 204 6 FL 750 ML 2 49 2 49 
IN 172358 2830604 ROSADO 3*05.2 TESORO 8710624028725 204 6 FL 750 ML 2 49 2 49 
UIT 5776309 5776309 GOUDACARRE VAN KOOTEN 8710774056012 177 15 PK 100GR 089 0,89 

EURO 
IN 167118 2814404 KAASVLINDERS PATISSERIE 8710768006122 177 20 PK 100GR 089 0,89 
UIT 4247000 4247000 LOONEY TUNES BOFIN 5410421000872 150 24 ZK 150 GR 0 89 0 89 
IN 164115 28018@9 ERNST&BOBBIE BISCUIT PATRIA 8716496556625 150 12 ZK 180 GR 0 89 0 89 
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Maken van een bestelling: 
Symbol Kies voor 1 Bestelling ( toets 1 dan ENTER ) 
Symbol Kies voor 2 Order wijzigen ( toets 2 dan ENTER ) 
Symbol Scan de artikelnummers van de produkten die je wilt bestellen 
Symbol Het getallinks is de bestelling, rechts daarvan staat de voorraad. 
Symbol Als je klaar bent druk je net zo vaak op de ENTER toets totdat er een pieptoon klinkt 

Verzenden van de bestelling naar de DIS-PC: 
DIS PC Dubbelklik op icoontje AANPASSEN DKW 
Symbol Zet de handterminal in de ereadie 
Symbol Kies voor 1 Bestelling_ ( toets 1 dan ENTER ) 
Symbol Kies voor 3 Zenden order ( toets 3 dan ENTER ) 
Symbol Let op, de handterminal heeft 30 seconden nodig om de wijzigingen te controleren 
Symbol Kies voor 1 Start zenden ( toets 1 en druk op ENTER ) en wacht tot de bestelling is 

overgehaald van de Symbol naar de PC 

Derving: 
Scannen van derving: 
Symbol Kies voor 2 Artikel tellen ( toets 2 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 1 Artikel tellen ( toets 1 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 3 Derving tellen (toets 3 en druk op ENTER) 
Symbol Kies voor 1= Overschrijven of 2= Toevoegen 

Laden: 
DIS PC Staat klaar om de voorraden te laden in de handterminal 
Symbol Kies voor 2 Artikel tellen ( toets 2 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 2 Voorraadcontrole ( toets 2 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 1 Voorraad invoer _l toets 1 en druk op ENTER) 
Symbol Kies voor 1 Start invoer ( toets 1 en druk op ENTER } 
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Wijzigen: 
Symbol Kies voor 2 Voorraad wijzigen ( toets in 2 en druk op_ ENTER ) 
Symbol De artikelen kunnen nu gecontroleerd worden 
Symbol Druk na het controleren net zo lang op ENTER totdat de Symbol een pieptoon geeft 

Overhalen naar PC: 
DIS PC Kies voor User DKW 
DIS PC Dubbelklik op icoontje NIEUWE VOORRAAD 
Symbol Kies voor 2 Artikel tellen ( toets in 2 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 2 Voorraadcontrole ( toets 2 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 3 Zenden voorraad (toets in 3 en druk op ENTER) 

Symbol 
Kies voor 1 Start zenden ( toets in 1 en druk op ENTER ) De voorraden worden nu 
van de handterminal naar de PC verstuurd 

Voorraad tellen: 

Tellen van artikelen: 
Symbol Kies voor 2 Artikel tellen ( toets 2 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 1 Artikel tellen ( toets 1 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 1 Voorraad tellen ( toets 1 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 1= Overschrijven of 2= Toevoegen 

Verwerken van de getelde artikelen: 
DIS PC Kies voor User VOORRAADBEHEER 
DIS PC Dubbelklik op icoontie INVOER VOORRAAD 
Symbol Kies voor 2 Zenden voorraad ( toets 2 en druk op ENTER ) 
Symbol Kies voor 1 Start zenden ( toets 1 en druk op ENTER ) 
Symbol Let op, indien de voorraden correct zijn verwerkt kies voor Overschrijven 

,, 
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Bijlage 5 DIS Order leveling Script 

In deze bijlage wordt het Order leveling script dat DIS gebruikt nader uitgelegd aan de hand van een 
voorbeeld. 

Script 

1 Define allowable units = weekly sales * 4 
2 Define adjusted store capacity = ( Store capacity * layout percentage) 
3 Define available free space = adjusted store capacity - baak stock - recommended order- due ins 

4 lf adjusted store capacity is greater than allowable units: 
5 Order levelling units = allowable units - baak stock - recommended order- due in 
Otherwise: 
6 Order levelling units = available free space 
7 Order levelling cases = order levelling units I unit case quantity rounded down 

Dit script zal uitgelegd worden aan de hand van een SKU met de volgende gegevens: 
Schapcapaciteit = Store capacity = 10 
Collo grootte = 6 
Bookstock = systeemvoorraad = 2 
Recommended order = 4 
Due in = 2 
Layout percentage = 90% 

1 
De eerste stap is het berekenen van de hoeveelheid producten die maximaal in het schap mogen 
komen te liggen. Dit wordt gedaan door de vraag over vier weken te berekenen. 
Allowable units = 4*4 =16 
2 
Stap 2 is het berekenen van beschikbare ruimte in het schap dat beschikbaar is om eventueel aan te 
vullen met order leve/ing. Voor de bovenstaande SKU zou dit zijn: 
Adjusted store capacity = 10 * 0,9 = 9 

3 
In regel drie wordt de totale schap capaciteit berekend. Een winkel ken namelijk aan iedere layout een 
aangepaste schapcapaciteit toe. De standaard schapafmeting is namelijk 55 cm??. Door 
omstandigheden kan het nodig zijn om het percentage artikelen dat in het schap past te verkleinen. 
In veel winkels wordt maar 90% van het schap benut. 
De totale schapcapciteit is dus: 
Available free space = 9 -2-4-2 = 1 

4 Indien de adjusted store capacity groter zou zijn dan allowable units, dan wordt het aantal units dat 
door order leveling toegevoegd mag worden aan de bestelling: (LET OP/ Aan deze voorwaarde wordt 
hier dus niet voldaan) 

5 
Order leveling units = allowable units- baak stock - recommended order - due in 

6 
' <j I~ 

Indien al groter is dan de adjusted store capacity dan mag maximaal de available space toegevoegd 
worden aan de bestelling: 
Order leveling units = available space = 1 

7 
Afronding naar beneden op hele colli: 
Order leveling cases = 1 I 6 =0 
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Bijlage 8 Meet- en Regel Cycli 

In deze bijlage zullen enkele basis begrippen van Meet - en regel cycli worden uitgelegd. Voor meer 
info zie (Veld, in 't 1998) 

Om de begrippen sturen en regelen te verduidelijken, zal een vergelijking gemaakt worden met een 
zeilboot: 
De koers van de zeilboot kan gestuurd worden als de externe invloeden op de boot constant zijn, en 
de koers eenmalig ingezet kan worden, zonder dat die nog tussentijds gewijzigd hoeft te worden. 
Indien dezelfde boot wél onderhevig is aan externe invloeden, zoals wijzigende windrichtingen of 
veranderende stromingen, dan moet de koers van de boot geregeld worden. De wind- en 
stromingssterkte, maar ook de wind- en stromingsrichting moet continu worden gemeten en op basis 
van de meetresultaten moet de koers worden bijgeregeld. 

orrectie op koers 
>----.okl.b.v. wind en 

tromin!iJ 

I 
I 

>-----T"-------~-+1 Boottocht 

Figuur 88.1: Regelkring boottocht 

In feite wordt in deze figuur een combinatie weergegeven van voorwaartse koppeling en 
terugkoppeling. In bijlage 8 wordt verder op deze manieren van koppeling ingegaan. 

In tabel 88.1 wordt de zeilboot en de processen die de koers beïnvloeden vergeleken met het 
replenishment proces bij Jumbo. Net als bij de koers van de boot zijn er bij het replenishment proces 
een aantal processen die het behalen van de doeltoestand van het replenishment proces beïnvloeden. 
Om de doeltoestand toch te kunnen blijven bereiken is het belangrijk dat continu gemeten wordt wat 
de invloed is van de processen die het replenishment proces beïnvloeden. Op basis van de gemeten 
invloed, moet vervolgens worden bijgeregeld zodat het doel van het replenishment proces in zicht 
blijft. Een extra moeilijkheid in het geval van het replenishment proces bij Jumbo is dat deze 
processen onderling ook nog van elkaar afhankelijk zijn. 

Koers van de boot Rep/enishment proces 
Wind Voorraad mutaties 
Stroming Forecast 
Diepte Schapmutaties 
Andere boten Concurrentie 

Tabel: 88.1 Processen waarvan de koers van de boot respectievelijk het replenishment proces afhankelijk zijn 

Schematisch ziet een meet- en regelcyclus er als volgt uit: 

Regelfunctie ··------ Regelfunctie 
1 

• Proces 
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Figuur 88.1.: Meet- en regelschema 

Een meet- en regelproces bestaat uit een invoerstroom die vergeleken wordt met een norm alvorens 
het proces in te gaan. Vervolgens vindt er een bewerking op de invoerstroom plaats door een proces 
dat resulteert in een output. Deze output wordt weer vergeleken met een norm wat al dan niet leidt in 
een correctieve actie. 

Een meet- en regelcyclus kan op verschillende manier regelen (Veld, in 't, 1996 hoofdstuk 5): 

Voorwaarts regelen ( voorwaartskoppeling --> feedforward) 
Hierbij worden de input en de processen zelf om de relevante grootheden te compenseren om op 
deze manier toch een goede output krijgen. 
Kernwoord: Oorzaak bepaalt ingreep 

Terugwaarts regelen (terugkoppeling) 
Hierbij wordt het resultaat van het proces gemeten en afwijkingen van de norm gecompenseerd met 
corrigerende maatregelen bij de invoer of het proces. 
Kernwoord: Resultaat bepaalt ingreep 

Als de gemeten afwijkingen bij de uitvoer en de correctie bij de invoer het zelfde teken (plus of min) 
hebben dan kan een opslinger effect optreden. Dit wordt meekoppeling genoemd. Hebben de 
afwijking en correctie een tegengesteld teken dan kan het proces terugkeren naar norm. Dit heet 
tegenkoppel ing. 
Om meekoppeling te voorkomen is de tijdigheid van informatie belangrijk. Reactie op een uitvoer 
dient zo snel mogelijk plaats te vinden ná het meetresultaat omdat anders wellicht op de verkeerde 
manier geregeld wordt. Vergelijk het met een kraan met daarop aangesloten een tuinsproeier. Indien 
de tuinsproeier niet te zien is vanaf de plek waar de kraan staat en de aanvoerstroom naar de kraan 
wisselt ook nog eens van stroomsterkte dan is het moeilijk regelen. Indien de kraan opengedraaid 
wordt moet er eerst naar de tuinsproeier gelopen worden om te kijken of deze hard genoeg sproeit. Is 
dit niet het geval dan moet er terug gelopen worden naar de kraan om de kraan verder open te 
draaien. Indien in de tussen tijd de aanvoer stroomsterkte verandert is (die is bijvoorbeeld groter 
geworden) dan resulteert het verder opendraaien van de kraan in meekoppeling. De sproeier zal na 
controle harder sproeien dan bedoeld. Wat hier eigenlijk zou moeten gebeuren is het meten van de 
aanvoerstroom en het opvangen van wisselende stroomsterktes in de aanvoer stroom. 

Toevoegen van het ontbrekende 
Hierbij wordt niet ingrijpen in het proces of de invoer, maar wordt de uitvoer gecorrigeerd door toe te 
voegen wat ontbreekt om een goed resultaat te krijgen. 
Dit kán een tijdelijke oplossing zijn om de tijdsvertraging die optreedt bij voorwaartse en 
terugkoppeling op te vangen. 

Bij regelen is het verder belangrijk dat de meetgegevens overzichtelijk en zichtbaar worden getoond 
aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gemeten waarde of de gemeten waarde kunnen 
beïnvloeden. Het winkelpersoneel en het winkelmanagement moet kunnen zien of de acties die 
genomen worden om bijvoorbeeld de voorraadnauwkeurigheid te verbeteren positief bijdragen aan de 
voorraadnauwkeurigheid. Voor iedere indicator die gemeten wordt kan een score card worden 
opgezet met daarop weergegeven de prestatie gedurende de tijd en het al dan niet voldoen aan de 
norm. Het is belangrijk dat de feedback snel genoeg volgt op een wijziging in de werkwijze en dat de 
historie van de meetgegevens over de tijd heen getoond worden. Indien bijvoorbeeld de ·• 
voorraadnauwkeurigheid gemeten wordt, dan dient het voorraad nauwkeurigheids percentage in een 
grafiek die wekelijks geüpdate wordt getoond te worden aan het verantwoordelijke winkelpersoneel 
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Bijlage 9 Probleemkluwen.---0--'-0_S __ _____, 

Teveel producten in 
restvoorraad (hoe definieer je 
téveel?, in verhouding tot 
magazijn grootte?) 

Slowmover binnen fastmover 
familie , slowmover te vaak 
besteld, dus snel een hele t--

collo besteld?? 

~ 
Fastmover binnen slowmover 
familie, bestelfrequentie te t--

laaq voor fastmover, schap te 

20-10-2006 

Vraag hoger dan 
verwacht 

r s;,t:m~o~rr;d- - ... 
1 
--------l 

I Onjuist .. _______ .. 

Onjuiste levering 

r-------1 
I 1. ________ ~ 
I I .. _______ .. 

r Mag:zij;;p:c:-s ;;-;e;- I 
• beheerst I --------

Omzet druk hoog 

Breed assortiment 

Collo te groot 

Classificatie ~ Leverfrequentie 
binnen 
familiegroep 

I 
I 
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I Me;;d;;eïoc:ti; v~o-;- ~ 
I een product in de winkel 1 I ________ _ 

Levering voldoet niet 
aan de vraag 

1 

rE;js -;e:- - - ~ 
I Restvoorraad van 
I een product 

1 L-------

Als 1 het geval is, dan maakt 
2 en 3 niet meer uit! De 
hoofdoorzaak is dan 1. 

2 -------, 1 Er is restvoorraad, 
1 I hoe voorkom je 

I OOS 

---------- I --- ---
3 

~ r Produc7" nj;t ;v~nd;n in - I 
I maaaziin ----------

J Schapgrootte J---~~ nrnhiAAm Waardoor ontstaat 

~ er restvoorraad? 
__.j Bestelparameter ~ ·1 probleem 

I Minimale voorraad _}----
probleem 

I sch';p;en-;;la~ n'j;t-L__ 
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Bijlage 10 Analyse Extrapolatie DIS volumes (CE) 

Jaar2006 MEASURES 
JUMBO EINDHOVEN JUMBO HAAGWEG BREDA 

SUIKER 30.100 26.274 
MEEL/BAK 40.973 34.345 
ZUREN EN SAUZEN 152.867 145.219 
SOEPEN 126.217 99.150 
MARGARINE EN VETTEN 169.775 133.170 
OLIE EN WITVETTEN 25.549 19.256 
BROODBELEG 106.318 70.091 
OOSTERS 43.186 37.060 
KANT EN KLAAR 21.728 22.002 
INTERNATIONAAL 8.286 5.362 
VLEESNISCONSERVEN 77.262 81.398 
GROENTENCONSERVEN 161.690 117.032 
VRUCHTENCONSERVEN 20.652 21.528 
REFORM/DIEET 10.287 11.038 
BABYVOEDING 43.348 37.590 
CHIPS 246.912 194.479 
KOFFIEMELK 80.444 55.392 
FRIS GROOT 289.888 213.782 
FRIS KLEIN 139.155 103.834 
SAPPEN/SIROPEN 187.680 147.751 
WIJN 100.651 81.286 
DIERENVOEDING 90.233 95.999 
WASMIDDELEN 33.848 31.409 
REIN IGERS 74.924 71.525 
PAPIERWAREN 84.019 65.448 
LUIERS 6.864 6.995 
DAMESHYGIENE 16.975 13.436 
HUISHOUD 37.886 29.797 
COSMETICA 89.135 84.446 
ZUIVEL HOUDBAAR 183.321 95.721 
EIEREN 60.615 51.340 
TOT AAL DIS-SCHAPPEN 2.760.788 2.203.155 

BIER 128.796 142.005 
SLIJTERIJ 51 29 
DISPOSABLES/DUN I 6.207 5.051 
SEIZOEN/NONFOOD 2.500 3.238 
TASSEN 27.447 43.090 
ROOKWAREN 149.155 132.847 
BROODVERVANGERS 187.445 142.247 
KOEK 214.663 173.384 
SUIKERWERK 118.458 92.223 
WARME DRANKEN 160.188 128.039 
CHOCOLADE 88.989 73.687 
RIJST DEEG ~ 147.542 123.618 
TOT AAL NIET DIS-SCHAPPEN 1.231.441 1.059.458 

TOTAALGENERAAL 3.992.229 3.262.613 

FACTOR 1,45 1,48 
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Bijlage 11 Beslisboom indeling categorieën 

Product ntet uitpakken OC,product O'l'efdag wHen, meer dan >1x per week 
aaniE!'o'el'en, misschien zelfs iedere dag. 

Niet uitpakken 

4 s avonds vullen 
5 schap YOI wil en (0 = 1) 
6 Categorie 28 

(M -1}--< 1,5 • Yl"ijdagvraag 
1 Product uitpakken 
2 > 1x per week <=1x per dag 
3 meerdere keren per dag IE!Yefbaar 
4 O"'erdagwllen 
5 schap vol 'Ntlen (Q= 1) 
6 Categone 2A 

1 Niet uitpakken 
>b: per dag lewren >1x per week leveren, minder dan 1x per dag, 2 1x per week lewren 
meerdere keren per dag IE!Wfbaar 
contmu vullen 
schap vol vullen 
Categorie 1 

20-10-2006 

1 Niet uitpakken 
<1x perdag lewren, >1x per week 
alleen 's avonds lewrbaar 

1 Niet wtpakken 
2 <1x per dag leYeren, > 1x per week 
3 meerdere keren per dag leYefbaar 
4 eNerdag vullen 
5 Schap YOI wtlen 
6 Categone 2A 

3 alleen 's avonds ~aar 
4 s a-.ondswllen 
5 Schap WJl '1\lllen 
6 Categorie 38 

Business Development 

s awnds vullen 
schap YOI w il en (Q= 1) 
Categorie 3C 

1 Niet uitpakken 
2 1x per week lewren 
3 meerdere keren per dag leverbaar 
4 oo.erdag 'lo\lllen 
5 Schap YOI vullen 
6 Categorie 3A 
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Bijlage 12 OOS ana1yse ~ 

Informatie 
Informatie 
locatie in de IT 
systemen: 

A 

Systeemvoorraad 
op het vorige 
bestelmoment 

.; 

MONDKW.txt 

8 

Forecast tot het 
VOLGENDE 
VULmoment 
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c D E F 

Besteladvies Aanpassing 
Besteladvies ná order bestelling Verzonden order 
DIS leveling winkel naar DC 

08ordrlvl.txt rechh02.txt MON.D76600.txt 

Stel je doet een mancometing in de winkel waarbij alle artikelen gescand worden waarvan de schapvoorraad nul is. 

G H I 

Geleverd Werkelijke verkopen 
vanuit DC vanaf vorig 
volgens DIS bestelmoment tot nu Derving vanaf 
Delnote toe bestelmoment 

RSS (in combinatie met 
DISDelnote file Real time sales) ??? 

Voordat je de schapvoorraad of de systeemvoorraad van artikelen op de nulvoorradenlijst of mancometing gaat controleren wil, je eigenlijk al dat het systeem de oorzaak van OOS 
bepaalt op basis van de DIS gegevens. Dit kan als volgt gedaan worden: 

Oorzaakanalyse (berekeningen) 
Voor artikelen op de mancometing lijst moet eerst de systeemvoorraad worden uitgerekend. 
I Systeemvoorraad = Systeemvoorraad vorige bestelmoment + geleverd vanuit DC - werkelijke verkopen - derving 
Vervolgens moet met deze berekende systeemvoorraad in het systeem gezocht worden naar mogelijke oorzaken 

11 if Systeemvoorraad = 0 then ( systeemvoorraad komt overeen met werkelijke schapvoorraad) 
Er kan een combinatie van oorzaken optreden, alle oorzaken zijn mogelijk.. 
if (werkelijke verkopen > forecast) then 

"omzet hoger geweest dan verwacht" 
end if 

if (verzonden order naar DC < besteladvies na order leveling) then 
"besteller heeft onterecht de bestelling aangepast" 

end if 

if geleverd vanuit DC < besteld vanuit DC then 
"manco DC" 
end if 

else => (''systeemvoorraad is dus niet nul, er is een voorraad a&ijking, het systeem moet op zoek naar een oorzaak voor de a&ijking"j 
if ( systeemvoorraad op vorige bestelmoment + geleverd vanuit DC volgens DIS Delnote- werkelijke verkopen- derving) = systeemvoorraad then 

"Voorraad stond al fout in het systeem, pas nu de voorraad aan LET OP controleer goed op restanten" 
else ( systeemvoorraad stond goed in systeem of levering DC is niet goed geweest) 

end if 
end if 

20-10-2006 

if geleverd vanuit DC < besteld vanuit DC then 
"manco DC, DIS Delnote is niet verwerkt" 

el se 
"Omwisseling DC, voorraadverschil moet > 1 collo zijn anders is de derving niet verwerkt" 

end if 
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Dit heeft uiteindelijk geleid tot het volgende script 

Als een item Out of Stock is gemeten in de winkel: 

Search for last order 
RecommendedOrder- Computer Recommended Order 
ActuaiSentOrder - Actual Order Placed 
Book Stock - Book Stock at the time the order was placed BOOKSTOCKO 
Minimum Stock (MINSTK) - Minimum Stock Needed at the time the order was placed 

Calculate Total Movements tolast-order datetime TOTMOV 
Calculate TotalSales tolast order datetiime TOTSAL 
Calculate Total Fcst to last order datetiime TOTFCST 
Find Delivery Qty since last order TOTDELIV 
BOOKSTOCKO - is calculated book stock at last order 
ACCEPT% is defined as a maximum acceptable movement as a percentage of sa les 

BookStockNow BOOKSTOCKN = BOOKSTOCKO - TOTSAL + TOTMOV + TOTDELIV 

If BOOKSTKN = 0 I /We have 0 stock a lso 
If TOTSAL > TOTFCST + MINSTK I /Problem with Sales Forecast or Minimum Stock or unforseen sa les 
If ActuaiSentOrder > TOTDELIV I /DC delivery problem 
If RecommendedOrder > ActuaiSentOrder I /Store Order Modification Problem 
If TOTMOV < - MINSTK I /Problem with unforseen Movement 

El se I /Book stock does nat agree with Actual Stock 
I /Book Stock Wrong 
If BOOKSTKN > 0 I /Then book stock was possibly wrong al ready toa high 

OtherError=False 
I /Pass sa les toa small 
if TOTSAL < TOTFCST //Pass Sales Processing Problem 

OtherError = True 
I /Pass Delivery Processing Problem 
If TOTDELIV > ActuaiSentOrder I /Order placed but no Deliv Delivery Note possible missed delivery or problem 

OtherError = True 
I /Possible Movement Problem 
If TOTMOV > ACCEPT% * TOTSAL ( or TOTFCST) //pass movment prob 

OtherError = True 
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//check for wrong already 
if OtherError = False 

//probably book stock wrong already before order 
el se 

I /BookStock -ve I /too low 
OtherError= False 
I /Poss sa les too large 
if TOTSAL > TOTFCST / /Poss Sales Processing Problem 

OtherError = True 
I /Poss Delivery Processing Problem 

supermarltten • 
Business Development 

lf TOTDELIV < ActuaiSentOrder I /Order placed but no Deliv Delivery Note possible missed delivery or problem 
OtherError = True 

I /Possible Movement Problem 
If TOTMOV < - ACCEPT% * TOTSAL ( or TOTFCST) / /poss movment prob 

OtherError = True 
I /check for wrong al ready 
if OtherError = False 
I /probably book stock wrong al ready before order 

endif 
endif 

Intelligent Analysis of Book Stock/Ordering Problems 
go back 10 days 

Count ordering products in each area with 
TOTSAL > TOTFCST 
TOTSAL < TOTFCST 
TOTDELIV < ActuaiSentOrder 
TOTDELIV > ActuaiSentOrder 
TOTMOV < - ACCEPT% * TOTSAL 
TOTMOV > ACCEPT% * TOTSAL 

High Count of no of prods with TOTSAL > TOTFCST indicates possible doublesales processing (or Forecast issues) 
High Count of no of prods with TOTSAL < TOTFCST indicates possible missed salesprocessing (or Forecast issues) 

High Count of no of prods with TOTDELIV < ActuaiSentOrder indicates possible missed delivery processing 

High Count of no of prods with TOTDELIV > ActuaiSentOrder indicates possible double delivery processing 
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Bijlage 13 Oorzaken voorraadonnauwkeurigheid (Paalvast 1995) 

. Slechte 
onbereikbaarschapaanduiding 

met doel 
Niet in 

functieomschrijving 

20-10-2006 

Meerdere 
locaties per artikel 

Verkeerde 

Onjuiste opslag--~-----·~·--._ __ ._ ___ ._.Onjuiste transac 

Product niet gescand 
Product 
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Bijlage 14 Systeem voorraad en order levelling 

Deze bijlage is een toelichting op de punten 1 en 2 in de beschrijving van de wijze waarop DIS het 
besteladvies opstelt zoals wordt omschreven in paragraaf 4.1. 

Ad 1: Berekenen systeemvoorraad 
Het ijkpunt voor het bepalen van de voorraad op het moment van bestellen is het laatste tijdstip 
waarop de voorraad van een product is geteld en ingevoerd in de DIS terminal. Vanaf dit telmoment 
worden alle verkopen, leveringen en derving van producten bijgehouden. Op basis van deze gegevens 
wordt de systeemvoorraad op moment van bestellen bepaald. Vervolgens maakt DIS een voorspelling 
van de verkopen tot het volgende levermoment Indien de verwachte voorraad op het volgende 
levermoment onder de minimale voorraad is wordt het product besteld in veelvouden van de 
colloinhoud zodat de voorraad tot het volgende levermoment boven de minimale voorraad blijft. 

Een nadeel van deze manier van werken is het niet gebruiken van informatie, die wel beschikbaar is 
op het moment van bestellen. De werkelijke verkopen worden pas 's-Nachts verwerkt in DIS. Indien 
er 's-Avonds om 21:00 uur een bestelling gemaakt moet worden moeten de verkopen van de hele dag 
voorspeld worden, terwijl deze informatie eigenlijk al beschikbaar is. Om deze reden heeft het op dit 
moment ook weinig zin om midden op de dag te bestellen, de bestelling kan dan beter uitgesteld 
worden tot de volgende ochtend. 

Het behoeft geen uitleg dat het noodzakelijk is dat de systeemvoorraad overeen moet komen met de 
werkelijke voorraad om een goede bestelling te kunnen maken. 

Ad 2: Berekenen Order leveling 
De volgende stap die DIS toepast is Order leveling. DIS kijkt voor alle schappen die bestelbaar zijn 
(ook die waarvoor geen recommended order wordt gegeven) of er nog een of meerdere colli in het 
schap passen. Om in aanmerking te komen voor Order Leveling, moet een SKU voldoen aan een 
aantal criteria: 

1. collo grootte < schapcapaciteit {Q<S) 
Het Order Leveling algoritme bestelt namelijk nooit meer dan dat er in het schap past. Dit om 
te voorkomen dat er restvoorraad ontstaat. Alle artikelen, waarvan dus minder dan 1 Colli in 
het schap past, zullen nooit in aanmerking komen voor order leveling. 

2. maximale overbruggingstijd *gemiddelde weekvraag < schapcapaciteit (Max(RI)*u <5) 
Indien de maximale overbruggingstijd [Max(RL)] * gemiddelde weekvraag groter is dan de 
schapcapaciteit, dan wordt er sowieso meer dan de schapcapaciteit binnen gehaald door DIS 
en is het niet nodig om order leveling toe te passen. 

3. minimale voorraad+ collogrootte =< 4 weken vraag (M+Q)=< 4*u 
DIS bestelt nooit meer dan 4x de weekvraag in verband met THT data. 

4. minimale voorraad+ collogrootte =< schapcapaciteit (M+Q)=<S 
Indien de schapcapaciteit kleiner is dan de minimale voorraad + 1 collo, dan zal er geen order 
leveling toegepast worden, iedere keer als er besteld wordt, zal de schapvoorraad namelijk 
niet toereikend zijn om meer dan een collo te vullen in het schap. Bestellen zal alleen maar 
gebeuren in het geval de schapvoorraad onder de minimale voorraad komt. 

Het exacte script dat DIS gebruikt voor Order leveling met nadere uitleg staat in bijlage 5. In dit script 
wordt op dit moment de forecast niet op de juiste manier meegenomen. Dit is een bewuste keuze van 
Jumbo, hierdoor wordt namelijk voorkomen dat er restvoorraad ontstaat door order leveling op het 
moment dat de werkelijke vraag tegen valt ten opzichte van de forecast. Voor de winkel leidt dit 
echter tot verwarring. Order leveling betekent op deze manier niet dat het schap ook daadwerkelijk 
volbesteld wordt. Aan de winkels is echter uitgelegd dat dit nu juist een van de belangrijkste redenen 
was om over te stappen naar het DIS 32 systeem. De formule om de ruimte voor order leveling op 
het levermoment te bepalen luidt op dit moment: 
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Ruimte_voor_order_leveling = (Schapcapaciteit *veiligheidsfactor)
Winkelvoorraad_op_het_bestelmoment - normale_ DIS_order - Due_in. 

Business Development 

De ruimte voor order leveling wordt vervolgens naar beneden afgerond om te voorkomen dat er 
restvoorraad ontstaat door order leveling.Voor snellopers met voldoende schapcapaciteit geeft dit een 
vreemd verloop van de schapvoorraad in de winkel. Voor deze artikelen wordt onterecht een groot 
deel van de ruimte in het schap niet benut door order leveling. Er is op het levermoment namelijk veel 
meer ruimte in het schap dan hierboven wordt berekend. Er vinden namelijk ook nog verkopen plaats 
tot het moment van levering. 

Het order leveling algoritme zou dus aangepast moeten worden in: 

Ruimte_ voor_order_leveling = ( Schapcapaciteit * veiligheidsfactor) -
Winkelvoorraad_op_het_bestelmoment - normale_ DIS_ order - Due_in + 
forecast_tot_en_met_het_eerste_levermoment ) 

In de originele formule wordt de Ruimte_ voor_order_leveling alleen groot indien de normale DIS 
order klein is en/of de winkel voorraad laag. Doordat de vraag op zaterdag het hoogst is, is de 
schapvoorraad op zaterdagavond meestal laag. De recommended order op maandag is echter laag, 
omdat er maar weinig vraag is op deze dag. Op basis hiervan zal er dus niet veel besteld worden door 
DIS. DIS zal op vrijdagavond een order laten binnenkomen zodat de schapvoorraad op zaterdagavond 
ongeveer uitkomt op de minimale voorraad + de maandag vraag. Indien de ruimte voor order leveling 
wordt berekend m.b.v. de oude formule is de ruimte voor order leveling voor de zaterdagavond vracht 
dus groot. De winkels krijgen hierdoor het gevoel dat de "vracht achter de vraag" aankomt. Op 
zaterdag, wanneer er veel klanten zijn staan de schappen aan het eind van de dag relatief leeg, en op 
maandagochtend, wanneer het helemaal niet druk meer is, wordt het schap redelijk vol besteld. In de 
nieuwe formule van order leveling wordt het schap op de zaterdag het meest volbesteld. Een winkel 
kan vervolgens bijsturen door middel van de veiligheidsfactor om de werklast in het begin van de 
week (maandag, dinsdag, woensdag te verdelen). 

Met de voorgestelde nieuwe berekening van order leveling moet de veiligheidsfactor ook 
daadwerkelijk weer als zodanig gebruikt worden om de kans op restvoorraad te voorkomen. Een 
percentage van 120% is in dit geval uit den bozen. Indien de factor op 90% wordt ingesteld betekent 
dit in de nieuwe situatie dat het schap ook voor 90% wordt volbesteld als de werkelijke verkopen 
overeenkomen met de forecast. De 10% ruimte in het schap dient er voor om het risico op 
restvoorraad door variantie in de vraag af te dekken. In de toekomst deze veiligheidsfactor dan ook 
vervangen kunnen worden door de variantie van de vraag. Helaas is ~it met de huidige manier van 
forecasten van DIS nog niet mogelijk. De gemiddelde weekvràag wordt nu verdeeld aan de hand van 
een trading profile op subgroep niveau, hierdoor kan de variantie per dag per artikel nog niet 
uitgerekend worden . 
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Bijlage 15 Levermomenten Categorieën 

Blau .. 

Blau .. 

Figuur 815.1: Cateqorie indelinq en levermomenten 

• 

20-1 0-2006 
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CATEGORIEBEPAUIIG voor ...........,n- collo 

lllertlerlna ............ 

Variabele~De;=;.:fi'-'ni:.::lie.::_...."..."---; 
S Schapcapaci!e~ 

M Minimale voorraad 
a collo grootte 

Categorie 
1 

2A 

28 

3A 

38 

3D 

~ 

Criterium 
S - M-1 -a - < Weekvnlaa 
s - M-1 -a - < VnNraaa 

S - M-1 -a - < WeeiMaaa 
S- M-1 - Q > VriiVraaq 
M-1 <- 1.5 • Vnidaovraaa 

S - M-1 -a - <WeeiMaaa 
S- M-1 -a>VnNraaa 
M-1 > 1.5 • Vnidaavr11aa 

S - M-1 -a > Weekvnlaa 
M-1 - < 1 5 • Vr;;daQVtaaa 

3 • weekvraaq > S - M-1 - 0 > Weekvraag 
M- 1 > 1.5 • Vriida<Maaq 

S - Q- M-1 > 3 • Weekvraaa 

uur t ü:oó-uur 

uur 
1.00 uur 

s -I CA lEGOliE IEPAllliG voor---.- collo niet 
KJeur Ca1egorie Criterium Kleur 
_, 

S • M-1 =< WeeiMaaq 
S - M-1 =< Vri iVraaq 
Vntdaq \lfaag > Q 

~ 2A S - M-1 - < WeelMaag . . 
S- M-1 > VrïV~ 
M-1 <-1.5 • V~ ófVriVraaQ < Q 

~ 28 S - M-1 - < Weekvraaq : 
S- M-1 > VriiVraaq 
M-1 > 1.5 • Vnjdaqvraaq - 3A S- M-1 > Weekvnlag 
M-1 -< 1.5 • Vrojdll9"faag - 38 3 • weekvf~> S - M-, > Weekvnlaa 
M-1 > 1 5 "V~ - 3C 3 • weekvraaQ > S - M-1 > WeeiMa 

30 S - M-1 > 3 • Weekvraaq 

dOefinitie 

I~E ~ ==~ ~ 
: / week a 1 :~~";,~~017.orraad 

Figuur 8 15.1 Categorie indeling en levermomenten met concessies voor de pilot 
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Bijlage 16 Uitstellen Vulmoment 

Het uitstellen van het vulmoment is belangrijk omdat het aantal schappen waarbij de collo niet past 
op het vulmoment zeer sterk afneemt bij een verkleining van de minimale voorraad met 1 CE. In de 
onderstaande tabel staat het aantal schappen waarbij de collo niet past op het vulmoment (S-(M-x)) 
bij verschillende waarden van x. Normaal gesproken bestelt DIS op het moment dat de voorspelde 
schapvoorraad M-1 wordt. In tabel X.X is bekeken bij hoeveel schappen de collo niet gepast zouden 
hebben in het geval DIS zou wachten tot een schapvoorraad van M-2 respectievelijk M-3. De 
onderstaande tabel is gebaseerd op de op DIS aangekoppelde plannen in Jumbo Nistelrode. Het 
aantal SKU's waarbij een collo bij voorbaat niet past daalt al met 25% op het moment dat de 
minimale voorraad met 1 CE verlaagd wordt. Dit zelfde effect wordt dus ook bereikt door het 
vulmoment van een artikel uit te stellen. 

Bijvulpunt DIS Aantal SKU's Afname t.o.v. M-1 (%} 
M-1 731 0% 
M-2 541 -25% 
M-3 371 -49% 

Tabel X.X. : Daling van het aantal schappen waarbij de collo niet past 

Door het uitstellen van dit vulmoment wordt voorkomen dat DIS het artikel bestelt op de middag of 
avond vóórdat de voorspelde schapvoorraad onder M-1 komt en dat hierdoor de vierde oorzaak van 
restvoorraad optreedt, namelijk het niet passen van een collo op het vulmoment doordat de collo nog 
niet in het schap past. 
Bij langzaamlopende artikelen kan de periode tot het volgende levermoment vaak nog gemakkelijk 
met een schapvoorraad van M-1 overbrugt worden en kan het levermoment dus worden uitgesteld. 
Om te kunnen bepalen of het vulmoment van het artikel uitgesteld moet worden moet in het 
automatische bestelsysteem eigenlijk bij iedere bestelling bekeken worden welke artikelen binnen de 
bestelling met de schapvoorraad op het vulmoment nog de periode tot het volgende levermoment 
kunnen overbruggen. 

Voor de analyse in dit verslag gaat het te ver om pér dag te kijken voor hoeveel artikelen het 
vulmoment kan worden uitgesteld. Op maandag zal dit bijvoorbeeld voor meer artikelen kunnen dan 
op vrijdag. Binnen de analyse wordt er voor gekozen om het vulmoment alleen uitstelbaar te maken 
voor artikelen waarvoor geldt dat een schapvoorraad van M-1 de omzet van de drukste dag van de 
week kan overbruggen. Dit om te voorkomen dat er op iedere dag een andere groep artikelen is 
waarvan het vulmoment mag worden uitgesteld. 

s 

M-1 

., 

Schapvoorraad gedurende de tijd 

Bestelling 1 

I 
I 

Bestelling 2 

I I I 

vrijdag zaterdag maandag 

In figuur B16.1 worden de 
bestel- en levermomenten 
van twee bestellingen 
weergegeven voor 
artikelen die twee keer per 
dag leverbaar zijn. De 
maximale periode dat een 
schapvoorraad van M-1 
voor een dergelijk artikel 
moet overbruggen bij het 
uistellen van het 
vulmoment is een halve 
dag. Voor artikelen die 
alleen 's-avonds leverbaar 
zijn moet een 

Figuur 816.1: Uitleg vertragen van levering schapvoorraad van M-1 een hele dag omzet kunnen 
overbruggen. Theoretisch, en bij deterministische vraag 

zou het lever- moment dus uitgesteld kunnen worden voor alle artikelen waarbij een schapvoorraad 
van M-1 de vraag van de drukste dag in de week zou kunnen overbruggen. Omdat de vraag in 
werkelijkheid stochastisch is, wordt er een veiligheidsmarge van een halve dag ingebouwd door alleen 
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het levermoment uit te stellen voor artikelen waarbij een schapvoorraad van M-1 anderhalve dag 
vraag op de drukste dag in de week kan overbruggen. 

Omdat er gerekend wordt met de vraag van de drukste dag in de week geldt voor de overige dagen in 
de week dat het vulmoment zéker uitgesteld kan worden. Natuurlijk wordt het risico op 005 groter 
indien het vulmoment van een schap uitgesteld wordt en hierdoor ingeteerd wordt op de minimale 
voorraad. Bij de huidige werkwijze in de winkels is het risico op 005 echter ook groot door het niet 
tijdig bijvullen van restvoorraad van een artikel. Uit Pol, van den (2005) blijkt dat bij 24% van het 
aantal 005, restvoorraad aanwezig was in het winkelmagazijn en dat de gemiddelde duur van een 
005 1,8 dagen is. Restvoorraad wordt op dit moment maximaal 1 keer per week gevuld in de winkels 
(met uitzondering van de superfastmovers). Bij het uitstellen van het vulmoment is de tijd tot het 
volgende vulmoment en dus de maximale duur van een eventuele 005 maximaal 1 dag. Om zekerder 
te zijn of het vulmoment uitgesteld kan worden zou eigenlijk rekening gehouden moeten worden met 
de variantie in de vraag. Helaas kan het automatisch bestelsysteem op dit moment nog niet de 
variantie in de vraag op artikelniveau bijhouden. 
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Bijlage 17 Regelkring 

Controle Besteladvies: 
(Colli per layout controleren tegen 
exogene factoren die niet worden 
meegenomen in de forecast) 
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Business Development 

- Bestelling vergelijken met 
gemiddelde bestelling van dezelfde 
dag over de afgelopen vier weken . 
Automatisch in DIS! 

Vergelijking van 
bestelde vs 
geleverde colli 

Voorraad 
Mutaties 
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Hoeveelheid 
restvoorraad 
(voor én na vulproces). 
Meting winkel 

Voorraad nauwkeurigheids 
percentage op basis van 
gemiddelde over zes dagen 
Cycle Count. Grafiek 
printen uit DIS 

OOS meting winkel 
en analyse van OOS. 
Grafiek automatisch 
door DIS gemaakt! 
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Bijlage 18 Berekening Minimale voorraad DIS 

De minimale voorraad wordt berekend door de formule: 

M = MAX [X * voorspeldeweekomzet, Y * schapcapaciteit , Z * aantalfacings ] 

waarbij de standaard waarden voor X,Y en Z zijn ingesteld op: 
x = 0,10 
y = 0,15 
z =3 

De parameter X zorgt ervoor dat bij snellopende producten ervoor dat de minimale voorraad de 
variantie in de vraag of in de leadtime kan opvangen. 
De parametersYen Z zijn ingesteld om een commerciële uitstraling van de schappen te waarborgen 
omdat de minimale voorraad langzaamlopende producten de parameter X heellaag is en het schap 
daardoor lijkt leeg te staan . 
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