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Abstract 

First, this thesis analyses the causes of lost sales, abnormal production runs and leftover 
inventory in a supplier-retailer supply chain for fresh food. Quantitative analysis shows three 
main causes: Inadequate forecasting and inventory management at the supplier, inadequate 
forecasting and inventory management at the retailer and non-optimal agreements between 
supplier and retailer. To reduce lost sales, abnormal production runs and leftover inventory at 
the supplier, a new forecasting system and an inventory management system which optimizes 
the trade of between leftover inventory and inventory shortage are introduced. Simulation 
shows a significant reduction of leftover inventory and inventory shortage due to these new 
systems. Next, a new forecasting system for the retailer is designed and some suggestions are 
made for better inventory management at the retailer. Finally, a new agreement between 
supplier and retailer is considered. This agreement makes it possible for the supplier to supply 
more or less products to the retailer than ordered. It is shown that this agreement could not 
only improve the performance of the supply chain but also the performance of both supplier 
and retailer individually. 
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Management summary 

The company 
Groentehof B.V. is part of the Van Rijsingen beheer B.V. holding, a company with several 
activities in the primary sector. Groentehof produces packed fresh vegetables which are ready 
to cook. Groentehof is a top four company in the Netherlands in this business with a turnover 
of about 18.5 million euros in 2005. 

The main customers of Groentehof are Dutch supermarkets which are part of the Superunie 
co-operative society. They provide about 99 % of Groentehofs turnover. The fresh, packed 
vegetable market is fast growing and has recently experienced some important chances. The 
product range is getting larger. The customer prefers ready to use vegetables for every 
occasion and every type of meal. Additionally, there is a trend towards private labels in the 
Dutch supermarkets. 

The supply chain Groentehofto supermarkets consists of four parts: 
• Groentehof buys the raw materials mainly directly from farmers. 
• The raw materials are processed to a final product in a daily production cycle in which 

every article is produced once a day. However, a small part of the product range is 
bought as finished products which don't need any further processing. 

• Groentehof picks the final products store specific for most of its customers. The 
products are transported to the customer's distribution centre where only cross 
docking is needed before they are transported to the stores. 

• At the branch the products are stored in a display from which the customers can pick 
the products they need. 

Problem and assignment 
The products that Groentehof produces are perishable products with a short lifetime of about 
8 days. The economic lifetime at Groentehof is only 2 days. Too many products in stock will 
lead to leftover inventory on short term due to outdating. By keeping the stock on a low level 
Groentehof risks the inability to satisfy demand or a disturbance of the regular production 
cycle to prevent out-of-stocks. The same problem appears in the supermarkets. High stock 
levels cause a high risk of leftover inventory while low stock levels can lead to lost sales. 

Analyses show that in 2005 1.59 % of the total production volume of Groentehof was 
perished. About 5 % of the total volume ordered from Groentehof by supermarkets in 2005 
was perished in the supermarkets. Groentehof was unable to satisfy 1.36 pro mille of the 
demand in 2005 while they had to run 1278 irregular production runs. Estimates show a lost 
of sales between 5 % and 8% in supermarkets in 2005 regarding products ordered from 
Groentehof. This leads to the following costs: 

Local perspective 
Groentehof 

Leftover inventory Groentehof € 149.625,-
Irregular production € 54.495,-
Lost sales Groentehof * 
Left over inventory supermarkets - € 267.635,-** 
Lost sales supermakets € 278. 796,-** 
* Unknown, only appear if it leads to lost sales in supermarkets 
**Only Jumbo supermarkets 
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Local perspective Supply chain 
supermarkets perspective 
0 € 149.625,-
0 € 54.495,-

* * 
€ 583.306,-** € 315.671,- ** 
€ 252.862,-** € 531.658,-** 
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Further analyses concerning leftover inventory and lost sales show the following causes: 
• The current forecasting method at Groentehof is not able to provide a good demand 

forecast. This is due to the use of old data and the inability to filter random demand 
fluctuations. On the other hand, a trend towards more product variations and private 
labels makes the demand more variable and harder to forecast. 

• The current inventory control at Groentehof is not based on minimising costs of left 
over inventory, lost sales and disturbance of the production cycle. Furthermore, it 
doesn't take into account the quality of the demand forecast. 

• The same holds for the supermarkets. The current forecasting method and inventory 
control at the supermarkets are incompetent due to the same reasons. An additional 
problem at the supermarkets is a higher dependence on human input which causes 
human errors. This has also influence on Groentehof. Strange orders due to bad 
forecasts or bad inventory control are very hard to predict by Groentehof. 

• There is no clear view on the costs regarding the indicated problem. Firstly, the fact 
that the inability to satisfy customer demand at Groentehof only leads to costs if this 
leads to lost sales in the supermarket, changes the view on the problem. Secondly, 
from a supply chain point of view, the costs of leftover inventory due to outdating at 
the supermarket are less than from the supermarkets viewpoint. Finally, the costs of 
lost products at Groentehof are exactly the same from both a Groentehof and a supply 
chain point of view. The current agreements between Groentehof and the 
supermarkets are not in line with these facts. All this leads to suboptimal performance 
from a supply chain point of view and a wrong focus. 

Based on this problem analyses, the following assignment was formulated: 
• Design a new forecasting method and inventory control system for Groentehof based 

on the costs of leftover inventory and shortage. 
• Design a new forecasting method and inventory control system for the supermarkets, 

based on the costs of leftover inventory and shortage. 
• Design a model, based on contracts and decentralized decision making, in which 

goods flow control at Groentehof and its customer takes places in the interest of the 
supply chain as a whole. 

• Design a model, based on centralized decision making, in which goods flow control at 
Groentehof and its customer takes places in the interest of the supply chain as a whole. 

Design 
The forecasting at Groentehof is designed on the basis of a framework from Silver et al. 
(1998). Main elements in this framework are: 

• Selection and initiation of a forecasting model based on historical data 
• Statistical forecasting based on the selected model 
• Calculation and registration of forecasting errors 
• Human input 

The proposed forecasting model for Groentehof is Winters exponential smoothing (Winters, 
1960). This method has several properties which makes it very suitable for Groentehof. First 
of all, it has the ability to use the most recent information to make a forecast for the next 
period. The method is flexible in the way it uses this information. Fast changing demand can 
be forecasted using recent demand information. Demand of products with a lot of random 
disturbances can be forecasted using more demand history to prevent random disturbances in 
the forecast. Secondly, this method is able to handle market patterns in the demand. 
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Groentehofs demand has two market patterns: a weekly pattern based on consumer behaviour 
and a yearly pattern based on the metrological seasons. The weekly pattern is implemented in 
the method. The yearly pattern is left out, because of its uncertainty. The weather has a big 
influence on the seasonal demand pattern which makes it different from year to year. Because 
the seasonal changes are very small on a day to day basis, it is assumed that the exponential 
smoothing procedure can cover it. For initiation of this model a ratio to moving average 
procedure is used (Silver et al. 1998). Human input is needed in case of holidays and during 
promotional activities. Demand is different during these periods. 

The inventory control at Groentehof is based on a newsvendor model. This model minimizes 
the costs of expected leftover inventory and expected shortage. To be able to formulate the 
expected leftover inventory and lost sales in a usable way, some assumptions are needed. 
These assumptions finally lead to a formulation in which the ratio between chances of 
excessive and too little demand are equal to the ratio between expected leftover inventory 
costs and shortage costs. The chances of excessive and too little demand depend on the 
forecast errors, which are normally distributed. Based on this information the optimal 
inventory level can be determined numerically, using for example Microsoft Excel. A 
simulation of the designed forecasting and inventory control model shows a significant 
improvement. 

The forecasting model for Groentehof is also appropriate for use in the supermarkets. The 
only difference is the regular occurrence of out-of-stocks in the supermarkets. These out-of
stocks make it impossible to register demand. Without correct demand information the 
forecasting model will not function properly. Human input is needed to correct out-of-stock 
situations. 

The inventory control at the supermarkets is not based on a newsvendor model. This has two 
reasons: 

• The formulations of leftover inventory and lost sales are much more complex than 
for the situation at Groentehof. This because of the longer economical lifetime of the 
products at the supermarkets. Too many assumptions are needed to get easy to 
analyse formulations. 

• Consumer behaviour makes the inventory control more complex. Consumers often 
buy a substitute product if their first choice is out-of-stock. This means that not every 
out-of-stock leads to a lost sale. Furthermore, the retrieval behaviour of customers is 
hard to model. This makes it hard to predict when the products in inventory will 
perish. 

As a result the inventory control at the supermarkets is not based on a trade off between costs 
for leftover inventory and lost sales. To reduce the human errors in inventory control a 
consistent model is needed. The current inventory control system could do but it is important 
that it is used consistent. As an alternative system a traditional inventory control system, 
based on service levels and forecasting errors could be used. This could minimize human 
errors. 

The final part of the design is a model in which goods flow control at Groentehof and its 
customer takes places in the interest of the supply chain as a whole, based on decentralized 
decision making. It was shown that a trade off between cost of leftover inventory and lost 
sales is not possible at the supermarket. Therefore, the current supply chain contracting 
literature is not applicable in this supply chain. This literature is based on influencing the 
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trade off at the retailer (supermarket). The model, introduced in this report focuses on a 
supply chain optimal way to handle excessive products and product shortage at the supplier. 

An agreement which is called "flexible order size" is introduced. This agreement makes it 
possible for Groentehof to ship excessive products to the supermarkets on top of the original 
order size. From a supply chain point of view this is better. There is a reasonable chance the 
product is sold at the supermarket. Product shortage at Groentehof is no longer corrected by 
irregular production runs but by cutting down the original order size of the supermarkets. 
From a supply chain point of view this is better because the supermarkets have enough 
inventory to correct a smaller shipment than ordered. Flexible order size will improve the 
results of the supply chain and improve the results of Groentehof. However, based on the 
current contracts, the results of the supermarkets will get worse because of increasing costs of 
leftover inventory and lost sales. 

To be able to model the costs of leftover inventory and lost sales at the supermarkets due to 
flexible order size, worst case assumptions are made. Under these assumptions the situation at 
the supermarkets is modelled in a worst case scenario. This makes sure that in reality the 
results are at least as good as modelled. 

To let both Groentehof and the supermarkets benefit from "flexible order size" a contract is 
introduced. Groentehof has to give a reduction on the normal wholesale prize for products 
which are shipped on top of the original order size. A fine has to be paid by Groentehof for 
products which were ordered but not shipped. These parameters should be chosen in a way 
that both Groentehof and the supermarkets benefit from "flexible order size". 

A simulation based on limited data for one supermarket shows promising results for "flexible 
order size". 

This model gives a good insight in the possibilities of "flexible order size". Unfortunately the 
model is not ready for implementation. The two main issues for further research are: 

• Will and in what way will the behaviour of Groentehof or the supermarkets change 
due to this new agreement and contract? 

• How should the reduction and fine parameters look like? 

Goods flow control from a supply chain point of view with centralized decision making is not 
considered anymore. Main cause for this is the fact that no design for the goods flow control 
in the supermarkets was made which is able to operate automatically, without human input. 

Conclusion and recommendations 
Main conclusion of this report is that in the supply chain from Groentehof to supermarkets, on 
local level as well as by considering the supply chain as a whole, improvement is possible. 
Local improvements at Groentehof include a new forecasting model and a new inventory 
control model. By simulation it is proven that these models have a positive effect on the 
performance of Groentehof. These models are suitable for implementation on a short term. 
Local improvements at the supermarkets are restricted. Forecasting can be improved but will 
stay dependent of human input. Inventory management can be improved by preventing human 
errors. Further research is needed to develop models which are able to make a trade off 
between leftover inventory and lost sales. It appears that decentralised decision making in the 
interest of the supply chain as a whole, can improve the performance of both Groentehof and 
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the supermarkets. This is done by a model based on flexible order sizes. Further research on 
this model is needed to make it ready for implementation. 
There are three important recommendations for Groentehof: 

• The current knowledge level at Groentehof regarding goods flow management can 
cause problems in the future and delay the implementation of the designed models. It 
is important to the success of this research to make sure this knowledge is available in 
the organisation. 

• The information system is outdated. Adjustment and improvements in the goods flow 
control can not be implemented without external software developers. If a new system 
is chosen, flexibility and the ability to implement the designed forecasting and 
inventory control should be taken into consideration. 

• Improvement for both Groentehof and its customers is possible by using other 
agreements and contract regarding excessive products and shortage at Groentehof. 
Participating in or keeping informed about research in this area could provide 
implemental models and could improve the results of Groentehof and their customers 
in the future. 
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Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek bij Groentehof B.V. in Helmond. Dit 
afstudeeronderzoek vormt de afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek gaat in op het verbeteren van de 
goederenstroombeheersing van verse, panklare groenten in de keten Groentehof tot 
winkelfiliaal. 

In dit onderzoek is geprobeerd het probleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen. 
Deze brede benadering was voor mij een aantal jaren geleden de belangrijkste reden om 
Technische Bedrijfskunde te gaan studeren. De afwisseling door de grote verscheidenheid aan 
vakken en vakgebieden in deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik de afgelopen zes jaren 
met veel plezier gestudeerd heh. lk hen dan ook blij dat deze afwisseling zich ook in mijn 
afstudeeronderzoek heeft voortgezet. 

Via dit voorwoord wil ik een aantal mensen bedanken die een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan dit afstudeeronderzoek. 

Graag wil ik Marco Slikker en Karel van Donselaar bedanken voor hun begeleiding vanuit de 
universiteit. De opbouwende kritiek die ik de afgelopen maanden heh gekregen heh ik als 
waardevol en erg prettig ervaren. Vooral de duwtjes die nodig waren om het onderzoek in de 
goede richting te sturen hebben geholpen tot dit resultaat te komen. 

Mijn bedrijfsbegeleider, Marcel van den Meerendonk wil ik graag bedanken voor de 
mogelijkheid die hij heeft geboden om bij Groentehof af te studeren. Verder wil ik bij 
Groentehof Wilbert van Mullekom, Alexi Muns en Luc Pastoor bedanken voor alle tijd die ze 
in mijn onderzoek hebben gestoken met het beantwoorden van mijn vragen en het aanleveren 
van alle gegevens voor dit onderzoek. Met name de ontzettend open sfeer en het gestelde 
vertrouwen in mijn onderzoek hebben mij de afgelopen maanden erg gemotiveerd om dit 
onderzoek tot een goed einde te brengen. 

Ten slotte wil ik mijn ouders bedanken voor het bieden van de mogelijkheden om te studeren 
en de steun die zij mij hier altijd in hebben gegeven. En natuurlijk vrienden en kennissen die 
voor de nodige afleiding zorgden, waardoor ik iedere dag weer met een frisse blik aan de slag 
kon gaan! 

Helmond, augustus 2006 

Martijn Storms 
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1 lnleiding 

Groentehof produceert verse panklare groenten, voornamelijk voor een aantal grote 
supermarktketens. De huidige inrichting van de goederenstroom zorgt ervoor <lat Groentehof 
op voorraad moet produceren en haar voorraden op basis van voorspellingen moet besturen. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor de winkelfilialen. De consument wil de producten meteen uit 
het schap nemen, zonder deze vooraf te bestellen. 

Een bekend probleem bij verse producten is de houdbaarheid en het hiermee samenhangende 
risico op derving. Om derving tot het minimum te beperken wordt geprobeerd de voorraden 
bij zowel Groentehof als in de winkelfilialen laag te houden wat weer een hoog risico op 
tekorten oplevert. Met name de steeds breder wordende assortimenten en het invoeren van 
private labels heeft ervoor gezorgd <lat zowel Groentehof als de winkelfilialen steeds meer 
moeite hebben met het voorkomen van derving en tekorten. Dit afstudeerproject heeft 
betrekking op het terugbrengen van de kosten van deze derving en tekorten in de keten 
Groentehof tot winkelfiliaal. Naast het herontwerpen van de lokale goederenstroombeheersing 
bij zowel Groentehof als in de winkelfilialen wordt specifiek aandacht besteed aan de 
mogelijkheden tot verbetering door het benaderen van de keten als een geheel. 

Allereerst zal in hoofdstuk 2 de keten omschreven worden met als doel een beeld te geven van 
de setting waarin <lit afstudeerproject zich afspeelt. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
huidige problemen met betrekking tot derving en tekorten omschreven en wordt de omvang 
van de problemen door middel van cijfers weergegeven. Hierna volgt in hoofdstuk 4 een 
analyse van de huidige manier van werken met betrekking tot goederenstroombeheersing in 
de keten. Op basis van de analyse van de huidige manier van werken kan het probleem verder 
worden geanalyseerd. Dit gebeurt in hoofdstuk 5 met als resultaat een definitieve 
opdrachtformulering. Hoofdstuk 6 gaat vervolgens in op het herontwerpen van de lokale 
goederenstroombeheersing bij Groentehof. Hierbij wordt op basis van literatuur allereerst een 
selectie gemaakt uit beschikbare modellen en vervolgens wordt het gekozen model verder 
uitgewerkt zodat <lit toegepast kan worden bij Groentehof. In hoofdstuk 7 gebeurt <lit 
vervolgens ook voor de lokale goederenstroombeheersing in de winkelfilialen. Hoofdstuk 8 
en 9 gaan in op de mogelijkheden tot verbetering door het benaderen van de keten als geheel. 
In hoofdstuk 10 wordt ingegaan op de implementatie van de ontwerpen. Dit rapport wordt 
afgesloten met de conclusie en aanbevelingen, te vinden in hoofdstuk 11. 
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2 Bedrijfsbeschrijving 

GroentehofB.V. maakt deel uit van Van Rijsingen Beheer B.V., een bedrijf met verscheidene 
activiteiten in de primaire sector. In paragraaf 2.1 zal eerst een beschrijving gegeven worden 
van Van Rijsingen Beheer B.V. In paragraaf 2.2 zal ingezoomd worden op Groentehof B.V. 
en de branche en markt waarin zij opereert. Vervolgens zullen de organisatiestructuur, de 
keten waarin Groentehof zich bevindt, de besturing van de materiaal- en informatiestromen en 
de contracten die Groentehof met haar klanten heeft beschreven worden. 

2. 1 Van Rijsingen Beheer B. V. 

Van Rijsingen Beheer B.V. is ongeveer 50 jaar geleden ontstaan uit een bedrijf dat zich bezig 
hield met het telen van groenten. Van Rijsingen senior begon met het verbouwen van 
groenten op een eigen stukje grond. Daarnaast ging hij zich toeleggen op contractteelt van 
groenten voor de groenteverwerkende industrie. Contractteelt houdt in dat met telers een 
contract wordt afgesloten voor het verbouwen van groenten op hun land, waarbij de producten 
al verkocht zijn voor een vaste prijs. 

Deze contractteelt nam een grote vlucht. Daarom werd in 1980 een B.V. opgericht onder de 
naam Rijko B.V. Dit bedrijf groeide uit tot de huidige holding Van Rijsingen Beheer B.V. 
Deze holding richt zich tegenwoordig door middel van gespecialiseerde dochterbedrijven op 
een aantal specifieke segmenten binnen de primaire sector: zoetwatervis, diepvries, 
varkensvlees en groenten. De holding Van Rijsingen Beheer B.V. is tegenwoordig nog steeds 
een familiebedrijf waarvan alle aandelen in het bezit zijn van leden van de familie Van 
Rijsingen. 

De huidige kernactiviteiten van Van Rijsingen Beheer B.V. zijn: 

• Contractteelt 
Rijko B.V. is een van de grootste conserven-contracteerders in Nederland. Rijko vertaalt 
de vraag van de industrie naar daadwerkelijke productie bij ca. 600 telers in Zuid 
Nederland, Duitsland en Belgie, over een totaal areaal van ca. 6.500 hectare. 

• Zoetwatervis 
Royaal B.V. produceert gerookte paling en tilapia. Het proces begint bij de inkoop van 
jonge vis welke binnen 10 tot 15 maanden gekweekt wordt tot een voor consumptie 
geschikte vis. Royaal B.V. rookt deze vis vervolgens en verwerkt deze tot een kant-en
klaar product. Dit product wordt vervolgens aan groothandels en retailers verkocht. 

• Diepvriesproducten 
Van Rijsingen Diepvries B.V. is een groothandel in diepvriesproducten. Van Rijsingen 
Diepvries B.V. heeft 5 supermarkten die gespecialiseerd zijn in diepvriesproducten onder 
beheer en heeft een eigen distributiecentrum. 

• Verse groenten 
Groentehof B.V. richt zich op de verwerking van veldverse groenten tot verpakte 
dagverse groenten. Deze producten worden geleverd aan foodretailers en 
grootverbruikers. In paragraaf 2.2 zal Groentehof B.V. uitgebreider beschreven worden. 

Van Rijsingen Beheer B.V. had in 2002 een omzet van ongeveer 50 miljoen Euro, terwijl de 
omzet in 2001 37 miljoen Euro bedroeg. Binnen de gehele holding werken ongeveer 400 
mensen. 
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2.2 Groentehof B. V. 

Groentehof B.V. (voortaan aangeduid als Groentehof) is in 1990 ontstaan uit Rijko B.V. 
Groentehof werd in 1990 opgericht om te voldoen aan de steeds toenemende vraag naar verse 
panklare groenten. Deze vraag werd voomamelijk veroorzaakt door de trend naar 
zogenaamde fast kitchen, waarbij de vraag naar gemak in combinatie met vers en hoge 
kwaliteit steeds verder toenam. De vraag naar verse verpakte groenten neemt dan ook nog 
steeds toe. 

De hoofdactiviteit van Groentehof betreft het bewerken en verpakken van verse groenten. In 
2005 werden ca 24,5 miljoen verpakkingen geleverd aan voomamelijk supermarkten, 
groothandels, grossiers en grootverbruikers. Het bedrijf realiseerde in 2005 een omzet van ca. 
€ 18,5 miljoen. Groentehofheeft op dit moment ongeveer 135 medewerkers. 

2.2.1 Branchekenmerken 

In 2004 werd door onderzoeksbureau Gfk in Nederlandse supermarkten een omzet gemeten 
van€ 25,1 miljard, 1,5% meer dan in 2003 (FrugiVenta 2004). De versomzet in aardappelen, 
groenten en fruit (AGF) leverde hieraan een bijdrage van€ 2,2 miljard en een omzetgroei van 
0,4 %. Binnen het AGF-verssegment had de omzetgroep bewerkte groenten (de 
hoofdactiviteit van Groentehof) een omzetgroei van 4% tot een totale omzet van € 175 
miljoen. De gezamenlijke productiewaarde van verse groenteverwerkingsbedrijven in 2003 
voor de Nederlandse markt bedroeg € 311 miljoen, 9% meer dan in 2002. 

Groentehof bevindt zich in de top vier van Nederlandse aanbieders van verse panklare 
groenten. Deze top vier ziet er als volgt uit: 

Ondememing Geschatte omzet 2005 (€) 

Vezet 80.000.000 
Hessing 70.000.000 
Heemskerk 55.000.000 
Groentehof 18.500.000 
Tabet 2.1: Omzet top 4 aanbieders verse panklare groenten 

2.2.2 Marktkenmerken 

De klanten van Groentehof zijn onder te verdelen in 3 segmenten: Retail, grijs kanaal en 
grootverbruik. Onder retail worden supermarkten en supermarktketens verstaan, 
grootverbruik bestaat uit restaurants, eetcafe's, hotels en cateraars. Het grijze kanaal omvat 
het schemergebied tussen grootverbruik en retail, waaronder bijvoorbeeld tankstations vallen. 
Het overgrote gedeelte van de omzet van Groentehof (ca. 99 % ) komt voort uit de retailmarkt. 

De grootste klant van Groentehof is Jumbo, die verantwoordelijk is voor ca. 4 7% (in 2005) 
van de omzet. Andere grote klanten zijn Nettorama (15%) en Spar (15%). De grote klanten 
van Groentehof vallen onder de Superunie. De Superunie is een inkooporganisatie die voor 
haar leden (de supermarktketens) prijzen onderhandelt bij leveranciers. Zowel Jumbo, 
Nettorama als Spar maken deel uit van de Superunie. In totaal bestaat de omzet van 
Groentehof voor ca. 70% uit omzet via de Superunie. Verder bestaat ca 19% van de omzet uit 
overige Nederlandse klanten, ca. 11 % uit export naar Belgie, Luxemburg en IJsland en ca. 1 % 
uit grootverbruik. 
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Het assortiment van Groentehof kan onderverdeeld worden in een viertal categorieen, te 
weten verse panklare verpakte groenten, slaversierders (tofu e.d.) en kruidenmixen, 
groentesnacks en salades. Hierbij kunnen de verse groeten weer onderverdeeld worden in 
diverse slasoorten, al dan niet gemixed, soepgroenten en diverse roerbak- en wokmixen. Een 
gedeelte ( ca. 3,5% van het assortiment) van de productie van het assortiment wordt 
uitbesteed ("koop"-producten) en een gedeelte (ca. 13% van het assortiment) wordt als gereed 
product ingekocht ("handels"-producten). De rest van het assortiment bestaat uit eigen 
productie. Het totale assortiment bestaat uit ruim 100 producttypen 1 die zowel onder eigen 
merk (Fresh Quality) als private labels verkocht worden. Hiermee komt het assortiment op 
ongeveer 250 verschillende artikelen. 

In het assortiment van Groentehof is een duidelijk onderscheid tussen langzaam- en snellopers 
te zien. 20% van het assortiment zorgt voor 70% van de afzet. Dit houdt in dat er een staart is 
van een groot aantal artikelen die maar een klein deel van de afzet voor hun rekening nemen. 

De vraag, evenals het assortiment, is athankelijk van het seizoen. In de winter is het aandeel 
van stamppotten (hutspot, boerenkool, zuurkool enz.) hoog, in de zomer ligt de nadruk meer 
op sla- en rauwkostproducten. De vraag naar roerbak- en wokgroenten is regelmatiger 
verdeeld over het jaar. Naast de seizoensinvloeden wordt de vraag door een groot aantal 
andere factoren belnvloed, te denken valt aan (inter-)nationale feestdagen, vakanties, weer en 
acties. 

Wat toekomstige ontwikkelingen betreft krijgt Groentehof naar verwachting steeds meer te 
maken met private label. Begin 2004 begonnen een aantal klanten druk uit te oefenen op 
Groentehof voor het invoeren van private labels. Als gevolg hiervan is besloten medio 2005 te 
beginnen met het leveren van producten onder private label. Vanaf week 16 2005 worden aan 
Jumbo producten geleverd met een eigen label. Supercoop, een nieuwe klant sinds week 25 
2005, heeft ook een eigen label. Sinds februari 2006 levert Groentehof aan Spar 20 producten 
met private label en sinds kort is er een nieuwe klant die ook private label vraagt. Het eigen 
merk (Fresh Quality) zal naar verwachting van Groentehof steeds verder terug gedrongen 
worden met als gevolg dat het aantal artikelen toe zal blijven nemen. 

1 Er wordt in dit verslag onderscheid gemaakt tussen producttype, artikel en product. Een producttype is de 
verzameling verpakte producten met dezelfde receptuur (benodigde ingredienten en gewichten), zonder 
klantspecifiek label, bijvoorbeeld Andijvie 400 gr. Een artikel is de verzameling producten met dezelfde 
receptuur en een klantspecifiek label (Fresh Quality, Fresh Quality IJsland, Jumbo, Supercoop of Spar), 
bijvoorbeeld Spar Andijvie 400 gr. Een product is een stuk van een willekeurig artikel. 
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2.3 Organisatiestructuur 

De organisatie van Groentehof kan getypeerd worden als een functioneel ingedeeld bedrijf 
met centrale beslissingsbevoegdheid. In figuur 2.1 is het organogram van Groentehof 
weergegeven. 

lnkoop Ontvangst 
Goederen 

Figuur 2.1: organisatiestructuur Groentehof 

Vert«oop Expeditie 

De organisatie kan gekenmerkt worden als plat en informeel. Het dagelijks bestuur bestaat uit 
de directie die ondersteund wordt door het managementteam waarin inkoop, productie, 
verkoop en expeditie vertegenwoordigd zijn. Deze afdelingen worden weer ondersteund door 
een aantal stafafdelingen, zoals inteme kwaliteitsdienst, planning en technische dienst. De 
functies van de afdelingen zijn de volgende: 

• Inkoop 
De afdeling inkoop verzorgt de inkoop van de grondstoffen, handels- en koopartikelen op 
basis van de planning. Verder zorgt deze afdeling voor de correcte ontvangst van deze 
goederen. 

• Productie 
De afdeling productie verzorgt de verwerking van ingekochte grondstoffen tot het 
eindproduct. Het productieproces is in te delen in een aantal stappen, te weten: 
voorbewerken, bewerken, wassen, drogen en verpakken. 

• Verkoop 
De afdeling verkoop zorgt voor het genereren van omzet, enerzijds door het behouden en 
verhogen van omzet bij bestaande klanten en anderzijds door het werven van nieuwe 
klanten. Verkoop binnendienst zorgt binnen deze afdeling voor de afhandeling van 
klantenorders, implementatie van nieuwe klanten in het orderafhandeltraject, facturering 
en de afhandeling van klachten. Verder vallen er nog twee accountmanagers binnen deze 
afdeling welke direct contact onderhouden met en ondersteuning bieden aan klanten. 

• Expeditie 
Expeditie verzorgt de ontvangst van geproduceerde en ingekochte eindproducten in het 
magazijn en het verzamelen en verzenden van de orders naar de klanten. Op basis van de 
klantenorders worden de producten voor een groot gedeelte (ca. 95% van de totale afzet) 
op winkelniveau verzameld en getransporteerd naar de klant. 

Afstudeerverslag Martijn Storms 5 



Tu I e technische un ivers iteit eindhoven 

2.4 Goederenstroom 

Voor de meeste klanten van Groentehof uit de foodretail markt kan de keten schematisch 
worden weergegeven zoals in figuur 2.2. Een klein gedeelte van de klanten wordt direct 
aangeleverd, zonder tussenkomst van een distributie centrum (DC) ( <5% van de afzet). 

Figuur 2.2: Goederenstroom retailketen Groentehof 

(De Romeinse cijfers in onderstaande beschrijving komen overeen met de cijfers in figuur 
2.2) De keten voor panklare verse groenten begint met de teelt van groenten. Groentehof 
koopt een gedeelte van haar grondstoffen in bij telers die de producten op basis van vaste 
contracten (zogenaamde contractteelt) produceren voor Groentehof (II). Het gaat hier om 
grondstoffen waarvan grote hoeveelheden verwerkt worden. Deze grondstoffen worden direct 
van het veld en onbewerkt aangeleverd bij Groentehof. Enkele grondstoffen die in kleine 
hoeveelheden nodig zijn worden ingekocht bij andere leveranciers (I). 

Vervolgens worden de grondstoffen in het productieproces verwerkt tot het eindproduct (III). 
Het productieproces bestaat uit een aantal stappen. In een reguliere cyclus van een <lag 
worden alle producttypen eenmaal per <lag in een vaste volgorde geproduceerd. De verpakte 
producten (van een bepaald producttype) worden vervolgens in een vaste volgorde gelabeld, 
achtereenvolgens: Supercoop, Fresh Quality, Fresh Quality IJsland en Jumbo. Een uitgebreide 
beschrijving van het primaire proces is te vinden in bijlage 1. 

Het gereed product wordt vervolgens opgeslagen in een koelhal (V). Naast de producten 
aangevoerd vanuit productie, worden er nog een aantal producttypen extern aangeleverd (IV). 
Het gaat hier om de in paragraaf 2.2.2 beschreven koop- en handelsproducten. Nadat de 
dagelijkse klantenorders binnen zijn, worden deze orders op filiaalniveau vanuit de koelhal 
FIFO ( oudste producten eerst) verzameld op rolcontainers of pallets en klaargemaakt voor 
transport. Als een levering (bestaande uit meerdere orders van verschillende filialen) compleet 
is gaan de producten op transport naar de distributie centra van de klanten (VI). Alle klanten 
komen hun producten dagelijks of op een aantal vaste dagen per week (afhankelijk van de 
klant) ophalen. De grotere klanten (waaronder Spar, Nettorama en Jumbo) hebben zelfs 
meerdere afnamemomenten per <lag. Het tijdstip van ophalen ligt vast. 

In de DC ' s van de klant vindt vervolgens slechts cross docking plaats. De producten die bij 
Groentehof opgehaald zijn worden dezelfde <lag of een <lag later afgeleverd bij de filialen. 
In deze filialen worden de producten opgeslagen in een koelcel en vervolgens ingeruimd in 
koelmeubels (VIII) van waaruit de consument de producten kan kiezen en uiteindelijk aan de 
kassa kan afrekenen (XI). 
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3 Aanleiding van het project 

De producten die Groentehof produceert hebben een korte levensduur. Deze korte levensduur 
betekent dat de beheersing van productie en voorraden bij Groentehof en het bestellen in de 
winkelfilialen zeer nauw luistert. Een tekort of overschot van producten leidt al snel tot het 
derven van producten, het niet kunnen voldoen aan de vraag van consumenten of het doen van 
ingrepen in het productieproces bij Groentehof. In dit hoofdstuk zullen deze problemen 
gekwantificeerd worden. De problemen zoals in dit hoofdstuk omschreven gelden voor de 
klanten van Groentenhof uit de retailmarkt. Vanaf dit punt is het verslag dan ook nog slechts 
van toepassing op deze klanten. 

3.1 Derving Groentehof 

Groentehof ziet een gedeelte van haar winst verloren gaan doordat producten weggegooid 
moeten worden die niet voldoen aan de eisen van de klant wat betreft resterende levensduur. 
Bij Groentehof werd in 2004 1,04% en in 2005 1,59% van het totale productievolume, 
oftewel 400.396 producten, gederfd. In figuur 3.1 is de wekelijkse derving weergegeven in 
stuks ten opzichte van het productievolume. 
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Figuur 3.1: Derving Groentehof 2004/2005 

3.2 Derving winkelfilialen 

Bij de klanten van Groentehof vindt ook derving plaats. Indien de producten in het 
winkelschap hun economische levensduur gepasseerd zijn worden deze gederfd. Twee 
klanten, te weten Jumbo en Nettorama, registreren deze derving en communiceren deze naar 
Groentehof. Bij Jumbo wordt de derving geregistreerd voor de gehele groentekoeling. Hierin 
zijn dus ook producten meegenomen die niet door Groentehof aangeleverd worden. Van de 
totale inkoop voor de groentekoeling (uitgedrukt in verkoopomzet) werd in de Jumbofilialen 
in 2004 5,02% en in 2005 5,79% gederfd. In figuur 3.2 is de wekelijkse derving weergegeven 
van alle Jumbofilialen. Merk op dat deze gegevens in Euro/omzet worden geregistreerd en 
niet zoals bij Groentehof in stuks/afzet. 
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Figuur 3.2: Derving Jumbo 2004/2005 

week 

- Derving 2005 (€) 

- Derving 2004 (€) 

Dezelfde gegevens zij voor Nettorama te vinden in figuur 3.3. De totale derving in de 
groentekoeling in alle filialen van Nettorama was in 2004 1,98% van de inkoop (uitgedrukt in 
verkoopomzet) en in 2005 1,85%. 

- Derving 2005 (€) 

- Derving 2004 (€) 

week 

Figuur 3.3: Derving Nettorama 2004/2005 

De gegevens van Jumbo en Nettorama zoals hierboven beschreven geven de geregistreerde 
derving in de winkelfilialen weer. Naast deze gegevens bestaat er ook de mogelijkheid om 
derving te bepalen aan de hand van verkoopgegevens. Als de verkopen aan de consument in 
de winkelfilialen (kassagegevens) vergeleken worden met de verkopen door Groentehof aan 
de winkelfilialen geeft het verschil hiertussen aan hoeveel van de aan de winkelfilialen 
geleverde producten niet verkocht zijn en dus gederfd zijn. Uit onderzoek bij Nettorama is 
gebleken dat bij deze winkelketen minder dan de helft van de werkelijke derving geregistreerd 
wordt. Uit een onderzoek in de periode week 9 tlm 24 2005 blijkt <lat de geregistreerde 
derving 2,21 % van de omzet is, terwijl in totaal 5,15 % van de verkopen aan Nettorama niet 
verkocht worden aan de consument. 
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3.3 Tekorten en ingrepen in productie Groentehof 

Om te voorkomen <lat er teveel derving ontstaat bij Groentehof wordt de voorraad 
eindproducten laag gehouden. Dit betekent <lat er een risico bestaat op tekorten en er 
ingegrepen moet worden in de oorspronkelijke productieplanning en de reguliere 
productiecyclus om producten die niet meer voldoende op voorraad zijn toch nog uit te 
kunnen leveren (bijmaken). Indien <lit echter niet meer lukt, ontstaat er een out-of-stock. 
Groentehof kan dan niet voldoen aan de vraag van haar klant. In 2004 waren er 962 
bijmaakorders en in 2005 1278. In figuur 3.4 zijn de bijmaakorders per week weergegeven in 
2004 en 2005. Van bijmaakorders is niet bekend voor welke producten <lit gebeurt en om 
hoeveel producten het hierbij gaat. 

90 ,---:-:;-:;;:--"=--:r:=~~""".l:'-::-'= 
80 -i:-;::.-.:.c,"""~=-~~~~~ 

~ 70 +:--"'.-~-:-~'"""=,--

CI) 60 +-.,;c=-;-.-?..:..l~'--:-'-~ ! 50 +-_..:.:_--.-,-i';:::-;---".,-~_,;...:..,;.:.;:;:; 
~ 40 
; 30 
~ 20 -K-'V\-'-l'-TI!>-...~~f'r-''"'-t'ih\-'++-r.~~+-:-'17-iV...J.f"'-"-: 

10 -j-,-':~c-'--~-::;:->~;_;..;;,'-V--'-IA~~~ef.--::-:~~ 

0 +,.:J~"r-,--T""T"""T-,-;.::;-r,-,-;.:::,:..;:...,"4-T-+-'i'-,:.,+,....r,,...,.-ri--n-:.r,__,_. 
~ v ~ o M m m N ~ oo ~ v ~ o M m m N 

~ N N N M M M V V V V ~ 

week 

Figuur 3.4: Bijmaken Groentehof2004/2005 

- Bijmaken 2005 (# keer) 

- Bijmaken 2004 (# keer) 

In 2004 konden 18.148 producten, oftewel 0,75 promille van de vraag aan Groentehof niet 
geleverd worden. In 2005 konden 33.607 producten oftewel 1,36 promille van de vraag niet 
uitgeleverd worden (Bij deze berekening zijn week 38 en 39 van 2005 buiten beschouwing 
gelaten aangezien er in deze weken technische storingen waren die uitzonderlijk veel tekorten 
veroorzaakten. In week 48 t/m 52 2005 is de spinazie buiten beschouwing gelaten aangezien 
er in deze periode voor <lit product geen grondstof beschikbaar was). In figuur 3.5 zijn de 
gemiste verkopen per week weergegeven in 2004 en 2005. 
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Figuur 3.5: Gemiste verkopen Groentehof 2004/2005 
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3.4 Tekorten winkelfilialen 

In de winkelfilialen worden tekorten niet geregistreerd. Er zijn echter wel enige inzichten en 
proefmetingen waarmee de orde van grootte van een tekort en hieruit resulterende misgelopen 
verkopen in de winkelfilialen geschat kunnen worden. 

Nettorama voert op dit moment een assortiment dat voomamelijk bestaat uit producten met 
een hoge omzetsnelheid. Dit heeft te maken met de formule van deze wink.el. Nettorama voert 
een assortiment waarin de meest voorkomende boodschappen zitten tegen een zo laag 
mogelijke prijs, oftewel "een goed en supervoordelig winkelaanbod" (www.nettorama.nl). 
Voor deze producten is de consumentenvraag relatief hoog en redelijk constant, wat betekent 
dat de vraag in de wink.el goed in te schatten is en een relatief hoge voorraad aangehouden 
kan worden. De verwachting is dan ook dat tekorten bij Nettorama weinig voorkomen. 

De formule van Jumbo supermarkten is gebaseerd op de zogenaamde "7 zekerheden" 
(www.jumbo-supermarkten.nl). Een van deze "7 zekerheden" is dat alles wat in de 
Nederlandse supermarkten verkrijgbaar is, ook bij Jumbo verkrijgbaar is. Voor de panklare 
verse groenten betekent dit dat er een zeer uitgebreid assortiment gevoerd wordt met een 
groot aantal producten met een zeer lage omzetsnelheid. Van de producten met een lage 
omzetsnelheid proberen de wink.els een lage voorraad aan te houden om te voorkomen dat 
deze producten gederfd moeten worden. Hierdoor ontstaat er dus een groot risico op tekorten 
terwijl derving vaak niet voorkomen kan worden. 

Er zijn in 2005 gedurende drie weken metingen gedaan in twee Jumbo filialen. In het filiaal 
Pater van Elzenplein (Tilburg) zijn in week 5 tlm 7 2005 dagelijks de voorraad aan het einde 
van de dag, de derving en de bestellingen geregistreerd. Deze gegevens zijn gedurende week 
38 ti 40 2005 . h fil' 1 B h D k f f d 1 d 1 m gemeten m et i iaa erg em. eze stee :proe ga e vo gen e resu taten: 

Pater v. Elzenplein (Tilburg) Bergh em 
Week 5 tlm 7 2005 Week 38 t/m 40 2005 

Afzet (stuks/daR) 327 622 

P( out - of - stockeinde dag ) 0,16 0,10 

:Liw; (stuks/dag , % vraag) 28, 8,0% 29 , 5,2% 
i 

L Dw; (stuks/dag) 356 650 
i 

Derving (stuks/dag , % afzet) 16, 4,9% 41, 6,6% 
Tabet 3.1: Steekproef tekorten en derving Jumbo 

Waarbij: 
• Voor de overzichtelijkheid zijn alle gegevens uitgemiddeld of gesommeerd over alle 

artikelen. Meer gedetailleerde informatie op artikelniveau is te vinden in bijlage 2. 

• P( out - of - stockeinde dag) : Kans op out-of-stock aan het einde van de dag. ( dimensieloos) 

Dit is gebaseerd op het aantal dagen dat een artikel aan het einde van de dag out-of-stock 
was gedurende de meetperiode van 18 dagen. 

• Lw;: schatting gemiste verkopen product i (stuks/dag) 

Dit is een schatting die gebaseerd is op een aantal aannames. De vraag aan de 
winkelfilialen is namelijk niet bekend. Er wordt daarom de aanname gemaakt dat een 
product aan het begin van de dag niet out-of-stock is en dat de kans op out-of-stock 
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gedurende de dag lineair toeneemt tot de geregistreerde P( out - of - stockeinde dag) . Op 

basis hiervan worden de gemiste verkopen per dag geschat. Hierbij moet echter ook een 
kanttekening geplaatst worden. Consumenten zullen vaak een antler vervangend artikel 
kiezen indien een bepaald artikel niet meer aanwezig is. In dat geval gaat er dus geen 
verkoop verloren (zie o.a. Zinn et al., 2001). Aan de andere kant verlaagt een slecht 
gevuld rek de service naar de klant toe. Veel out-of-stock heeft daarbij op de lange 
termijn een negatiever effect dan alleen het missen van directe verkoop. 

A A 

• Dw;: schatting van de consumentenvraag naar product i (afzet+ Lw;) (stuks/dag): 

Bij Groentehof bestaat het idee dat bovenstaande problemen van tekorten, bijmaken en 
derving bij Groentehof en tekorten en derving in de winkels enerzijds veroorzaakt worden 
door de huidige beheersing van de goederenstroom in de keten en anderzijds doordat spelers 
in de keten commerciele beslissingen nemen die bovenstaande problemen nog groter maken. 
Het probleem van de opdrachtgever kan dan ook als volgt geformuleerd worden: 

De huidige beheersing van de goederenstroom in de keten veroorzaken in deze keten teveel 
derving en out-ofstock. Om out-ofstock te voorkomen moet er te vaak warden ingegrepen 
in productie. Tevens vermoedt Groentehof dat de steeds breder wordende assortimenten en 
het voeren van private labels de problemen versterken. 
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4 Goederenstroombeheersing 

Uit de initiele probleemstelling van de opdrachtgever blijkt dat de oorzaak van derving en 
tekorten gezocht wordt in de huidige beheersing van de goederenstroom in de keten. Dit 
hoofdstuk zal meer inzicht geven in de huidige beheersing van de goederenstroom in de keten. 
Allereerst zal de informatiestroom en de besturing van de keten beschreven worden. 
Vervolgens zal in meer detail bekeken worden hoe een winkelfiliaal zijn bestelgrootte bepaalt, 
hoe Groentehof haar vraag voorspelt en hoe Groentehof haar voorraden beheerst. Als laatste 
zal in paragraaf 4.5 bekeken worden welke contracten en afspraken er op dit moment in de 
keten zijn voor zover deze invloed lijken te hebben op de problematiek zoals omschreven in 
hoofdstuk 3. De cijfers tussen haakjes in onderstaande paragrafen corresponderen met de 
cijfers in figuur 4.1. 

4.1 Besturing en informatiestroom keten 

Schematisch kunnen de informatiestroom en de beslissingen in de keten weergegeven worden 
als in figuur 4.1. Het beginpunt van de besturing van de keten Groentehof tot winkelfiliaal is 
de bestelling die het winkelfiliaal dagelijks doet. Het winkelfiliaal baseert deze bestelling op 
de voorraad in de winkel (2) en historische gegevens van de klantenvraag (1 ). De 
bestelmethodiek van de winkelfilialen zal uitgebreid beschreven worden in paragraaf 4.2. 

Figuur 4.1: Besturing en informatiestroom keten Groentehof 

De winkelfilialen geven dagelijks hun bestellingen door aan de winkelketen waartoe ze 
behoren (3). De winkelfilialen doen 's morgens op dag t v66r winkelopening een bestelling. 
De Nettoramafilialen ontvangen de bestelde goederen 's middags, 's avonds (dag t) of de 
volgende morgen (dag t+ I). Bij de Jumbofilialen wordt de bestelling dezelfde avond (dag t) 
of de volgende morgen ( dag t+ I) v66r openingstijd afgeleverd. 

De winkelketens verzamelen de orders en geven deze vervolgens rond het middaguur (dag t) 
door aan Groentehof (4). De orders komen bij Groentehof op filiaalniveau binnen, aangezien 
Groentehof de orders op filiaalniveau moet verzamelen en uitleveren. 
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De productie bij Groentehof voor dag t wordt niet aangestuurd op de orders voor dag t. 
Vanwege de korte leadtime kan Groentehof niet op order produceren, maar moet er op basis 
van voorspellingen, op voorraad geproduceerd worden, 

Het productieplan voor dag t wordt opgesteld aan het einde van dag t-1. Dit productieplan 
voor dag t is gebaseerd op een voorspelling van de vraag voor dag t en dag t+ 1 en op de 
voorraad aan het einde van dag t-1. In paragraaf 4.3 zal beschreven worden hoe Groentehof 
haar vraag voorspelt. In paragraaf 4.4 zal verder ingegaan worden op het tot stand komen van 
het productieplan van Groentehof. 

Op basis van de reeds gemaakte productieplanning en de beschikbare voorraden (5) wordt op 
dag t gecontroleerd of hiermee voldaan kan worden aan de vraag voor dag t . Indien er een 
tekort dreigt te ontstaan wordt er altijd geprobeerd de productie nog voor uitlevering bij te 
sturen (7), zodat alsnog kan worden voldaan aan de vraag. 

Indien bekend is wat er uitgeleverd kan worden op basis van de voorraden en ( eventueel 
bijgestuurde) productie, kan er begonnen worden met het verzamelen van de orders door de 
afdeling expeditie (6). Dit gebeurt zo kort mogelijk v66r het moment van uitleveren van de 
orders om productie zoveel mogelijk ruimte te geven de orders af te krijgen. 

Inkoop wordt gestuurd op basis van de productieplanning (8). Inkoop zorgt dat er voldoende 
grondstof op voorraad is zodat de productieplanning altijd gehaald kan worden. Een gedeelte 
van de grondstof wordt ingekocht bij leveranciers (12). De overige grondstoffen worden via 
contractteelt ingekocht (11). Grondstoffen hebben een relatief lange houdbaarheid en zijn 
voldoende en snel beschikbaar waardoor een tekort aan grondstoffen nauwelijks voorkomt. 

Verder worden er nog een aantal producten gereed ingekocht (10). De inkoop van de 
benodigde producten op dag t gebeurt aan het eind van dag t-1, meteen nadat het 
productieplan voor dag t opgesteld is. De producten die ingekocht worden aan het eind van 
dag t-1 worden op dag t aangeleverd. De inkoop van deze producten kan dus op dezelfde 
manier als productie gemodelleerd worden, met als verschil dat de inkoop niet op korte 
termijn bijgestuurd kan worden. 

4.2 Bestelmethodiek winkelfilialen 

Met de twee grootste klanten, Jumbo en Nettorama (die samen ca. 60% van de omzet voor 
hun rekening nemen) werkt Groentehof nauw samen. Bij deze twee klanten heeft Groentehof 
dan ook invloed op de winkelfilialen. Met een nieuwe klant Supercoop (sinds juni 2005) 
wordt ook geprobeerd nauwer samen te werken. Deze samenwerking is echter nog in een 
vroeg stadium. Onderstaande beschrijving geldt dan ook voor Jumbo en Nettorama. Bij de 
overige klanten is er op dit moment weinig invloed op en weinig bekend over de manier van 
bestellen. 

Groentehof heeft in samenwerking met Nettorama en Jumbo een handleiding opgesteld met 
daarin een bestelmethodiek voor gebruik in de winkelfilialen. Deze methodiek heeft als doel 
de derving en tekorten in het winkelfiliaal tot het minimum te beperken. De bestelmethodiek 
wordt echter niet in alle winkels gebruikt of consequent toegepast. Door regelmatig 
winkelbezoek door de accountmanagers van Groentehof wordt geprobeerd winkelfilialen te 
overtuigen de bestelmethodiek consequent toe te passen. Naar schatting wordt in ongeveer 60 
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% van de Nettorama filialen de bestelmethodiek toegepast. Dit percentage ligt bij Jumbo 
waarschijnlijk nog lager. 

Volgens de door Groentehof voorgestelde bestelmethodiek moet er als volgt te werk gegaan 
worden. Het uitgangspunt van de te verwachte vraag op dag t in een winkel is de vraag van 
dezelfde dag in de week, een week eerder. Verkopen van een week eerder worden uit 
kassagegevens afgeleid: 

A 

Dw; (t) = Dw; (t - 6) 

Waarbij 
Dw; (t) : Consumentenvraag artikel i op dag t (stuks) 

A 

Dw; (t) : Schatting van de consumentenvraag artikel i op dag t (stuks) 

Er vanuit gaande dat een week 6 dagen heeft (op zondag zijn de winkelfilialen gesloten) 

Op deze prognoses moeten vervolgens door de winkelfilialen een aantal handmatige 
correcties uitgevoerd worden. Hoe deze correcties uitgevoerd moeten worden staat niet 
beschreven in de handleiding. Onderstaand is beschreven wat de meest gebruikelijke manier 
van corrigeren is, maar andere methoden komen ook voor. 
Ac ties 

Indien een bepaald producttype voor een lagere prijs verkocht wordt en/of extra onder de 
aandacht wordt gebracht, wordt historische verkoopdata gebruikt van een soortgelijke 
actie. Deze verkopen gelden dan als voorspelling van de vraag. Het in actie zijn van een 
bepaald producttype heeft echter ook invloed op de verkopen van producttype die sterke 
overeenkomsten hebben (bv. soepgroenten 200g en soepgroenten 500g). In het algemeen 
betekent een actie van een bepaalde variant voor een terugloop van de vraag naar de 
andere variant( en). Deze invloeden worden op gevoel ingeschat door de winkelfilialen. 
Tevens moeten in het geval van een actie een week eerder niet de verkopen hiervan 
gebruikt warden als prognose voor de verkopen van de lopende week, maar de data van 
v66r de actie. Hoe hier precies mee om te gaan ligt niet vast. 

Gemiste verkopen 
Het aantal verkopen een week eerder hoeft niet gelijk te zijn aan de vraag. Indien 
producten op dezelfde dag een week eerder buiten voorraad waren moet hier rekening 
mee gehouden worden in de lopende week. Dit om te voorkomen dat er te weinig besteld 
wordt. Ook deze aanpassing gebeurd voor een groat gedeelte op gevoel. 

Weersomstandigheden 
Een aantal producten (voomamelijk de typische winter- en zomergroenten) hebben een 
vraag die sterk afhankelijk is van het weer. Op basis van ervaring proberen de 
winkelfilialen te anticiperen op weersveranderingen. Ook dit is dus een aanpassing op 
basis van gevoel. 

Feestdagen 
Rond feestdagen wordt geprobeerd de te verwachte vraag te baseren op verkopen tijdens 
de feestdagen een jaar eerder. Hier moeten echter ook weer een aantal aanpassingen aan 
gedaan worden. Zo kan het moment in de week waarop een feestdag valt veel invloed 
hebben op het vraagpatroon gedurende de week. Verder hebben lokale feestdagen (bv. 
kermissen) of buitenlandse feestdagen (bij winkels in grensstreken) invloed op de vraag. 
Rond kerst en nieuwjaar krijgen de filialen een advies dat opgesteld wordt door de ketens 
en Groentehof. Dit advies geeft informatie over op welke dag hoeveel te bestellen. Dit is 
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sterk afhankelijk van de dagen waarop kerst en nieuwjaar vallen (op welke dagen 
veel/geen verkopen en op welke dagen wel/geen productie bij Groentehof). 

Nadat bovenstaande aanpassingen toegepast zijn ontstaat er een voorspelling van de te 
verwachte vraag voor twee dagen vooruit. Vervolgens wordt iedere morgen v66r 
winkelopening de voorraad gecontroleerd. Op basis van deze gegevens wordt er besteld. De 
bestelling per artikel op dag t, voor ontvangst aan het begin van dag t+ I of einde dag t (of in 
enkele gevallen gedurende dag t) wordt op de volgende manier berekend: 

Qwi (t + 1) = bwi (t) + bwi (t + 1) + o,sbwi (t + 2)- Xw; (r) - Qwi (t) 

Waarbij: 
Qw; (t) : Bestelling winkelfiliaal voor artikel i voor ontvangst op dag t (stuks) 

Xw; (t-): Fysieke voorraad wink.el voor artikel i aan begin dag t (stuks) 

Nu is de bestelling in stuks bekend. De wink.el kan een bepaald producttype echter alleen in 
aantal kratten bestellen. Een krat bevat, afhankelijk van het producttype, 3, 4, 6, 8 of 12 
producten. Er is dus een afronding nodig naar aantal kratten. De manier van afronden is niet 
eenduidig. Geadviseerd wordt naar de dichtstbijzijnde hoeveelheid kratten af te ronden maar 
op te passen met producten met een lage omzetsnelheid. 

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de bestelmethode niet identiek is 
voor iedere wink.el. Er wordt regelmatig geconstateerd dat wink.els de voorgestelde 
bestelmethodiek niet of verkeerd toepassen. Verder zijn de aanpassingen in het geval van 
acties, nee-verkopen, weersomstandigheden en feestdagen gebaseerd op gevoel en ervaring. 
Het bestelgedrag verschilt dus per winkelfiliaal. 

4.3 Voorspellingen van de vraag aan Groentehof 

Groentehof produceert 96% van de afzet op voorraad2
• Dit is nodig omdat Groentehof anders 

niet in staat is binnen de door de klant gevraagde levertijd alle orders te produceren. De 
klanten willen namelijk dat de producten op de dag van bestellen uitgeleverd worden aan de 
DC's. Er zitten slecht enkele uren tussen het moment van bestellen en uitleveren aan het DC, 
met een minimum van 1 Yi uur. 

De aansturing van productie wordt gebaseerd op verwachte vraag. Hierbij wordt gewerkt met 
een weekplan dat een week vooruit de vraag voor ieder producttype voorspelt. Gezien het 
sterke weekpatroon in de vraag is het uitgangspunt de vraag van dezelfde dag in de week, 
precies een week geleden, dus: 

A 

D;(t) = D;(t-6) 

Waarbij: 
D;(t): Vraag aan Groentehofvan artikel i op dag t (stuks) 

D; (t): Schatting van de vraag aan Groentehof van artikel i op dag t (stuks) 

2 4% van de afzet komt van klanten welke een levertijd van meer dan een dag vragen en waarvan de vraag dus 
op order geproduceerd kan worden. 
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Er vanuit gaande dat een week 6 dagen heeft (op zondag is er geen productie en geen vraag 
en op maandag mag er met 1 dag minder houdbaarheid uitgeleverd warden) 

Vervolgens warden er een aantal aanpassingen gedaan om de voorspelling nauwkeuriger te 
maken: 
Ac ties 

Kortingen op, en extra promotie van producten in de supermarkten veroorzaken een andere 
vraag dan normaal. Groentehof ontvangt van de winkelketens vooraf informatie over 
eventuele acties in de winkel. Met behulp van historische gegevens van soortgelijke of 
zelfde acties wordt de verwachte vraag gedurende de actie aangepast. Verder wordt het 
weekplan voor producten die in actie zijn dagelijks gecorrigeerd. Indien het voorspelde 
aantal op de dag van de controle meer dan 10 kratten afwijkt van de werkelijke vraag 
warden de voorspellingen voor de rest van de week aangepast. Deze aanpassing is dan ter 
grootte van de afwijking. 

Feestdagen 
Rand deze dagen wordt de verwachte vraag niet gebaseerd op de vraag van een week 
eerder maar op dezelfde feestdagen van een jaar eerder plus een index die corrigeert voor 
de gemiddelde stijging of daling van de vraag t.o.v. eenjaar eerder. 

Weersinvloeden 
Het effect van weersveranderingen is niet altijd even eenduidig. Voor een aantal producten 
waarvan bekend is dat de vraag sterk afhankelijk van het weer wordt het weekplan 
aangepast indien er een temperatuurverschil van meer dan 5 graden verwacht wordt. 

Jumbo 
Sinds er bij Jumbo een private label gevoerd wordt, wordt voor deze producten de 
werkelijke vraag net als bij de actieproducten dagelijks bekeken. lndien ook hier een 
verschil van meer dan 10 kratten tussen werkelijke en voorspelde vraag is wordt de vraag 
voor de rest van de week gecorrigeerd. Ook deze correctie is weer ter grootte van de 
afwijking. 

Op basis van deze gegevens wordt er een prognose gemaakt voor de vraag per dag per artikel. 
Wat hierbij opvalt, is dat Groentehof hiermee probeert te anticiperen op de aanpassing op de 
voorspellingen zoals deze ook in de winkels gebeuren. Groentehof moet deze inschattingen 
echter een of twee dagen eerder maken. In de probleemanalyse verderop in dit verslag, wordt 
duidelijk dat Groentehof nogal wat problemen heeft met het schatten van de vraag in het geval 
de winkelfilialen een aanpassing doen op basis van bovenstaande factoren. 

4.4 Voorraadbeheersing Groentehof 

Zoals al eerder is beschreven produceert Groentehof op voorraad. De mogelijkheid tot 
voorraad houden is echter zeer beperkt. De producten van Groentehof hebben zoals eerder 
omschreven een houdbaarheid van 8 dagen3

. Als gevolg hiervan mo gen producten 
geproduceerd op dag t alleen dag t of dag t+ 1 uitgeleverd worden. Uitzondering hierop vormt 
de maandag. Op maandag mogen alle producten met een dag minder houdbaarheid 
uitgeleverd warden. Dit heeft tot gevolg dat een week eigenlijk uit 6 dagen bestaat en de 
zondag verder geen invloed heeft op het voorraadbeheer. 

3 Uitzondering hierop vormen de zogenaamde 9 dagen producten. deze producten hebben een economische 
levensduur van 2 dagen voor Groentehof. Voor deze producten geld het zelfde principe van voorraad houden, 
alleen mogen deze op <lag t, t+ I en t+2 verkocht worden. 
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De productiehoeveelheid per artikel op dag t, zoals bepaalt aan het eind van dag t-1, kan als 
volgt worden gedefinieerd: 

P;(t) = E[D;(t)]+ f; * E[D;(t+l)]-X;(t) 

Waarbij: 
X;(t): 

P;(t): 

y; : 

E[ .. .] 

Fysieke voorraad aan het einde van dag t-1, begin van dag t (kratten) 

Productieaantal op dag t (kratten) 

Het deel van de verwachte vraag van artikel i op dag t+ 1 dat reeds op dag t 

geproduceerd wordt. (dimensieloos) 
V erwachting [ ... ] 

De zogenaamde extra voorraad y; wordt om een aantal redenen aangehouden: 

• Als veiligheidsvoorraad aangezien er aan de hand van voorspelling geproduceerd wordt. 
Voorspelfouten worden op deze manier opgevangen. 

• Om in het geval van storingen niet meteen in de problemen te komen wordt de voorraad 
gebruikt om de meest voorkomende storingen op te vangen. 

• Omdat er gewerkt wordt volgens een vaste productiecyclus met verschillende 
productiemomenten voor verschillende producttypes en vraag gedurende de hele dag 
moet afhankelijk van het moment van produceren een voorraad aanwezig zijn om tot het 
volgende moment van productie te kunnen voldoen aan de vraag. Producten die laat 
gereed zijn volgens de vaste productiecyclus (na 13.00u) hebben een hoog percentage (90 
tot I 00%) extra voorraad. Het gaat hier dus om producten die voor een groot gedeelte de 
volgende dag v66r de nieuwe productierun beschikbaar moeten zijn om zo de uitlevering 
niet in gevaar te brengen. Producten die vroeg geproduceerd worden (v66r 1 O.OOu) zijn 
vrijwel zeker geheel voor aanvang van de uitlevering geproduceerd en worden dan ook 
slechts gedeeltelijk een dag vooruit geproduceerd (35 tot 50%). Producten die volgens de 
productiecyclus tussen 10.00u en 13.00u klaar zijn hebben een extra voorraad van 
ongeveer 75%. 

Er is geen kwantitatieve onderbouwing voor y;. Op basis van ervaring en "trial-and-error" 

wordt het voorraadniveau gezocht waarbij tekorten onder normale omstandigheden (geen 
grote storingen en/of afwijkingen) niet voorkomen en er zo min mogelijk derving is. Indien 
een artikel veel gederfd wordt, wordt Y naar beneden bijgesteld en indien er vaak tekorten zijn 
van een product wordt Y naar boven bijgesteld. Tevens is niet bekend welk deel van de 
voorraad met welke rede wordt gehouden. 

4.5 Contracten en afspraken in de keten 

De contracten in de groente- en fruitsector zijn erg traditioneel te noemen. Het algemene doel 
dat nagestreefd wordt is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag 
mogelijke prijs. Op deze manier proberen winkelketens een zo groot mogelijke marge te 
creeren voor zichzelf. 

Een concept dat in de supermarktbranche veel toegepast wordt is het zich verenigen in een 
inkooporganisatie. Bijna alle supermarktformules die in Nederland bestaan vallen onder een 
inkooporganisatie. De bekendste in Nederland zijn Ahold (Albert Hein), Laurus (Edah, Super 
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de Boer en Konrnar) en Superunie (o.a. Jumbo, Nettorama, Supercoop, Spar, Boni, Sanders en 
Jan Linders). Deze inkooporganisatie proberen door gezamenlijk ink.open bij de leveranciers 
van de supermarkten een zo laag mogelijke inkoopprijs te onderhandelen. Een aantal klanten 
van Groentehof vallen ook onder een inkooporganisatie, namelijk de Superunie. Dit zijn 
Jumbo, Nettorama, Spar, Supercoop en Sanders. 

De Superunie onderhandeld jaarlijks met Groentehof voor de belangrijkste producten (ca. 
40% van het assortiment) de prijzen. Deze prijzen liggen vervolgens voor het gehele jaar vast. 
Uitzondering hierop zijn een aantal waarvan de grondstoffen in bepaalde seizoenen 
geYmporteerd moeten worden. Hiervoor worden aparte hogere prijzen afgesproken voor de 
perioden dat deze grondstoffen niet in Nederland verkrijgbaar zijn. Verder zijn er nog een 
aantal producten waarbij de prijzen eventueel nog gewijzigd kunnen worden maar waarvoor 
een prijsmelding geldt. Deze prijswijzigingen moeten dus vooraf gemeld worden. Voor 
andere klanten geldt als uitgangspunt een standaard prijslijst met een vaste prijs per product. 
Grotere klanten kunnen eventueel een lagere prijs onderhandelen. 

Wat betreft derving en tekorten zijn er geen concrete afspraken tussen Groentehof en haar 
klanten. Er zijn geen afspraken die voorzien in een schadevergoeding of iets dergelijks in het 
geval Groentehof haar klanten niet kan beleveren of verkeerde producten en/of verkeerde 
hoeveelheden aanlevert. Klanten betalen alleen voor correct geleverde producten. De klanten 
van Groentehof vertrouwen erop dat Groentehof haar uiterste best doet haar klanten op een 
juiste manier te beleveren. 

4.5.1 Betalingen en relevante kosten in de keten 

De contracten die Groentehof met haar klanten heeft kunnen getypeerd worden als een 
wholesale price contract (Cachon, 2003). De betalingen in de keten leverancier, Groentehof, 
klant, consument zien er dan ook als volgt uit: 

Figuur 4.2: Betaling keten Groentehof 

Kostprijs 

----W----

Consument 

~=:cn=-$ 

p 

De kostprijs van een artikel is niet bekend bij Groentehof. Voor een afweging tussen 
derving, tekorten en/of bijmaken in de keten is het van belang wat de kosten zijn van een 
product meer of minder produceren ten opzichte van het huidige productieniveau. Kosten 
die niet varieren met de afzet moeten niet meegenomen worden. Van belang zijn dus de 
variabele kosten per product. Gemeten over 2005 varieerde de afzet per dag tussen de 
55.000 en 110.000 producten. Er zijn een aantal kosten die een duidelijk verband hebben 
met de afzet en een aantal kosten die ondanks de wissellende afzet constant bleven: 

Directe kosten 
Deze kosten verschillen per producttype en hebben uiteraard verband met de afzet. Directe 
kosten per product bestaan uit: 
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cg;: Grondstofkosten voor artikel i (euro/stuk) 

cv; : Verpakkingskosten voor artikel i (euro/stuk) 

Arbeidskosten 
In bij lage 3 wordt aangetoond dat er een statistisch significant verband bestaat tussen de 
productiehoeveelheid en de benodigde arbeidsuren bij zowel productie als bij expeditie. 
Bij Groentehof wordt aangenomen dat een arbeidsuur bij productie en expeditie 
gemiddeld €15,- kost. Met behulp van de gegevens over arbeidsuren productie en 
arbeidsuren expeditie kan ca; (euro/stuk) bepaald worden: 

ca; = (0,0028419 + 0,00077459) * €15,- = €0,0362 Voor elke i 

Binnen het afzetbereik van 55000 tot 110000 producten per week wordt de variabele kostprijs 
per product dus gegeven door: 

Waarbij: 
c;: Totale variabele kostprijs per product (euro) 

De kosten voor transport, opslag en productiefaciliteiten houden geen direct verband met de 
afzet. De huidige transportcapaciteit voldoet voor een afzet tot 110.000 producten. Opslag en 
productiefaciliteiten worden tijdsafhankelijk afgeschreven en beschikken over voldoende 
capaciteit. 

Verkoopprijs Groentehof en lnkoopprijs supermarkt 
w;: Prijs waarvoor Groentehof een product van artikel i verkoopt en de klanten van 

Groentehof dit product inkopen (euro/stuk). Deze prijs verschilt per artikel. 

Consumentenprijs 
P;: Dit is de prijs die de consument in de winkel betaalt voor een product van 

artikel i (euro/stuk). Deze prijs verschilt per artikel. 
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5 Opdrachtformulering 

In dit hoofdstuk zal allereerst de oorspronkelijke probleemstelling uit hoofdstuk 3 verder 
geanalyseerd worden. Vervolgens zal er een inschatting gemaakt worden van de kosten die 
derving en tekorten op dit moment veroorzaken waarbij er een duidelijk onderscheid gemaakt 
wordt tussen lokaal- en ketenperspectief. Hiema zal er een definitieve probleemstelling 
geformuleerd worden en op basis daarvan zal er een opdrachtformulering plaatsvinden waarin 
de te ontwerpen eindsituatie omschreven wordt. 

5. 1 Prob/eemanalyse 

Uit de probleemstelling in paragraaf 3.4 blijkt dat Groentehof de oorzaak van derving en 
tekorten in de keten vooral zoekt in de beheersing van de goederenstroom en in een aantal 
commerciele beslissingen in de keten, met name steeds breder wordende assortimenten en het 
voeren van private labels. In hoofdstuk 4 is vervolgens bekeken hoe de huidige 
goederenstroombeheersing in de keten eruit ziet. In deze paragraaf zullen voor de keten de 
oorzaken en gevolgen van derving, tekorten en ingrepen in productie in kaart gebracht 
worden. Onderstaande probleemanalyse kan grafisch weergegeven worden in een 
probleemkluwen. De probleemkluwen vanuit ketenperspectief is te vinden in bijlage 4. 

5.1.1 Derving Groentehof 

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van derving zal er eerst gekwantificeerd worden 
hoe groot het aandeel van de bovenstaande oorzaken is in de derving. In figuur 5 .1 is het 
aandeel in de totale derving (in stuks) per week, per oorzaak afgezet. De definities van de 
oorzaken zijn te vinden in bijlage 5. 

Bij deze registratie moet opgemerkt worden dat in het geval van derving of tekorten op een 
bepaalde dag, de gehele derving of tekorten van dit artikel op die dag wordt toegeschreven 
aan een (op dat moment belangrijkste) oorzaak, terwijl meerdere oorzaken mogelijk zijn. 
Deze registratie geeft dus slechts een goede indicatie over de orde van grootte van de oorzaak. 
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Figuur 5.1: Oorzaken derving Groentehof 
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Gesommeerd over 2005 hadden de verschillende oorzaken het volgende aandeel in de derving 
(in stuks): 

Afnameverschil: 
Productie: 
Expeditie: 
Acties: 
Overige: 

61,5% 
19,4% 
8,7% 
6,7% 
3,6% 

Afnameverschil (afwijking van de voorspelde vraag ten opzichte van de werkelijke vraag) 
veroorzaakt een groot deel van de derving bij Groentehof. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken 
aan te wijzen, namelijk slecht voorspelbare vraag een de voorspelmethode die op dit moment 
bij Groentehof toegepast wordt: 

Slecht voorspelbare vraag 
De vraag aan Groentehof is erg variabel. 40% van het assortiment van Groentehof heeft een 
afzet per dag met een variatie-coefficient (Standaard Deviatie/Gemiddelde vraag per dag) die 
groter is dan 0,5, waarbij het artikel met de meest constante afzet nog steeds een variatie
coefficient van 0, 14 heeft. Deze hoge variantie heeft een aantal bekende oorzaken, namelijk 
een weekpatroon, vreemd bestelgedrag van de winkelfilialen, weersafbankelijke 
consumentenvraag en een toename van het aantal artikelen. 

Zoals eerder besproken zit er een sterk weekpatroon in de afzet. In tabel 5.1 is in de tweede 
kolom het weekpatroon van de gehele vraag aan Groentehof gedurende week 37 t/m 45 2005 
gegeven (gemiddelde afzet per dag is 100%). Vervolgens worden de indices van de 
consumentenvraag en de levering aan de winkel naast elkaar gezet voor het Jumbofiliaal 
Berghem in week 38 t/m 40 2005. Hierbij moet opgemerkt worden dat een product dat op dag 
t aan de winkel wordt geleverd op dag t-1 uitgeleverd wordt bij Groentehof en dus op dag t-1 
bijdraagt aan de afzet van Groentehof. 

Groentehof Consumentenverkopen Berghem Levering Berghem 
Maandag 87,3% 81,0% 86,5% 
Dinsdag 89,6% 78,0% 61,8% 
Woensdag 105,4% 75,5% 75,4% 
Donderdag 126,5% 89,6% 100,7% 
Vrijdag 105,4% 151,3% 146,2% 
Zaterdag 86,6% 124,5% 129,4% 

Tabet 5.1: Indices voor weekpatroon 

In bovenstaande tabel is te zien dat de consumentenverkopen redelijk overeen komen met de 
vraag aan Groentehof. Er zijn op dinsdag en donderdag echter duidelijke verschillen zichtbaar 
tussen levering aan winkel en consumentenverkopen. Het weekpatroon wordt dus enerzijds 
veroorzaakt door consumentengedrag, maar anderzijds ook door het bestelgedrag van de 
winkelfilialen. De gevolgen voor de winkelfilialen van het niet helemaal volgen van de 
consumentenverkopen zullen verder behandeld worden in paragraaf 5.1.5. 

Verder bleek eerder dat de bestelmethodiek in de winkelfilialen voor een groot gedeelte 
vertrouwt op de bekwaamheid van de winkelfilialen en dat deze bestelmethodiek voor een 
groot gedeelte gebaseerd is op ervaring en gevoel van de persoon die de bestelling in de 
winkel opmaakt. Dit heeft een aantal gevolgen voor Groentehof. 
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In onderstaande figuur 5.2 is per artikel de variatie-coefficient van de vraag per dag aan 
Groentehof afgezet tegen de afzet per dag voor de periode week 38 t/m 45 2005 (Let op: De 
afzet is weergegeven in een logaritmische schaal!). 
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Figuur 5.2: Variatie-coefficient afzet Groentehof 

Om inzicht te krijgen in het aandeel van de winkelfilialen in de variantie, is in onderstaande 
grafiek voor Jumbofiliaal Berghem de variatie-coefficient van de consumentenverkoop per 
dag van ieder artikel vergeleken met de variatie-coefficient van de vraag aan Groentehof per 
dag van dit filiaal. Dit alles in de periode week 38 t/m 40 2005. Een positief verschil betekent 
dat de variatie-coefficient van de bestelling aan Groentehof hoger is dan de variatie
coefficient van de consumentenvraag. 

artikel 

Figuur 5.3: Vergelijking variatie-coefficienten Jumbo Berghem 
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Uit figuur 5.3 blijkt dat voor vrijwel alle artikelen de variatie-coefficient van de vraag aan 
Groentehof groter is dan de variatie-coefficient van de consumentenvraag. De gemiddelde 
variatie-coefficient van de consumentenvraag in deze periode is voor dit filiaal 0,86 terwijl de 
variatie-coefficient van de vraag aan Groentehof van dit filiaal in deze periode 0,99 is. Dit 
betekent dat het bestelgedrag van de winkelfilialen de variantie versterkt. Op basis van de 
mogelijkheid tot voorraad houden in de winkelfilialen zou het juist mogelijk moeten zijn een 
gedeelte van deze variantie op te vangen met behulp van de voorraden in de winkelfilialen. In 
bijlage 6 zijn een aantal concrete situaties bekeken waarin vreemd bestelgedrag van 
winkelfilialen derving veroorzaakt bij Groentehof. 
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In bijlage 6 wordt ook een situatie bekeken waarin weersverandering derving bij Groentehof 
veroorzaakt. Het is niet makkelijk op basis van weersverandering veranderingen in de 
consumentenvraag aan te tonen. Iedere weersverandering is anders, ieder producttype reageert 
anders op het weer en de consument reageert niet altijd hetzelfde op een bepaalde 
weersverandering. Er wordt op basis van het voorbeeld in bijlage 6 en de ervaringen van 
Groentehof aangenomen <lat de vraag afhankelijk is van het weer. 

Vervolgens is in figuur 5.4 voor ieder artikel in het assortiment van Groentehof, de totale 
derving bij Groentehof, geregistreerd als veroorzaakt door afnameverschil, en de cumulatieve 
afzet afgezet tegen het bijbehorende artikel. Hierbij staan de artikelen in volgorde van aandeel 
in de totale derving, beginnende met het product met het grootste aandeel in de derving. Ook 
deze cijfers zijn over de periode week 38 t/m 45 2005. 
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Figuur 5.4: Derving Groentehof t.o.v afzet 

Uit deze grafiek is af te lezen <lat vooral artikelen met een klein aandeel in de afzet, een groot 
aandeel in de derving hebben. 80% van de derving wordt veroorzaakt door 37 % van het 
assortiment <lat 32% van de afzet voor zijn rekening neemt. Het aandeel langzaamlopers in het 
assortiment van Groentehof is de afgelopen tijd sterk toegenomen. 

Allereerst wordt <lit veroorzaakt door private labels. Vanuit de markt is er steeds meer vraag 
ontstaan naar private label. Vanaf week 16 2005 worden aan Jumbo producten geleverd met 
een eigen label. Supercoop, een nieuwe klant sinds week 25 2005, heeft ook een eigen label. 
Supercoop heeft tevens een beperkt aantal filialen waardoor deze klant over het algemeen een 
hoge variatie-coefficient heeft. Dit is duidelijk terug te zien in figuur 5.2. De "wolk" punten 
met een hoge variatie-coefficient bestaat voomamelijk uit artikelen voor Supercoop. Dit heeft 
als gevolg <lat het aantal artikelen is toegenomen en de omzetsnelheid van deze artikelen bij 
Groentehof omlaag is gegaan. De verwachting is <lat het aantal klanten met private label 
alleen nog maar toe zal nemen. In februari 2006 is Groentehof aan Spar 20 artikelen als 
private label gaan uitleveren en eind 2006 komt er een nieuwe klant bij die ook private label 
vraagt. 

Daamaast wordt er een steeds breder assortiment aangeboden in de winkel. Dit brede 
assortiment zorgt voor een steeds kleiner wordende omzetsnelheid per artikel en een groot 
aantal artikelen voor een nichemarkt en met een zeer lage omzetsnelheid. 
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Slechte voorspelmethode 
In paragraaf 4.3 is de huidige voorspelmethodiek van de vraag aan Groentehof bekeken. 
Hierbij wordt historische data gebruikt van een week oud met eventueel enkele correcties. 
Deze methodiek is voor een aantal producten beoordeeld aan de hand van de volgende 
prestatieindicatoren: 
RMSE: De wortel van de gemiddelde kwadratische fout 
MAE: De gemiddelde absolute fout 
MAPE: De gemiddelde absolute procentuele fout 

Vervolgens is de huidige manier van voorspellen vergeleken met een veelgebruikte 
voorspelmethode: simple exponential smoothing waarbij er een mutiplicative correctie is 
toegepast voor het weekpatroon (later in <lit rapport zal blijken <lat deze methode de meest 
geschikte methode is om de vraag aan Groentehof te voorspellen). De vergelijking is 
uitgevoerd op basis van de vraag van week 37 t/m 45 2005. Voor deze periode is gekozen 
omdat de vraag v66r week 3 7 niet te herleiden was. Voor deze vergelijking hebben we een 
aantal artikelen geselecteerd met uiteenlopende kenmerken m.b.t. het vraagpatroon. Per label 
(Fresh Quality, Jumbo en Supercoop) is er een snelloper, een langzaamloper, een artikel <lat 
een beperkte gevoeligheid voor weer lijkt te hebben en een artikel <lat wel gevoelig is voor 
weersveranderingen geselecteerd. Verder zijn de geselecteerde artikelen in week 37 t/m 45 
2005 niet in actie geweest. De volledige resultaten van deze vergelijking zijn te vinden in 
bijlage 7. 

Het blijkt (zie bijlage 7) dat alle voorspellingen verbeteren bij het toepassen van een 
betrekkelijk eenvoudige voorspelmethodiek. Deze verbetering kan verklaard worden door 
twee eigenschappen van exponential smoothing: 

o Exponential smoothing gebruikt data die veel recenter is dan de data die de 
voorspelmethode van Groentehof gebruikt. Hierdoor kunnen veranderingen in 
de vraag sneller gesignaleerd worden en meegenomen worden in de 
voorspelling. 

o Bij producten met een moeilijk voorspelbare vraag is exponential smoothing 
in staat de voorspelling te baseren op meerdere datapunten waardoor ruis uit 
de voorspelling gehaald wordt. De huidige voorspelmethodiek neemt zeer 
veel ruis mee in zijn voorspelling. 

In bijlage 8 zijn twee concrete voorbeelden uitgewerkt die het effect van het verbeteren van de 
vraagvoorspelling laten zien. 

5.1.2 Bijsturen productie Groentehof 

Voor het bijsturen kan er ook een onderverdeling gemaakt worden naar oorzaak. Hier wordt 
echter eerst een onderscheid gemaakt tussen bijmaken binnen de reguliere cyclus en bijmaken 
waarvoor een aparte run opgestart moet worden. Bijmaken binnen de reguliere cyclus is 
mogelijk indien de productieplanning aangepast kan worden voordat de run van het 
betreffende product gestart is. Van bijsturen binnen de reguliere cyclus wordt de oorzaak niet 
geregistreerd. Figuur 5.5 geeft de oorzaak van bijsturen als aandeel van het totale aantal keer 
bijsturen. Bij figuur 5.5 moet dezelfde kanttekening worden geplaatst als bij figuur 5.1. De 
registratie kan om eerder genoemde redenen enigszins afwijken van de werkelijke oorzaak en 
geeft dus slechts een indicatie. 
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Figuur 5.5: Bijsturen productie Groentehof 
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In figuur 5.5 is te zien dat een groot deel van het bijsturen opgevangen kan worden in de 
reguliere productiecyclus. Verder blijkt dat afnameverschil en productie wederom de 
dominante oorzaken zijn. Gemiddeld hadden de verschillende oorzaken het volgende aandeel 
in het bijmaken gedurende week 2005: 

Binnen reguliere cyclus: 
Afnameverschil: 
Productie: 
Actie: 

78,3% 
11,2% 
6,8% 
3,7% 

De oorzaken van bijsturen zijn dezelfde als van derving, voor een analyse van deze oorzaken 
wordt verwezen naar paragraaf 5 .1.1. 

Bijsturen bij Groentehof heeft een verstoring bij productie tot gevolg. De precieze gevolgen 
van bijsturen zijn met de op dit moment beschikbare gegevens lastig te kwantificeren. Een 
eenduidig gevolg van bijsturen is een toename in het aantal manuren naarmate het aantal 
keren bijsturen toeneemt. Bijsturen zorgt namelijk voor extra omstellingen en het feit dat een 
gedeelte van het personeel gedurende een hele dag aanwezig moet zijn om het mogelijk te 
maken te allen tijde ieder product te kunnen maken. 

Verder heeft bijsturen nog een aantal andere, minder duidelijke gevolgen. Door de vele 
veranderingen in de productieplanning gedurende de dag bestaat er veel "onrust" binnen 
productie met onder andere menselijke fouten tot gevolg. De verwachting van directie en 
productieleiding bij Groentehof is dan ook dat minder bijsturen niet alleen de direct merkbare 
vermindering in arbeidsuren oplevert maar tevens tot een hogere productiviteit leidt. 

Een gedeelte van de variantie in benodigde manuren in productie kan verklaard worden door 
het aantal extra runs dat nodig is. Op basis van data over 2005 kan er aangetoond worden dat 
er een significant lineair verband bestaat (ANOVA p-waarde 0,0000) tussen het aantal 
benodigde manuren per week, de productiehoeveelheid en het aantal extra runs. De kleinste 
kwadraten schatting van dit verband ziet er als volgt uit: 

AP = 886,17 + 0,00298313 * LLP;(t) + l3,l394B, met een R-kwadraat van 71,68% 
week i 

Waarbij: 
B: Aantal extra runs per week 
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Dit betekent dat een extra run van een willekeurig artikel naar schatting 13,1 extra arbeidsuren 
kost. Hierbij moet wederom opgemerkt warden dat de beschikbare historische gegevens over 
bijsturen van productie erg beperkt zijn. Zo bestaat er geen significant verband tussen 
bijsturen van productie (binnen de reguliere cyclus) en de arbeidskosten terwijl in de praktijk 
blijkt dat het bijsturen van productie wel degelijk problemen oplevert. Het niet significant 
kunnen aantonen van dit verband wordt dus hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de 
beperkte gegevens. Verder zijn in bovenstaande analyse niet meegenomen voor welk artikel 
er bijgestuurd wordt en hoe groot een eventuele extra run is. Deze twee factoren zijn 
hoogstwaarschijnlijk sterk van invloed op de kosten van bijsturen. Bovenstaande gegevens 
over bijsturen geven dus een redelijke indicatie van de orde van grootte maar voorzichtigheid 
is geboden bij het verdere gebruik van deze gegevens. 

5.1.3 Tekorten Groentehof 

De oorzaken van tekorten bij Groentehof warden niet geregistreerd. We hebben eerder gezien 
dat het niet kunnen beleveren van een klant als gevolg van tekorten nauwelijks voorkomt. In 
2005 kon slecht 1,36 promille van de vraag niet uitgeleverd warden. Dit komt omdat 
Groentehof in samenspraak met haar klanten er naar streeft er alles aan te doen alle vraag uit 
te leveren. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd bij te sturen in productie. Alleen in het geval 
dit echt niet meer mogelijk is wordt een product niet uitgeleverd. 

5.1.4 Afweging derving, bijsturen of tekorten Groentehof 

Wat opvalt, is dat er bij de huidige beheersing van de voorraden geen rekening wordt 
gehouden met de kosten van derving of bijmaken. De regel waarmee op dit moment deze 
afweging gemaakt wordt is "de gulden middenweg'', oftewel niet teveel derving maar ook niet 
teveel bijsturen. Hierbij bestaat het risico dat deze afweging gebaseerd is op de subjectieve 
mening m.b.t. de ernst van zowel derving als bijsturen die per persoon en per afdeling zal 
verschillen. De kosten van derving + bijsturen warden dan ook niet geminimaliseerd. 

Ook de afweging tussen bijsturen of niet uitleveren van de vraag is op dit moment gebaseerd 
op de subjectieve mening van personen en/of afdelingen. Ook hier warden de kosten van 
bijsturen + tekorten niet geminimaliseerd. De beslissing om iets niet uit te leveren heeft echter 
ook gevolgen voor de rest van de keten. Deze afweging zal dan ook terug komen in paragraaf 
5.2. 

5.1.5 Derving en tekorten winkelfilialen 

Er zijn weinig cijfers beschikbaar over de oorzaken van derving en tekorten in de 
winkelfilialen. Proefmetingen in 2004 en 2005 door Groentehof en regelmatig contact met de 
winkels heeft echter enkele inzichten opgeleverd m.b.t. de oorzaken van derving en tekorten 
in de winkels. 

Er zijn drie hoofdoorzaken te onderscheiden die in de winkels derving en tekorten 
veroorzaken: 

• Afnameverschillen in winkel 
De vraag naar een bepaald artikel in een winkel kan vaak binnen zeer korte tijd sterk 
veranderen. Bekende oorzaken hiervoor zijn: 
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o Weekpatronen in de vraag (zie tabel 5.1) 
o Acties (zie bijlage 6) 
o Weersveranderingen kunnen voor sommige producten sterke schommelingen 

in de vraag veroorzaken. 
o Een antler vergelijkbaar product van Groentehof of een concurrerend merk is 

in de actie of out-of-stock en daardoor kopen mensen tijdelijk een antler 
product als gebruikelijk. 

o Concurrerende supermarkten of groentewinkels zijn gesloten of hebben 
bepaalde acties waardoor mensen hun producten tijdelijk in een andere winkel 
kopen als gebruikelijk. 

o Lokale evenementen en/of feestdagen zorgen voor meer/minder klanten of 
andere openingstijden van de winkels. 

o Algemene Randomness van het vraagproces 
Deze invloedsfactoren zorgen voor veel variantie in de vraag, waardoor deze moeilijk te 
voorspellen is. Er is niet genoeg informatie beschikbaar voor een analyse van de 
consumentenvraag aan de winkelfilialen. Enig inzicht geeft de variatie-coefficient van de 
consumentenverkopen per dag per artikel aan het Jumbofiliaal Berghem in de periode 
week 38 t/m 40 2005. In figuur 5.6 is deze variantie afgezet tegen de afzet per dag. Let 
op: de afzet is weergegeven in een logaritmische schaal. 
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Figuur 5.6: Variatie-coefficient consumentenverkopen Jumbo Berghem 
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Gemiddeld is de variatie-coefficient van de consumentenverkopen 0,99 in deze periode 
voor dit filiaal. 

• Extreme langzaamlopers 
Supermarkten ondervinden veel problemen met producten met een extreem lage 
omzetsnelheid. In verhouding tot de minimale bestelhoeveelheid ( een krat, 3 of meer 
stuks) moeten er bijna altijd producten gederfd worden indien een winkel deze producten 
altijd beschikbaar wil hebben. Een goed voorbeeld hiervan is verse appelmoes. In figuur 
5. 7 is het voorraadverloop, de derving en de afzet van appelmoes weergegeven van 
Jumbofiliaal Berghem gedurende week 38 t/m 40 2005. 
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Duidelijk is <lat het bestellen van <lit product voomamelijk gebeurt om gederfde producten 
te vervangen. In de periode week 38 t/m 40 2005 werden er 9 producten ingekocht terwijl 
er slechts 1 verkocht we rd, de overige 8 werden gederf d. 

• Slechte voorspelmethode en bestelfouten 
De huidige methode van vraagvoorspelling in de winkel, indien toegepast, komt overeen 
met de methode zoals gebruikt bij Groentehof. Gezien de variantie van de vraag is de 
verwachting <lat ook in de winkelfilialen deze voorspelmethode niet voldoet. Door telkens 
slechts de data van een <lag te gebruiken ontstaat er veel ruis in de voorspelling en de data 
die gebruikt wordt is te oud om iets te zeggen over eventuele veranderingen in de vraag. 
Helaas zijn er hier weer te weinig gegevens beschikbaar om uitspraken te kunnen doen 
over de kwaliteit van het bestelproces en de voorspellingen van de vraag. Ter indicatie 
kan er gebruik gemaakt worden van de voorraad- en consumentenverkopengegevens van 
het Jumbofiliaal Berghem in de periode week 38 t/m 40 2005. In figuur 5.8 zijn de totale 
verkopen en de totale beginvoorraad per <lag van artikelen geleverd door Groentehof 
weergegeven. De beginvoorraad is hier de voorraad aan het begin van de <lag, na 
ontvangst van de bestelling van die <lag. 
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Figuur 5.8: totale beginvoorraad en consumentenverkopen Jumbo Berghem 

In deze figuur vallen twee dingen op. Allereerst is de beschikbare voorraad veel hoger als 
men zou verwachten op basis van de bestelmethodiek. Gemiddeld is dagelijks 2,21 keer 
de afzet per dag aan het begin van de <lag op voorraad. Verder varieert het voorraadniveau 
nogal gedurende de week t.o.v. de consumentenverkoop. Gemiddeld is gedurende deze 3 
weken op maandag, dinsdag en woensdag ca. 2,5 keer de consumentenverkopen op 
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voorraad, op donderdag 2, 1 keer, op vrij dag 1, 7 keer en op zaterdag 2, 1 keer. Voor het 
verschil in deze voorraadniveaus zijn twee verklaringen. Allereerst houdt dit 
winkelfilialen er waarschijnlijk een eigen bestelmethodiek op na. Daamaast veroorzaakt 
de bestelmethodiek ook een verschil van de beschikbare dagelijkse voorraad. De 
bestelmethodiek baseert het gewenste voorraadniveau op dag t namelijk op de te 
verwachte vraag van dag ten op de verwachte vraag van dag t+ 1. Dit terwijl de vraag op 
dag t+ 1 niet van belang is voor het voorraadniveau op dag t. 

• Tekorten Groentehof 
Op het moment dat Groentehof een product niet uitlevert bestaat er bij de winkelfilialen 
een kans op tekorten. Binnen de keten is er veel aandacht voor tekorten veroorzaakt door 
Groentehof. De gevolgen van tekorten bij Groentehof zijn voor zowel de winkelfilialen 
als Groentehof echter zeer beperkt vanwege de voorraden in de winkelfilialen. De 
winkelfilialen kunnen een fout van Groentehof corrigeren door op een later tijdstip extra 
te bestellen. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd te gebeuren. Het duurt soms een dag 
extra totdat een gemiste levering weer gecorrigeerd wordt. Dit kan veroorzaakt worden 
door onoplettendheid en door het feit dat winkelfilialen niet expliciet te horen krijgen dat 
een levering afwijkt van de bestelling. In bijlage 9 is een concreet voorbeeld van een 
dergelijke situatie bekeken. 

5.1.6 Afweging derving of tekorten winkelfilialen 

Bij de winkelfilialen zien we een zelfde beleid m.b.t. de afweging tussen derving en tekorten 
en de bepaling van het voorraadniveau als bij Groentehof. Ook hier wordt er in de huidige 
bestelmethodiek (voor zover deze al toegepast wordt) gekozen voor "de gulden middenweg", 
ofwel niet teveel derving en niet teveel tekorten. Ook hier worden de kosten van derving + 
tekorten niet geminimaliseerd. Van alle producten wordt geadviseerd 1 Yz dag op voorraad te 
houden zonder dat hierbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende artikelen en zonder 
dat hierbij deze 1 Yz dag is gebaseerd op kosten. Op dit moment lijkt de nadruk vooral te 
liggen op het verminderen van derving en worden de gevolgen van tekorten over het hoofd 
gezien. Zowel de winkelfilialen als Groentehof besteden in registratie en projecten vooral 
aandacht aan het verminderen van derving zonder daarbij expliciet te kijken naar tekorten en 
gemiste verkopen. 

5.2 Kosten: ketenperspectief en lokaal perspectief 

Op basis van bovenstaande analyse en gegevens kunnen nu de kosten bepaald worden van 
derving en tekorten in de keten. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden tussen de kosten uit 
lokaal perspectief en de kosten vanuit ketenperspectief. Op basis van deze kosten zullen er 
vervolgens een aantal conclusies getrokken worden, waarbij de nadruk zal liggen op het 
verschil tussen de twee perspectieven. 

In tabel 5.3 zijn de verschillende kosten vanuit de verschillende perspectieven naast elkaar 
gezet. In deze tabel wordt de volgende nieuwe grootheid gebruikt: 

a: Afvalkosten (euro/gederfd product) 

Beredenering en berekening van alle kosten is te vinden in bijlage 10. 
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Lokaal perspectief Lokaal perspectief Ketenperspectief 
Groentehof winkelfilialen 

Derving Ci +a 0 Ci +a 
Groentehof (€ 149.625,-) (€ 149.625,-) 
Bijsturen productie € 196,50B 0 € 196,50B 
Groentehof (€ 54.495,-) (€ 54.495,-) 
Tekorten/ niet uitleveren w -c* pi-wi* Pi -ci* I I 

Groentehof 
Derving ci +a-wi Wi Ci +a 
Winkelfilialen (- € 267.635,-**) (€ 583.306,-**) (€ 315.671,-**) 
Tekorten/ gemiste verkopen Wi -Ci pi-wi P; -C; 
winkelfilialen (€ 278. 796,-**) (€ 252.862,-**) (€ 531.658,-**) 
Tabet 5.3: Kosten vanuit Groentehof, winkelfiliaal en ketenperspectief, tussen haakjes de geschatte kosten 
over 2005 
*: Deze kosten treden alleen op in het geval het niet uitleveren bij Groentehof leidt tot gemiste verkopen in 
een winkelfilialen. Deze kosten komen dus terug in kosten tekorten winkelfilialen. In alle andere gevallen 
zijn deze kosten 0. 
**: Deze kosten gelden alleen voor de keten Groentehof-Jumbo. Alie andere klanten van Groentehofzijn 
hierin niet meegenomen. 

Uit tabel 5.3 kunnen een aantal conclusies getrokken worden: 
• Derving bij Groentehof kost vanuit ketenperspectief evenveel als derving in de winkels. 

Het derven van producten bij Groentehof is vanuit ketenperspectief daarom niet zinvol. 
De kosten van derving in de winkelfilialen worden op dit moment echter overschat. 
Verder wordt derving bij Groentehof regelmatig veroorzaakt door het voorkomen van 
derving in de winkelfilialen. lndien de derving bij Groentehof toch toegevoegd worden 
aan de voorraad van de winkel, kan de eventuele extra voorraad in de winkels toch 
verkocht worden, en opgevangen worden door een volgende dag minder te bestellen. 

• Vanuit zowel ketenperspectief, als vanuit lokaal perspectief van Groentehof en de 
winkelfilialen zijn tekorten alleen een probleem indien ze in de winkel optreden. 
Binnen zowel Groentehof als bij haar klanten lijkt de nadruk echter vooral te liggen op 
het voorkomen van tekorten bij Groentehof. Groentehof doet er alles aan om het niet 
uitleveren naar haar klanten te voorkomen, met veel bijsturen in productie tot gevolg. De 
winkelfilialen hebben over het algemeen genoeg op voorraad om eventuele tekorten bij 
Groentehof op te vangen. Door de volgende dag het tekort extra te bestellen kan de 
voorraad weer terug gebracht worden op het gewenste niveau. Het bijsturen van de 
productie bij Groentehof is vanuit ketenperspectief dus niet altijd even zinvol. 

• De kosten van tekorten in de winkelfilialen warden onderschat. 
Gezien de focus die op dit moment bij Groentehof en haar klanten ligt op het voorkomen 
van derving bij beide partijen, het voorkomen van slechte levering door Groentehof en de 
kosten voor gemiste verkopen in de winkelfilialen (zie tabel 5.3) mag de conclusie 
getrokken worden dat de focus bij alle betrokken partijen meer gericht zou moeten zijn op 
gemiste verkopen in de winkelfilialen. 

Om inzicht te geven in de verschillen tussen lokaal perspectief en ketenperspectief is in 
bijlage 11 nogmaals de probleemkluwen weergegeven maar dan vanuit lokaal perspectief van 
zowel Groentehof als de winkelfilialen. 
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5.3 Definitieve probleemformulering 

Op basis van bovenstaande probleemanalyse kan het definitieve probleem gedefinieerd 
word en: 

In de keten Groentehof tot winkelfiliaal zijn er hoge kosten voor derving, gemiste 
verkopen en bijsturen van productie. Uit analyse blijkt dat de kosten hun oorsprong 
vinden in de volgende oorzaken: 

• De voorspelmethodiek die Groentehof gebruikt om de vraag aan Groentehof te 
voorspellen zorgt niet voor een goede voorspelling. 

• De huidige manier van voorraadbeheer bij Groentehof is niet gebaseerd op het 
minimaliseren van de kosten van derving, out-of-stock en het bijsturen van 
productie. 

• De huidige afspraken in de keten zorgen ervoor dat Groentehof onnodig vaak haar 
productie bijstuurt en onnodig hoge voorraden aan moet houden. 

• De voorspelmethodiek die gebruikt wordt om de vraag en de winkelfilialen te 
voorspellen zorgt niet voor een goede voorspelling. 

• De huidige manier van voorraadbeheer in de winkelfilialen is niet gebaseerd op het 
minimaliseren van de kosten van derving en out-of-stock. 

• Het lokale perspectief van zowel Groentehof als haar klanten leidt tot een verkeerd 
beeld met be trekking tot derving in de winkelfilialen. 

• Een gebrek aan inzicht in de kosten en gevolgen van out-of-stock in de 
winkelfilialen en bij Groentehof leidt tot een verkeerde focus. 

5.4 Definitieve opdrachtformulering 

Op basis van de gesignaleerde problemen kan er een definitieve opdracht geformuleerd 
worden. Met het oog op de implementatie is er voor gekozen om het herontwerp in een aantal 
deelontwerpen onder te verdelen. Sommige delen zijn hierbij gericht op een daadwerkelijke 
implementatie op korte termijn terwijl andere delen gericht zijn op het verschaffen van inzicht 
in mogelijke oplossingsrichtingen. Allereerst worden er twee ontwerpen gemaakt die gericht 
zijn op het verbeteren van de lokale aansturing van de goederenstroom bij zowel Groentehof 
als haar klanten: 

Lokaal verbeteren goederenstroombeheersing Groentehof: 
• Herontwerp voorspelmethodiek Groentehof. 
• Herontwerp voorraadbeheer Groentehof op basis van lokale kosten van derving en 

bijmaken. 
• In kaart brengen van de te verwachten kosten en baten en de gevolgen voor werkwijze bij 

Groentehof. 
• Op korte termijn implementeerbaar. 

Lokaal verbeteren goederenstroombeheersing winkelfilialen: 
• Herontwerp voorspelmethode van de consumentenvraag. 
• Herontwerp voorraadbeheer op basis van lokale kosten derving en tekorten. 
• In kaart brengen van de gevolgen voor werkwijze winkelfilialen en de te verwachten 

gevolgen voor Groentehof. 
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• Implementeerbare oplossing op basis van mogelijkheden/wensen winkelfilialen en 
winkelketens. 

Vervolgens zal er gekeken worden naar de keten als geheel waarbij de coordinatie tussen 
Groentehof en de winkelfilialen centraal staat. Dit is mogelijk door middel van centrale of 
decentrale aansturing. 

Decentraal aansturen in het belang van de gehele keten: 
• Ontwerp van een model waarin de goederenstroombeheersing bij Groentehof en haar 

klanten in het belang van de gehele keten plaatsvindt. 
• Benodigde afspraken/contracten/werkwijze om te zorgen dat incentives zodanig veranderd 

worden dat lokale beslissingen in het belang van de gehele keten genomen worden. 
• In kaart brengen van verwachte kosten en baten en gevolgen voor werkwijze in 

winkelfilialen en bij Groentehof. 
• Model dat inzicht geeft in de gevolgen van decentrale aansturing in het belang van de 

gehele keten. 

Centraal aansturen in het belang van de gehele keten: 
• Model dat weergeeft hoe Groentehof de goederenstroom in de gehele keten centraal aan 

zou kunnen/moeten sturen. 
• In kaart brengen van verwachte kosten en baten en gevolgen voor werkwijze in 

winkelfilialen en bij Groentehof. 
• Model dat inzicht geeft in de gevolgen van decentrale aansturing in het belang van de 

gehele keten. 
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6 Ontwerp lokale goederenstroombeheersing Groentehof 

Het eerste deel van de opdracht zoals geformuleerd in paragraaf 5.4 is het verbeteren van de 
lokale goederenstroombeheersing bij Groentehof. Allereerst zal in dit hoofdstuk het 
herontwerp van de vraagvoorspelling omschreven worden. Vervolgens zal de 
voorraadbeheersing herontworpen worden. Op basis van een simulatie zal in paragraaf 6.3 het 
verbeterpotentieel van het ontwerp aangetoond worden. Gezien de omvang van dit hoofdstuk 
zal er in paragraaf 6.4 een korte samenvatting van het herontwerp gegeven worden waarin de 
nadruk zal liggen op de keuze van de modellen, methodieken en de aannames die in dit 
hoofdstuk gemaakt worden. 

6. 1 Vraagvoorspelling Groentehof 

Eerder werd omschreven dat de vraag aan Groentehof van een aantal factoren afuankelijk is. 
Bij het ontwikkelen van een nieuwe voorspelmethode moet rekening gehouden worden met 
de karakteristieken van deze vraag aan Groentehof om zo tot een goede voorspelling te 
komen. Als framework voor de voorspelmethode wordt het framework uit Silver et al. (1998, 
blz 75) gebruikt. 
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Figuur 6.1: Framework voorspelmethodiek 
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Dit framework bevat een aantal elementen: 
• Selecteren en initieren van het model op basis van historische data: Op basis van het 

historische vraagpatroon wordt er een model geselecteerd en wordt dit model ge1nitieerd 
met behulp van de benodigde parameters. 

• Statistische voorspelling op basis van het wiskundige model: Met behulp van het eerder 
geselecteerde model wordt er een voorspelling gemaakt van de vraag. 

• Berekening en registratie van voorspelfouten: Voorspelfouten zijn om een aantal redenen 
belangrijk. Allereerst zijn deze gegevens belangrijk bij het bepalen van de voorraden 
zoals later zal blijken. Verder kunnen met behulp van de voorspelfouten de prestaties van 
de voorspelmethode gemeten worden. Indien nodig kunnen bepaalde parameters of 
methoden aangepast worden om zo de voorspellingen te verbeteren en kan er ingegrepen 
worden indien het wiskundige model niet voldoet. 

• Menselijke input: Menselijke kennis is belangrijk bij het maken van goede 
voorspellingen. Bepaalde kennis over marketing en exteme invloeden kan nodig zijn om 
een juiste inschatting van de vraag te maken. 

Aan de hand van dit framework zal nu een voorspelmethode voor de vraag aan groentehof 
ontwikkeld worden. 

Selectie voorspelmodel 
De eerste stap die nodig is om tot een goede voorspelling te komen is het selecteren van een 
voorspelmethode die geschikt is voor de karakteristieken van de vraag aan Groentehof. Deze 
vraag heeft de volgende karakteristieken: 

• Groentehof voert een groot aantal verschillende artikelen waarbij ieder artikel min of 
meer een uniek vraagpatroon kent. 

• Er is dagelijks vraag naar vrijwel alle artikelen. 
• Groentehof voert artikelen varierend van langzaamlopers tot snellopers met een vraag 

varierend van vrij constant tot zeer variabel. 
• De vraag per artikel verandert in de tijd (niet-stationaire vraag). 
• De vraag per artikel heeft zowel een weekpatroon als een jaarlijks seizoenspatroon. 
• Er komen regelmatig acties voor die incidenteel ongebruikelijke vraagpatronen 

veroorzaken. 
• Feestdagen veroorzaken incidenteel ongebruikelijke vraagpatronen. 

Er is dus een voorspelmethode nodig die dagelijks per artikel de verkopen voorspelt. De 
tijdseenheid t wordt dan ook gedefinieerd als een dag. Verder moet de voorspelmethode om 
kunnen gaan met variabele, niet-stationaire vraag met een marktpatroon van een week, 
oftewel 6 dagen. Aangezien ieder artikel min of meer een uniek vraagpatroon kent moet 
onderstaande methode (zowel vraagvoorspelling als voorraadbeheersing) voor ieder artikel 
apart uitgevoerd worden. De index i, in eerdere hoofdstukken gebruikt om het artikel aan te 
geven wordt hier dan ook weggelaten om de notatie te vereenvoudigen. 

De meest eenvoudige methode die toegepast wordt voor korte termijn vraagvoorspellingen is 
simple moving average. Nadeel van deze methode is dat de laatste t dagen even zwaar 
meewegen en dat data van v66r deze dagen niet gebruikt wordt. Gezien de verschillende 
vraagpatronen die bij Groentehof voorkomen gaat de voorkeur uit naar een meer flexibele 
methode die snel kan reageren op wisselende vraag maar ook goed in staat is over lange 
termijn uit te middelen om "ruis" in voorspellingen van sterk varierende vraagpatronen te 
voorkomen. 
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Een veel gebruikte voorspelmethode is simple exponential smoothing. Het onderliggende 
vraagpatroon waar deze methode op gebaseerd is, kan als volgt omschreven worden. 

A 

D(t) = a+ &(t) 

waarbij: 

D(t) : Schatting van de vraag op dag t (kratten) 

a: Een niveau (kratten) 
&(t) : Random fout op dag t (kratten) 

Er wordt gekozen voor de eenheid kratten. Dit omdat zowel de bestellingen van de 
winkelfilialen, de planning, als ook de productie bij Groentehof in gehele kratten plaatsvindt. 

Eerder werd duidelijk dat de vraag aan Groentehoftwee marktpatronen kent, een weekpatroon 
en een seizoenspatroon. Simple exponential smoothing biedt geen expliciete mogelijkheden 
om deze patronen mee te nemen in de voorspelling. Een uitbreiding op bovenstaande methode 
die hier wel geschikt voor is, is de methode van Winters (Winters 1960). 

Deze methode biedt twee opties om een marktpatroon of seizoenspatroon mee te nemen in de 
voorspelling, multiplicatief of additief. Indien de amplitude van het marktpatroon 
onafhankelijk is van a, is de additieve methode het meest geschikt. Over het algemeen is het 
marktpatroon echter proportioneel aan a. We nemen dan ook aan dat dit voor alle artikelen 
van Groentehof het geval is. Het onderliggende vraagpatroon waar deze methode vanuit gaat 
kan omschreven worden als: 

A 

D(t) = F(t)a + &(t) 

Waarbij: 
F(t): De marktindex behorende bij dag t (dimensieloos) 

In de methode van Winters worden F(t) en a als volgt geschat: 

F(t) = r( ~(t)) + (1- r)F(t - P) 
a(t) 

a(t) =a( A D(t) J + (1- a)G(t -1) 
F(t-P) 

Waarbij 
A 

F(t): 

P: 
a=l-8 : 
y: 

Schatter van de marktindex behorende bij dag t (dimensieloos) 

Periode van het marktpatroon (dagen) 
De smoothing constante (dimensieloos) 
Smoothing constante voor het weekpatroon (0 < r < 1) (dimensieloos) 

(1) 

(2) 

G(t) wordt berekend met behulp van de voorspelling van de afgelopen periode en de 
voorspelling, gemaakt in de afgelopen periode (t-1) . Deze formulering maakt deze 
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voorspelmethode eenvoudig in gebruik en goed te implementeren m bijvoorbeeld een 
spreadsheet. 

Exponential smoothing gebruikt een gedeelte van de meest recente voorspelfout om a aan te 
passen. Op deze manier kan een langzaam veranderend vraagpatroon met veel ruis ( oftewel 
veel voorspelfouten als gevolg van stochastiek van de vraag) met behulp van een lage a op 
een constant niveau gehouden worden. Tevens kunnen vraagpatronen waarbij a regelmatig 
verandert goed voorspeld worden door gebruik te maken van een hoge a om zo recente 
waamemingen zwaar mee te laten wegen. 

Verder laat bovenstaande formulering zien dat F(t) bepaald wordt aan de hand van de meest 
recente equivalente periode in de marktcyclus (P perioden eerder). Deze wordt vervolgens 
gecorrigeerd voor de meest recente waargenomen marktindex (D(t) I a(t)). 

Winters' methode biedt de mogelijkheid om zowel het weekpatroon als het seizoenspatroon 
mee te nemen in de voorspelling. Het meenemen van het jaarlijkse seizoenspatroon met 
behulp van bovenstaande methode levert echter nogal wat problemen op. Het seizoenspatroon 
bij Groentehof kan namelijk afhankelijk van het weer, per jaar sterk verschillen waardoor het 

formuleren van dit seizoenspatroon met behulp van een constante parameter F(t) erg lastig 
is. Het seizoenspatroon verloopt in vergelijking tot de voorspelfrequentie echter zeer 
geleidelijk. Het is dan ook goed mogelijk door het aanpassen van a met behulp van de 
voorspelfout, de verandering van de vraag als gevolg van het seizoenspatroon mee te nemen. 

Het weekpatroon van de vraag per artikel is echter wel goed in te schatten. F(t) zal dan ook 

gebruikt worden om dit weekpatroon mee te nemen in de voorspelling, waarbij P 6 dagen is. 

Er is nu een voorspelmethode gekozen die met de karakteristieken van de vraag aan 
Groentehof om kan gaan. Twee aspecten zijn echter niet meegenomen in bovenstaand model: 
feestdagen en acties. We zullen later in deze paragraaf terug komen op dit aspect. In de nu 
volgende alinea zal bovenstaand model ge'initieerd worden. 

lnitieren van de voorspelmethode 
Bij de initiatie moeten een aantal parameters geschat worden en moeten voor een aantal 
gegevens correcte startwaardes gevonden worden. Startwaardes zijn er nodig voor a(t) en 

voor de marktindices. Verder moeten de twee smoothing constanten a en r bepaald worden. 

Er zijn verschillende procedures bekend voor het initieren van voorspelmethodieken. De 
methode die hier toegepast zal worden is de ratio to moving average procedure (Silver et al. 
1998, biz 100). Deze procedure maakt gebruik van een run-in periode waarin met behulp van 
historische data de te initieren parameters en startwaarden worden gekozen. Over het 
algemeen wordt aangenomen dat een beperkt aantal perioden historische data voldoende is 
om een marktpatroon te kunnen omschrijven. Het gebruik van teveel historische data brengt 
het risico met zich mee dat het onderliggende vraagpatroon veranderd is in die tijd zodat de 
oudste data niet meer representatief is voor het huidige en toekomstige vraagpatroon (Silver et 
al. 1998, biz 100). In het geval van Groentehof zal een periode van 10 weken voldoende zijn 
om de bovenstaande bestelmethodiek te initieren. Wei is enige voorzichtigheid geboden in het 
geval van eventuele acties en/of feestdagen. De data van deze periodes moet vermeden 
worden omdat deze niet representatief zijn voor het normale vraagpatroon. 
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Als uitgangspunt van bovenstaande voorspelmethodiek geldt de vraag per artikel per dag. Het 
informatiesysteem van Groentehof biedt op dit moment alleen historische data van werkelijk 
verkochte artikelen (afzet). Het gebruik van vraaggegevens is echter gewenst. Gezien het 
slechts sporadisch voorkomen van het niet uitleveren van de vraag kan er echter gebruik 
gemaakt worden van de afzet. Indien een product dan toch incidenteel niet uitgeleverd wordt 
is een handmatige ingreep waarbij de afzet wordt vervangen door de vraag voldoende. 
Voorzichtigheid is echter geboden voor artikelen die wel regelmatig out-of-stock zijn. Mocht 
het op dit moment of in de toekomst wel regelmatig voorkomen dat een product out-of-stock 
raakt dan is het nodig gebruik te maken van vraaggegevens en niet van afzetgegevens om 
fouten in de voorspelling te voorkomen. De ratio to moving average procedure wordt verder 
omschreven in bijlage 12. Nu het juiste model gekozen is en dit model geYnitieerd is, kan er 
verder gegaan worden met de volgende stap in het framework: Het voorspellen van de vraag. 

Vraagvoorspelling 
De vraagvoorspelling kan als volgt geformuleerd worden: 

D(t,t + x) = a(t)F(t + x - P) 

Waarbij: 
A 

D(t,t + z) : De voorspelling, gemaakt aan het einde van dag t, 

voor de vraag op dag t + x (kratten) 

F(t + x - P): De meest recente schatter van de weekindex 

op dag t + x, 1 ~ x ~ P (dimensieloos) 

(3) 

In het geval van uitzonderlijke vraagpatronen is menselijke input nodig aangezien 
bovenstaande voorspelmethode dan niet (meer) voldoet. 

Menselijke input 
Er is menselijke input nodig om in het geval van uitzonderlijke vraagpatronen een zo goed 
mogelijke voorspelling te krijgen. Twee belangrijke momenten waarbij uitzonderlijke vraag 
aan Groentehof optreedt zijn feestdagen en acties. De klanten van Groentehof geven aan 
wanneer een bepaald artikel in de actie is en welke soort actie dit is. Verder is op basis van 
historische gegevens bekend dat in periodes rond bepaalde feestdagen de vraag sterk afwijkt 
van de gebruikelijke vraag. Er zal verder niet ingegaan worden op de manier waarop dit moet 
gebeuren. Er wordt dan ook aangenomen dat hier de huidige methode, het gebruiken van 
historische vraaggegevens van identieke acties en feestdagen, toegepast wordt en handmatig 
een voorspelling van de vraag wordt gemaakt. 

Om de voorspelmethode voor "normale" vraag niet te verstoren is het nodig deze periodes uit 
de data te filteren. Bij het bepalen van a(t) moet gebruikt gemaakt worden van de gegevens 
van de laatst bekende dag waarop voor het betreffende artikel "normale" vraag heeft 

plaatsgevonden. Bij de bepaling van F(t) moet op de eerste dag na feestdagen of 

actieperiode, voor D(t) en a(t) gebruik gemaakt worden van de laatst beschikbare dag 
waarop de vraag van het betreffende artikel niet door menselijke correctie is geschat. Verder 

moet gedurende de periode van menselijke correctie F(t) geschat worden met behulp van: 

A A 

F(t) = F(t - P) 
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Voorspelfouten 
Zoals eerder omschreven is het berekenen en registreren van voorspelfouten om twee redenen 
belangrijk. De voorspelfout is nodig bij het bepalen van de voorraden en de voorspelfout is 
een goed instrument om de prestatie van het model te monitoren. 

De gemiddelde kwadratische fout is reeds eerder gebruikt bij het initieren van het model. Een 
specifiek kenmerk van de MSE (Mean Squared Error, ofwel gemiddelde kwadratische fout) is 
dat grote afwijkingen zwaarder meewegen dan kleine afwijkingen. Dit ligt in lijn met de 
situatie bij Groentehof. Kleine afwijkingen kunnen meestal opgevangen worden. Derving en 
tekorten worden voomamelijk veroorzaakt door aanzienlijke voorspelfouten. De standaard 
MSE zoals gebruikt bij de initiatie heeft echter enkele nadelen. Allereerst moet er voor deze 
MSE veel historische data bewaard worden. Verder is na verloop van tijd deze MSE 
gebaseerd op veel data waardoor eventuele verandering van de voorspelfout volledig 
uitgemiddeld worden. Als altematief kan onderstaande exponential smoothed formulering 
gebruikt worden: 

MSE(t) = cv(D(t) - D(t -1, t) J + (1- cv )MSE(t -1) 

Waarbij : 
CV: 
MSE(t): 

Smoothing constante voor de MSE(t) (dimensieloos) 
Exponential smoothed MSE (kratten2

) 

(4) 

Deze formulering biedt allereerst het voordeel dat slechts de meest recente MSE(t-1) bewaard 
hoeft te worden. Verder biedt deze formulering dezelfde voordelen als bij de andere 
smoothing procedures, de MSE wordt aangepast door middel van recente informatie. Silver et 
al. (1998, blz. 112) raadt aan om 0,01<cv<0,1 te kiezen om te zorgen dat de MSE niet te 

sterk reageert op random voorspelfouten. 

Met behulp van de MSE(t) kan het voorspelmodel gecontroleerd worden. Indien MSE(t) een 
significante afwijking gaat vertonen van het gebruikelijke niveau kan het voorspelmodel 
opnieuw bekeken worden en parameters en/of het gekozen model aangepast of opnieuw 
ge'initieerd worden. 

Nu de vraagvoorspelling en de bijbehorende voorspelfout bekend zijn kan op basis hiervan 
een model voor voorraadbeheersing ontwikkeld worden. 

6.2 Voorraadbeheersing Groentehof 

In deze paragraaf zal de voorraadbeheersing bij Groentehof herontworpen worden. Allereerst 
zal er op basis van een aantal kenmerken van Groentehof een geschikt 
voorraadbeheersingsmodel geselecteerd worden. Vervolgens zal op basis van het 
geselecteerde model een ontwerp gemaakt worden voor de voorraadbeheersing bij 
Groentehof. Ook voor deze paragraaf geldt weer dat alle berekeningen voor ieder artikel apart 
toegepast moeten worden. De index i wordt ook hier weggelaten. 
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6.2.1 Selectie voorraadbeheersingsmodel Groentehof 

Er moet een keuze gemaakt warden voor een methode waarmee de grootte van de 
productieorder van een artikel bepaald wordt. Voor deze keuze zijn de volgende kenrnerken 
van belang: 

• Frequentie voorraadcontrole 
Bij Groentehof wordt dagelijks aan het einde van de dag voor alle artikelen de voorraad 
gecontroleerd. De voorraad kan met de huidige middelen niet continu bekeken warden. Er 
zijn echter wel twee tussentijdse voorraadcontroles op basis van de voorraadpositie. Deze 
warden echter alleen gebruikt om gedurende de dag bij te sturen. 

• Moment van het plaatsen van de productieorder 
Dagelijks, aan het einde van de dag bepaalt Groentehof hoeveel er van elk artikel de 
volgende dag geproduceerd moet warden. De grootte van de productieorder moet reeds 
aan het begin van de betreffende dag bekend zijn, rekening houdend met de doorlooptijd 
van het productieproces. 

• Productiecapaciteit 
Bij Groentehof wordt ieder artikel dagelijks, en in een vaste cyclus geproduceerd. Gezien 
de beperkte productiecapaciteit en het delen van productiefaciliteiten door verschillende 
producttypen kan ieder producttype in principe slechts een keer per dag geproduceerd 
warden. De productieorder moet dus voldoen aan de vraag van een gehele cyclus. 

• Afnameprioriteit 
Bij Groentehof vindt de afname uit de voorraad strikt First In First Out plaats. Dit 
betekent dat de oudste producten als eerste uitgeleverd warden. 

• Onzekerheden 
Er zijn een aantal onzekerheden waarvan de vraag de belangrijkste is. Verder is de 
levertijd onzeker en is voor sommige artikelen de productiehoeveelheid onzeker. Deze 
onzekerheden kunnen leiden tot voorraadtekorten waardoor productie bijgestuurd moet 
warden of vraag verloren gaat. Tevens kan dit leiden tot derving doordat producten te 
lang op voorraad liggen. 

Het moment van produceren van order P(t) is voor ieder artikel anders en het moment van 
produceren kan van dag tot dag verschillen, afhankelijk van o.a. het beschikbare personeel, 
het totaal aantal te produceren stuks per dag en eventuele storingen. Om toch enige zekerheid 
te krijgen wanneer een bepaald artikel gereed is, zijn er twee "deadlines" ingebouwd in de 
productie planning. Voor deze deadlines ligt vast welke artikelen er minimaal gereed moeten 
zijn voor uitlevering. Op dit moment warden er twee deadlines gehanteerd: 9.30u en 13.00u. 
Het moment van produceren P(t) wordt dus bepaald door de deadline van het betreffende 
artikel. 

De onzekerheid van het productieaantal wordt niet meegenomen in het model. Deze 
onzekerheid ontstaat namelijk omdat de huidige productiebeheersing niet goed functioneert. 
Er is op dit moment dan ook veel aandacht voor het verminderen van deze onzekerheid. Deze 
onzekerheid wordt echter wel meegenomen in de simulatie (paragraaf 6.3). 

Verder zijn voor ieder artikel, zoals omschreven in paragraaf 2.4, een of meerdere 
uitleveringen per dag. Iedere uitlevering bestaat hierbij in het geval van de drie grate 
retailklanten (Jumbo, Nettorama en Spar) uit een aantal filialen. Welke filialen bij welke 
uitlevering horen ligt hierbij vast. Er is echter wel enige flexibiliteit mogelijk om bepaalde 
filialen in andere ritten mee te nemen. Hiermee kan eventuele stochastiek in de verdeling van 
de vraag tussen verschillende ritten opgevangen warden. Er wordt dan ook de aanname 
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gemaakt dat de verdeling van de totale dagvraag D(t) tussen de verschillende uitleveringen op 
dag t constant is. Om het orderverzamelproces door expeditie goed te laten verlopen, moeten 
op het moment dat begonnen wordt met het verzamelen van een order, alle producten voor die 
uitlevering gereed zijn. Het afnamemoment van de vraag wordt dan ook gedefinieerd als het 
moment waarop expeditie uiterlijk moet beginnen met het verzamelen van een uitlevering. Op 
basis van bovenstaande informatie zullen nu eerst een aantal belangrijke grootheden 
gedefinieerd en geformuleerd worden: 

Vraag 
Op basis van de gegevens over de afnamemomenten en het moment van produceren kan 
bepaald worden welk deel van de vraag naar een bepaald artikel v66r productiemoment P(t) 
plaatsvindt en welk deel ema. Er wordt dus het volgende onderscheid gemaakt: 

Da (t) = BD(t): Vraag gedurende dag t v66r productiemoment P(t) (kratten) 

D 6 (t) = (1- B)D(t): Vraag gedurende <lag t na productiemoment P(t) (kratten) 

waarbij: 
() : Gedeelte van de vraag per <lag per artikel die gemiddeld afgenomen wordt v66r 

productiemoment P(t), 0::::;; ()::::;; 1 (dimensieloos) ( () is hierbij athankelijk van het 
artikel en is dus voor ieder artikel anders) 

Er moet nu een beslissing genomen worden om de kosten van derving en tekorten tot het 
minimum te beperken. Onderstaand zal een methode uitgewerkt worden om P(t), de productie 
op dag t te bepalen, op basis van de onzekerheid van de vraag. Allereerst zullen de derving en 
tekorten gedefinieerd worden: 

Derving 
Aan het begin van dag t wordt er een beslissing genomen over P(t). Zoals eerder omschreven 
in paragraaf 4.4 moeten de kratten die op dag t geproduceerd zijn, uiterlijk op dag t+ 1 
verkocht worden. Met andere woorden: Producten die aan het einde van <lag t nog op 
voorraad zijn moeten de volgende dag ( dag t+ 1) verkocht worden, anders worden ze aan het 
einde van dag t+ 1 gederfd: 

A(t+r): Derving aan het einde van dag t+ 1, net v66r het begin <lag t+ 2 (kratten) 

Tekorten 
Een soortgelijke functie kan er opgesteld worden voor de kratten die tekort zijn als gevolg van 
de beslissing genomen over P(t). Indien er te weinig geproduceerd is zal er tussen het moment 
van produceren op <lag t en het moment van produceren op <lag t+ 1 een tekort ontstaan. Bij 
Groentehof wordt een dreigend tekort op <lag t+ 1 v66r het moment van produceren reeds aan 
het eind van <lag t gesignaleerd en eventueel gecorrigeerd. Daarom wordt de aanname 
gemaakt dat het tekort als gevolg van beslissing P(t) aan het einde van dag t optreedt. 

B(t): Tekort aan einde dag t (kratten) 

Voorraad 
De grootte van de productieorder wordt bepaald aan het einde van <lag t-1, begin <lag t, net na 
een voorraadmeting. Dagelijks wordt einde <lag t-1, begin <lag t de voorraad gemeten. Van 
deze voorraad kan de volgende uitdrukking opgesteld worden: 
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X(t) = X(t -1) + P(t-1)- D(t-1)-A(r) + B(t-1) 

Waarbij: 
X(t): Fysieke voorraad aan het einde van dag t-1, begin van dag t (kratten) 

P(t) : Productieaantal op dag t (kratten) 

Order-up-to niveau 

(5) 

Zoals eerder omschreven moet er aan het einde van dag t-1 (begin dag t) een beslissing 
genomen worden over P(t). Deze beslissing wordt uitgedrukt als tot hoever de voorraad 
aangevuld moet worden om te kunnen voldoen aan de vraag, met zomin mogelijk (kosten 
voor) derving en tekorten. Het niveau tot waar de voorraad aangevuld moet worden, wordt 
S(t) genoemd, zodat: 

X(t) + P(t) = S(t) (6) 

Waarbij: 
S(t) : Order-up-to niveau op dag t (kratten) 

In figuur 6.2 worden de omschreven grootheden en de verbanden hiertussen weergegeven: 
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Figuur 6.2: Voorraadverloop Groentehof 
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Er is in de literatuur veel theorie beschikbaar over voorraadbeheersing van bederfelijke 
producten. Nahmias (1982) en Goyal en Giri (2000) geven een goed overzicht van de 
bestaande literatuur op dit gebied. Ondanks uitgebreide beschikbaarheid van literatuur zijn er 
geen modellen beschikbaar die toepasbaar zijn op de eerder omschreven situatie bij 
Groentehof. Als uitgangspunt van de literatuur over voorraadbeheersing van bederfelijke 
producten wordt er vaak gekozen voor het newsvendor model. Dit model is betrekkelijk 
eenvoudig en goed analyseerbaar. Voor Groentehof zal een nieuw model ontwikkeld worden 
met het standaard newsvendor model als uitgangspunt. 

De situatie waarbij de voorraadbeheersing gebaseerd moet worden op de afweging tussen 
derving en tekorten voor een periode wordt vaak omschreven als een newsvendor probleem. 
Dit probleem is gebaseerd op de verkoop van een product dat slechts een periode een 
stochastische vraag kent en waarbij aan het begin van deze periode beslist moet worden 
hoeveel producten er ingekocht worden (b.v. bij de verkoop van kranten). Ieder product dat 
aan het einde van de periode overblijft wordt gederfd. Vraag waaraan niet kan worden 
voldaan gedurende deze periode leidt tot gemiste verkopen en eventueel tot verlies van 
klanten. 

Aan de hand van de verdeling en de verwachting van de vraag kan er een inschatting gemaakt 
worden van de kans dat de ingekochte producten voor een bepaalde periode meer of minder 
zijn dan de vraag. De ingekochte hoeveelheid producten kan nu zo gekozen worden dat de 
verhouding tussen derving en tekorten leidt tot minimale kosten (of maximale opbrengst). 

Het standaard newsvendor probleem verschilt met de situatie bij Groentehof. Voomaamste 
verschil is dat bij Groentehof rekening gehouden moet worden met meer dan een periode, de 
economische levensduur is namelijk meer dan een dag. In paragraaf 6.2.2 zullen enkele 
aannames en aanpassingen aan het newsvendor model gedaan worden zodat dit toepasbaar is 
bij Groentehof. 

6.2.2 Ontwerp voorraadbeheersingsmodel Groentehof 

Voor Groentehof kan er de volgende functie opgesteld worden van de opbrengst indien er 

gekozen wordt voor S(t), vraag D(t) optreedt, derving A(t + r) optreedt en tekort B(t) 

optreedt. 

(7) 

Waarbij: 

o(S(t), D(t),A(t + r),B(t) ): Opbrengst als gevolg van S(t), A(t + r) en B(t) (£) 
ck: Variabele kostprijs per krat (€/krat) 
wk: Verkoopprijs Groentehof per krat (£/krat) 
ak: Afvalkosten per krat (£/krat) 
bk: Extra productiekosten voor bijmaken (deze komen bovenop de "normale" 

productiekosten) (£/krat) 

In paragraaf 5.2 zijn de kosten van tekort bepaald als functie het aantal extra runs en als 
functie van lost sales in de winkelfilialen. Hier wordt gekozen voor kosten per krat Allereerst 
wordt de aanname gemaakt dat een tekort aan producten altijd bijgemaakt wordt. Daarbij 
bleek in paragraaf 5.1.2 dat de kosten van bijmaken hoogstwaarschijnlijk niet alleen 
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afhankelijk zijn van het aantal extra runs maar ook van de omvang van deze extra runs. 
Daarom wordt er hier gekozen voor de eenheid kosten per krat omdat dit de mogelijkheid 
geeft de grootte van de tekorten mee te nemen in het model. 

Om (7) op basis van het newsvendor probleem verder te kunnen analyseren moeten er nu eerst 

geschikte uitdrukkingen gevonden worden voor B(t) en A(t + r) . 

Onder de aanname dat: 

P(t) ~ D 0 (t+1) 

mag B(t) als volgt geformuleerd worden: 

B(t) = max {O, D 0 (t) +Db (t) + D 0 (t+1) - X (t) - P(t)} (8) 

Vervolgens mag onder de aanname dat er nooit twee dagen na elkaar derving optreedt, 

A(t + T) als volgt geformuleerd worden: 

A(t + T) = max{O,X(t) + P(t)- D 0 (t)- Db (t)- D 0 (t+1)- Db (t + 1)} (9) 

Verdere details over deze formulering voor B(t) en A(t + r) en bijbehorende aannames zijn 

te vinden in bij lage 13. 

Op basis van (8) en (9) kan (7) geformuleerd worden als een newsvendor model. Alvorens (7) 
verder geanalyseerd zal worden zullen er eerst een aantal vereenvoudigingen toegepast 
worden in de notatie. 

DI(!) = D(t) + D 0 (f + 1) 

D2 (t) = D(t) + D(t + 1) 

Merk op dat: D2 (t) = D1 (t) +Db (t + 1) waaruit volgt dat D2 (t) ~ D1 (t) 

Nu kan de volgende functie opgesteld worden van de opbrengt onder de in paragraaf 6.2.1 
gemaakte aannames voor het newsvendor model. lndien er gekozen wordt voor S(t) en vraag 
D(t) optreden zal dit tot de volgende opbrengst leiden: 

D(t)(wk - ck)- (ck + ak )(S(t)-D2 (t)) 

O(S(t),D(t),D(t + 1)) = D(t)(wk -ck) 
D(t)(wk - ck )-bk (D1 (t)-S(t)) 

als D2 (t) < S(t) 

als D1 (t) :s; S(t) :s; D2 (t) (IO) 

als D1 (t) > S(t) 

Om de notatie nog verder te vereenvoudigen wordt in onderstaande analyse de index (t) 
weggelaten. S(t), d(t) , D(t), D(t+ 1), DJ(t) en D2(t) worden dus genoteerd als S, d, D, D1+1, D1 
en D2. 
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De verwachte opbrengst is: 
00 00 

E[O(S, D,Dt+I)] = f focs , D,D,+1)fD(D)fD,., (D1+1)dDdD,+1 

Waarbij : 
J D( ... ): 

FD( ... ) : 
E[ ... ]: 

- 00-00 

De kansdichtheidsfunctie van de vraag 

De bijbehorende cumulatieve verdelingsfunctie van de vraag 

V erwachting van [ ... ] 

Door substitutie van (10) volgt: 
s 00 

(11) 

E[O(S)]=E[D](wk -ck)- frcc k +ak)(S-D2)]fD2 (D2)dD2 - f[b(D1 -S)]fD,(D1)dD1 
- s 

Deze opbrengstfunctie kan vervolgens gemaximaliseerd worden (zie bijlage 14) waardoor 
opbrengstmaximalisatie wordt bereikt. Hierdoor ontstaat de volgende functie: 

ck+ ak P(D1 ~ S) 
=-~--

bk P(D2 ~ S) 
(12) 

De kansen P(D2 ~ S) en P(D1 ~ S) zijn afhankelijk van de verdeling van de voorspelfout. In 

de volgende paragraaf zal duidelijk worden dat de tot nu toe getoetste artikelen een normaal 
verdeelde voorspelfout hebben. In bijlage 14 is te vinden hoe deze kansen te bepalen op basis 
van de normaal verdeelde voorspelfout. Vergelijking (12) kan vervolgens alleen numeriek 
opgelost worden. Dit kan eenvoudig met behulp van bijvoorbeeld een doelzoekfunctie in 
Microsoft Excel. 

6.3 Simu/atie /okale goederenstroombeheersing Groentehof 

Om inzicht te geven in het effect van de nieuwe voorspel- en bestelmethodiek voor 
Groentehof is er op basis van historische vraaggegevens een simulatie uitgevoerd. In overleg 
met Groentehof zijn er een aantal producten geselecteerd die een representatief beeld geven 
van het huidige assortiment en de problematiek ten aanzien van derving en tekorten. Er is 
gekozen voor een simulatie aangezien het huidige informatiesysteem zonder aanpassingen 
niet in staat is volgens de voorgestelde methodiek te werken. Een pilot was dan ook niet op 
korte termijn mogelijk. 

Voor slechts twee labels is achteraf na te gaan wat er op welk moment van de dag uitgeleverd 
is. Slechts voor deze twee labels is het dus mogelijk een simulatie uit te voeren waarbij exact 
bepaald kan worden welke tekorten en/of derving er zou hebben plaatsgevonden indien er 
volgens de nieuwe methode voorspeld en gepland zou worden. 

Er acht artikelen geselecteerd. Hierbij is gekeken naar de bekende oorzaken van slecht 
voorspelbare vraag, zoals geconstateerd in de probleemanalyse. De artikelen en bijbehorende 
kenmerken zijn weergegeven in tabel 6.1. 
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Artikel Omzetsnelheid Weersgevoeligheid 

Eerd ljsbergsla 200gr Snelloper W eersgevoelig 
Eerd Bami 500gr Gemiddeld W eersongevoelig 
Eerd Was peen Snelloper Weersongevoelig 
Eerd Bakmix Langzaam loper Weersongevoelig 
Scoop Ijsbergsla 200gr Langzaamloper Weersgevoelig 
Scoop Bami 500gr Langzaam loper W eersongevoelig 
Scoop Waspeen Langzaamloper W eersongevoelig 
Scoop Bakmix Extreem langzaamloper W eersongevoelig 

Tabet 6.1: Gesetecteerde artiketen en bijbehorende kenmerken 

Ondanks <lat deze steekproef statistisch gezien niet representatief is voor het gehele 
assortiment, is deze steekproef een goede afspiegeling van het gehele assortiment van 
Groentehof. Indien voor deze steekproef een duidelijke verbetering voor alle artikelen 
mogelijk is, zal deze verbetering bij een groot gedeelte van het assortiment mogelijk zijn. 

Voor deze acht artikelen is op basis van de data over week 2 t/m 13 2006 de 
voorspelmethodiek op de eerder omschreven manier ge1nitieerd. Eventuele acties in deze 
periode zijn uit de data gefilterd. De initiatie is uitgevoerd met behulp van Microsoft Excel. 
Dit leverde de in tabel 6.2 weergegeven startwaarden en parameters op. 

Product MSE OJ A a r Gem. Verdeling 
Voorspelfout voorspelfout 

Eerd ljsbergsla 200gr 352,06 0,01 141,68 0,2 0,02 -3,752 Normaal 
(90%) 

Eerd Bami 500gr 168,84 0,01 121,73 0,15 0,01 -1,621 Normaal 
(90%) 

Eerd Was peen 144,69 0,01 164,54 0,25 0,01 -1 ,076 Normaal 
(90%) 

Eerd Bakmix 46,28 0,01 25,62 0,3 0,1 -0,761 Normaal 
(90%) 

Scoop Ijsbergsla 200gr 8,55 0,01 9,23 0,1 0,01 -0,104 Aanname 
Normaal 

Scoop Bami 500gr 5,25 0,01 9,65 0,1 0,01 -0,312 Normaal 
(90%) 

Scoop Waspeen 12,51 0,01 12,72 0,2 0,01 -0,413 Aanname 
Normaal 

Scoop Bakmix 4,62 0,01 5,54 0,1 0,01 -0.230 Normaal 
(90%) 

Tabet 6.2: Startwaarden en parameters uit initiatie gedurende week 2 t/m 13 2006 

De verdeling van de voorspelfout is getoetst met behulp van een Chi-kwadraat toets, 
uitgevoerd door middel van Statgraphics software. Hiervoor is de data gedurende week 2 t/m 
13 2006 gebruikt. Tussen haakjes is aangegeven met welke zekerheid de voorspelfout 
verdeeld is volgens de aangegeven verdeling. In bijlage 15 zijn de softwareoutputs te vinden 
van de chi-kwadraat toetsen voor deze artikelen. Voor twee artikelen kon een normaal 
verdeelde voorspelfout niet worden aangetoond. Voor deze artikelen is een normaal verdeelde 
voorspelfout aangenomen. 

Na het initieren van de vraagvoorspelling is er voor deze producten gedurende week 16 t/m 26 
de vraagvoorspelling en voorraadbeheersing gesimuleerd (week 14 en 15 zijn wegens Pasen 
niet gebruikt in de simulatie). De kosten ck, ak en bk zijn niet bekend. De verhouding 

(ck + a k) I bk is daarom geschat op basis van de op <lit moment gewenste verhouding tussen 

derving en out-of-stock. In geval van onzekerheid van de productieaantallen zijn eventuele 
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afwijkingen evenredig toegepast op de geplande productieaantallen. De simulatie is 
uitgevoerd met behulp van Microsoft Excel. De resultaten zijn vergeleken met de 
gerealiseerde resultaten gedurende deze periode met toepassing van de huidige methode. Dit 
leverde de in tabel 6.3 weergegeven resultaten op: 

Huidige Methode Herontwerp 
c c 

,,....._ ·50 ,,....._ ·50 
,,....._ 

'$. 
,,....._ 0,) ,,....._ ,,....._ 

'$. 
,,....._ 0,) ,,....._ 

'$. ..... .0 c '$. ..... .0 c 
'-' 0,) ,,....._ 0,) '-' 0,) ,,....._ 0,) 

'-' c ,,....._ c 5] ~~ '-' c ,,....._ c 5] ~~ Oil ,,....._ Oil Oil ,,....._ Oil c 5 0,) c 0,) >< ..... c 5 0,) c 0,) >< ..... ck+ ak c t:: 0,) t:: t:: - .~ c t:: 0,) t:: t::- .~ ·- t:: .E 0 ~ 0 0 !9 e __, ·- t:: .E 0 ~ 0 0 !9 e __, 
bk 

c: o:s ~ ..... ~ ~ c Oil c: o:s ~ ..... ~ ~ ~ Oil 0,) ..... 

~ ~ ~ ~ c'.5 ~ ~ 12 ~ ~ c3 ~ Artikel Cl ~ ~~ ~~ 

Ee rd 
Iisbergsla 200g 0 I 372 3 13% 113 095% 6 134 0 153 129% 152 128% 8 90 9 
Ee rd 
Bami 500g 05 308 4 89% 0 0% 0 87 7 62 098% 0 0% 0 70 3 

Eerd Wasoeen I 41 037% 31 028% I 111 0 0 0% 0 0% 0 92 8 

Eerd Bakmix I 42 128% 0 0% 0 31 2 5 029% 30 091% 3 23 8 
Scoop 
Iisbere:sla 200g 05 277 2912% 53 5 57% 9 49 5.15% 60 631% 7 
Scoop 
Bami 500g 05 171 1475% 65 561% 12 12 I 04% 11 095% 6 
Scoop 
Wasoeen I 95 8 38% 35 3 09% II 17 I 50% 46 406% 10 

Scoop Bakmix I 76 27 54% 7 179% 4 14 3.58% 16 409% 9 
Tabet 6.3: Resultaten huidige methode en simulatie herontwerp gedurende week 2 t/m 13 2006 

In tabel 6.3 vallen een aantal dingen op: 
• Bij alle artikelen is de derving minimaal gehalveerd. Bij een aantal artikelen neemt echter 

het aantal keren en/of het aantal kratten tekort licht toe. Dit hangt samen met de keuze 
voor (ck + ak) I bk. Bij de gevoeligheidsanalyse zal duidelijk worden dat, indien gewenst, 

minder tekorten mogelijk zijn. Dit zal echter ten koste gaan van de reductie van de 
derving. 

• De gemiddelde voorraad aan het begin van de dag neemt voor alle artikelen af. Dit 
betekent dat een groter gedeelte van de vraag met 8 (i.p.v. 7) dagen houdbaarheid 
uitgeleverd wordt. Dit heeft weer een gunstig effect op de houdbaarheid en de derving in 
de winkelfilialen en op de derving voor de keten als geheel. 

Gezien de ruwe schatting voor (ck + ak) I bk is de gevoeligheid van het ontwerp ten aanzien 

van deze parameter belangrijk. Indien het ontwerp erg gevoelig is voor fouten in de schatting 
van deze kosten kan dit problemen opleveren. Om de robuustheid van het ontwerp te toetsen 
is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarbij (ck +ak)lbk respectievelijk met een factor 5 

is vermenigvuldigd of gedeeld. De resultaten van deze analyse staan in onderstaande tabel 
6.4. 
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c,. +a,. c,. +a,. X5 c,. +a,. x 0,2 
b,. b,. b,. 

c:: c:: c:: 
·50 ·50 ·50 ,-., ,-., ,-., ,-., '#. 'I:' 
0 ,-., ,-., '#. 'I:' 

0 ,-., ,-., '#. 'I:' 
0 ,-., 

~ .D c:: ~ .D c:: '#. .D c:: 
e..., '--' 0 ,-., 0 e..., '--' 0 ,-., 0 '--' 0 ,-., 0 

c:: 5] .......... 5] .......... '--' 5] ~~ c,. +a,. Cl!) '--' ta Cl!) c:: '--' ta Cl!) c:: 
0 ~ 12 0 ~ .... 0 ~ .... c:: t t- c:: t t- • ...><: c:: t t- • ...><: 

b,. ·;;: 0 0 ;g a 'e;; ·;;: .a 0 ;g e ___, ·;;: 0 0 ;g e 'Q;; .... ...><: ~ ~ 
.... 

~ ~ 
.... ...><: ~ ~ Artikel ~ ~ (~ ~ ~ ~ [~ ~ ~ ~ [~ ~ 

Eerd 
lisbergsla 200g 0 1 129% 128% 8 90 9 087% 194% 12 84 7 1 76% 090% 5 97 1 
Eerd 
Sarni 500g 05 098% 0% 0 70 3 070% 006% 1 65 4 148% 0% 0 76 3 

Eerd Wasoeen 1 0% 0% 0 92 8 0% 0% 0 89 1 0% 0% 0 96 3 

Eerd Sakmix 1 029% 091% 3 23 8 0.06% 134% 6 20 9 0 71% 073% 2 26 8 
Scoop 
lisbern.sla 200E?. 05 5 15% 631% 7 2 84% 904% II 8 73% 463% 4 
Scoop 
Sarni 500g 05 I 04% 0 95% 6 0.52% 2 59% 9 I 81% 0 52% 5 
Scoop 
Wasoeen I 1.50% 4 06% 10 1.23% 847% 13 3 70% 141% 3 

Scoop Sakmix 1 3.58% 4 09% 9 179% 1100% 20 742% I 53% 4 
Tabet 6.4: Gevoeligheidsanalyse herontwerp gedurende week 2 t/m 13 2006 

In tabel 6.4 vallen een aantal dingen op: 
• Indien (ck + a k) I bk met een factor 5 wordt vermenigvuldigd neemt de derving nog 

verder af. Het aantal tekorten neemt echter voor bijna alle artikelen licht toe. Dit ten 
opzichte van zowel de oorspronkelijke situatie met (ck+ ak)/ bk als ten opzichte de 

huidige methode. Ook de gemiddelde beginvoorraden nemen verder af. 
• In di en (ck + a k) I bk met een factor 0,2 wordt vermenigvuldigd neemt de derving ten 

opzichte van de oorspronkelijke situatie met (ck + ak) I bk toe. Ten opzichte van de 

huidige methode neemt de derving echter nog steeds aanzienlijk af. Zowel het aantal 
keren als het aantal kratten tekort nemen ten opzichte van de huidige methode echter ook 
in 7 van de 8 gevallen af. Slechts bij Eerd Bakmix is er een zeer beperkte toename van het 
aantal tekorten te zien. 

Duidelij k is dat het on twerp reageert op het verhogen of verlagen van (ck + a k ) I bk , maar 

slechts in beperkte mate. Zowel naar boven als naar beneden is er een grote marge 
waarbinnen (ck + a k) I bk mag varieren zonder dat dit grote gevolgen heeft voor derving en 

tekorten. Het ontwerp mag dus robuust genoemd worden ten aanzien van (ck + ak) I bk. 

6.4 Samenvatting lokale goederenstroombeheersing Groentehof 

De vraagvoorspelling voor Groentehof is ontworpen op basis van het framework uit Silver et 
al. (1998, blz 75). Belangrijkste elementen van dit framework zijn: 
• Selecteren en initieren van het model op basis van historische data. 
• Statistische voorspelling op basis van een wiskundig model. 
• Berekening en registratie van voorspelfouten. 
• Menselijke input. 
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Als voorspelmodel wordt er gekozen voor Winters methode (Winters 1960), gebaseerd op 
exponential smoothing met een marktpatroon. Als marktpatroon wordt alleen een 
weekpatroon in de vraag meegenomen en geen seizoenspatroon. Onder de aanname dat het 
seizoenspatroon zeer geleidelijk verloopt wordt dit patroon door middel van de exponential 
smoothing procedure opgevangen. 

Op basis van de voorspelling van de vraag en de gemeten voorspelfouten kan de voorraad 
beheerst worden. De voorraadbeheersing wordt gebaseerd op het newsvendor model. Om de 
situatie bij Groentehof te kunnen modelleren als een newsvendor model moeten er een aantal 
aannames gemaakt worden: 

• De geplande productiehoeveelheid wordt ook daadwerkelijk geproduceerd. 
• De verdeling van de vraag tussen verschillende ritten is constant. 
• Tekorten als gevolg van een beslissing over het productieaantal op dag t worden 

gesignaleerd en eventueel gecorrigeerd op dag t. 
• P(t) ~ D 0 (t+1) (Deze aanname voorkomt dat tekorten op dag t of voor het moment van 

produceren op dag t+ 1 verband hebben met derving aan het einde van dag t) . 
• Er vindt nooit twee dagen direct na elkaar derving plaats (Deze aanname voorkomt dat 

derving op dag t invloed heeft op derving op dag t+ 1). 

Vervolgens is bepaald dat de opbrengst van Groentehof maximaal is indien: 

P(D1 ~ S) 
=----

P(D2 ::; S) 

De benodigde kansen kunnen vervolgens bepaald worden op basis van normaal verdeelde 
voorspelfouten. 

Uit de resultaten van de simulatie mag de conclusie getrokken worden dat de voorgestelde 
methode voor vraagvoorspelling en voorraadbeheer de derving, tekorten en het bijsturen 
significant kan verminderen. 

Afstudeerverslag Martijn Storms 48 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

7 Ontwerp lokale goederenstroombeheersing 
winkelfilialen 

Het tweede deel van de opdracht zoals geformuleerd in paragraaf 5.4 is het verbeteren van de 
lokale goederenstroombeheersing bij de klanten van Groentehof, de winkelfilialen. Het doel 
van deze herontwerpen is tweeledig. Enerzijds kunnen op basis van dit herontwerp systemen 
ontworpen warden die de winkelfilialen helpen bij het doen van een zo optimaal mogelijke 
bestelling. Anderzijds kan dit herontwerp als basis dienen voor het centraal beheren van de 
voorraden in de winkelfilialen. Het eerste herontwerp zal weer de voorspelling van de vraag 
zijn. Vervolgens zal op basis van deze voorspellingen de voorraadbeheersing in de 
winkelfilialen herontworpen warden. 

7. 1 Vraagvoorspelling winkelfilialen 

Ook in de winkelfilialen kan het framework uit Silver et al. (1998, blz 75) toegepast warden. 
Voor uitleg over dit framework wordt verwezen naar paragraaf 6.1. Ook voor de 
winkelfilialen zal eerst weer het juiste voorspelmodel geselecteerd warden. 

Selectie voorspelmodel 
De eerste stap om te komen tot een goede voorspelling is het selecteren van een model dat 
geschikt is voor de karakteristieken van de vraag aan de winkelfilialen. Deze vraag heeft de 
volgende karakteristieken: 
• De winkelfilialen voeren een groot aantal verschillende artikelen waarbij ieder artikel een 

min of meer uniek vraagpatroon kent. 
• Er is naar het grootste gedeelte van de artikelen dagelijks vraag. 
• De winkelfilialen voeren artikelen varierend van snellopers tot extreme langzaamlopers 

met een vraag varierend van constant tot zeer variabel. 
• De vraag per artikel verandert in de tijd (niet-stationaire vraag). 
• De vraag per artikel heeft zowel een weekpatroon als een jaarlijks seizoenspatroon. 
• Er komen regelmatig acties voor die incidenteel ongebruikelijke vraagpatronen 

veroorzaken. 
• Feestdagen veroorzaken incidenteel ongebruikelijke vraagpatronen. 

De voorspelmethode die hier nodig is moet dagelijks de vraag per artikel voorspellen. De 
tijdseenheid t wordt dan ook gedefinieerd als een dag. Verder moet de voorspelmethode om 
kunnen gaan met variabele, niet stationaire vraag met een marktpatroon van een week, 
oftewel 6 dagen. Aangezien ieder artikel een min of meer uniek vraagpatroon kent moet 
onderstaande methode (zowel vraagvoorspelling en bepalen bestelgrootte) voor ieder artikel 
apart uitgevoerd worden. De index i zal dan ook net als in hoofdstuk 6 weggelaten warden om 
de notatie te vereenvoudigen. 

De overeenkomsten met de situatie bij Groentehof zijn duidelijk aanwezig. Er zal dan ook 
hier gekozen warden voor de voorspelmethode van Winters ( 1960). Voor de winkelfilialen 
kiezen we echter voor de eenheid stuks. Dit omdat de afname in de winkelfilialen in stuks 
plaatsvindt. Op basis van dezelfde argumenten als bij Groentehof wordt ook hier gekozen 
voor het meenemen van het weekpatroon in de voorspelling en niet het seizoenspatroon. Het 
onderliggende vraagpatroon wordt omschreven als: 

Afstudeerverslag Martijn Storms 49 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

A 

Dw(t) = Fw(t)aw + E(t) 

waarbij: 

Dw (t): 

aw: 
E(t): 

Fw(t): 

Schatting van de vraag in een winkelfiliaal op <lag t (stuks) 

Een niveau voor een winkelfiliaal (stuks) 
Random fout op <lag t (stuks) 

De marktindex voor een winkelfiliaal behorende bij <lag t (dimensieloos) 

De voorspelling kan dan weer als volgt geformuleerd worden: 

Waarbij : 
A 

(13) 

D w (t, t + x): De voorspelling, gemaakt aan het einde van <lag t, voor de vraag op dag t + x 
in een winkelfiliaal (stuks) 

A 

Fw (t + x - P) :De meest recente schatter van de weekindex op <lag t + x in een winkelfiliaal, 

1 ::; x ::; P (dimensieloos) 

Ook in de winkelfilialen worden de voorspelfouten gemeten. De voorspelfout is ook hier 
nodig om de prestatie van de voorspelmethodiek te monitoren en om de bestelgrootte te 
kunnen bepalen. Omdat ook hier aanzienlijke afwijkingen meer problemen veroorzaken wordt 
er gekozen voor een kwadratische voorspelfout. 

Waarbij: 
MSEw (t): exponential smoothed kwadratische voorspelfout in een winkelfiliaal (stuks2

) 

Dw (t) : Werkelijke vraag op dag t in een winkelfiliaal (stuks) 

De initiatie en menselijk input is verder identiek aan de werkwijze bij Groentehof en zal hier 
dan ook niet verder behandeld worden. 

Een verschil met de situatie bij Groentehof is echter <lat in de winkelfilialen out-of-stock 
regelmatiger zal optreden als bij Groentehof. In paragraaf 6.1 is reeds geconstateerd <lat een 
verschil tussen afname en vraag de hierboven voorgestelde bestelmethodiek zou kunnen 
verstoren. Bij het optreden van een out-of-stock situatie is de werkelijke vraag hoger als de 
afname, waardoor de vraag voor de volgende perioden lager wordt ingeschat. Als gevolg 
hiervan neemt de kans op een tekort in de volgende periode weer toe waardoor de 
voorspelling steeds verder zal afwijken van de werkelijke vraag. Er zal hier dus een correctie 
moeten plaatsvinden om deze trend te doorbreken. Menselijke input zou hierbij kunnen 
helpen maar ook een modelmatige correctie is hierbij niet ondenkbaar. Verder onderzoek zal 
nodig zijn om te bekijken of en welke modelmatige correcties hierbij zouden kunnen helpen. 
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7.2 Voorraadbeheersing winkelfilialen 

Er moet een keuze gemaakt worden voor een methode waarmee de bestelgrootte per artikel 
per winkelfiliaal bepaald wordt. Voor deze keuze zijn de volgende kenmerken betreffende de 
winkelfilialen van belang: 

• Frequentie voorraadcontrole 
In de winkelfilialen vindt telkens aan het einde van de dag (na sluitingstijd) of aan het 
begin van de dag (voor openingstijd) een voorraadcontrole plaats. 

• Moment van het plaatsen van de bestelling 
Dagelijks, aan het begin van de dag, direct na de voorraadcontrole, wordt de bestelling 
opgemaakt en per artikel de bestelgrootte bepaald. 

• Levertijd 
Over het algemeen worden de producten die de winkel 's morgens besteld, aan het einde 
van de dag (na sluitingstijd) of begin volgende dag (voor opening) aan de winkel 
geleverd. Dit wordt dan ook algemeen aangenomen, tenzij anders vermeld. 

• Bestelfrequentie 
De winkelfilialen kunnen een maal per dag een bestelling doen. Het is niet mogelijk 
tussendoor extra producten te bestellen of aan te leveren. 

• Retrieval (uitname) 
Retrieval is het uitnamegedrag van consumenten uit het winkelschap. Het winkelschap 
wordt over het algemeen zo ingericht dat de oudste producten vooraan staan, op deze 
manier wordt geprobeerd de voorraad in het winkelschap FIFO te beheren. Er zijn echter 
ook consumenten die graag het meest verse product uit het schap willen en de producten 
dus LIFO uitnemen. Uit een door de Technische Universiteit Eindhoven uitgevoerd 
onderzoek bij Laurus bleek dat de verdeling FIFO/LIFO van het uitnamegedrag ongeveer 
50150 is. 

• Substitutie 
Consumenten kiezen vaak voor een substituut-product indien het product van eerste keuze 
niet beschikbaar is. Dit betekent dat het buiten voorraad zijn van een product niet 
automatisch leidt tot gemiste verkopen. Zinn en Liu (2001) geven inzicht in de oorzaken 
en gevolgen van deze substitutie. 

• Onzekerheden 
Er is in de winkelfilialen slechts een onzekerheid, de vraag. Wel zijn er nog een aantal 
factoren die het normale vraagpatroon incidenteel kunnen verstoren, bijvoorbeeld diefstal 
en schade. Gezien het incidentele karakter zal dit niet meegenomen worden in het model. 

De producten van Groentehof hebben vanaf de dag van productie een houdbaarheid van 8 
dagen (met uitzondering van de 9 dagen producten). Afhankelijk van het moment van 
produceren hebben de producten op het moment van uitleveren door Groentehof een 
houdbaarheid van 7 of 8 dagen. 

In paragraaf 2.4 hebben we gezien dat een product dat op dag t uitgeleverd wordt, aan het 
einde van dag t, of begin dag t+ 1 in de winkel ligt. Afhankelijk van het moment van 
produceren heeft een product op het moment dat het in het winkelschap ligt een houdbaarheid 
van 6 of 7 dagen. 

Afhankelijk van de winkelketen wordt het product op het moment dat de houdbaarheid is 
verstreken, of eerder, gederfd. Bij Sparfilialen wordt het product pas aan het einde van de 
houdbaarheidsdatum gederfd, bij Nettorama aan het einde van de dag v66r de 
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houdbaarheidsdatum en bij Jumbo einde twee dagen voor de houdbaarheidsdatum. De 
resterende economische levensduur in het winkelfiliaal varieert dus tussen de 4 en 7 dagen. In 
onderstaande analyse wordt uitgegaan van een houdbaarheid van 5 dagen in het winkelfiliaal. 
Deze analyse kan voor alle andere situaties op identieke wijze uitgevoerd worden. 

Voor het bepalen van de bestelgrootte in de winkelfilialen zou in theorie dezelfde methode 
toegepast kunnen worden als bij Groentehof. De grootheden voorraad, derving en tekorten 
zullen nu weer eerst gedefinieerd worden. Ook voor deze paragraaf geldt weer dat alle 
modellen voor ieder artikel apart toegepast moeten worden. De index i wordt ook hier 
weggelaten. 

Voorraad 
De voorraad in een winkelfiliaal aan het begin van dag t kan als volgt geformuleerd worden: 

Xw(t) = Xw(t-1) +Q(t-1)-Dw(t-1)-Aw(r) + Bw(t-1) (15) 

Waarbij : 
Dw(t): Vraag gedurende dag tin een winkelfiliaal (stuks) 

Xw(t): Fysieke voorraad in een winkelfiliaal aan het einde van dag t-1, begin dag t 

(stuks) 
Q(t): Bestelgrootte voor ontvangst op dag t (stuks) 

Aw(r): 

Bw(t): 

Derving in een winkelfiliaal net voor het einde van dag t-1, begin dag t (stuks) 

Tekort in een winkelfiliaal aan einde dag t (stuks) 

Tekort 
Als gevolg van de beslissing over Q(t+ 1) op dag t kan het volgende tekort ontstaan: 

I 

Bw(t + 1) = max{O, IDw(t + i) + Aw(t + r)- Bw(t)-X w(t)-Q(t)-Q(t + 1)} 
i=O 

Er wordt verder aangenomen dat, net als bij Groentehof (voorwaarde B4 in bijlage 13) er geen 
tekort ontstaat op dag t+ 1 als gevolg van derving aan het einde van dag t. De tekorten die als 
gevolg van derving optreden moeten door menselijk ingrijpen opgevangen moeten worden. 
Op het moment dat een winkelfiliaal aan het begin van dag t signaleert dat aan het einde van 
de dag een gedeelte van de voorraad hoogstwaarschijnlijk gederfd wordt, moet aan de hand 
hiervan de bestelling voor de volgende dag gecorrigeerd worden. 

I 

Bw(t + 1) = max{O, IDw(t + i)-Bw(t)-X w(t)-Q(t)-Q(t + 1)} (16) 
i=O 

Derving 
En als gevolg van de beslissing op dag t kan de volgende derving ontstaan: 

5 5 5 

Aw(t + 6- ) = max{O, X w(t) + Q(t) + Q(t + 1)- IDw(t + i)- IAw(t + F) + IBw(t + k)} 
i=O j=I k =O 

De formulering van derving Aw (t + 6-) kan vereenvoudigd worden. Het is namelijk niet 

mogelijk dat tussen tijdstip tent+ 5 tekorten ontstaan terwijl er derving ontstaat aan het einde 
van tijdstip t+ 5. Dus indien: 
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Aw(t + 6-) > 0 

dan: 
5 

LBw(t+k)=O 
k=O 

Als gevolg hiervan mag Aw (t + 6-) geformuleerd worden als: 

5 5 

Aw(t + 6- ) = max{O,X w(t) + Q(t) + Q(t + 1)- IDw(t + i)- IAw(t + F) 
i=O J=I 

(17) 

Ondanks bovenstaande vereenvoudigingen zijn de formulering van zowel derving en tekorten 
nog zeer complex en daardoor slecht analyseerbaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit 
<lat derving en tekorten in eerdere perioden invloed hebben op derving en tekorten in latere 
perioden. Substitutie en de combinatie van verschillend uitnamegedrag maken het nog 
lastiger. 

Gezien de formuleringen van derving en tekorten wordt er voor het bepalen van de 
bestelgrootte in de winkelfilialen geen gebruik gemaakt van een newsvendor model. Voor 
zover bekend bestaan er in de huidige literatuur geen modellen die op basis van de 
beschikbare gegevens voor de situatie in de winkelfilialen wel een correcte afweging tussen 
derving en tekorten kunnen maken op basis van kosten. Ook Van Donselaar et al. (2006) stelt 
<lat de voorraadbeheersing van bederfelijke producten die enkele dagen houdbaar zijn, zeer 
lastig is. 

In de probleemanalyse (paragraaf 5.1) werd duidelijk <lat nogal wat derving en tekorten in de 
winkelfilialen, maar ook bij Groentehof worden veroorzaakt door slechte voorspelmethoden 
in combinatie met variabele vraag en vreemd en/of slecht bestelgedrag in de winkelfilialen. 
Het herontwerp van de vraagvoorspelling moet de winkelfilialen in staat stellen hun 
voorraadbeheer te verbeteren. Er zal echter verder onderzoek nodig zijn om de een correcte 
afweging tussen derving en tekorten in de winkelfilialen mogelijk te maken. 

Van belang is echter dat de winkelfilialen consistent bestellen. Dat wil zeggen <lat er op basis 
van een correcte vraagvoorspelling wordt gewerkt en er een consequente voorraadbeheersing 
wordt toegepast. Dit is niet alleen van belang om derving en tekorten in de winkelfilialen te 
voorkomen. Ook de in de probleemanalyse gesignaleerde verhoging van de variantie van de 
vraag aan Groentehof kan hierdoor verminderen. De methode die op <lit moment toegepast 
wordt (het op voorraad houden van een bepaalde factor maal de verwachte vraag) zou, indien 
consequent toegepast, goed kunnen functioneren. De grootte van deze factor kan hierbij 
aangepast worden op achteraf gesignaleerde derving en tekorten. 

Een altematief voor de huidige methode zou het gebruik van traditionele voorraadmodellen 
kunnen zijn. Deze modellen bepalen de gewenste voorraad op basis van servicelevels en 
onzekerheid van de vraag en niet op basis van derving en tekorten. Deze modellen zorgen 
echter wel voor een consistent voorraadbeheer hetgeen bestelfouten vermindert. In bijlage 16 
is een traditioneel voorraadmodel uitgewerkt <lat toegepast zou kunnen worden in de 
winkelfilialen. 
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8 Decentraal aansturen in het belang van de gehele keten 

Uit de probleemanalyse is gebleken <lat de huidige afspraken in de keten vanuit 
ketenperspectief niet optimaal zijn. In de opdrachtformulering is dan ook naar voren gekomen 
<lat er gekeken zal warden naar mogelijkheden om decentrale beslissingen te nemen die toch 
in het belang van de gehele keten zijn. 

In de literatuur wordt sinds enkele jaren veel aandacht besteed aan contractvormen die ervoor 
kunnen zorgen <lat bedrijven in een keten (supplier - retailer ketens) handelen in het belang 
van de gehele keten. Spelers in een keten zijn niet automatisch geneigd beslissingen te nemen 
die in het belang zijn van de gehele keten. Spelers nemen beslissingen die in hun eigen belang 
zijn terwijl deze beslissingen voor de keten als geheel wellicht niet tot het beste resultaat leidt. 

De zogenaamde supply chain contracten proberen de prestatie van de keten als geheel te 
verbeteren. Dit is mogelijk door de spelers in de keten decentraal beslissingen te laten nemen 
die in het belang zijn van de keten als geheel. Een speler in de keten zal deze beslissing echter 
alleen maar nemen indien <lit ook in zijn eigen belang is. Supply chain contracten kunnen 
deze situatie bereiken door een zogenaamd Nash evenwicht te creeren voor alle spelers in de 
keten, <lat samenvalt met het optimum van de keten als geheel. 

Het Nash evenwicht is een begrip uit de Speltheorie. Nash (1950) was de eerste die <lit 
equilibrium omschreef. Het Nash evenwicht is een oplossingsstrategie in een spel met twee of 
meer spelers, waarbij geen enkele speler iets kan winnen door zijn eigen strategie aan te 
passen. lndien elke speler een bepaalde strategie heeft gekozen en geen enkele speler kan nog 
winst behalen door zijn strategie aan te passen, <lat kan deze verzameling strategieen en de 
bijbehorende winstverdeling omschreven worden als een Nash evenwicht. 

Concreet betekent <lit <lat het contract ervoor moet zorgen <lat de individuele doelstellingen in 
lijn liggen met de doelstellingen van de keten als geheel. Dit wordt bereikt door contracten af 
te sluiten die de transfer payments tussen spelers herstructureren (transfer payments z1Jn 
betalingen in een of andere vorm tussen suppliers en retailers). 

In Cachon (2003) worden een groot aantal van deze supply chain contracten behandeld. Voor 
een aantal settings wordt in <lit artikel bekeken of en in hoeverre bepaalde contracten in staat 
zijn coordinatie te bereiken. De behandelde contracten hebben echter twee belangrijke 
beperkingen: 

Allereerst zijn deze contracten voomamelijk gericht op het single period newsvendor 
probleem. In paragraaf 6.2 is duidelijk geworden <lat de situatie bij Groentehof onder een 
aantal aannames gemodelleerd kan worden als een soort newsvendor model. Voor de andere 
speler in de keten, de winkelfilialen, is de situatie echter complexer. In paragraaf 7.2 werd dan 
ook duidelijk <lat gezien de langere economische levensduur van artikelen in de winkelfilialen 
er geen gebruik gemaakt wordt van het newsvendor model. Een eenduidige afweging tussen 
derving en tekorten in de winkelfilialen wordt in het herontwerp niet gemaakt. 

Daamaast zijn deze contracten gericht op een vanuit ketenperspectief zo optimaal mogelijke 
afweging tussen derving en tekorten bij de retailer. Voor zover bekend is er nog geen 
literatuur beschikbaar die gericht is op derving en tekorten bij de supplier. Dit hoofdstuk zal 
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inzicht verschaffen in de mogelijkheden van supply chain contracten die een voor de keten zo 
optimaal mogelijke afweging maken tussen derving en tekorten bij de supplier, in dit geval 
Groentehof. 

Om de eerste tekortkoming van supply chain contracten op te vangen worden er een aantal 
aannames gemaakt waardoor de situatie in de winkelfilialen toch gemodelleerd kan worden 
als een newsvendor model. Door deze aannames zal het model afwijken van de werkelijkheid. 
Dit model is daardoor niet geschikt voor correcte afweging tussen derving en tekorten. Het is 
echter wel bruikbaar voor onderstaande analyse. Er zal gebruik gemaakt worden van worst 
case aannames. Onder deze aannames wordt de situatie in de winkelfilialen op basis van de 
minst gunstige situatie gemodelleerd. Indien er in het model een oplossing wordt gevonden 
die voor zowel de winkelfilialen, als voor Groentehof een verbetering oplevert, dan zal deze 
in werkelijkheid ook minimaal deze verbetering opleveren. 

Het uitgangspunt van de onderlinge afspraken tussen ketenspelers die in dit hoofdstuk 
beschreven zullen worden is het anders omgaan met teveel of te weinig geproduceerde 
producten. De mogelijkheid die hier zal worden bekeken is flexibiliteit in het aanleveren van 
de winkelfilialen. In de winkelfilialen kunnen artikelen die anders bij Groentehof gederfd 
werden wellicht toch nog verkocht worden. Tekorten die bij Groentehof ontstaan kunnen 
eventueel opgevangen worden door de voorraden in de winkelfilialen. Dit omdat de 
economische levensduur van de producten in de winkels veel langer is in verhouding met de 
economische levensduur bij Groentehof. 

Er zullen allereerst een aantal modellen opgesteld worden die inzicht geven in de financiele 
gevolgen van deze contractvorm. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden tussen de gevolgen 
voor de winkelfilialen, de gevolgen voor Groentehof en de gevolgen voor de keten als geheel. 
Vervolgens zal kort ingegaan worden op eventuele veranderingen in het bestelgedrag van de 
winkelfilialen en veranderingen van de goederenstroombeheersing bij Groentehof als gevolg 
van deze contractvorm. Als laatste zal door middel van een simulatie bekeken worden of het 
eventueel verder onderzoek naar deze contractvorm zinvol is. 

8. 1 Flexibele /everhoevee/heden 

Flexibel wil zeggen dat er afgesproken wordt dat Groentehof teveel geproduceerde artikelen 
bovenop de reguliere bestelling aan de winkelfilialen mag leveren. Dit kan uiteraard leiden tot 
extra derving in de winkelfilialen. Om de extra kosten die de winkelfilialen krijgen door extra 
derving en de extra opbrengsten die Groentehof heeft door minder derving te verdelen tussen 
beide spelers verkoopt Groentehof de extra geleverde producten tegen een lagere prijs. 

Hetzelfde geldt voor producten die Groentehof tekort komt. In plaats van deze producten bij 
te produceren krijgen de filialen minder producten geleverd dan besteld. Dit zorgt er uiteraard 
weer voor dat de kans op tekorten in de winkelfilialen toeneemt. Om de extra kosten die de 
winkelfilialen hierdoor krijgen en de extra opbrengsten die Groentehof heeft door minder 
bijmaken te verdelen tussen beiden, betaalt Groentehof een bepaalde vergoeding aan de 
winkelfilialen voor de niet geleverde producten. 

De contractvorm die hier voorgesteld wordt is in deze vorm, voor zover bekend, nog niet te 
vinden in de bestaande literatuur. De hier voorgestelde methode gaat in eerste instantie uit van 
een lokale afweging tussen derving en tekorten. De als gevolg hiervan ontstane overschotten 
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en tekorten van de supplier worden vervolgens op een voor de keten zo gunstig mogelijke 
mamer opgevangen. 

Allereerst zal bekeken worden wat de gevolgen van een flexibele leverhoeveelheid zijn voor 
de winkelfilialen en voor Groentehof. Vervolgens zal gekeken worden wat de gevolgen zijn 
voor de keten als geheel. Het uitgangspunt van de modellen is het weergeven van het verschil 
in kosten en opbrengsten ten opzichte van de huidige situatie. Onderstaande modellen gelden 
weer voor ieder artikel apart. De index i wordt ook in <lit hoofdstuk weggelaten. 

8.1.1 Gevolgen voor winkelfilialen 

In paragraaf 7 .2 werd duidelijk <lat de situatie in de winkelfilialen alleen met behulp van een 
aantal worst case aannames gemodelleerd kan worden als een newsvendor model. Stel een 
winkelfiliaal krijgt Q+ product(en) extra. Vervolgens doen we de volgende worst case 
aannames: 

• Alle voorraad Xw(t) heeft de houdbaarheid van een nieuwe bestelling, er treedt dus tot t+5 
alleen vraag op, geen derving. 

• Er wordt aangenomen dat er als gevolg van een extra geleverd product op <lag t geen 
eventuele tekorten op deze <lag worden voorkomen. 

Onder deze aannames kan de derving in het winkelfiliaal, op basis van (17) als volgt 
geformuleerd worden. Ook voor <lit hoofdstuk geldt weer <lat het model voor ieder artikel 
apart toegepast moeten worden. De index i om het artikel aan te geven wordt ook hier 
weggelaten: 

5 

Awe (t + 6-) = max{O,X w(t) + Q(t) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)- LDw(t + i)} 
i=O 

Ofwel: 
5 

Awe Ct+6-) = max{O,Xw(t+l)+Q(t+l)+Q+(t+l)- LDw(t+i)} (18) 
i=I 

Waarbij: 
Awe (t + 6- ) : Derving in een winkelfiliaal in het worst case scenario aan het einde van dag 

t+ 5 (stuks) 

Aantal producten geleverd aan een winkelfiliaal op <lag t+ 1, bovenop het aantal 

reeds bestelde producten (stuks). 

Zoals eerder omschreven geeft Groentehof aan de winkelfilialen een korting op de normale 

prijs w voor de extra geleverde producten Q+ (t + 1). Deze korting wordt r (€/product) 

genoemd. Stel het winkelfiliaal krijgt op <lag t+ 1 een product extra, ofwel Q+ (t + 1) = 1. Het 
volgende zal achtereenvolgens gebeuren: 
• Dit product extra levert voor het winkelfiliaal op die <lag w-r extra kosten op. 
• Er wordt vervolgens de aanname gemaakt <lat het winkelfiliaal Q+ (t + 1) = 1 corrigeert 

door voor de volgende <lag een product minder te bestellen. Dit betekent w minder kosten. 
• Vervolgens kunnen er twee situaties ontstaan: 
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o Het extra geleverde product wordt verkocbt v66r dat dit product gederf d wordt. 
Aangezien de winkel nu een product verkoopt dat ze ingekocbt bebben voor w-r in 
plaats van een product dat gekocbt zou zijn voor w is de opbrengst als gevolg 
biervan -(w-r) +w=r. 

o Het extra geleverde product wordt gederfd. Dit betekent bet optreden van 
afvalkosten a. Verder moet dit product op bet moment van derving gecorrigeerd 
worden door bet bestellen van een product extra om bet ontstaan van tekorten te 
voorkomen (Onder de aanname dat bet winkelfiliaal deze derving, net zoals 
"normale" derving signaleert en corrigeert en niet als gevolg biervan verkopen 
misloopt, zie (16)). Dit betekent extra kosten w. De opbrengst als gevolg biervan 
wordt dus -(w-r)+w-a-w=r-w-a 

De extra opbrengsten en kosten voor bet winkelfiliaal als gevolg van Q+ (t + 1) kunnen dus als 

volgt gemodelleerd worden: 

r(Q+ (t + 1)) 

(
Xw(t+l)+Q(t+l)) 

-(a+w) 
+ Q+ (t + 1) - Dws (t) 

als Dws (t) < X w (t + 1) + Q(t + 1) 

als X w(t+l)+Q(t+l) ~ Dw5 (t) 

en Dws (t) ~ X w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1) 

r(Q+ (t + 1)) als Dws (t) > X w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1) 

Waarbij: 
r: Korting die bet winkelfiliaal krijgt (en Groentebof betaalt) per extra geleverd 

product (euro/product) 

Ow+ (Q+ (t + 1)) :Opbrengst winkelfiliaal als gevolg van extra product( en) Q+ (t + 1) (euro) 
5 

I Dw (t + i) = Dws (t) (Ter vereenvoudiging van de notatie) 
i=I 

Om bovenstaande voor de winkelfilialen winstgevend te maken moet r zo gekozen worden 
dat de verwacbte opbrengst van de extra geleverde product( en) positief is. In bijlage 17 is van 
deze opbrengst de verwacbting geformuleerd. 

Vervolgens zal bekeken worden wat de gevolgen zijn indien Groentehof minder uitlevert dan 
het aantal producten dat een winkelfiliaal besteld beeft. Stel bet winkelfiliaal krijgt Q -kratten 
minder. Ook bier worden eerst weer een aantal worst case aannames gemaakt om tot een 
analyseerbare formulering van de tekorten in de winkelfilialen te komen: 

• Er zijn geen tekorten op dag t. 
• De minder geleverde product( en) op dag t voorkomen geen derving op deze dag of in de 

toekomst. 

Onder deze aannames wordt bet tekort, op basis van (17) als volgt geformuleerd: 
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I 

Bwc (t + 1) = max{O, L Dw(t + i) + Q-(t + 1)-X(t)-Q(t)-Q(t + 1)} 
i=O 

Ofwel: 

Bwc (t+l) = max{O,Dw(t+l)+Q-(t+l)-X(t+l)-Q(t+l)} (20) 

Bwc (t + 1): 

Q- (t + 1): 

Tekort in een winkelfiliaal in het worst case scenario gedurende <lag t+ I (stuks) 

Aantal producten minder geleverd dan besteld in een winkelfiliaal op dag t+ I 
(stuks) 

Zoals eerder omschreven geeft Groentehof aan de winkelfilialen een vergoeding voor de 
minder geleverde producten Q-(t + 1). Deze vergoeding wordt h (€/product) genoemd. Stel 

<lat het winkelfiliaal een product minder geleverd krijgt, ofwel Q-(t + 1) = 1. Het volgende zal 

achtereenvolgens gebeuren: 
• Het minder geleverde product leidt tot minder kosten w+h. 

• Er wordt vervolgens de aanname gemaakt dat het winkelfiliaal Q-(t + 1) = 1 corrigeert 

door voor de volgende dag een product meer te bestellen. Dit betekent w extra kosten. 
• Vervolgens kunnen er twee situaties ontstaan: 

o Het minder geleverde product leidt tot een gemiste verkoop. Hierdoor loopt het 
winkelfiliaal inkomsten p mis. Het mislopen van deze verkopen zorgt voor 
minder afzet zodat het winkelfiliaal op <lag t+ 2 weer een product minder hoeft 
te bestellen en dus kosten w besparen ( Indien het winkelfiliaal als reactie op 
Q - (t + 1) = 1 geen product extra zou bestellen op <lag t+ I, zie vorige stap, is 

ook deze correctie uiteraard niet nodig). De opbrengst wordt in <lit geval 
(w+h)-w-p+w=h+w-p. 

o Het minder geleverde product leidt niet tot een gemiste verkoop. Het 
winkelfiliaal heeft nu dus w+h minder kosten gehad en <lit later gecorrigeerd 
door een product meer te bestellen. De opbrengst wordt in dit geval w+h-w=h. 

De extra opbrengsten en kosten voor het winkelfiliaal als gevolg van Q-(t + 1) kunnen dus als 

volgt gemodelleerd worden: 

als D w (t + 1) > X w (t + 1) + Q(t + 1) 

_ _ h(Q- (t + 1) )- (p - w)(Dw (t + l) + Q- (t + l) J als X w (t) + Q(t + 1)- Q- (t + 1) S Dw 
Ow (Q (t+l))= -Xw(t+l)-Q(t+l) 

en Dw (t + 1) S X w (t + 1) + Q(t + 1) 

Waarbij: 
h: Vergoeding die het winkelfiliaal krijgt (en Groentehof betaald) per niet 

geleverde product (eurolproduct) 

Ow - (Q- (t + 1)) :Opbrengst winkelfilialen als gevolg van de niet geleverde product( en) 

Q-(t + 1) (euro) 
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Om bovenstaande voor de wink.els aantrekkelijk te maken moet h zo gekozen worden dat de 
opbrengst van de minder geleverde product( en) positief is. In bijlage 18 is van deze opbrengst 
de verwachting geformuleerd. 

Nu de gevolgen voor de winkelfilialen in kaart zijn gebracht zal er gekeken worden wat de 
gevolgen van deze methode zijn voor Groentehof. 

8.1.2 Gevolgen voor Groentehof 

In deze paragraaf zullen de gevolgen voor Groentehof gemodelleerd worden. Hierbij zullen de 
resultaten voor Groentehof bekeken worden per winkelfiliaal. Om de resultaten voor heel 
Groentehof te bepalen moeten onderstaande modellen gesommeerd worden voor alle 
winkelfilialen. Stel het winkelfiliaal krijgt op dag t+ 1 een product extra, ofwel Q+ (t + 1) = 1. 
Het volgende zal achtereenvolgens gebeuren: 
• Door dit product extra door te sturen bespaart Groentehof afvalkosten a en is er extra 

opbrengt w-r. 

• Er wordt vervolgens de aanname gemaakt dat het winkelfiliaal Q+ (t + 1) = 1 corrigeert 
door voor de volgende dag een product minder te bestellen. Dit betekent voor Groentehof 
minder opbrengst w en minder productiekosten c. 

• Vervolgens kunnen er twee situaties ontstaan: 
o Het extra geleverde product wordt verkocht in het winkelfiliaal v66r dat dit 

product gederfd wordt. De opbrengst voor Groentehof wordt hierdoor a+(w-r)
w+c= a-r+c. 

o Het extra geleverde product wordt gederfd. Het winkelfiliaal zal dit product op het 
moment van derving corrigeren door het bestellen van een product extra om het 
ontstaan van tekorten te voorkomen, zie paragraaf 8.1.3. Deze correctie betekent 
voor Groentehof extra opbrengst w-c. De opbrengst voor Groentehof wordt in dit 
geval a+(w-r)-w+c+(w-c)=a-r+w. 

De extra opbrengsten en kosten voor het Groentehof als gevolg van Q+ (t + 1) kunnen dus als 
volgt gemodelleerd worden: 

als Dw5 (t) < X w(t+l)+Q(t+l) 

als X w (t + 1) + Q(t + 1) ~ Dw5 (t) 

en Dw5 (t) ~ X w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1) 

als Dw5 (t)>Xw(t+1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1) 

Waarbij: 

Og + (Q+ (t + 1)): Opbrengst Groentehof als gevolg van extra product( en) Q+ (t + 1) (euro) 
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Om bovenstaande voor Groentehof aantrekkelijk te maken moet r zo gekozen worden dat de 
opbrengst van de extra geleverde product( en) positief is. In bijlage 19 is van deze opbrengst 
de verwachting geformuleerd. 

Te weinig geproduceerde producten hoeven niet meer bijgeproduceerd te worden maar 
Groentehof moet hiervoor een vergoeding h betalen aan de winkelfilialen. Stel dat het 
winkelfiliaal een product minder aangeleverd krijgt, ofwel Q- (t + 1) = 1 . Het volgende zal 
achtereenvolgens gebeuren: 

• Het minder geleverde product hoeft niet meer bijgemaakt te worden dus er zijn b+c 
minder kosten voor bijmaken. Groentehof loopt echter opbrengt w mis en moet 
vergoeding h betalen. 

• Er wordt vervolgens de aanname gemaakt dat het winkelfiliaal Q-(t + 1) = 1 corrigeert 
door voor de volgende dag een product meer te bestellen. Dit betekent w-c extra 
opbrengst voor Groentehof. 

• Vervolgens kunnen er twee situaties ontstaan: 
o Het minder geleverde product leidt tot een gemiste verkoop. Het mislopen van 

deze verkopen zorgt voor minder afzet zodat het winkelfiliaal op een later 
tijdstip weer een product minder hoeft te bestellen, zie paragraaf 8.1.1. Dit 
leidt voor Groentehof tot minder opbrengst w-c. De opbrengst wordt in dit 
geval b+c-(w+h)+(w-c)-(w-c)=b+c-w-h. 

o Het minder geleverde product leidt niet tot een gemiste verkoop. De opbrengst 
voor Groentehof wordt in dit geval b+c-(w+h)+(w-c)=b-h. 

De extra opbrengsten en kosten voor Groentehof als gevolg van Q-(t + 1) kunnen als volgt 
gemodelleerd worden: 

b: 

(b-h)(Q-(t+l)) 

(
Dw(t+l)+Q-(t+l)) 

-(w-c) 
-Xw(t + 1)-Q(t + 1) 

(b - h)(Q-(t + 1)) 

als Dw(t+l) > Xw(t+l)+Q(t+l) 

en Dw (t + 1) ~ X w (t + 1) + Q(t + 1) 

Extra productiekosten voor bijmaken ( deze komen dus nog bij de "normale" 
productiekosten) (€/stuk) 

0 g - (Q- (t + 1)) :Opbrengst Groentehof als gevolg van de niet geleverde product( en) Q- (t + 1) 

(euro) 

Om bovenstaande voor Groentehof aantrekkelijk te maken moet h zo gekozen worden dat de 
opbrengst van de minder geleverde product( en) positief is. In bijlage 20 is van deze opbrengst 
de verwachting geformuleerd. 

Als laatste zal er nu gekeken worden naar de gevolgen van flexibele leverhoeveelheden voor 
de keten. 
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8.1.3 Gevolgen voor gehele keten 

Vanuit ketenperspectief zullen in het geval van flexibiliteit in het aanleveren van de 
winkelfilialen alleen nog kosten van derving en tekorten optreden in de winkelfilialen. Bij 
Groentehof worden namelijk geen producten meer gederfd ofbijgemaakt. 

In het geval van teveel geproduceerde producten bij Groentehof treden er vanuit het 
perspectief van de keten nu dus nog slechts kosten op indien de teveel geproduceerde 
producten ook in de winkelfilialen niet verkocht worden. Indien de producten wel verkocht 
worden levert <lit, ten opzichte van de huidige situatie een kostenreductie van (c+a) per 
product op. Op basis van deze gegevens kan, onder de eerder geformuleerde worst case 
aannames, de volgende functie van de opbrengst voor de keten als gevolg van de flexibele 
leverhoeveelheden opgesteld worden. Deze kostenreductie geldt per winkelfiliaal. De totale 
kostenreductie per artikel is dus onderstaande gesommeerd over alle winkelfilialen: 

0 als Dw5 (t) < X w (t) + Q(t + 1) 

als Dw5 (t)>Xw(t+1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1) 

Waarbij: 

Ok+ (Q+ (t + 1)) : Opbrengst keten als gevolg van extra product( en) Q+ (t + 1) (euro) 

Merk op dat deze opbrengst altijd positief is en <lat deze opbrengst de som is van de opbrengst 
in de winkelfilialen en bij Groentehof. Verder is deze opbrengst onafhankelijk van r. In 
bijlage 21 is van deze opbrengst de verwachting geformuleerd. 

Hetzelfde kan toegepast worden voor te weinig geproduceerde producten bij Groentehof. Er 
treden geen kosten voor tekorten meer op bij Groentehof. Kosten van tekorten b per product 
worden vanuit ketenperspectief gespaard. Er treden extra kosten (p-c) per product op indien 
de producten die bij Groentehof te weinig geproduceerd worden in de winkelfilialen tot 
gemiste verkopen leiden. Ook hierbij geldt weer <lat voor het bepalen van de totale 
kostenreductie per artikel onderstaande gesommeerd moet worden over alle winkelfilialen. 

als Dw(t + 1) > X w(t + 1) + Q(t + 1) 

als X w (t + 1) + Q(t + 1)- Q-(t + 1):::; Dw 

als Dw (t + 1) < X w (t + 1) + Q(t + 1)- Q-(t + 1) 

Afstudeerverslag Martijn Storms 61 



Tu I e technische universi teit ei ndhoven 

Waarbij: 

Ok -(Q-(t + 1)): Opbrengst keten als gevolg van de niet geleverde product( en) Q-(t + 1) 

(euro) 

Merk op dat deze opbrengst weer de som is van de opbrengt in de winkelfilialen en 
Groentehof. De opbrengst voor de keten is verder ook onafhankelijk van h. In bijlage 22 is 
van deze opbrengst de verwachting geformuleerd. 

8.2 Gevolgen voor gedrag in de keten 

Wegens het beperkte detailniveau van de in dit hoofdstuk voorgestelde modellen zullen 
eventuele veranderingen van het bestelgedrag van de winkelfilialen en de voorraadbeheersing 
bij Groentehof niet uitgebreid behandeld worden. Er zal slechts kort omschreven worden of 
veranderingen in het gedrag te verwachten zijn om zo een aantal suggesties te doen voor 
verder onderzoek. 

Teveel geproduceerde producten bij Groentehof kan, zoals in dit hoofdstuk omschreven, 
gunstig zijn voor de winkelfilialen. De winkelfilialen kunnen Q+ (t + 1) veroorzaken door 
opzettelijk veel minder te bestellen. Groentehof zal deze daling in de vraag waarschijnlijk niet 
voorspellen wat eventueel ( een toename van) Q+ (t + 1) tot gevolg heeft. Het veroorzaken van 

Q+ (t + 1) zal echter alleen lukken indien een groot gedeelte van alle filialen van een bepaalde 
keten minder bestellen. Een enkel filiaal zal niet genoeg invloed hebben op de totale vraag 
aan Groentehof voor een bepaald artikel om dit te veroorzaken. Vervolgens hangt het nog af 
van de manier waarop de totale Q+ (t + 1) verdeeld wordt tussen de winkelfilialen. 

Hetzelfde geldt voor het minder aanleveren naar winkelfilialen. Winkelfilialen kunnen 
Q- (t + 1) be'invloeden door met opzet meer dan verwacht te bestellen. Hierbij komt echter 
nog de mogelijk voor een enkel winkelfiliaal om extreem veel te bestellen. Een enkel 
winkelfiliaal heeft voldoende invloed op de vraag aan Groentehof om ( een toename van) 
Q-(t + 1) te veroorzaken en zo een vergoeding te krijgen. Het winkelfiliaal loopt hierbij wel 
het risico dat Groentehof wel aan een groot gedeelte van de vraag kan voldoen waardoor er 
derving ontstaat in het winkelfiliaal. 

Het lijkt dat de winkelfilialen de opbrengst als gevolg van Q-(t + 1) en Q+ (t + 1) niet 
eenvoudig kunnen be'invloeden maar de mogelijkheden zijn er wel. Verder onderzoek zal 
nodig zijn om deze mogelijkheden te bekijken en ongewenste effecten te voorkomen. 

Van belang kan ook de versheid van de voorraad in de winkelfilialen zijn. Het leveren van 
Q+ (t + 1) zal een negatief effect op de versheid hebben terwijl Q- (t + 1) juist een positief 
effect zal hebben. 

Voor Groentehof betekent flexibele leverhoeveelheden een verandering van de kosten voor 
derving en tekorten. Aangezien in hoof dstuk 6 een heron twerp is gemaakt waarbij de 
goederenstroombeheersing afhankelijk is van de kosten voor derving en tekorten, zal de 
voorraadbeheersing bij Groentehof veranderen als gevolg van flexibele leverhoeveelheden. 
Verder onderzoek zal nodig zijn om te kijken wat het effect hiervan is. 
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8.3 Schatting opbrengst flexibele leverhoevee/heden 

In paragraaf 8.1 en bijbehorende bijlagen is duidelijk geworden dat de formulering van de 
verwachtingen van de verschillende opbrengsten erg complex zijn. Om toch het inzicht te 
krijgen of verder onderzoek naar flexibele leverhoeveelheden voor Groentehof zinvol is zal er 
en beperkte simulatie uitgevoerd worden op basis van een Jumbofiliaal gedurende drie weken. 
Op basis van deze simulatie zal duidelijk worden of "flexibele leverhoeveelheden" realistisch 
is voor Groentehof. 

Wegens beschikbaarheid van data is er gekozen voor Jumbofiliaal Berghem in de periode 
week 38 t/m 40 2005. In deze periode zijn er gegevens beschikbaar over de vraag, voorraad 
en bestelling van dit Jumbofiliaal. Bij Groentehof zijn gegevens beschikbaar over de derving 
in deze periode. Helaas zijn er bij Groentehof niet voldoende gegevens beschikbaar over 
bijmaken en tekorten in deze periode. Er zal hiervoor dus een orde van grootte schatting 
gemaakt worden op basis van wel beschikbare gegevens. 

Grotere leverhoeveelheid 

Q+ (t + 1) wordt verdeeld onder de winkelfilialen op basis van totale afzet in deze periode. 
Filiaal Berghem ontvangt het aandeel van de teveel geproduceerde producten per artikel dat 
gelijk is aan het aandeel in de totale afzet van het betreffende artikel voor deze periode. Er 
wordt altijd naar boven afgerond. Deze simulatie is uitgevoerd met behulp van Microsoft 
Excel. 

Allereerst is bepaald wat de opbrengst van grotere leverhoeveelheden is vanuit 
ketenperspectief. In week 38 t/m 40 2005 had Groentehof een derving van ongeveer 1,3 % 
(8675 stuks) wat betreft artikelen die geleverd worden aan Jumbo. Als deze producten niet 
gederf d waren maar af gezet waren naar de winkelfilialen was van deze teveel geproduceerde 
producten 4,4 % (379 stuks) afgezet aan Jumbofiliaal Berghem (op basis van verdeling naar 
totale afzet). Hiervan zou op basis van de in paragraaf 8.1 omschreven modellen 67 % (253 
stuks) alsnog verkocht zijn in de winkelfilialen. Met de huidige schattingen van c+a zou dit 
voor deze drie weken voor dit filiaal 95,- euro opgebracht hebben. Merk op dat deze 
resultaten gebaseerd zijn op een worst case scenario. In werkelijk zijn de resultaten dus 
waarschijnlijk nog beter. 

Vervolgens moet r gekozen worden om deze opbrengst te verdelen tussen Groentehof en 
Jumbofiliaal Berghem. Voor deze simulatie is er gekozen voor een r als percentage van w, 
waarbij dit percentage voor ieder artikel gelijk is. Het winkelfiliaal krijgt dus op alle artikelen 
een korting op de inkoopprijs. Bij r=0,21w gaat hierbij de volledige opbrengst naar 
Groentehof, bij r=0,6Jw gaat de volledige opbrengst naar het winkelfiliaal en bij r=0,41w is 
de opbrengst evenredig verdeeld tussen Groentehof en het winkelfiliaal. 

Om een schatting te geven van de totale opbrengt nemen we aan dat alle Jumbofilialen samen 
67 % van de bij Groentehof teveel geproduceerde producten alsnog verkopen. Dit zou vanuit 
ketenperspectief ongeveer 2470,- euro opbrengen voor deze drie weken. Onder de aanname 
dat deze drie weken representatief zijn voor het gehele jaar zou dit op jaarbasis wat betreft 
Jumbo ongeveer 43.000,- euro opleveren voor de keten. 
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Kleinere leverhoeveelheid 
Er zijn eerst een aantal ruwe schattingen nodig om een beeld te krijgen van de orde van 
grootte van bijmaken. Het is bekend <lat bijmaken bij Groentehof in 2005 1278 keer 
voorkwam, <lit is ongeveer 25 keer per week en dus 75 keer in drie weken. Met een 
assortiment van ongeveer 200 artikel op <lat moment zou <lit betekenen <lat <lit per artikel 
ongeveer 0,4 keer voor kwam. Dit wordt afgerond naar een keer voor de helft van de artikelen 
in deze drie weken. Jumbofiliaal Berghem had in de periode 38 t/m 40 een assortiment van 98 
artikelen. Voor <lit filiaal zou <lat betekenen <lat ongeveer 49 bijmaakorders betrekking hadden 
om hun assortiment. Van de simulatie in paragraaf 6.3 weten we <lat een bijmaakorder een 
orde van grootte van 25 stuks heeft. Dit zou betekenen <lat <lit per Jumbofiliaal maximaal een 
product is per keer tekort. Het moment van het tekort wordt verder random verdeelt over de 
dagen en de artikelen. Verder is uit paragraaf 5.2 bekend dat een bijmaakorder ongeveer 40,
euro kost. Dit betekent, bij een gemiddelde bijmaakordergrootte van 25 stuks, 1,60 euro per 
stuk. De simulatie is wederom uitgevoerd in Microsoft Excel. 

Allereerst is bepaald wat de opbrengst van kleinere leverhoeveelheden is vanuit 
ketenperspectief. Voor <lit filiaal bleken 4 van de 49 tekorten (8 %) tot een gemiste verkoop te 
leiden. De overige 45 (92 %) van de tekorten konden opgevangen worden met de voorraad in 
het winkelfiliaal. Op basis van bovenstaande orde van grootte schatting zou er in totaal voor 
de keten als geheel een extra opbrengst van 58,99 euro zijn gerealiseerd. 

Vervolgens moet h gekozen worden om deze opbrengst te verdelen tussen Groentehof en 
Jumbofiliaal Berghem. Ook voor deze simulatie is er gekozen voor een h als percentage van 
w, waarbij <lit percentage voor ieder artikel gelijk is. Het winkelfiliaal krijgt dus op alle 
artikelen een vergoeding in verhouding met de inkoopprijs van het product. Bij h=O, 05w gaat 
hierbij de volledige opbrengst naar Groentehof, bij h = 1, 85w gaat de volledige opbrengst naar 
het winkelfiliaal. Dit laatste percentage lijkt misschien erg hoog. Als men echter bedenkt <lat 
het bijproduceren volgens de huidige schatting 1,60 euro per product kost is <lit toch niet zo 
vreemd. Bij h=0,96w is de opbrengst evenredig verdeeld tussen Groentehof en het 
winkelfiliaal. 

Om een schatting te geven van de totale opbrengt nemen we aan <lat alle Jumbofilialen 
identiek zijn. Dit betekent <lat alle naar schatting 626 bijmaakorders van 25 stuks voor Jumbo 
(Jumbo nam ongeveer de helft van het assortiment voor zijn rekening in deze periode) niet 
meer nodig zijn. In totaal zou <lit voor deze drie weken vanuit ketenperspectief ongeveer 754,
euro opgebracht hebben. Onder de aanname <lat deze drie weken representatief zijn voor het 
gehele jaar zou <lit op jaarbasis wat betreft Jumbo ongeveer 13.069,- euro opleveren voor de 
keten. Hierbij moet nogmaals opgemerkt worden <lat <lit gebaseerd is op een ruwe orde van 
grootte schatting. 

Het blijkt <lat flexibele leverhoeveelheden naar alle verwachting rendabel is. Verder is het 
mogelijk de opbrengst op elke willekeurige manier te verdelen tussen de winkelfilialen en 
Groentehof. Dit zal het eenvoudiger maken klanten van Groentehof te overtuigen om te 
participeren in flexibele leverhoeveelheden. Verder onderzoek is nodig om de modellen uit te 
werken tot een implementeerbare methode. Het inzicht wat in <lit hoofdstuk is verkregen toont 
echter aan <lat flexibele leverhoeveelheden een realistische oplossing kan zijn voor de 
problematiek van derving, tekorten en bijsturen bij Groentehof. 
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9 Centraal aansturen in het belang van de gehele keten 

Naast supply chain contracten is er nog een andere manier om coordinatie in een keten te 
bereiken, namelijk door middel van centrale aansturing. Dankzij de snelle ontwikkeling van 
de informatie technologie zijn er recentelijk mogelijkheden ontstaan om informatie uit de 
gehele keten tijdig en correct te delen zonder dat hierbij de gehele keten geYntegreerd hoeft te 
zijn. Een van de methoden die gebaseerd is op de informatiedeling in de keten is "Vendor 
Managed Inventory" (VMI). Onder een VMI afspraak bepaalt de supplier wanneer en met 
welke hoeveelheid de voorraad bij de retailer aangevuld moet worden in plaats van passief te 
wachten op orders die geplaatst worden door de retailers (Aviv en F edergruen 1998). Er zijn 
in de situatie van Groentehof een aantal voordelen maar ook een aantal bezwaren ten opzichte 
van decentrale aansturing. 
Voordelen: 
• Centrale aansturing voorkomt derving en tekorten bij Groentehof. Indien Groentehof zelf 

de voorraden in de winkelfilialen beheerst kan er op bestelling geproduceerd worden. De 
vraagonzekerheid bij Groentehof vervalt hierdoor. 

• Sommige supermarktketens eisen of geven de voorkeur aan voorraadbeheer door de 
suppliers. Dit levert voor de winkelfilialen tijdsbesparing op in de winkelfilialen en legt 
( eventueel) de verantwoordelijkheid voor de voorraden bij de supplier. Om strategische 
redenen kan het voor Groentehofvan belang zijn VMI toe te kunnen passen. 

Bezwaren 
• Bij de vraagvoorspelling en voorraadbeheersing werd duidelijk dat menselijk input op dit 

moment nog nodig is om de vraag correct te voorspellen en de voorraden correct te 
beheren. Zolang deze correcties niet geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden is VMI 
niet mogelijk zonder dat dit zeer arbeidsintensief is voor Groentehof. 

• Indien Groentehof de voorraden in de winkelfilialen beheert zijn zij ook verantwoordelijk 
voor derving en gemiste verkopen in de winkelfilialen. Dit terwijl de winkelfilialen de 
kosten hiervoor dragen. Er zijn dus ook bij het toepassen van VMI afspraken of contracten 
nodig om de kosten van derving en gemiste verkopen op een goede manier te verdelen 
tussen Groentehof en de winkelfilialen. Groentehof of de winkelfilialen zouden anders 
beslissingen kunnen nemen die voor de ander of voor de keten als geheel niet optimaal 
ZlJn. 

• Sommige supermarktketens hechten veel waarde aan onafhankelijkheid van hun suppliers. 
Ze willen om uiteenlopende redenen snel over kunnen stappen op een andere supplier. 
Deze supermarktketens kunnen VMI als een bedreiging zien voor hun onafhankelijkheid. 

• Er moeten zowel vraaggegevens als voorraadgegevens gedeeld worden. Het automatisch 
registreren van voorraden is de winkelfilialen is lastig aangezien derving het gebruik van 
kassagegevens voor voorraadregistratie onmogelijk maakt. Het handmatig en dagelijks 
registreren van de voorraden levert voor de winkelfilialen extra werk op. 

Op basis van bovenstaande bezwaren is coordinatie door middel van contracten en decentrale 
aansturing op dit moment de beste optie voor Groentehof. Met name de menselijke input die 
nodig is bij de vraagvoorspelling en voorraadbeheersing in de winkelfilialen is nog niet te 
realiseren door middel van centrale aansturing. Hiervoor is eerst verder onderzoek naar het 
volledig geautomatiseerd bestellen in de winkelfilialen nodig. In tegenstelling tot hetgeen 
genoemd in de opdrachtformulering zal coordinatie door middel van centrale aansturing niet 
verder behandeld worden in dit verslag. 
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10 lmplementatieplan 

Ten behoeve van de implementatie zullen twee aspecten bekeken worden, de technische en de 
organisatorische implementatie. Zoals reeds in de opdrachtformulering genoemd zijn 
sommige delen van het herontwerp gericht op implementatie op de korte termijn terwijl 
andere delen meer gericht zijn op het geven van inzicht. De deelontwerpen zullen in dit 
implementatieplan dan ook apart behandeld worden. 

10.1 Technische implementatie 

Ontwerp lokale goederstroombeheersing Groentehof 
Op basis van de resultaten van de simulatie is door Groentehof besloten op korte termijn te 
beginnen met de implementatie van dit ontwerp. De huidige informatiesystemen binnen 
Groentehof zijn echter te verouderd om zonder grote aanpassingen het ontwerp te kunnen 
implementeren. Tevens is men binnen Groentehof op dit moment bezig met het bekijken van 
de mogelijkheden om een nieuw ERP systeem in gebruik te nemen. Er is daarom in overleg 
met de sofwareleverancier besloten het huidige informatiesysteem zodanig aan te passen dat 
er een koppeling mogelijk is met Microsoft Excel. Op deze manier hoeft het huidige 
informatiesysteem slechts gegevens te exporteren en te importeren en zijn er geen grote 
aanpassingen nodig. Ten behoeve van de simulatie is de methodiek reeds gei'mplementeerd in 
Microsoft Excel. Na een pilot met een aantal artikelen kan gefaseerd het gehele assortiment 
volgens de nieuwe methodiek beheerst worden. 

Ontwerp lokale goederenstroombeheersing winkeljilialen 
Wat betreft dit ontwerp is Groentehof met betrekking tot de implementatie afhankelijk van 
haar klanten. Implementatie op korte termijn zal wat dit betreft dan ook niet mogelijk zijn. De 
huidige goederenstroombeheersing in de winkelfilialen is vooral gebaseerd op kennis en 
ervaring van het aanwezige personeel. Indien de winkelfilialen hun goederenstroom willen 
verbeteren op basis van dit ontwerp dan zal het gebruik van informatiesystemen 
onvermijdelijk zijn. Toch is gebleken dat zowel bij de vraagvoorspelling als bij de 
voorraadbeheersing menselijke input nodig is. Een volledig geautomatiseerd systeem lijkt dan 
ook op basis van de huidige kennis nog niet mogelijk. Ondersteuning door middel van 
bijvoorbeeld Microsoft Excel kan echter de voorgestelde verbeteringen mogelijk maken. 

Decentraal aansturen in het belang van de gehele keten 
Het grote voordeel van de hier voorgestelde methode is het feit dat de technische 
implementatie vrijwel geen aanpassing vergt. Zowel de winkelfilialen als Groentehof hoeven 
hun manier van werken niet aan te passen, terwijl er toch winst behaald wordt als gevolg van 
coordinatie in de keten. Organisatorisch zijn er echter nog een aantal stappen te maken. 

10.2 Organisatorische implementatie 

Ontwerp lokale goederstroombeheersing Groentehof 
Organisatorisch zal er vooral aandacht besteed moeten worden aan het kennisniveau binnen 
Groentehof. Deze kennis is namelijk cruciaal om de implementatie succesvol te laten 
verlopen. Met name de algemene kennis van kwantitatieve modellen is binnen Groentehof op 
dit moment onvoldoende aanwezig. De huidige kennis zal aangevuld moeten worden door 
middel van bijscholing of het aannemen van voldoende gekwalificeerd personeel. 
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Ontwerp lokale goederenstroombeheersing winkelfilialen 
Organisatorisch gezien is het belangrijk dat ook klanten van Groentehof het belang van een 
verbeterde goederenstroombeheersing inzien. Alvorens over te kunnen gaan tot een 
implementatie zal er eerst draagvlak nodig zijn vanuit de winkelfilialen. Een pilot bij een of 
meerdere winkelfilialen zou voldoende kennis en cijfers op kunnen leveren om een volledige 
implementatie mogelijk te maken. 

Decentraal aansturen in het belang van de gehele keten 
Er is eerst verder onderzoek nodig naar deze methode alvorens deze geschikt is voor 
implementatie. Dit onderzoek zal zich op een aantal zaken moeten richten: 

o Een aantal data ontbreken op dit moment nog. Uitgebreidere data over tekorten en 
bijmaken bij Groentehof zijn nog nodig om ook voor de gevolgen van minder leveren 
een goede simulatie of analyse te kunnen doen. Verder ontbreken vraag en 
voorraadgegevens voor de winkelfilialen. Ook deze zijn nodig voor uitgebreidere 
simulatie of analyse. 

O Het effect van de ontworpen methodiek op het gedrag van de spelers in de keten 
moeten verder onderzocht worden. Allereerst zal gekeken moeten worden of en hoe 
dit gedrag veranderd. Vervolgens zullen er eventueel aanpassingen aan het model 
nodig zijn als gevolg hiervan. 

o Verder onderzoek is nodig om de resultaten als gevolg van het toepassen van de 
methode te kunnen bepalen. Dit zou bijvoorbeeld analytisch kunnen op basis van de 
verwachtingen, geformuleerd in bijlage 17 t/m 22, of op basis van uitgebreide 
simulatie. Hiermee samen hangt het bepalen van parameters r en h voor een correcte 
verdeling van de opbrengsten. 

o Indien blijkt dat de methode voldoende opbrengst genereert en onder acceptabele 
voorwaarden toegepast kan worden zal er veel aandacht nodig zijn voor het creeren 
van draagvlak. De methode wordt op dit moment voor zover bekend nog nergens 
toegepast. Ook de Nederlandse retailmarkt zal niet bekend zijn met de methodiek. Er 
valt dus een aanzienlijke weerstand te verwachten vanuit de klanten van Groentehof. 
Door middel van bijvoorbeeld een proefproject zou dit draagvlak gecreeerd kunnen 
worden. 
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11 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt door middel van een aantal conclusies een korte terugblik gegeven op 
het project. Daamaast wordt er ook vooruit geblikt door middel van een aantal aanbevelingen 
aan Groentehof. Als laatste zal er een aanbeveling gedaan warden voor eventueel verder 
onderzoek op gebied van supply chain management van kort houdbare producten. 

11.1 Conclusies 

De hoofdconclusie van dit rapport is dat er in de keten Groentehof en winkelfilialen op zowel 
lokaal niveau als op basis van coordinatie in de keten aanzienlijke verbeteringen mogelijk 
zijn. Bij Groentehof kan op lokaal niveau door middel van Winters' forecasting methode 
(Winters, 1960) de vraagvoorspelling van vrijwel alle producten verbeterd warden. 
Vervolgens kan de goederenstroom onder een aantal aannames gemodelleerd warden als een 
newsvendor model. Dit model maakt het mogelijk dat met een minimale voorraad op basis 
van kosten een zo optimaal mogelijke afweging kan worden gemaakt tussen derving of 
tekorten. 

De lokale verbeteringen in de winkelfilialen zijn beperkter. De vraagvoorspelling kan op basis 
van hetzelfde model als bij Groentehof verbeterd warden maar blijft afhankelijk van 
menselijke input. Voorraadbeheersing op basis van een zo optimaal mogelijke afweging 
tussen derving en tekorten blijkt op basis van de huidige kennis nog niet mogelijk. Er zijn 
teveel factoren die de voorraad be'invloeden om gebruik te maken van een newsvendor model. 
Verder onderzoek zal nodig zijn om voor complexe situaties als in de winkelfilialen een 
afweging te kunnen maken tussen derving en tekorten op basis van kosten. Verbeteringen zijn 
wel mogelijk door het verminderen van menselijke bestelfouten. Door het consequent 
toepassen van een traditioneel voorraadbeheersingsmodel ( dat dus geen rekening houdt met 
derving) kunnen derving en tekorten door bestelfouten bij zowel de winkelfilialen als bij 
Groentehof verminderd warden. In dit rapport wordt een suggestie gedaan voor een 
eenvoudig voorraadbeheersingsmodel dat toepasbaar is in de winkelfilialen. Ook hier blijft 
echter menselijke input nodig voor correcties. 

Omdat volledig geautomatiseerde vraagvoorspelling en voorraadbeheersing in de 
winkelfilialen nog niet mogelijk is, kan coordinatie van de keten door middel van centrale 
aansturing niet eenvoudig toegepast warden. Aansturing die optimaal is vanuit 
ketenperspectief is nog niet mogelijk aangezien er in de winkelfilialen geen op kosten 
gebaseerde afweging gemaakt kan warden tussen derving en tekorten. Wel blijkt dat 
decentrale aansturing met flexibele leverhoeveelheden de prestatie van zowel de 
winkelfilialen, als van Groentehof, als van de keten als geheel kan verbeteren. V erder 
onderzoek hiemaar is echter nodig om tot toepasbare modellen te komen. 

11.2 Aanbevelingen 

Een aantal keren gedurende het afstudeerproject is gebleken dat bepaalde data ontbreken of 
niet toereikend zijn. Met name bruikbare data betreffende derving en tekorten en informatie 
over kostprijzen zijn cruciaal voor een goede analyse aangaande de problematiek. Ook bij 
andere analyses zijn dit soort data vaak onmisbaar. Groentehof doet er verstandig aan goed na 
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te denken over welke gegevens van belang zijn en hoe deze gegevens op correctie manier 
verzameld kunnen warden. 

Kennis op het gebied van goederenstroombeheersing is binnen Groentehof in slechts beperkte 
mate aanwezig. Gezien de huidige ontwikkelingen bestaat het risico dat Groentehof hierdoor 
in de problemen raakt. De toename van het aantal klanten, het aantal artikelen en de afzet 
maakt de situatie steeds complexer waardoor het toepassen van geavanceerde 
goederenstroombeheersing aanzienlijke kostenbesparingen op kan leveren. Tevens warden er 
in de retailmarkt steeds geavanceerde systemen toegepast die ook invloed hebben op de 
goederenstroombeheersing bij Groentehof. Indien Groentehof op dit gebied achterblijft, kan 
de concurrentiepositie in gevaar komen. 

De goederenstoombeheersing bij Groentehof kan met de voorgestelde methodiek op korte 
termijn aanzienlijk verbeterd warden. Een implementatie hiervan op korte termijn is dan ook 
van groot belang. Verder toont dit rapport aan dat het verbeteren van de 
goederenstroombeheersing bij de klanten van Groentehof mogelijk is. Het blijkt dat de 
goederenstroombeheersing bij klanten tevens van grote invloed is op de problematiek bij 
Groentehof. Een goede samenwerking op dit gebied met de klanten verbetert niet alleen het 
resultaat van de klanten maar ook het resultaat van Groentehof. 

Het huidige informatiesysteem van Groentehof met betrekking tot de 
goederenstroombeheersing is verouderd en inflexibel. Slecht met behulp van 
softwareontwikkelaars zijn aanpassingen en verbeteringen mogelijk hetgeen kostbaar en 
tijdrovend is. Groentehof overweegt op dit moment de aanschaf van een nieuw ERP systeem. 
Hierbij is het van belang dat Groentehof aandacht schenkt aan de flexibiliteit van het systeem, 
de mogelijkheid tot het verzamelen van data en de mogelijkheid om de in dit rapport 
voorgestelde methodiek te implementeren. 

De huidige afspraken in de keten zijn niet optimaal betreffende de problematiek van derving, 
tekorten en bijmaken. In dit onderzoek wordt aangetoond dat het maken van afspraken over 
flexibele leverhoeveelheden het resultaat van zowel de keten als geheel, als van Groentehof, 
als van de winkelfilialen aanzienlijk kan verbeteren. Verder onderzoek en het creeren van 
draagvlak is echter nodig om deze vorm van supply chain contracting in de praktijk toe te 
kunnen passen. Het deelnemen aan of volgen van onderzoeken op dit gebied zou in de 
toekomst een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het resultaat van Groentehof en haar 
klanten. 

Als laatste een aanbeveling voor verder wetenschappelijk onderzoek betreffende supply chain 
contracting. Het blijkt dat in de bestaande literatuur nog lang niet voor elke situatie een 
passend model beschikbaar is. Er zijn tijdens dit onderzoek twee belangrijke gebreken naar 
voren gekomen. Allereerst bestaat het overgrote gedeelte van de literatuur uit single-period 
modellen. Dit is een beperking die in vele gevallen problemen oplevert. Verder onderzoek is 
nodig om bestaande modellen toe te kunnen passen in multi-period situaties of om nieuwe 
modellen te ontwikkelen. Ten tweede blijkt dat vrijwel alle modellen gericht zijn op het 
be'invloeden van de afweging tussen derving en tekorten bij de retailer en niet specifiek op de 
supplier. Groentehof is een goed voorbeeld van een situatie waarbij supply chain contracting 
ook voor derving en tekorten bij de supplier een oplossing kan bieden. In dit rapport is een 
aanzet gedaan voor een model met dit doel, gebaseerd op flexibele leverhoeveelheden. Verder 
onderzoek naar dit model of het ontwikkelen van andere modellen kan een waardevolle 
aanvulling zijn op de bestaande kennis over supply chain contracting. 
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Bijlage 1: Primaire proces Groentehof 

Het primaire proces van Groentehof bestaat uit het voorbewerken, bewerken, wassen, drogen, 
mengen en verpakken van groenten. In figuur B 1.1 is het primaire proces van Groentehof 
schematisch weergegeven. 

Figuur 81.1: Primaire proces Groentehof 

De grondstoffen voor productie worden aangevoerd vanuit de voorraad grondstoffen. Het 
productieproces begint met de voorbewerking. Hier worden alle niet bruikbare onderdelen 
van de grondstoffen verwijderd. Vervolgens zijn er drie parallelle lijnen (A, B en C) en een 
keuken, welke de grondstoffen snijden, wassen en drogen. Met behulp van een snijmachine 
worden producten tot de gewenste fijnheid gesneden. Vervolgens worden deze producten in 
dezelfde lijn gewassen en gedroogd. De keuken wordt gebruikt om grondstoffen die in kleine 
hoeveelheden nodig zijn te snijden, te wassen en te drogen. In deze keuken wordt handmatig 
en met behulp van half geautomatiseerde apparatuur gewerkt. (Hierop zijn enkele 
uitzonderingen: Sommige producten hoeven namelijk niet voorbewerkt en/of gesneden te 
worden) 

Elk van de drie lijnen (A, B en C) is aangepast aan een bepaald soort ingredient: 

A Slasoorten en andijvie 
B Prei, snijbonen en boerenkool 
C Alle koolsoorten 

Deze indeling is gebaseerd op verschillen in de bewerking. Sla en andijvie zijn kwetsbare 
ingredienten en worden dus anders gewassen en getransporteerd. Verder worden prei, 
snijbonen en boerenkool anders gewassen dan de koolsoorten. Alle andere ingredienten 
worden verwerkt in de keuken. Na het drogen worden de producten die uit meerdere 
ingredienten bestaan, bijvoorbeeld wokmixen en gemengde sla, gemengd. Na het drogen 
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vindt er een ontkoppeling plaats en worden de producten die gereed zijn om te verpakken 
opgeslagen in een buffervoorraad. Producten die uit meerdere ingredienten bestaan, worden 
vanuit de buffervoorraad gemengd en vervolgens weer in een buffer geplaatst alvorens er 
begonnen wordt met verpakken. 

Vanuit de buffervoorraad worden de weeg- en verpakkingsmachines gevoed. Er zijn acht 
"standaard" weeg- en verpakkingslijnen (a t/m h) waarop de producten in zakjes verpakt 
worden. Verder is er nog een lijn die producten in bakjes verpakt en een zogenaamde 
"snack"lijn waarop kant-en-klare saladeschotels verpakt worden. De standaardlijnen zijn 
verder onderverdeeld in lijnen waar producten met een hoge mate van continui'teit verpakt 
worden en een aantal flexibele lijnen. Een hoge mate van continulteit wil zeggen dat deze 
producten een hoge afzet, redelijk constante vraag en een gemakkelijk te beheersen 
productieproces hebben. De flexibele lijnen worden gebruikt voor producten met een lage en 
grillige vraag en producten die in wisselende uitvoeringen voorkomen. Tevens worden deze 
verpakkingslijnen gebruikt voor moeilijk te automatiseren processen. 

Snij , was en drooglijnen A en B hebben ook de mogelijkheid om direct gekoppeld te worden 
aan een weeg- en verpakkingsinstallatie. In dat geval is dan ook geen buffer nodig. Volledige 
productie in lijn is voor deze twee lijnen echter niet mogelijk. Allereerst is dit alleen mogelijk 
bij eindproducten met een ingredient (mengen moet vanuit voorraad gebeuren). Verder begint 
de werkdag voor de verpakkingsafdeling drie uur later dan voor de snij- en waslijnen en is de 
capaciteit van de weeg- en verpakkingsmachines lager dan de capaciteit van de snijlijnen. 
Buffervoorraden zijn voor deze twee lijnen dan ook nog steeds nodig. 

Op elke lijn worden meerdere producttypen achter elkaar verpakt. In een reguliere cyclus van 
een dag worden alle producttypen eenmaal per dag geproduceerd. De producttypen worden in 
een vaste volgorde geproduceerd. Sommige producten hebben een volgorde afhankelijke 
omsteltijd in verband met schoonmaken. Producten waarbij het geen probleem is als er kleine 
hoeveelheden in een ander product terecht komen worden zoveel mogelijk achter elkaar 
geproduceerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de verschillende varianten soepgroenten. De 
volgorde wordt verder gebaseerd op de besturing van de goederenstroom in de keten. 

Tijdens het verpakken worden de producten gelabeld. Een verpakt product kan hierbij vier 
verschillende labels krijgen: Fresh Quality, Fresh Quality IJsland, Jumbo en Supercoop. De 
verpakking en ingredienten voor deze verschillende klanten zijn dus identiek, alleen het label 
verschilt. De verpakte producten worden in een vaste volgorde gelabeld, achtereenvolgens: 
Supercoop, Fresh Quality, Fresh Quality IJsland en Jumbo. 
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Bijlage 2: Steekproef tekorten en derving Winkelfilialen 
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Bijlage 3: Arbeidsuren productie en expeditie 

Productie 
Er zijn slechts weinig gegevens bekend over de arbeidsuren die nodig zijn voor de productie 
van een product van een bepaald producttype. Om toch een inschatting te kunnen maken van 
de arbeidskosten per product wordt er aangenomen dat de arbeidsuren voor ieder product 
gelijk zijn. Uit het afzetten van de wekelijkse afzet in 2005 tegen de arbeidsuren in productie 
lijkt er een lineair verband te bestaat tussen deze twee variabelen. De kleinste kwadraten 
schatting van dit verband ziet er als volgt uit: 

AP= 1015,67 +0,0028419* IIP;(t) 
week i 

Waarbij: 
AP : arbeidsuren bij productie (uren/week) 

LL P; (t) : totale productiehoeveelheid per week (stuks) 
week i 

Met R-kwadraat = 65,82 % en een p-waarde van 0,0000 voor de ANOV A. Er bestaat dus een 
statistisch significant verband tussen de productiehoeveelheid en de benodigde arbeidsuren bij 
productie per week. 65,82% van de variantie van de arbeidsuren kan verklaard worden door 
bovenstaand lineair verband. 

34, 18 % van de variantie kan met bovenstaand verband niet verklaard worden. Ook is een 
deel van de arbeidsuren vast. Dit kan ondermeer verklaard worden door het feit dat geplande 
arbeidsuren niet exact aan te passen zijn aan de productiehoeveelheid en door het feit dat niet 
alle werkzaamheden in productie direct verband houden met de productiehoeveelheid (b.v. 
schoonmaken en omstellen). Verder is het gebruikelijk dat de productiviteit van een 
werknemer afhankelijk is van de werkdruk (op een drukke dag wordt er harder gewerkt dan 
op een rustige dag). In paragraaf 4.1.2 blijkt verder dat een gedeelte van de benodigde 
arbeidsuren verklaard kan worden op basis van het bijsturen van productie. 

Expeditie 
Net als bij productie zijn er ook weinig gegevens bekend over de arbeidsuren die nodig zijn 
voor het orderpicken van een product van een bepaald producttype en/of klant. Om toch een 
inschatting te kunnen maken van de arbeidskosten per product wordt er aangenomen dat de 
benodigde arbeidsuren voor ieder product gelijk zijn. Uit het afzetten van de wekelijkse afzet 
tegen de manuren binnen de afdeling expeditie lijkt er een lineair verband te bestaat tussen 
deze twee variabelen. De kleinste kwadraten schatting van dit verband ziet er als volgt uit: 

week i 

Waarbij: 
Ae : arbeidsuren bij expeditie (uren/week) 

I IQ : totale afzet per week (stuks) 
week i 

Met R-kwadraat = 53,9 % en een p-waarde van 0,0000 voor de ANOV A. Er bestaat dus een 
statistisch significant verband tussen de productiehoeveelheid en de benodigde arbeidsuren bij 
productie per week. Ook hier is weer te zien dat een gedeelte van de arbeidsuren vast zijn en 
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een gedeelte van de variantie (46,1 %) niet te verklaren is op basis van de afzet. Verklaring 
hiervoor kan weer het niet volledig flexibel inplannen van arbeid en het effect van werkdruk 
ZlJn. 
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Bijlage 5: Definities registratie derving en tekorten 
Groentehof 

Afnameverschillen 
Hierbinnen vallen alle oorzaken die te maken bebben met bet afwijken van de voorspelde 
vraag ten opzicbte van de werkelijke vraag, met uitzondering van acties. 

Productie 
Dit zijn afwijkingen waarbij productie meer, minder of te laat produceert. Voomaamste 
oorzaken biervan zijn storingen, afwijkingen in bet rendement van de grondstoffen en 
menselijke fouten bij productie. Afwijkingen met betrekking tot te veel of te weinig 
geproduceerd gaan altijd ten kosten van de artikelen met een Jumbo label. Deze worden 
namelijk voor ieder producttype als laatste geproduceerd. 

Ac ties 
lndien een producttype in de winkel extra gepromoot wordt of voor een lagere prijs 
verkocbt wordt, leidt dit vaak tot problemen bij Groentebof. Ondanks dat zowel het artikel 
als de soort actie bekend zijn blijkt bet moeilijk in te scbatten boeveel een winkel gaat 
bestellen. 

Expeditie 
Binnen deze categorie vallen alle afwijkingen die veroorzaakt worden door de afdeling 
expeditie. Dit zijn voomamelijk menselijke fouten in de voorraadtelling en fouten bij bet 
verzamelen van orders. 

Overige 
Hieronder vallen een aantal oorzaken die maar een beperkt aandeel bebben in de derving, 
tekorten en ingrepen in productie, waaronder kwaliteitsproblemen en een tekort aan 
grondstoffen. 
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Bijlage 6: Bestelgedrag winkelfilialen 

Als voorbeeld zijn in figuur B6. l de bestellingen aan Groentehof van andijvie met label 
Supercoop per dag weergegeven voor alle afnemers van dit artikel in de periode week 1 t/m 
4 2006. 
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Figuur 6.1: Bestellingen Scoop andijvie 400 
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Ondanks dat deze winkels dagelijks kunnen bestellen en het product in verhouding tot de 
kratinhoud (6 stuks) een redelijke afzet heeft, is duidelijk te zien dat de winkels zeer 
onregelmatig bestellen. Bij artikelen die door veel klanten afgenomen worden, wordt deze 
hoge variantie van de individuele klantenvraag aan Groentehof uitgemiddeld waardoor de 
totale vraag per artikel nog redelijk constant is. Bij artikelen met een beperkt aantal 
afnemers per dag kan bovenstaand bestelgedrag echter problemen opleveren. In onderstaand 
figuur B6.2 is de afzet van Groentehof van andijvie met label Supercoop per dag 
weergegeven in week 1 t/m 4 2006. Dit is dus de som van alle bestellingen in figuur B6.1. 
Verder zijn in deze figuur de productieaantallen bij Groentehof en de prognose van de vraag 
weergegeven. 

In week 1 van 2006 is er op vrijdag een extreme terugval in de vraag. Terugkijkend naar 
figuur 4.2 is zichtbaar dat op deze dag 4 van de 10 winkels niet bestellen en de overige 
winkels de minimale bestelhoeveelheid (6 stuks) bestellen. 
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Figuur B6.2: Afzet, prognose en productie Groentehof Scoop andijvie 400 
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Duidelijk zichtbaar is dat Groentehof in haar prognose de terugval in de vraag op vrijdag 
week 1 niet voorziet. Door de hoge afzet op donderdag en de betrekkelijk hoge prognoses 
voor vrijdag en zaterdag wordt er zelfs extreem veel geproduceerd op vrijdag. Directe 
gevolg voor Groentehof is een derving van 108 producten op zaterdag aangezien de op 
vrijdag opgebouwde voorraad niet verkocht kan worden op zaterdag. 

Als er vervolgens teruggekeken wordt naar de winkelfilialen is er een betrekkelijk 
eenvoudige verklaring voor de extreme terugval in de vraag op deze vrijdag. De eerste week 
van het nieuwe jaar is traditioneel een drukke week. Veel winkels hadden een hoge 
consumentenvraag verwacht gedurende deze week. Dit is dan ook terug te zien aan de hoge 
afzet van Groentehof in deze eerste week. Het bleek echter dat de vraag gedurende deze 
week enigszins tegenviel bij vrijwel alle filialen. Als gevolg hiervan gingen de 
winkelfilialen op vrijdag hun bestelling (voor ontvangst op zaterdag) sterk corrigeren om zo 
derving in de winkelfilialen te voorkomen. Groentehof heeft echter geen zicht op de 
consumentenverkopen en kan deze correctie dus niet aan zien komen. 

Verder blijkt dat de consumentenverkopen van een aantal producten afhankelijk zijn van het 
weer. Voorbeeld is de afzet van Groentehof van hutspot 500 gram aan Jumbo. In figuur 
B6.3 is deze afzet weergegeven voor de periode week 37 t/m 45 2005. Om duidelijk de 
invloed van het weer te kunnen zien is deze afzet gecorrigeerd voor het weekpatroon. 
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Figuur 6.3: Afzet Groentehof Eerd hutspot 500 
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Om het effect van de temperatuur op deze vraag te kunnen bekijken is in figuur B6.4 de 
gemiddelde dagtemperatuur in Nederland weergegeven (bron: Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut). 
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Figuur B6.4: Dagtemperatuur De Bilt (Bron: KNMI) 

Als bovenstaande figuren B6.3 en B6.4 met elkaar vergeleken worden lijkt er een verband te 
bestaan tussen de temperatuur en de afzet. Bij een hoge temperatuur is de afzet lager, bij een 
lage temperatuur is de afzet hoger. Vervolgens is in figuur B6.5 weergegeven hoe 
Groentehof hierop reageert. In figuur B6.5 is de werkelijke afzet (dus zonder correctie van 
het weekpatroon) van Groentehof aan alle Jumbo filialen weergegeven over de periode 
week 40 t/m 44 2005 van het artikel eerd hutspot 500. Vervolgens zijn in deze figuur de 
geplande productieaantallen bij Groentehof en de oorspronkelijke prognose van de vraag 
(gebaseerd op de afzet van dezelfde dag in de week, een week eerder) weergegeven. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat de werkelijke productie af kan wijken van de geplande 
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productie. Verder zijn er in deze periode een aantal correcties op de prognose toegepast. De 
prognose is gebaseerd op de afzet van een week eerder maar wordt, zoals eerder 
omschreven gecorrigeerd voor grote afwijkingen tussen prognose en werkelijke afzet en 
voor het weer. Om deze correcties duidelijk te maken is in onderstaande figuur tevens 
weergegeven wat de prognose van de vraag zou zijn geweest indien er geen correcties 
toegepast waren. 
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Figuur B6.5: afzet, prognose en productie GroentehofEerd hotspot 500 
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Groentehof reageert over het algemeen goed op een toe- of afname van de omzet (het hoge 
productieaantal op vrijdag in week 40 wordt veroorzaakt door het omstickeren van de 
beginvoorraad op die dag om een tekorten van dit producttype met een ander label te 
voorkomen). Wat echter opvalt is dat na een periode van hoge afzet (en dus lage 
temperaturen) de vraag plotseling sterk daalt. Hierop reageert Groentehof onvoldoende. 
Eind week 43 daalt de afzet plotseling. Dit wordt veroorzaakt doordat de temperatuur op 
donderdag sterk stijgt. De prognose van Groentehof is voor deze dagen echter nog erg hoog 
ondanks de correctie naar beneden van de oorspronkelijke prognose. Op vrijdag wordt dan 
ook veel geproduceerd en als gevolg hiervan worden op zaterdag week 43, 546 producten 
gederfd. 

Interessant zou zijn om te kijken naar de consumentenverkopen in deze periode. De 
winkelfilialen reageren namelijk nogal sterk op temperatuurswisselingen. Het is denkbaar 
dat de winkelfilialen net als bij de hiema te bespreken actieverkopen een opslingering 
veroorzaken in de vraag aan Groentehof door te sterk te reageren op (te verwachte) 
veranderingen in de consumentenvraag. 

Een andere verstoring van het normale vraagpatroon wordt veroorzaakt door het in actie zijn 
van een product in de winkel. Als voorbeeld zullen de gevolgen voor de keten van een 
folderactie van het artikel macaronipakket 450gr in week 40 2005 bekeken worden. 

In onderstaande figuur B6.6 is de afzet van Groentehof aan drie Supercoop filialen 
weergegeven over de periode week 38 t/m 41 2005 van het artikel macaronipakket 450gr. 
Supercoop nam in deze periode nooit producten af op zaterdag en ontvingen de winkels op 
maandag dus geen producten (tegenwoordig wel). In week 40 was dit product van maandag 
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tlm vrijdag in de actie met een folderpromotie en een gereduceerde prijs. Duidelijk is dat de 
afzet op de vrijdag voor de actieweek piekt. Vervolgens zakt deze weer snel terug. 
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Figuur B6.6: Ontvangsten winkelfilialen Scoop macaronipakket 450 

Hier is duidelijk te zien dat de winkelfilialen hun actievoorraad op de zaterdag voor de 
acties opbouwen, vervolgens maandag niets ontvangen en maandag weer een grate 
bestelling doen voor ontvangst op dinsdag. Vervolgens wordt er een a twee dagen niets 
besteld om vervolgens voor vrijdag weer een bovengemiddelde bestelling te doen. 
In figuur B6. 7 is vervolgens de volgende stap in de keten weergegeven: De werkelijke 
consumentenverkopen in de winkelfilialen ( deze gegevens ontbreken van week 39). 
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Figuur 6.7: Consumentenverkopen Scoop macaronipakket 450 

In bovenstaande figuur is te zien dat de consumentenverkopen gedurende de actie inderdaad 
toenemen maar veel regelmatiger zijn als het bestelgedrag door de winkelfilialen. Er vindt 
dus duidelijk een opslingereffect in de keten plaats door het bestelgedrag van de 
winkelfilialen. 

Vervolgens kunnen de gevolgen van deze opslingering bij Groentehof bekeken worden. In 
figuur B6.8 is de afzet van Groentehof aan alle Supercoop filialen weergegeven over de 
periode week 39 t/m 41 2005 van het artikel macaronipakket 450gr. Vervolgens zijn in deze 
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figuur de productieaantallen bij Groentehof en de oorspronkelijke prognose van de actie 
(welke voorafgaand aan de actie wordt opgesteld) weergegeven. 
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Figuur B6.8: afzet, prognose en productie Groentehof Scoop macaronipakket 450 
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In bovenstaande figuur zijn een aantal dingen te zien. Allereerst zien we dat Groentehof de 
gevolgen van de actie op de vrijdag voorafgaand aan de actie te laag inschat. Als reactie 
hierop gaat Groentehof op zaterdag en maandag de productieaantallen naar boven bijstellen 
op basis van de hoge afzet op vrijdag. De afzet zakt echter vanaf maandag weer terug 
waardoor Groentehof met een veel te hoge voorraad blijft zitten. Als gevolg hiervan worden 
op woensdag week 40, 384 stuks Supercoop macaroni 450gr gederfd en op vrijdag week 40 
nogmaals 23 stuks. 
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Bijlage 7: Vergelijking voorspelmethoden 

Kenmerken Artikelnaam D(stuks/dag) 

Fresh Quality Gemengde sla 1150 
Snelloper 200gr 

Fresh Quality Seizoenswok 92 
Langzaamloper 500gr 

Fresh Qual ity Gesch. 362 
Weersongevoelig Miniworteltjes 

Fresh Quality Spruiten 350gr 179 
Weersgevoelig 

Jumbo Eerd fijne 1805 
Snelloper soepgroenten 

200gr 
Jumbo Ee rd 148 
Langzaamloper seizoenswok 

500gr 
Jumbo Eerd gesch. 644 
Weersongevoelig Miniworteltjes 

Jumbo Eerd boerenkool 1993 
Weersgevoelig 250gr 

Supercoop Scoop fijne 115 
Snelloper soepgroenten 

200gr 
Supercoop Scoop 7 
Langzaamloper seizoenswok 

500gr 
Supercoop Scoop gesch. 80 
Weersongevoelig Miniworteltjes 

Supercoop Scoop spruiten 15 
Weersgevoelig 350gr 

Tabet: Vergelijking voorspelmethode 
*: Inclusiefweekpatroon. 

a-* Voorspelmethode 
Groentehof 

234 RMSE 136 
MAE 112 
MAPE 11% 

26 RMSE 28 
MAE23 
MAPE 32% 

67 RMSE42 
MAE33 
MAPE 10% 

44 RMSE 32 
MAE25 
MAPE 14% 

709 RMSE229 
MAE 181 
MAPE 11% 

30 RMSE 34 
MAE27 
MAPE 19% 

203 RMSE 146 
MAE 101 
MAPE 18% 

609 RMSE 396 
MAE 300 
MAPE 15% 

94 RMSE46 
MAE39 
MAPE42% 

7 RMSE 6,0 
MAE4,8 
MAPE /* * 

95 RMSE 143 
MAE86 
MAPE 134% 

12 RMSE 12 
MAE 10 
MAPE 81% 

Exp sm. 
+weekpatroon 

RMSE 98 
MAE67 
MAPE6,4% 
RMSE22 
MAE 16 
MAPE 22% 
RMSE 33 
MAE25 
MAPE 7,2% 
RMSE26 
MAE 18 
MAPE 11% 
RMSE 177 
MAE 126 
MAPE6,8% 
RMSE25 
MAE 18 
MAPE 13% 
RMSE 117 
MAE84 
MAPE 13% 
RMSE 257 
MAE 188 
MAPE 10% 
RMSE40 
MAE30 
MAPE31% 
RMSE 5,4 
MAE 3,9 
MAPE /** 
RMSE 88 
MAE37 
MAPE 36% 
RMSE 13 
MAE 8,6 
MAPE59% 

** : In bet vraagpatroon van dit product komen dagen voor met vraag 0, bet bepalen van MAPE is 
daarom niet mogelijk. 
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Bijlage 8: Effect Voorspelmethodiek Groentehof 

Als voorbeeld van het effect van de slechte voorspelmethode kan er wederom gekeken 
worden naar de afzet van andijvie 400 aan Supercoop zoals weergegeven in figuur B8. l . De 
huidige voorspelmethode van Groentehof gebruikt de afzet van een week eerder als 
voorspelling van de vraag. Als de prognose wordt vergeleken met de werkelijke afzet vallen 
er twee dingen op. 
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Figuur B8.1: Afzet, prognose en productie scoop andijvie 400 
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Allereerst wordt de sterke schommeling in de vraag in week 1 meegenomen in de prognose 
voor week 2. Als gevolg hiervan is deze prognose in week 2 een aantal keer zowel te hoog als 
te laag. Gevolg hiervan is weer dat de productieaantallen in week 2 sterk varieren om tekorten 
en derving te voorkomen. Tekorten en derving komen in deze periode uiteindelijk niet voor 
maar het productieniveau moet hiervoor wel sterk varieren. 

Vervolgens zien we dat de prognose in week 3 de gehele week hoger is dan de werkelijke 
afzet. In deze periode is derving dan ook onvermijdelijk. Op maandag worden dan ook reeds 
42 producten gederfd, dinsdag 36, woensdag 12, donderdag 12, vrijdag 6, en zaterdag 6 
producten. De totale derving in deze week komt daarmee op 72 stuks. 

Om het effect van exponential smoothing te bekijken is met behulp van simulatie bepaald wat 
de prognose, productie en derving zou zijn geweest indien exponential smoothing toegepast 
zou worden om de vraag te voorspellen. In figuur B8.2 is de afzet, productie en prognose 
gebaseerd op exponential smoothing met alpha= 0,0189 en met een multiplicatieve correctie 
voor het weekpatroon weergegeven van scoop andijvie 400 in de periode week 1 t/m 4 2006. 
De alpha en de indices van het weekpatroon zijn hierbij gebaseerd op de gegevens van week 1 
t/m 4 2006 en bepaald door het minimaliseren van de RMSE met behulp van simulatie. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de simulatie geen rekening houdt met de kratinhoud, 
terwijl de productieaantallen en afzet bij Groentehof afgerond worden op gehele kratten met 
een inhoud van 6 stuks. 

Afstudeerverslag Martijn Storms 85 



TU/e 
250 

200 

en 150 
~ 
:J -en 100 

50 

technische universiteit eindhoven 

1 2 

week 2006 

3 4 

- afzet scoop 
andijvie 400 

- prognose 
scoop andijvie 
400 
productie 
scoop andijvie 
400 

Figuur B8.2: afzet, prognose en productie Groentehof Scoop andijvie 400 met exp. smoothing 

Duidelijk zichtbaar is dat de variantie van de productieaantallen in week 2 veel kleiner is. 
Hier komt nog bij dat de derving als gevolg van de sterke terugval van de vraag op vrijdag in 
week 1 teruggebracht wordt naar 11 stuks t.o.v. 104 stuks bij de huidige voorspelmethode. 
Verder worden in week 3 in deze simulatie slechts 39 stuks gederfd t.o.v. 72 stuks bij de 
huidige voorspelmethode. Dit alles zonder dat dit leidt tot tekorten ofbijsturen van productie. 

De verbetering van de voorspelling wordt voomamelijk veroorzaakt doordat de prognose veel 
minder ruis meeneemt en sterk uitmiddelt. Hierdoor hebben dagen met een afwijkende afzet 
minder invloed op de prognoses. Dit is dan ook terug te zien in de relatief lage waarde van de 
alpha, de voorspelling wordt gebaseerd op het uitmiddelen van de historische afzet over een 
lange periode. 

Als tweede voorbeeld kan naar hutspot 500 gr voor Jumbo in de periode week 40 tlm week 44 
2005 gekeken worden. In figuur B8.3 zijn voor deze periode de afzet, de prognose zonder 
handmatige correctie voor het weer ( oorspronkelijke prognose ), de prognose en 
productieaantallen weergegeven. 
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Figuur B8.3: afzet, prognose en productie Groentehof Eerd hutspot 500 
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In figuur B8.4 zijn vervolgens voor deze periode de afzet, prognose en productieaantallen 
weergegeven, maar nu gebaseerd op een prognose met behulp van exponential smoothing met 
een multiplicatieve correctie voor het weekpatroon. Met behulp van simulatie zijn wederom 
de alpha en de weekindices bepaald. Hierbij zijn de alpha en de weekindices gebaseerd op de 
afzetgegevens van week 37 t/m 45 2005 en geoptimaliseerd door middel van het 
minimaliseren van de RMSE. Uit deze optimalisatie volgt alpha= 0,5619. 
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Figuur B8.4: afzet, prognose en productie Groentehof Eerd hotspot 500 met exp. smoothing 

Uit figuur B8.4 blijkt dat de oorspronkelijke voorspelmethode eind week 41 de vraag een 
aantal opeenvolgende dagen te hoog inschat. Als gevolg hiervan worden op vrijdag en 
zaterdag in deze week in totaal 208 producten gederfd. Bij bovenstaande voorspelmethode is 
deze derving 0. Verder wordt de eerder omschreven derving van 546 op zaterdag week 43 als 
gevolg van vreemd bestelgedrag door de winkelfilialen teruggebracht naar 170 stuks. 

In tegenstelling tot het eerdere voorbeeld van andijvie voor Supercoop wordt de verbetering 
van de voorspelling in dit geval vooral veroorzaakt doordat veranderingen in de vraag sneller 
gesignaleerd worden. Dit is dan ook terug te zien in de relatief hoge alpha, recente data weegt 
sterk mee in het doen van een voorspelling. 
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Bijlage 9: Gevolgen tekorten Groentehof 

Een goed voorbeeld is het tekort bij Groentehof op zaterdag week 38 bij het product Indische 
roerbakgroenten. Door deze out-of-stock bij Groentehof krijgt het Jumbofiliaal Berghem op 
maandag week 39 geen Indische roerbakgroenten aangeleverd. In onderstaande figuur B9. l is 
het voorraadverloop weergegeven van dit product in het Jumbofiliaal Berghem. 

18 ,..,,,-~:::-=~~~~~~='"=--=-..,,,...._,_..,...__,..,,.,.,.,.~=-

16 T-~~-:;-~-';:----,~~..,.,.,..,..--e:-_.......,..--,......,.~~ 

Iii 14 +-~~---:: ~---==::--'=-,..,,..._.........,,,..,.,.,..r-,. 
~ .a 12 +'--'-----:"----'---~ 

.!a. 10 +----'-1-~--,-,..--f-+---t+-.......,.___.. 
"C 
"' 8 -h+~_.....,-.--+ 
~ 
0 6 
g 4 -r-::......,..:.;.....,,...,.,,,--'-.,,---::..,,.::..r~~,.,..,-.-r-

2 -i--~;;;--c~~~~r:-::-::-~rt:;t~~~~~~~ 
0 +-r--T----.--iF'-r-~T-i--,-::;.,--'t""-i-"''"r--'r-r'L.:f-r"--,-..:,....='i""'i'""i"'-o--4'~'-T-"'-r..:..,..:. 

39 

Figuur 89.1 Voorraadverloop lndische roerbakgroenten Berghem 

40 

-indische 
roerbakgroenten 

In figuur B9.1 is telkens de voorraad begin en einde dag aangegeven, beginnende met 
maandagmorgen. We zien dat dit filiaal geen levering krijgt op maandag week 39. Dit levert 
echter nog geen tekort op. Omdat het filiaal echter niets bestelt voor dinsdag treedt er op 
dinsdag in de winkel een tekort op. Indien de winkel op tijd besteld had waren er geen 
verkopen verloren gegaan. 
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Bijlage 10: Kosten derving, bijmaken en tekorten 

kosten derving Groentehof 
Vanuit het lo kale perspectief van Groentehof kost een gederfd product bij Groentehof 
c; +a (euro/stuk), de relevante kostprijs van een product m.b.t. derving (zie paragraaf 

4.5.1) en afvalkosten. 
a: Afvalkosten (euro/gederfd product) 

Uit de gegevens van 2005 blijkt dat er afgelopen jaar € 9593,- aan afvoer- en 
stortingskosten voor gederfd, gereed producten waren. In dit jaar werden 400.396 
producten gederfd. De afvalkosten zijn afhankelijk van het volume en het gewicht van 
het afval. We nemen aan dat ieder product evenveel weegt en hetzelfde volume heeft. 
De gemiddelde afvalkosten per gederfd product komen hiermee op: 
a= €95931400.396 = €0,0240 

Op basis van de gegevens over derving in 2005 kostte de derving vanuit het 
perspectief van Groentehof naar schatting: € 149.625. Deze derving kan nog eens 
uitgesplitst worden naar de eerder gespecificeerde oorzaken: Afnameverschil € 
86.782,-, productie € 32.618,-, expeditie € 11.222,-, acties € 11.820,- en overige € 
7.032,-

Vanuit het lokale perspectief van het winkeljilialen zijn er geen kosten voor derving 
bij Groentehof. 

Vanuit ketenperspectief (waarbij dus de keten Groentehof tot winkelfiliaal als een 
wordt gezien) zijn deze kosten hetzelfde als vanuit het perspectief van Groentehof: 
C; +a. 

Kosten bijmaken Groentehof 
Onder de aanname van een uurtarief van €15,- zijn de kosten voor Groentehof per 
extra run (Gemiddeld 13,1394 uur) naar schatting € 196,50 per keer. Aangezien er in 
2005, 277 extra productieruns plaatsvonden kunnen de directe kosten van bijsturen 
vanuit lokaal perspectief van Groentehof geschat worden op € 54.495,-. Dit zijn dus 
kosten die bovenop de normale kosten voor productie komen. 

Vanuit het lokale perspectief van het winkeljilialen zijn er geen kosten voor bijmaken 
bij Groentehof. 

Vanuit ketenperspectief zijn de kosten van bijmaken gelijk aan de kosten vanuit het 
perspectief van Groentehof: € 196,50 per extra run en de totale kosten van bijsturen 
zijn dan ook € 54.495,-

Kosten tekorten Groentehof 
De kosten voor tekorten bij Groentehof vanuit het lokale perspectief van Groentehof 
zijn voor iedere gemiste verkoop in de winkel als gevolg hiervan: 

Afstudeerverslag Martijn Storms 89 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

Pas op het moment dat de voorraad in de wink.el op raakt door een tekort bij 
Groentehof lopen zowel Groentehof als het winkelfiliaal verkopen mis en treden er 
kosten op. 

Indien de winkelfilialen verkopen mislopen door tekorten bij Groentehof treden er 
vanuit het lokale perspectief van de winkeljilialen de volgende kosten op: 
pi-wi 

De kosten vanuit ketenperspectief voor het niet uitleveren van een product is de som 
van deze twee kosten: 
wi -c; +(pi -wi)= pi -ci 

Waarbij ook weer geldt dat deze kosten pas optreden op het moment dat een tekort bij 
Groentehof leidt tot gemiste verkopen in de wink.el. 

Kosten derving winkeljilialen 
Derving in de wink.el veroorzaakt vanuit het lokale perspectief van de winkeljilialen 
kosten ter grootte van de inkoopprijs per gederfd product i: 

In 2005 werd in de winkelfilialen van Jumbo een derving geregistreerd van 5,79 % 
van de totale inkoopwaarde. De kosten voor derving in de Jumbofilialen moeten wat 
betreft de verdeling van de derving over de verschillende artikelen gebaseerd worden 
op de cijfers van het filiaal Berghem gedurende week 38 t/m 40 2005. Gegevens voor 
heel Jumbo m.b.t. de verdeling van de derving over de verschillende artikelen zijn niet 
beschikbaar. Het filiaal in Berghem presteert wat betreft derving en tekorten in deze 
periode gemiddeld t.o.v. heel 2005 voor heel Jumbo. Er wordt aangenomen een 
omzetderving van 5,79 % leidt tot een afzetderving van eveneens 5,79%. Gewogen 
naar de verdeling van de derving tussen de verschillende artikelen in Berghem 
betekent dit dat de derving in 2005 naar schatting € 583.306,- was vanuit het 
perspectief van de winkelfilialen. 

Vanuit ketenperspectiefzijn de kosten voor derving echter anders. Een toename van de 
afzet binnen het eerder aangegeven bereik leidt niet tot extra transportkosten. Verder 
nemen we aan dat de kosten voor handling, kosten voor opslag en kosten voor 
presentatie (groentekoeling) niet toenemen. Er wordt dus aangenomen dat de 
marginale variabele kosten in de winkelfilialen 0 zijn. Verder onderzoek zal nodig zijn 
om hier meer zicht op te krijgen. Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat de kosten voor 
derving per product i in de wink.el vanuit ketenperspectief gelijk zijn aan de kosten 
voor derving bij Groentehof: 

Vanuit ketenperspectief kunnen de kosten van derving in 2005 in de winkelfilialen 
volgens bovenstaande methode geschat worden op €315.671,-

Opvallend is dat deze kosten vanuit ketenperspectief lager zijn dan vanuit lokaal 
perspectief. Dit komt omdat derving in winkelfilialen geld opbrengt voor Groentehof. 
Het verschil tussen de kosten vanuit keten en lokaal perspectief van de winkelfilialen 
IS: 
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oftewel - € 267.635,-, Dit bedrag is dus winst, gezien vanuit het lokale perspectief van 
Groentehof als gevolg van derving in de winkelfilialen van Jumbo. 

Van de overige klanten van Groentehof zijn er te weinig gegevens bekend om een 
schatting te kunnen geven van de kosten van derving. 

Kosten tekorten winkeljilialen 
De gevolgen van tekorten in de winkelfilialen is het mislopen van verkopen voor de 
keten. Een gemiste verkoop in de wink.el van artikel i als gevolg van een out-of-stock 
situatie betekent vanuit het lo kale perspectief van de winkeljilialen de kosten: 

P ; -W; 

De totale kosten van tekorten over 2005 kunnen wegens het gebrek aan gegevens 
alleen grofweg geschat worden in de keten van Groentehof en Jumbo. Hierbij moeten 
we ons baseren op de gegevens van filiaal Berghem in week 38 t/m 40 2005. In dit 
filiaal ging gedurende de meetperiode 5,2% van de afzet verloren door tekorten. Op 
een totale afzet van 11.852.252 betekent dit dat als gevolg van tekorten 648.365 
verkopen verloren zijn gegaan. Gewogen naar de verdeling van tekorten tussen de 
artikelen zijn de totale kosten van tekorten vanuit het perspectief van de winkelfilialen 
€ 278.796,-

De kosten van een gemiste verkoop van product i in de winkelfilialen zijn vanuit het 
lo kale perspectief van Groentehof: 

De totale geschatte kosten van tekorten in de Jumbo winkelfilialen ZlJn voor 
Groentehof € 252.862,-

De kosten vanuit ketenperspectief met betrekking tot gemiste verkopen zijn echter 
anders. Onder de aannames met betrekking tot de marginale kosten in de wink.el zoals 
hierboven beschreven wordt W; vervangen door de kostprijs zoals berekend in 

paragraaf 4.5.1: 

P; -Ci 

De totale geschatte kosten van tekorten bij Jumbo in 2005 zijn voor de keten: € 
531.658,-
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Bijlage 12: Ratio to moving average procedure Groentehof 

Allereerst is er een schatting van de marktindices nodig. Het marktpatroon van de vraag bij 
Groentehof kent een weekpatroon. Silver et al. ( 1998, blz 101) gebruikt een P-period centered 
moving average voor het berekenen van de marktindex van dag t. Door het gemiddelde te 
nemen van P perioden gecentreerd rondom periode t ontstaat er het vraagpatroon dat vrij is 
van een weekpatroon. Aangezien het weekpatroon bij Groentehof een even aantal perioden 
kent valt het gemiddelde exact tussen twee perioden in. Daarom wordt het gemiddelde 
genomen van de twee achtereenvolgende voortschrijdende gemiddelden die grenzen aan t. De 
werkelijke vraag op dag t wordt vervolgens gedeeld door het P-period centered moving 
average en hierdoor ontstaat er voor ieder dag een index. Deze indices bevatten echter nog 
een behoorlijk aandeel voorspelfouten. Om deze voorspelfouten te dempen worden deze 
indices vervolgens over de geselecteerde historische data gemiddeld. Vervolgens worden deze 
indices genormaliseerd zodat de som van de indices sommeert tot P. Nu zijn de initiele 

waarden voor F(t) bekend. Bij nieuwe producten kan het voorkomen dater niet voldoende 

gegevens bekend zijn om een correcte schatting te maken van F(t) . Er kan in dat geval 
gebruik gemaakt worden van gemiddelde weekpatronen van artikelen met dezelfde 
marktkenmerken. Van Donselaar (2002) omschrijft in zijn artikel een methode om op deze 
manier goede schattingen voor F(t) te vinden indien er niet voldoende historische gegevens 
beschikbaar zijn. 

Het kiezen van de parameters a en y is niet eenvoudig. Er zijn in de literatuur vele 

handreikingen te vinden die een indicatie geven van de grenzen waarbinnen a zich moet 
bevinden ( o.a. Winters 1960). De afweging hierbij is dat een zeer kleine a betekent dat het 
proces waarschijnlijk vrijwel stationair is en een voorspelmethode wellicht overbodig is. Een 
grote a echter, betekent vaak dat het gekozen model niet geschikt is voor het onderliggende 
vraagpatroon. 

De keuze van r is gebaseerd op een afweging tussen een (verwacht) stabiel weekpatroon of 
een variabel weekpatroon. De verwachting is dat het weekpatroon bij Groentehof stabiel is4

. 

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het consumentengedrag wat dit betreft op korte of 
middellange termijn verandert. We stellen y dan ook in eerste instantie ondergeschikt aan a. 

De meest gebruikelijke methode is een search experiment waarbij wordt geprobeerd de 
voorspelfout te minimaliseren door het zoeken naar de beste waarde voor a . Dit experiment 
ziet er als volgt uit. De beschikbare historische data van een bepaald artikel wordt opgedeeld 
in twee stukken. Het eerste stuk van de data wordt gebruikt als een run-in periode. In deze 
periode wordt it(t) geYnitieerd. Vervolgens wordt het tweede deel van de data gebruikt om a 

zodanig te kiezen dat de voorspelfout tijdens deze periode geminimaliseerd wordt. Deze 
voorspelfout kan gemeten worden met behulp van de gemiddelde kwadratische fout: 

4 De verwachting is dat y weinig verbetering van de voorspelling oplevert. Voor de volledigheid wordt y toch 

meegenomen in de analyse. Met het oog op het reduceren van de complexiteit kan y gelijk gesteld worden aan 

0, waardoor (I) komt te vervallen. F(t) kan vervolgens constant verondersteld worden. Het periodiek (b.v. 

jaarlijks) herberekenen van F(t) m.b.v. P-period centered moving average zou in dat geval voldoen. 
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1 n ( )2 MSE = - L D(t)- D(t -1,t) 
n t=I 

Waarbij: 
MSE: Gemiddelde kwadratische fout (Mean Squared Error) (kratten2

) 
~ 

D(t-1,t): De schatting van de vraag op dag t, gemaakt aan het einde van dag t-1 (kratten) 

Nu met behulp van deze methode a bepaald is, kan op dezelfde manier r bepaald worden. 

gegeven de optimale a kan de voorspelling nog verder verbeterd worden. De verwachting is 
dat deze verbetering slecht minimaal is vanwege het stabiele weekpatroon in de vraag. Mocht 
de voorspelfout als gevolg van de gekozen r toch aanzienlijk verminderen, dan kan het 

zinvol te zijn op basis van deze r (in plaats van de eerder aangenomen r =O) in een volgende 

iteratiestap wederom de MSE te minimaliseren door a aan te passen. Het achtereenvolgens 
aanpassen van a en r kan indien nodig een aantal malen herhaalt worden totdat de MSE niet 
meer significant verminderd. 
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Bijlage 13: Herformulering derving en tekorten 

Tekorten 

Indien er te weinig geproduceerd is, ontstaat er tussen het moment van produceren op dag t 
en het moment van produceren op dag t+ I een tekort. Dit tekort kan als volgt geformuleerd 
worden: 

B(t) = max{O, D0 (t) +Db (t) + D 0 (t+1) + A(t + r)-X(t)-P(t)} (Bl) 

Om winstfunctie (B 1) goed te kunnen analyseren is er een formulering voor B(t) nodig 
zonder relaties met tekorten op andere tijdstippen of met derving. In (B 1) bestaat een 
dergelijke relatie indien A(t + 1-) > 0 

Stel nu dat: 

A(t+l-) > 0 

ofwel: 
X(t) > D0 (t) +Db (t) (Deze formulering zal later beargumenteerd worden). 

Indien (B2) geldt dan: 

B(t) =max {O, D0 (t) +Db (t) + D 0 (t+1) + X(t)- D0 (t)- Db (t)- X(t)- P(t)} 

ofwel: 
B(t + 1) = max{O,D 0 (t+1)-P(t)} 

Als nu echter de volgende aanname wordt gedaan voor P(t) : 

P(t);?: D 0 (t+1) 

(B2) 

(B3) 

(B4) 

dan zal (B3) altijd gelijk aan 0 zijn. Onder voorwaarde (B4) mag dus gesteld worden dat voor 
A(t + 1-) ;?: 0 geldt: 

B(t) = max{O, D0 (t) +Db (t) + D 0 (t+1) - X(t)- P(t)} (B5) 

Voorwaarde (B5) kan ook als volgt beredeneerd worden. Stel X(t) > D 0 (t) +Db (t). Dan zou 

X(t) gebruikt worden om in (een gedeelte van) D0 (t+l) te voorzien. Dit is echter niet 
mogelijk aangezien X(t) in verband met de houdbaarheid alleen nog maar op dag t verkocht 

kan worden. D0 (t+1) moet dus altijd voldaan worden uit P(t). 

Derving 

Met betrekking tot derving is eerder omschreven dat de kratten die aan het einde van dag t 
nog op voorraad zijn de volgende dag ( dag t+ I) verkocht moeten worden, anders worden ze 
aan het einde van dag t+ I gederfd: 
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A(t + T) = max{O,X(t + 1)- D 0 (t+1)- Db (t + 1)} (B6) 

Door vervolgens X (t + 1) te vervangen door ( 6) ontstaat er een uitdrukking waarin de 
beslissingsvariabele P(t) voorkomt: 

A(t + 2-) = max {O, X (t) + P(t) - D 0 (t) - Db (t) - A(t + 1-) 

+ B(t)- D 0 (t+1)- Db (t + 1)} 
(B7) 

Ook A(t + T) is in deze formulering gerelateerd met derving op andere tijdstippen of met 

tekorten. In (B7) bestaat een dergelijke relatie indien B(t) > 0 en indien A(t + 1-) > 0. 

Stap 1 

Stel: 

B(t) > 0 
ofwel: 
D 0 (t) +Db (t) + D 0 (t+1) > X(t) + P(t) 

Indien (B8) geldt dan kan (B7) geschreven worden als: 

A(t + T) = max{O,X(t) + P(t)- D 0 (t)- Db (t)-A(t + r) 

+ D 0 (t) +Db (t) + D 0 (t+1)- X(t)- P(t)- D 0 (t+1)- Db (t + 1)} 

ofwel: 
A(t+T) = max{O,-A(t+r)-Db(t+l)} 

Aangezien: 

A(t+ r) 2:'.: 0 

Db (t + 1) 2:'.: 0 

kan geconcludeerd worden <lat: 

A(t+T) = 0 

Nu kan (B7) voor B(t) 2:'.: 0 als volgt geformuleerd worden: 

(B8) 

(B9) 

A(t + T) = max{O,X(t) + P(t)-D 0 (t)-Db (t)-A(t + r)-D 0 (t + l)-Db (t + 1)} (BIO) 

Ook deze vereenvoudiging kan eenvoudig beredeneerd worden. B(t) treedt op indien 

X(t) + P(t) niet voldoende is om aan vraag D 0 (t) +Db (t) + D 0 (t+1) te voldoen. Als B(t) 

optreedt zal X(t) + P(t) ook nooit meer dan D 0 (t) +Db (t) + D 0 (t+1) +Db (t + 1) ZIJn. 
Derving aan het einde van <lag t+ 1 zal in <lat geval dan ook nooit optreden. 
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Stap2 

Vervolgens wordt het geval bekeken waarbij: 

A(t + r) > 0 
ofwel: 
X(t) > Da (t) +Db (t) 

Indien (B 11) geldt dan: 

(Bl 1) 

A(t + 2-) = max{O,X(t) + P(t)- Da (t)-Db (t)-X(t) + Da (t) +Db (t)- Da (t + 1)- Db (t + 1)} 

of: 
A(t + r) = max{O,P(t)- Da (t + 1)-Db (t + 1)} (B12) 

Indien echter: 

X(t) ~ Da (t) +Db (t) 

Dan: 

A(t + r) = max{O,X(t) + P(t)- Da (t)- Db (t)- Da (t + 1)- Db (t + 1)} (B13) 

Bovenstaande twee vergelijkingen (B12) en (B13) kunnen geschreven worden als: 

A(t + 2-) = max{O,X(t) + P(t)- Da (t)- Db (t) 

-(max{O,X(t)- Da (t)- Db (t)} )- Da (t + 1)- Db (t + 1)} 
(B14) 

Om de complexiteit van de analyse in de volgende paragraaf te beperken wordt er in de 
volgende paragrafen toch gewerkt met (B 13). Er wordt dus de aanname gemaakt <lat er nooit 
zowel op <lag t als op <lag t+ 1 derving optreedt. Dit heeft tot gevolg <lat in het geval van 
derving op <lag t en t+ 1, de derving op <lag t+ 1 ( dus A(t + 1-) ) overschat wordt. In de 
volgende paragraaf zullen we zien <lat als gevolg hiervan P(t) lager dan optimaal kan zijn. 
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Bijlage 14: Herformulering verwachting opbrengst 

s 
f[(ck + ak )(S - D2 )]/D2 

(D2 )dD2 
- 00 

kan herschreven worden: 

s 
f[(ck + ak )(S - D2 )]JD/D2 )dD2 

- 00 

= (c, +a, { s_!fv, (D, )dD, - _1D,J0 , (D2 )dD2 ) 

= (c, +a, { SFv, (SJ-[[n, F,,, (D2)f. -_[F,,, (D, )dD, ]J 

= (c, +a, { SF0 , (S)-SF0 , (S) + _!F0 , (D2)dD2 ) = (c, + a,{_!F0 , (D, )dD, ) 

En 
00 

f[bk (D1 -S)]/D
1 
(D1 )dDi 

s 
kan herschreven worden: 

00 

f[bk (Di -S)]/D
1 
(Di )dDi 

s 

= b,(ID,f0 , (D,)dD, -S j f ,, (D,)dD,) 

= b{! D,f,, ( D, )dD, - _1 D,f" ( D, )dD, - S j f o, (D, )dD,) 

= b.( E[DiJ - [ D1 F0 , (D, )]'.. + _[ F,, (D, )dD, - S jt,, (D, )dD,) 

= b.( E[D,]-SF,, (S) + _[F,, (D,)dD, -S(l-F(S))) 

= b.( E[D,]-S + '[F0 , (D, )dD,) 

Zodat: 

E[O(S)] = E[D](w, -c, )-(c, + a,)(_!Fv, (D, )dD, )-b.( E[D,]-S +_IF,, (D,)dD,) (13) 
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Om vervolgens de waarde voor S te vinden die de winst maximaliseert wordt E[O(S)] 
gedifferentieerd en gelijk gesteld aan 0: 

dE[O(S)] = O 
dS 

dE[~S)] =-(ck+ ak)FD
2 
(S)-b(FDJS)-1) 

=-(ck+ ak )P(D2 s S) + bP(D1 :?: S) = 0 

Waaruit volgt dat: 

ck + ak P(D1 :?: S) 
=----'---

bk P(D2 s S) 

(B15) 

(B16) 

Verder blijkt dat als S stijgt, P(D2 s S) stijgt, P(D1 :?: S) daalt en dus (B15) daalt. Hieruit 
blijkt dat (13) een uniek maximum heeft en dus winstmaximalisatie wordt bereikt (en geen 
minimalisatie ). 

De kansen P(D2 s S) en P(D1 :?: S) zijn afhankelijk van de verdeling van de voorspelfout. In 
de volgende paragraaf zal duidelijk worden dat de tot nu toe getoetste artikelen een normaal 
verdeelde voorspelfout hebben. Hier zal dan ook ingegaan worden op het bepalen van 
P(D2 s S) en P(D1 :?: S) op basis van een normaal verdeelde voorspelfout. 

Hiervoor maken we gebruik van de standaard normale verdeling. 

P(D2sS)=P(D2-µD2 SS-µD2 J=P(ZD szD ) 
(T (T 2 2 

Di Di 

Waarbij: 
Z Di : Een standaard normaal verdeelde variabele. 

z Di : S - µDi / <:r Di is de z waarde die verkregen wordt door het standaardiseren van S 

Deze kans kan vervolgens gevonden worden door z op te zoeken in een tabel voor de 
standaard normale verdeling. 

De standaarddeviatie <:r Di wordt bepaald aan de hand van de voorspelfout zoals berekend met 

paragraaf 6.1. Silver et al. (1998, blz 111) stelt dat: 

<:r = .J trueMSE 

Verder stelt Silver et al. bier dat de wortel van de MSE, zoals berekend met (5) gebruikt kan 
worden als een redelijke schatter voor <:r. 
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Hierbij wordt de aanname gemaakt <lat MSE(t-l)=MSE(t)=MSE(t+ 1) en <lat de 
voorspelfouten onderling onafhankelijk zijn. 

µ D
2 

Wordt bepaald met behulp van de meest recente voorspelling van de vraag D(t,t + z). 

Winters (1960) toont aan <lat D(t,t + z), zoals bepaald met de methode zoals omschreven in 
paragraaf 6.1 een "unbiased" voorspeller is, dus: 

~ ~ 

µD2(t+z) = D(t,t + x) + D(t,t + x + 1) 

Hetzelfde geldt voor P(D, ~ S): 

Waarbij: 
O" D1 = ~.---(l_+_B_2 )_M._S_E_( t---1) 

en 
~ ~ 

µD2(t+z) = D(t,t + x) + BD(t,t + x + 1) 
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Bijlage 15: Softwareoutputs Chi-kwadraat toetsen 

Goodness-of-Fit Tests for RESIDUALS Eerd ijsbergsla 200 Groentehof 

Fitted normal distribution: 
mean= -3,75182 
standard deviation = 24,6233 

Chi-Square Test 

Upper Observed Expected Lower 
Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below -32,0773 9 11 ,12 0,41 
-32,0773 -20,36 II 11,12 0,00 
-20,36 -11 ,5978 8 11 ,12 0,88 

-11 ,5978 -3 ,75182 13 11 ,13 0,32 
-3,75182 4,09418 19 11,13 5,57 
4,09418 12,8564 9 11,12 0,41 
12,8564 24,5737 12 11,12 O,Q7 

above 24,5737 8 11 ,12 0,88 

Chi-Square= 8,52745 with 5 d.f. P-Value = 0,129463 

Est imated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0596565 
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,085868 
Estimated overall statistic DN = 0,085868 
Approximate P-Value = 0,543561 

EDF Statistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smimov D 0,085868 
Anderson-Darling A"2 0,641411 

0,816955 
0,646999 

>=0.10* 
0,0914* 

*Indicates that the P-Value has been compared to tables of critical values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution. 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 

This pane shows the results of tests run to determine whether 
RESIDUALS ijsbergsla 200 can be adequately modeled by a normal 
distribution . The chi-square test divides the range of RESIDUALS 
ijsbergs la 200 into nonoverlapping intervals and compares the number 
of observations in each class to the number expected based on the 
fitted distribution. The Kolmogorov-Smimov test computes the maximum 
distance between the cumulative distribution of RESIDUALS ijsbergsla 
200 and the CDF of the fitted normal distribution. In this case, the 
maximum distance is 0,085868 . The other EDF statistics compare the 
empirical distribution function to the fitted CDF in different ways. 

Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to 0.10, we can not reject the idea that RESIDUALS 
ijsbergsla 200 comes from a normal distribution with 90% or higher 
confidence. 

Goodness-of-Fit Tests for RESIDUALS Eerd bami 500 Groentehof 

Fitted normal distribution : 
mean= -1 ,62108 
standard deviation= 13 ,6466 

Chi-Square Test 

Lower 
Limit 

Upper 
Limit 

Observed 
Frequency 

at or below -17,3 194 9 
-17,3194 -10,8256 II 
-10,8256 -5,96944 12 
-5,96944 -1 ,62 108 10 
-1 ,62108 2,72728 II 

Expected 
Frequency Chi-Square 

11 ,12 0,41 
11 ,12 0,00 
11 ,12 0,07 
11 ,13 0,11 
11,13 0,00 
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above 

2,72728 
7,58343 

14 ,0773 

7,58343 
14,0773 

15 
IO 

II 

11,12 
11 ,12 

11,12 

Chi-Square= 2,05624 with 5 d.f. P-Value = 0,84131 

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0463402 
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0641826 
Estimated overall statistic DN = 0,0641826 
Approximate P-Value = 0,856921 

1,35 
0,11 

0,00 

EDF Statistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smimov D 0,0641826 
Anderson-Darling A''2 0,332557 

0,610638 
0,335454 

>=0.10* 
0,5067* 

*Indicates that the P-Value has been compared to tables of critical values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution. 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 

This pane shows the results of tests run to determine whether 
RESIDUALS bami 500 can be adequately modeled by a normal distribution. 
The chi-square test divides the range of RESIDUALS bami 500 into 
nonoverlapping intervals and compares the number of observations in 
each class to the number expected based on the fitted distribution. 
The Kolmogorov-Smimov test computes the maximum distance between the 
cumulative distribution of RESIDUALS bami 500 and the CDF of the 
fitted normal distribution . In this case, the maximum distance is 
0,0641826. The other EDF statistics compare the empirical 
distribution function to the fitted CDF in different ways. 

Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to 0.10, we can not reject the idea that RESIDUALS bami 
500 comes from a normal distribution with 90% or higher confidence. 

Goodness-of-Fit Tests for RESIDUALS Eerd Waspeen Groentehof 

Fitted normal distribution : 
mean= -1,0757 
standard deviation= 16,8833 

Chi-Square Test 

Upper Observed Expected Lower 
Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below -20,4974 9 11 ,12 0,41 
-20,4974 -12,4633 10 11 ,12 0,11 
-12,4633 -6,45541 9 11 ,12 0,41 
-6,45541 -1 ,0757 16 11,13 2,14 
-1 ,0757 4,30401 13 11 ,13 0,32 
4,30401 10,3119 13 11,12 0,32 
10,3119 18,346 8 11,12 0,88 

above 18,346 II 11 ,12 0,00 

Chi-Square= 4,57262 with 5 d.f. P-Value = 0,470227 

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0650718 
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0652225 
Estimated overall statistic DN = 0,0652225 
Approximate P-Value = 0,843388 

EDF Statistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smimov D 0,0652225 
Anderson-Darling A"2 0,632645 

0,620532 
0,638156 

>=0.10* 
0,0961 * 

*Indicates that the P-Value has been compared to tables of critical values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution. 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 
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This pane shows the results of tests run to determine whether 
RESIDUALS Waspeen can be adequately modeled by a normal distribution. 
The chi-square test divides the range of RESIDUALS Waspeen into 
nonoverlapping intervals and compares the number of observations in 
each class to the number expected based on the fitted distribution. 
The Kolmogorov-Smimov test computes the maximum distance between the 
cumulative distribution of RESIDUALS Waspeen and the CDF of the fitted 
normal distribution . In this case, the maximum distance is 0,0652225. 
The other EDF statistics compare the empirical distribution function 
to the fitted CDF in different ways. 

Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to 0.10, we can not reject the idea that RESIDUALS 
Waspeen comes from a normal distribution with 90% or higher confidence. 

Goodness-of-Fit Tests for RESIDUALS Eerd bakmix Groentehof 

Fitted normal distribution : 
mean= 0,76142 
standard deviation= 8,44837 

Chi-Square Test 

Upper Observed Expected Lower 
Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below -8,95718 10 11,12 0,11 
-8,95718 -4,93694 11 11,12 0,00 
-4,93694 -1 ,93058 13 11,12 0,32 
-1 ,93058 0,76142 IO 11 , 13 0, 11 
0,76142 3,45342 13 11 , 13 0,32 
3,45342 6,45978 12 11 ,12 0,Q7 
6,45978 I0,48 8 11 ,12 0,88 

above 10,48 12 11 ,12 0,07 

Chi-Square= 1,87635 with 5 d.f. P-Value = 0,865976 

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0521505 
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0568845 
Estimated overall statistic DN = 0,0568845 
Approximate P-Value = 0,935589 

EDF Statistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smimov D 0,0568845 
Anderson-Darling A"2 0,308199 

0,541204 
0,310884 

>=0.10* 
0,5535* 

*Indicates that the P-Value has been compared to tables of critical values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution . 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 

This pane shows the results of tests run to determine whether 
RESIDUALS Eerd bakmix can be adequately modeled by a normal 
distribution. The chi-square test divides the range of RESIDUALS Eerd 
bakmix into nonoverlapping intervals and compares the number of 
observations in each class to the number expected based on the fitted 
distribution. The Kolmogorov-Smimov test computes the maximum 
distance between the cumulative distribution of RESIDUALS Eerd bakmix 
and the CDF of the fitted normal distribution. In this case, the 
maximum distance is 0,0568845. The other EDF statistics compare the 
empirical distribution function to the fitted CDF in different ways. 

Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to O. IO, we can not reject the idea that RESIDUALS Eerd 
bakmix comes from a normal distribution with 90% or higher confidence. 

Goodness-of-Fit Tests for RESIDUALS Scoop Bami 500 Groentehof 

Fitted normal distribution : 
mean= -0,31234 
standard deviation = 2,56615 

Chi-Square Test 

Lower Upper Observed Expected 

Afstudeerverslag Martijn Storms 103 



TU/e 
technische universiteit eindhoven 

Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below -3 ,26431 7 9,62 0,72 
-3,26431 -2,04318 II 9,62 0,20 
-2,04318 -1,13002 JO 9,62 O,ot 
-1 ,13002 -0,3 1234 12 9,63 0,59 
-0,31234 0,50534 10 9,63 O,ot 
0,50534 1,4185 8 9,62 0,27 
1,4185 2,63963 9 9,62 0,04 

above 2,63963 10 9,62 0,01 

Chi-Square= 1,85699 with 5 d.f. P-Value = 0,868558 

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0514195 
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0545932 
Estimated overall statistic ON = 0,0545932 
Approximate P-Value = 0,975788 

EDF Statistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smimov D 0,0545932 
Anderson-Darling A "2 0,466717 

0,483796 
0,471441 

>=0.10* 
0,2450* 

*Indicates that the P-Value has been compared to tables of critical values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution . 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 

This pane shows the results of tests run to determine whether 
RESIDUALS Scoop Bami 500 can be adequately modeled by a normal 
distribution. The chi-square test divides the range of RESIDUALS 
Scoop Bami 500 into nonoverlapping intervals and compares the number 
of observations in each class to the number expected based on the 
fitted distribution. The Kolmogorov-Smimov test computes the maximum 
distance between the cumulative distribution of RESIDUALS Scoop Bami 
500 and the CDF of the fitted normal distribution. In this case, the 
maximum distance is 0,0545932. The other EDF statistics compare the 
empirical distribution function to the fitted CDF in different ways. 

Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to 0.10, we can not reject the idea that RESIDUALS Scoop 
Bami 500 comes from a normal distribution with 90% or higher 
confidence. 

Goodness-of-Fit Tests for RESIDUALS Scoop bakmix Groentehof 

Fitted normal distribution : 
mean = -0,230213 
standard deviation = 1,99152 

Chi-Square Test 

Upper Observed Expected Lower 
Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square 

at or below -2,52116 12 11 ,12 0,o7 
-2,52116 -1,57348 IO 11,12 0,11 
-1 ,57348 -0,864792 IO 11 ,12 0,11 

-0,864792 -0,230213 13 11 ,13 0,32 
-0,230213 0,404367 12 11 ,13 0,o7 
0,404367 1,11305 IO 11 ,12 0,11 
1,11305 2,06074 13 11 ,12 0,32 

above 2,06074 9 11,12 0,41 

Chi-Square= 1,51671with5 d.f. P-Value = 0,911134 

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,040 1768 
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0363539 
Estimated overall statistic ON = 0,0401768 
Approximate P-Value = 0,998767 

EDF Statistic Value Modified Form P-Value 

Kolmogorov-Smimov D 0,0401768 
Anderson-Darling A"2 0,125794 

0,382246 
0,12689 

>=0. 10* 
0,9851 * 
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*Indicates that the P-Value has been compared to tables of critical values 
specially constructed for fitting the currently selected distribution. 
Other P-values are based on general tables and may be very conservative. 

The StatAdvisor 

This pane shows the results of tests run to determine whether 
RESIDUALS Scoop bakmix can be adequately modeled by a normal 
distribution. The chi-square test divides the range of RESIDUALS 
Scoop bakmix into nonoverlapping intervals and compares the number of 
observations in each class to the number expected based on the fitted 
distribution. The Kolmogorov-Smimov test computes the maximum 
distance between the cumulative distribution of RESIDUALS Scoop bakmix 
and the CDF of the fitted normal distribution. In this case, the 
maximum distance is 0,0401768. The other EDF statistics compare the 
empirical distribution function to the fitted CDF in different ways. 

Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater 
than or equal to 0.10, we can not reject the idea that RESIDUALS Scoop 
bakmix comes from a normal distribution with 90% or higher confidence. 
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Bijlage 16: Concept voorraadbeheersing winkelfilialen 

Het wezenlijke verschil tussen de eerder gebruikte modellen gebaseerd op het newsvendor 
probleem en traditionele voorraadmodellen en is het respectievelijk wel of niet rekening 
houden met het derven van producten. Traditionele voorraadmodellen houden namelijk geen 
rekening met beperkte houdbaarheid. Er zal echter aangetoond worden dat het op basis van 
goede voorspellingen en traditioneel voorraadbeheer mogelijk is de derving en tekorten te 
reduceren. 

Gezien de complexe formulering van derving, substitutie en uitnamegedrag is het zeer lastig 
om een inschatting te geven van de derving als gevolg van een bepaalde bestelmethodiek. 
Indirect geeft het gemiddelde voorraadniveau ( ofwel de omloopsnelheid van de voorraad) een 
goede indicatie van de derving. Hoe hoger de voorraad, hoe meer derving dit tot gevolg zal 
hebben. Er zal dan ook gekeken worden naar de gemiddelde voorraad om te bepalen of een 
bepaalde methode een negatief of positief effect op de derving heeft. 

Een geschikt model voor de voorraadbeheersing in de winkelfilialen is het zogenaamde (R,S)
model (Silver et al. 1998, blz 239). In een (R,S)-model wordt elke R tijdseenheden de 
voorraad opgehoogd tot niveau S. Het (R,S)-model is voor de winkelfilialen het meest 
geschikte model aangezien de voorraad in de winkelfilialen slechts periodiek ( een maal per 
dag) gecontroleerd wordt. Verder is het aantal bestelling niet van belang aangezien de kosten 
hier niet van afhankelijk zijn. Een (R,s,S)-model (Silver et al. 1998, blz 240) is dan ook 
minder geschikt. Het order-up-to level voor de winkelfilialen ( Sw (t + 1)) kan als volgt 

gedefinieerd worden: 

Waarbij: 
k: Veiligheidsfactor (dimensieloos) 
a[ ... ] : Standaard deviatie [ . . . ] 

De standaarddeviatie van de vraag wordt bepaald aan de hand van de voorspelfout zoals 
berekend in paragraaf 7.1. Silver et al. (1998, blz 111) stellen dat: 

a = .J trueMSE 

Verder stellen Silver et al. hier dat de wortel van de MSEw, zoals gebruikt kan worden als een 
redelijke schatter voor a. 

Hierbij wordt de aanname gemaakt dat MSE(t-l)=MSE(t)=MSE(t+ 1) en dat de 
voorspelfouten onderling onafhankelijk zijn. 

De veiligheidsfactor kan vervolgens bepaald worden aan de hand van het gewenste 
servicelevel P 1. P 1 is hierbij de kans dat het product niet buiten voorraad is net voor de 
aankomst van een nieuwe bestelling, dus: 
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Uitgaande van een normaal verdeelde voorspelfout kan k, op basis van het gewenste 
servicelevel P 1 als volgt bepaald worden: 

PI= <D(k) 

Waarbij: 
<D(k) : Cumulatieve verdelingsfunctie van de standaard normale verdeling (gemiddelde 0, 
standaard deviatie 1) bij k. 

<D(k) is een veelvuldig getabeleerde en in software (b.v. Excel) verwerkte functie. Door 
aflezen kan k gevonden worden, horende bij de gewenste P 1 servicegraad. 

Nu Sw(t + 1) bekend is kan de bestelling die geplaatst moet worden aan het begin van dag t 

( Qw (t + 1)) bepaald worden: 

Q(t + 1) =SW (t + 1)- x w (t) 

Nu is echter de bestelling in stuks bekend terwijl de winkelfilialen (met uitzondering van de 
Spar filialen) in kratten moeten bestellen. Voor deze filialen moet de bestelling dus 
vervolgens afgerond worden. Als algemene richtlijn kan er eenvoudig afgerond worden naar 
de dichtstbijzijnde aantal gehele kratten. Voorzichtigheid is echter geboden voor de 
langzaamlopers. De kratinhoud kan bij deze artikelen om een aantal redenen problemen 
opleveren: 
• Zoals al eerder omschreven in de probleemanalyse hebben sommige artikel zo 'n lage 

vraag dater onvermijdelijk derving optreedt. lndien de vraag gedurende de houdbaarheid 
van het product lager is dan de kratinhoud zal er bij deze producten onvermijdelijk 
derving optreden, ook al zouden de winkelfilialen perfect bestellen. 

• Een extreme lage afzet kan de werking van het (R,S)-systeem verstoren. Op het moment 
dat S(t) kleiner is dan de helft van de kratinhoud zal er door afronding nooit een bestelling 
gegenereerd worden, ook al zijn er geen producten meer op voorraad. 

• Bij langzaamlopers is het risico van derving aanzienlijk, ondanks dat de artikelen zoals 
eerder omschreven circa 5 dagen houdbaar zijn zal er bij deze producten regelmatig 
derving optreden omdat de voorraad met minimaal een hele krat aangevuld moet worden. 
Aangezien het hierboven omschreven model geen rekening houdt met deze derving kan 
een correcte werking van het model verstoord worden. 

Voor deze langzaamlopers is er dus een altematieve methode van voorraadbeheer of een 
aanvulling nodig zijn. Verder onderzoek is nodig om te bekijken wat hiervoor de 
mogelijkheden zijn. 
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Bijlage 17: Verwachting opbrengst winkel meer aanleveren 

De verwachte opbrengst voor het winkelfiliaal als gevolg van Q+ (t + 1) kan als volgt 

gemodelleerd warden: 
00 

E[Ow + (Q+ (f + 1))] = f (Ow+ (Q+ (t + 1))/Dws (Dw5 (f))d(Dw5 (f)) 
0 

Waarbij: 
E[ ... ] : V erwachting van [ ... ] 

Door subsitutie van Ow+ (Q+ (t + 1) volgt: 

E[Ow + (Q+ (t + 1))] = r(Q+ (t + 1)) 

X w(t+ l)+Q(t+y+Q'(t+I) 

-(w +a) f lX w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)- Dw5 (t) )JDws (Dw5 (t))d(Dws (t)) 
Xw(t+l)+Q(t+I) 

X w(t+ l)+Q(t+I) 

-(w +a) f Q+ (t + l)fDws (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
0 

Deze formulering kan vervolgens herschreven warden. De twee integralen m 

E[ 0 w + (Q+ (t + 1))] zullen eerst elk apart herschreven warden: 
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x w (t+l)+Q(t+l)+Q+ (t+l) 

f(X w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)- Dws (t) )JDws (Dws (t))d(Dw5 (t)) 
Xw(t+l)+Q(t+l) 

X w (t+l)+Q(t+l)+Q+ (t+I) X w(t+l)+Q(t+l)+Q+ (t+l) 

= X w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1) f JDws (Dws (t))d(Dws (t))- f (Dws (t) )JDws (Dws (t))d(Dws (t)) 
Xw(t+l)+Q(t+l) Xw(t+l)+Q(t+I) 

= (xw(t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + l)XF(x wCt + 1) + Q(t + 1) + Q+(t + 1))-F(Xw(t + 1) + Q(t + 1))) 
Xw(t+l)+Q(t+l)+Q+(t+I) 

- r(D (t))F (D (t))]xw(l+Il+Q(l+Il+Q+(l+Il + fF (D (t))d(D (t)) 
~ w5 Dws w5 X w(t+l)+Q(t+I) Dws w5 w5 

Xw(t+l)+Q(t+I) 

= (Xw(t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + l)XFDws (Xw(t + 1) + Q(t + 1)+ Q+(t + l))-FDws (Xw(t + 1) + Q(t + 1))) 

-(x wCt + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + l)XFDws (xw(t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1))) 

x w (t+l)+Q(t+l)+Q+ (1+1) 

+ (X w(t + 1) + Q(t + l)XFDws (X w(t + 1) + Q(t + 1)))+ f FDws (Dws (t))d(Dw5(t)) 
Xw(t+l)+Q(t+I) 

x w (t+l)+Q(t+l)+Q+ (t+l) 

= -Q+ (t + l)(FDws (X w(t + 1) + Q(t + 1)))+ f FDws (Dws (t))d(Dws (t)) 
Xw(t+l)+Q(t+I) 

En: 

X w(t+J)+Q(t + l) 

J Q+ (t + l)JD. s (Dws (t))d(Dws (t) = Q+ (t + l)(FDws (X w (t + 1) + Q(t + 1))) 
0 

Vervolgens kunnen deze weer ingevoegd worden in E[Ow + (Q+ (t + 1))]: 

X w(t+l)+Q(t+l)+Q+ (t+I) 

E[Ow + (Q+ (t + 1))] = r(Q+ (t+ 1) )+(w+a)Q+ (t+ l)(FDws (X w (t + 1) +Q(t + 1)))-(w+a) JFDws (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
Xw(t+l)+Q(t+I) 

x wC1+I)+Q(1+1)+Q+ (1+1) 

= r(Q+ (t + 1) )-(w+a) f FDws (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
X w(t+l)+Q(t+I) 

De winkel zal een positief resultaat hebben als gevolg van de extra geleverde product( en) 

indien E[ Ow+ (Q+ (t + 1))] > 0 
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Bijlage 18: Verwachting opbrengst winkel minder 
aanleveren 

De verwachte opbrengst voor het winkelfiliaal als gevolg van Q- (t + 1) kan als volgt 
gemodelleerd worden: 

<Xl 

E[Ow - (Q-(t + 1))] = f ow- (Q-(t + l))fow (Dw (t + l))d(Dw (t + 1)) 
0 

Waarbij : 
E[ ... ] : V erwachting van [ ... ] 

Door substitutie van Ow - (Q-(t + l))volgt: 

E[ Ow (Q- (t + 1))] = h(Q- (t + 1)) 

X w(t+ l)+Q(t+l)- Q-(t+I) 

<Xl 

- (p- w) f Q- (t + l)f0w (Dw (t + l))d(Dw (t + 1)) 
Xw(l+l )+Q(t+I) 

Deze formulering kan vervolgens herschreven worden. De twee integralen m 

E[Ow -(Q-(t + 1))] zullen eerst elk apart herschreven worden: 
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X w(t+l)+Q(l+l)--Q-(1+1) 
Xw(t+l)+Q(t+I) 

+ f(Dw(t + l))Jow (Dw(f + l))d(Dw(t + 1)) 
Xw(t+l)+Q(t+l)-Q-(t+I) 

= (Q-(t + 1)- X (t + 1)-Q(t + 1) \[ F (D (t + l))]xw(l+ll+QCt+ll + f(D (t + l))F (D (t + l))]xw(l+l)+Q(t+ll 
W A Dw W Xw(l+l)+Q(l+l)--Q-(1+1) ~ W Dw W Xw(t+l)+Q(t+l)--Q-(t+I} 

X w(l+l)+Q(t+I} 
f FDw (Dw(t + l))d(Dw(t + 1)) 

Xw(t+l)+Q(t+l)--Q-(t+I) 

= (Q-(t + 1)-Xw(t + 1)-Q(t + 1) XF0 w (Xw(t + 1) + Q(t + l))-F0 w (Xw(t + 1) + Q(t + 1)-Q-(t + 1) )) 

+ (Xw(f + 1) + Q(t + l))F0w (Xw(f + 1) + Q(t + 1)) 
Xw(t+l)+Q(t+I) 

-(Xw(t + 1) +Q(t + 1)-Q-(t+ l))F0 w (Xw(t + 1) + Q(t + 1)-Q-(t + 1) )- f F0 w (Dw(t + l))d(Dw(t + 1)) 
X wC1+l)+Q(1+l)--Q-(1+l) 

Xw(t+l)+Q(t+I) 
= (Q-(t + 1) )FDw (Xw(t + 1) + Q(t + 1))- f FDw (Dw(t + l))d(Dwl (t)) 

x wC1+1)+Q(1+l)--Q-(1+1) 

En: 

00 

f Q-(t + 1)/ow (Dwl (t + l))d(Dw (t + 1)) 
X w (l+l)+Q(t+I) 

oo X w (l+l)+Q(t+I) 
= f Q-(t + 1)/0 w (Dw (t + l))d(Dw(t + 1))- f Q-(t + 1)/ow (Dw (t + l))d(Dw(t)) 

0 0 

= Q-(t + l)E[Dw(t + 1)]-(Q-(t + 1) )FDW (x w(t + 1) + Q(t + 1)) 

Vervolgens kunnen deze weer ingevoegd word en in E[ O(Q- (t + 1))] : 
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E[Ow-(Q-(t + 1))] = h(Q-(t + 1)) 

[ 

Xw(t+l)+Q(t+I) J 
-(p-w) (Q-(t + l))FDw (Xw(t + 1) + Q(t + 1))- f FDw (Dw(t + l))d(Dw(t + 1)) 

X w(t+l)+Q(t+l)-Q- (t+l) 

-(p-w)(Q-(t + l)E[Dw(t + 1)]-(Q-(t + I))FDw (Xw(t + 1) + Q(t + 1))) 

[ 

Xw(t+l)+Q(t+I) J 
=h(Q-(t+l))-(p-w) E[Dw(t+l)]- fFDW(Dw(t+l))d(Dw(t+l)) 

X w(t+l)+Q(t+l)-ff (1+1) 

De winkel zal een positief resultaat hebben als gevolg van de minder geleverde product( en) 

indien: E[Ow-(Q-(t+l))] > 0 
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Bijlage 19: Verwachte opbrengst Groentehof meer 
aanleveren 

De verwachte opbrengst voor Groentehof per winkelfiliaal als gevolg van Q+ (t + 1) kan als 

volgt gemodelleerd worden: 

00 

E[Og + (Q+ (t + 1))] = f (Og + (Q+ (t + 1))/Dw5 (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
0 

Door substitutie van 0 g + (Q+ (t + 1)) volgt: 

X . (t+l)+Q(t+l)+Q• (t+I) 

E[O g + (Q+ (t + l))] =(a+ w - r) f Q+ (t + l)/Dw, (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
0 

X w(l+l}+Q(l+l}+Q+ (1+1) 

- (c - w) f (Dw5 (t) - X w (t + 1) - Q(t + l))JD. , (Dw5 (t))d(Dw 5 (t)) 
x .(1+l)+Q(1+l) 

00 

+(a - r + c) f Q+ (t + l)fDw, (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
x .(1+l)+Q(1+l)+Q• (t+l) 

De drie integralen in E[ 0 g + (Q+ (t + 1))] zullen eerst elk apart herschreven worden: 

x .(t+l)+Q(t+l)+Q• (t+J) 

f Q+ (t + 1)/D.s (Dw 5 (t))d(Dw 5 (t)) = Q+ (t + l)F(X w(t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)) 

0 
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x . (l+l )+Q(l+l )+Q+ (1+1) 

f (Dw5 (t) - x w (t + 1)- Q(t + l))JD., (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
x.(1+1)+Q(1+1) 

X • (1+l)+Q(1+l )+Q+ (r+I) ( X .(l+l)+Q(1+l)+Q+ (1+1) J 
= J (Dw5(t))JD., (Dw5(t))d(Dw5(t)) - (Xw(t+l)+Q(t+l)) ffD., (Dw5(t))d(Dw5(t)) 

x.(1+1)+Q(1+1) x.(1+1)+Q(1+1) 

= [(D (t))F (D (t)]x .<1+1)+Q(1+1 )+Q+ (1+1) 
w5 D.s w5 X • (l+ l)+Q(l +I ) 

X .(1+l)+Q(t+l)+Q+ (r+ I} 

- JF (D (t))d(D (t)) - (X (t + 1) + Q(t + 1) \f F (D (t)]x.(1+1 )+Q(1+1)+Q+(1+1) 
D., w5 w5 w JI. D., w5 x.(l+l )+Q(l+I) 

X. (r+ l}+Q(1+I} 

X .(1+l)+Q(t+l )+Q+ (t+I) 
- (Xw (t + 1) + Q(t + l))FD., (X w (t + 1) + Q(t + 1))- f FD., (Dws (t))d(Dws (t)) 

X.(1+l)+Q(1+I) 

-(Xw(t + 1) + Q(t + l)XFD., (xw(t + 1) + Q(t + 1) + Q+(t + 1)) - FD., (X w(t + 1) + Q(t + 1))) 

x. (l+l )+Q(l+l )+Q+ (1+1 ) 
= Q+ (t + l)FD., (x w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1) )- J FD., (Dws (t))d(Dws (t)) 

X .(1+l )+Q(t+I) 

En: 

"' f Q+ (f + l)/
0
., (Dw5 (f))d(Dw5 (t)) 

x w (l +l )+Q( l+l )+Q+ (1+1 ) 

"' x w (t+l )+Q(l+l)+Q+ (/+!) 

= f Q+ (t + l)/
0 

• . 
5 
(Dw5(t))d(Dw5 (t))- f Q+ (t + l)/

0
•

5 
(Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 

0 0 

= Q+ (t + 1)- Q+ (t + l)F(X w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)) 

Vervolgens kunnen deze weer ingevoegd worden in E[Og + (Q+ (t + 1))]: 
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E[Og + (Q+ (t + 1))] = (a-r + w)Q+(t + l)FDws (x w(t + 1) + Q(t + 1) + Q+(t + 1)) 

- (c - w)Q+ (t + l)FDws {x w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)) 

x w (t+l)+Q(t+l)+Q+ (1+1) 

+ (c- w) f FDws (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) + (c +a- w)Q+ (t + 1) 
X w (t+l)+Q(t+I) 

+ (a - r + c )Q+ (t + 1 )F Dws {x w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)) 

= (2a + 2w+ a-c)Q+ (t + l)FDws (X w(t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1))+ 

x wCt+l)+Q(t+l)+Q• (t+I) 
+ (c - w) f FDws (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) + (c +a- w)Q+ (t + 1) 

Xw(t+l)+Q(t+I) 

Afstudeerverslag Martijn Storms 115 



Tu I e technische un ivers iteit eindhoven 

Bijlage 20: Verwachte opbrengst Groentehof meer 
aanleveren 

De verwachte opbrengst voor Groentehof als gevolg van Q- (t + 1) kan als volgt gemodelleerd 
worden: 

00 

E[Og - (Q-(t + 1))] = f (Og - (Q - (t + l))fow (Dw (t + l))d(Dw (t + 1)) 
0 

Door substitutie van E[ 0 g - (Q- (t + 1))] volgt: 

E[Og -(Q-(t + l))]=(b-h)(Q-(t + 1)) 

X w(t+l)+Q(t+l)-Q-(t+I) 

00 

-(w-c) f Q-(t + l)f0 w (Dw(t + l))d(Dw(t + 1)) 
X w(t+l)+Q(t+I) 

De verwachting van deze opbrengst kan vervolgens herschreven worden (analoog aan bijlage 
18) als : 
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Bijlage 21: Verwachte opbrengst keten meer aanleveren 

De verwachte opbrengst voor de keten per winkelfiliaal als gevolg van Q+ (t + 1) kan als volgt 

gemodelleerd worden: 

00 

E[Ok + (Q+ (t + 1))] = f (Ok+ (Q+ (t + 1))/Dws (Dw5 (t))d(Dws(t)) 
0 

Door substitutie van Ok+ (Q+ (t + 1)) volgt: 

X w(t+l)+Q(l+l)+Q• (1+1) 

E[Ok + (Q+ (t + l))] = (c +a) f (Dw5 (t)- X w (t + 1) - Q(t + l))f0 w, (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
x w (l+l)+Q(l+I) 

00 

+ (c +a) f Q+ (t + 1)/ Dws (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
X w(t+l)+Q(t+l)+Q• (1+1) 

De twee integralen in E[ Ok+ (Q+ (t + 1))] zullen eerst elk apart herschreven worden: 

X w(t+l)+Q(t+l)+Q• (1+1) 

f (Dw5 (f) - X w (I+ 1) - Q(f + l))Jows (Dw5 (f))d(Dw5 (!)) 
X w(t+l)+Q(l+l) 

Xw(l+l}+Q(l+l)+Q• (l+I) [ Xw(l+l}+Q(l+l)+Q•(l+l) J 
= f (Dw5 (t))f0 w, (Dw5 (t))d(Dw5 (t))- (X w (t + 1) + Q(t + 1)) f fow, (Dw5 (l))d(Dw5 (t)) 

X w(l+l)+Q(l+l) X w(l+l)+Q(l+I) 

= r(D (t))F (D (t)]xw(t+1)+Q(1+1)+Q• (1+1) 
~ w5 D.s w5 Xw(l+l)+Q(l+I) 

x .(1+l)+Q(1+l)+Q· (1+1) - fF (D (t))d(D (t))-(X (t + 1) + Q(t + 1)\f p (D (t)]xw(l+1l+Q(i+ll+Q•(1+I) 
Dws w5 w5 w JI. D.s w5 X w(l+l)+Q(l+I) 

x .(1+l)+Q(1+l) 

x .(1+l)+Q(1+l)+Q• (1+1) 

- (Xw (t + 1) + Q(t + l))F0 ., (X w (t + 1) + Q(t + 1))- J F0 ., (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) 
Xw(l+l)+Q(l+I) 

-(Xw(t + 1) + Q(t + l)XFDws (X w(t + 1) + Q(t + 1) + Q+(t + 1))- FDws (X w(t + 1) + Q(t + 1))) 

x .(1+l)+Q(l+l)+Q• (1+1) 

= Q+ (t + l)F0 ., (X w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1) )- f FDws (Dw5 (t))d(Dw5 (!)) 
x .(1+l)+Q(1+l) 

En: 
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00 

f Q+ (f + 1)/ Dws (Dw5 (f))d(Dw5 (f)) 
x w (t+l)+Q(t+l)+Q+ (1+1) 

oo x wC1+1)+Q(1+1)+Q+ (1+1) 

= f Q+ (t + 1)/
0

w
5 

(Dw5 (t))d(Dw5 (f))- f Q+ (f + l)j
0
w5 (Dw5 (f))d(Dw5 (f)) 

0 0 

= Q+ (t + 1)- Q+ (t + l)F(X w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)) 

Vervolgens kunnen deze weer ingevoegd word en in E[ Ok+ (Q+ (t + 1))] : 

E[Ok + (Q+ (t + 1))] = (c + a)Q+ (t + l)FDws (x w(t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)) 

x w (t+l)+Q(t+l)+Q+ (t+l) 
- (c +a) f FDw5 (Dw5 (t))d(Dw5 (t)) + (c + a)Q+ (t + 1) 

X w(t+l)+Q(t+I) 

- (c + a)Q+ (t + l)FDws (x w (t + 1) + Q(t + 1) + Q+ (t + 1)) 

[ 

Xw(t +l)+Q(t+l)+Q+(t+I) J 
=(c+a) - fFDw s(Dw5(t))d(Dw5(t))+Q+(t+l) 

X wU+l)+Q(t+I) 
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Bijlage 22: Verwachte opbrengst keten minder aanleveren 

De verwachte opbrengst voor de keten als gevolg van Q- (t + 1) kan als volgt gemodelleerd 
worden: 

00 

E[Ok - (Q-(t + 1))] = f (Ok - (Q - (t + 1))/Dw (Dw (t + l))d(Dw (t + 1)) 
0 

Door substitutie van E[Ok - (Q-(t + 1))] volgt: 

E[Ok -(Q- (t + 1))] = b(Q-(t + 1)) 

X w(l +l )+Q(t+ l)- Q-(t+I ) 

00 

-(p- c) f Q- (t + 1)/Dw (Dw(t + l))d(Dw(t + 1)) 
X w(t +l)+Q(t+I ) 

De verwachting van deze opbrengst kan vervolgens herschreven worden (analoog aan bijlage 
18) als: 
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