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Voorwoord 

Met gepaste trots sturen de medewerkers aan het SLIM-project dit boek de wereld in. Het 
vormt het resultaat van meer dan 12 maanden noeste arbeid in de 'supply chain' van de 

elektrotechnische installatiebranche. 

Het project was een idee van prof. Graham Sharman, die de partners bij elkaar bracht en de 
methode van werken aandroeg: de 'microcosmos' aanpak van het bureau McKinsey waarvan 

hij bij het begin van het SLIM-project directeur was. 

Hoewel het project over vijf verschillende ketens met telkens drie partners verspreid was, 
werden het geen vijf projecten, maar bleef het een samenhangend project. Er werd zelfs heel 
duidelijk van elkaar geleerd tussen ketens met geheel verschillende producten. Dit werd 

mogelijk door een hechte werkgroep van de wetenschappelijke staf van de Technische 
Universiteit Eindhoven. De werkgroep bestond uit de vijf voorzitters van de zogenaamde 

ketenteams en de twee begeleidende hoogleraren. Voorzitter was dr. Karel van Donselaar. 

Secretaris was ir. Jeroen Hendriks, die tevens als full -time coordinator in het hele SLIM
project zorg heeft gedragen voor vrijwel alle aspecten van de uitvoering. De werkgroep is er 

in geslaagd, niet alleen een aantal goede projecten over de vijf ketens heen te begeleiden, 
maar ook een aantal generaliserende wetenschappelijke publicaties ter hand te nemen. 
Hiervoor vormt het onderhavige boek de basis. Het is tevens de Nederlandstalige 

consolidatie van de projectresultaten. 

De 12 studenten die in de ET-keten binnen het SLIM-project zijn afgestudeerd, hebben veel 

!of geoogst. Dit is volledig terecht. Vrijwel elke student overtrof zichzelf, en dat heeft te 
maken met teamspirit, goede begeleiding en een uitstekende betrokkenheid van de bedrijven 

in de keten. 

De bedrijfsbegeleiders in de verschillende ketens is tevoren gevraagd, ongeveer een dag per 
week gedurende een heel jaar ter beschikking te zijn. Bij aanvang van het project werd dit 

als te hoog gegrepen ervaren. Feitelijk is er echter we! degelijk veel tijd besteed. En tenslotte 
was de stuurgroep na afloop van het SLIM-project van rnening, dat de hoeveelheid ideeen 

voor verbetering van de bedrijfsvoering in ketenperspectief nog vele maanden, zo niet jaren 
zou vergen. 
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De stuurgroep tenslotte, was in dit project weliswaar waakzaam voor eventuele verspilling 

maar ook pro-actief t.a.v. toekomstige verbetermogelijkheden. Er werden veel initiatieven 
genomen om de SLIM-ideeen uit te werken en te testen, ook wanneer deze ideeen niet 

onmiddelijk aansloten bij de eigen bestaande opvattingen. Er werd in de werkgroep gewerkt, 

en in de stuurgroep gestuurd. De toegevoegde waarde van SLIM zat daarom niet alleen in de 
onmiddelijke verbetermogelijkheden, hoe waardevol ook. De toegevoegde waarde zat vooral 

in de bewustwording dat samenwerking in de keten een schatkamer aan mogelijkheden in 
zich herbergt, waarvan slechts de eerste parels in dit boek zijn weergegeven. 

Prof.dr.ir. J.C. Wortmann 
Voorzitter SLIM-stuurgroep 
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Hoofdstuk 1 

lnleiding 

1.1 Supply Chain Management 

In de afgelopen jaren hebben veel managers zich met succes gericht op de verbetering van 

inrerne bedrijfsprocessen. Nieuwe ontwikkelingen maken het voor bedrijven onontbeerlijk 

om nu ook aan verbetering van de afstemming tussen bedrijven te gaan werken. 

Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn: 

Bedrijven richten zich op kernprocessen en besteden overige activiteiten uit. Zodoende 

neemt het aantal schakels in de keten toe. Gevolg is dat de toegevoegde waarde per 

schakel afneemt. Hierdoor neemt het relatieve belang van afstemming tussen de schakels 

toe. 

De mogelijkheden voor communicatie tussen bedrijven nemen toe door dalende kosten 
van communicatie en meer technologische mogelijkheden. Hierdoor nemen de 

mogelijkheden tot afstemming toe. 

Assortimenten worden breder en levenscycli van producten worden korter, waardoor 

eindafnemers hun voorraden willen verlagen. De speling om wijzigingen in orders op te 

vangen neemt hierdoor af. Snel kunnen reageren in de toeleverketen is daarom een must 

geworden. 

Bovenstaande ontwikkelingen verklaren het ontstaan en het belang van samenwerking tussen 

bedrijven in ketens. In de literatuur zijn de laatste jaren allerlei termen gebezigd voor de 

samenwerking in ketens. De volgende omschrijving is het meest van toepassing op het 

SLIM-project. 

Supply Chain Management [Jones & Riley, 1985] beoogt: 

Het nauwkeurig vaststellen van wat de customer service-eisen zijn van de eindgebruiker; 

Het definieren van punten waar voorraden gepositioneerd moeten worden in de keten en 

hoe hoog de voorraad moet zijn in ieder voorraadpunt; 

het ontwikkelen van beleidslijnen en procedures voor het besturen van de gehele keten 

als een enkele entiteit. 
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1.2 SLIM-project 

1.2.1 Doel van het SLIM-project 

In mei 1996 is de faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit 
Eindhoven samen met 11 vooraanstaande bedrijven uit twee branches begonnen met de 
voorbereidingen voor een grootschalig onderzoek met Supply Chain Management als 
centraal thema. In september 1997 begonnen 15 adspirant bedrijfskundig ingenieurs met hun 

afstuderen, in het kader van dit project. Dit project is gedoopt met de naam SLIM. De naam 
SLIM staat voor Supply chain Logistics and Information Management. 

Doelstelling binnen dit project is het identificeren van mogelijkheden tot prestatieverbetering 

binnen de toeleverketens voor elektrotechnische en farmaceutische producten, vanuit het 
oogpunt van veranderingen zowel in de fysieke stromen als in de informatiestromen. 

Daarnaast werd als doe! gesteld om de participerende bedrijven te bekwamen in Supply 
Chain Management. 

1.2.2 Organisatie van het SLIM-project 

Branches 
In het kader van het SLIM-project is onderzoek gedaan in twee branches. Een daarvan is de 
elektrotechnische installatiemarkt. Deze sector produceert, verhandelt en gebrnikt 

elektrotechnisch installatiemateriaal. Yoorbeelden van producten uit deze branche zijn kabel, 
lichtproducten, schakelmateriaal en meterkasten. De tweede sector is de farmaceutische 
branche. De resultaten, die hierin geboekt zijn en de lessen, die hieruit geleerd zijn zullen 
allereerst in de participerende bedrijven uitgedragen worden, alvorens ze aan de 
buitenwereld gepresenteerd worden. Dit boek beperkt zich tot het project in de 

elektrotechnische installatiebranche. 

Ketens 
Binnen de elektrotechnische installatiebranche zijn vijf ketens gedefinieerd. Elk van deze 
ketens was onderwerp van onderzoek binnen het SLIM-project. Een keten bestaat in principe 
uit een producent, een technische groothandel en een installateur (zie figuur 1.1 ). 

Bedrijven 
Philips Lighting, Draka Kabel , ABB Componenten, Technische Unie, Schuurman 
Elektrotechnische Groothandel, Croon, GTI en NIB Sasburg participeren in het SLIM

project. 

Producten 
In elk van de vijf ketens heeft het onderzoek zich bewust beperkt tot enkele artikelen uit een 
bepaalde productfamilie. Verderop in dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij deze zogenaamde 
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'microcosmos-methode'. Standaardkabel, inbouwdozen, armaturen, TL-verlichting en 
installatieautomaten waren de productfamilies, die in de verschillende ketens onderzocht zijn 
(zie figuur 1.1 ). Met deze selectie van producten uit het to tale assortiment voor de 
elektrotechnische installatiebranche, wordt een representatief dee! van deze branche 
onderzocht. Kabel en Iicht maken sarnen ca. 50 % uit van de materiaalomzet in deze 
branche. Daarnaast wordt gekeken naar eenvoudig, generiek materiaal en elektrische 
automaten. 

Stud en ten 
Vijftien studenten hebben een adstudeerstage van 12 maanden voor de opleiding Technische 
Bedrijfskunde van de Faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit 
Eindhoven uitgevoerd in het kader van het SLIM-project. 

Figuur 1.1 

Stuurgroep 

lnduslrie 
Bevei ligingsschakelaars Kabel =~;:;:i~~ei~=:;t::3~~~~ 
Armaluren ---Jii;P..,,~--~~jl-----l"""°"""'"'~~~ Utiliteitsbouw 
TL-buizen 
Jnbouwdozen 

SLIM-ketens en producten in de 
elektrotechnische installatiebranche. 

Woningbouw 

Directeuren van de participerende bedrijven vormden samen met twee hoogleraren van de 
faculteit Technologie Management de stuurgroep voor het SLIM-project. Deze stuurgroep, 
financierde het project, stelde de randvoorwaarden, gaf bevoegdheden, nam 
sleutelbeslissingen en zorgde voor commitment in het eigen bedrijf. 

Werkgroep 
Twee hoogleraren en zeven universitair medewerkers vormden samen de werkgroep . De 
werkgroep cobrdineerde het project over de ketens heen en ontwikkelde op basis van de 
resultaten per keten een totaalvisie voor de ET-branche. Beslissingen van de stuurgroep 
werden voorbereid door de werkgroep. Daarnaast droeg de werkgroep zorg voor de 
afstudeerbegeleiding van de studenten. 

Ketenteam 
De studenten werden, naast de begeleiding door !eden van de werkgroep, in de bedrijven 
begeleid door een vertegenwoordiger van het participerende bedrijf. Per keten is een 
ketenteam in het !even geroepen, waarin de studenten, bedrijfsbegeleiders en begeleiders uit 
de werkgroep zitting namen. Voor het bewerkstelligen van de doelstelling, het identificeren 
van mogelijkheden tot prestatieverbetering in de fysieke- of informatiestromen, was het 
ketenteam essentieel. Dit ketenteam vormde het kader waarbinnen vertegenwoordigers van 
ketenpartners sarnen werkten aan prestatieverbetering voor de gehele keten . Binnen het 
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ketenteam werden prioriteiten van de verschillende partners afgewogen om tot consensus te 

komen aangaande de oplossingsrichtingen. Ook werd door het ketenteam het benodigde 

draagvlak voor implernentatie gecreeerd binnen de organisaties. 

1.2.3 Fasering van het SLIM-project 

Workshops 
In september 1996 zijn workshops gehouden voor alle betrokkenen. Bedrijfsbegeleiders, 

studenten en werkgroepleden droegen hier allen aan bij. In de workshop zijn de betrokkenen 
bekend gemaakt met de theorie van Supply Chain Management. In het bijzonder werd 

kennis overgedragen rond de thema's fysieke distributie, logistieke beheersing, 

informatiesystemen en organisatorische aspecten van Supply Chain Management. Daarnaast 
hebben de bedrijven zich gepresenteerd aan de studenten en is de beoogde methodologie met 
de studenten doorgesproken. De studenten zijn getraind in vaardigheden als interviewen en 

het werken in teams. 

Algemene analyse 
In oktober, november en december 1996 maakten de ketentearns een algemene analyse van 

de betreffende ketens. Hierin werden, per keten, gegevens aangaande goederen- en 
informatiestromen, servicegraden, voorraden en doorJooptijden, kosten, plannings- en 

beheersingsprocedures verzameld en geanalyseerd. 

Issue analyse 
Op basis van de analyse heeft het ketenteam vanaf januari 1997 mogelijke verbeteringen 
(issues) ge'identificeerd. Na het verkrijgen van consensus over prioritering van deze 
mogelijke verbeteringen zijn geselecteerde verbetermogelijkheden in detail uitgewerkt. 

lmplementatie 
In februari is begonnen met de implementatie van de gekozen oplossingsrichtingen. In zes 
gevallen kwam het tot een invoering van nieuwe ketenlogistieke concepten in pilotvorm. De 
pilots liepen tot eind juni. 

Verslaglegging en aggregatie van de resultaten 
In juli en augustus is door de studenten verslag gelegd van hun onderzoeken en heeft de 
werkgroep de onderzoeksresultaten geaggregeerd en vertaald in een visie voor de totale ET

branche. Deze visie wordt in hoofdstuk 2 uiteengezet. 

12 



1.2.4 De gehanteerde onderzoeksmethode 

Binnen het SUM-project is gebruik gemaakt van de microcosmos methode. Een 

microcosmos is een wereld in het klein. 

In paragraaf 1.2.3 is vermeld welke informatie is verzameld in de generieke analyse. Om een 

snelle analyse mogelijk te maken is slechts een aantal specifieke types uit een productfamilie 

geselecteerd, waarvoor bovenstaande gegevens verzameld werden. Naast voordelen in de 

analysefase is een belangrijk voordeel van deze methode merkbaar in de implementatiefase. 

Op basis van de analyse op micro-cosmos niveau kunnen oplossingsrichting ook op 

microcosmos niveau ontwikkeld worden. PiJot-implementaties van verbeteringen voor de 

geselecteerde producten zijn relatief eenvoudig ten opzichte van implementaties van 

verbeteringen voor grotere delen van het assortiment. Door implementatie op kleine schaal 

raken medewerkers door de hele keten betrokken bij deze nieuwe wijze van werken, die zich 

door voortdurende verbetering ontwikkelt en wordt snel duidelijk welke potentie het 

verbetervoorstel heeft. Dit leidt tot enthousiasme en draagvlak bij de betrokkenen. 

Bedrijven bevinden zich niet alleen in een keten met een klant en een leverancier, maar 

bevinden zich in netwerken met andere afnemende of leverende bedrijven. Hiermee houdt de 

microcosmos methode geen rekening. Dit impliceert dat na de pilot op microcosmos-niveau 

een roll-out nodig is naar andere producten, klanten en/of leveranciers. 

Bedrijven bevinden zich niet alleen in een ke ten met een klant en een leverancier, maar 

bevinden zich in netwerken met andere afnemende of leverende bedrijven. Hiermee houdt de 

microcosmos methode geen rekening. Dit impliceert dat na de pilot op microcosmos-niveau 

een roll-out nodig is naar andere producten, klanten en/of leveranciers. 

Literatuur 

Jones, T.C. en D.W. Riley (1985) , Using inventory for competitive advantage through 

supply chain management, International Journal of Physical Distribution and Materials 

Management, Vol. 15, Iss. 5, p.16-26. 
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Hoofdstuk 2 

De SLIM-visie op de ET-installatiebranche 

2.1 lnleiding 

De elektrotechnische installatiebranche in Nederland vormt een onderdeel van de 

bouwbranche. Installateurs vormen belangrijke (onder)aannemers in zowel de huizenbouw 

als de utiliteitsbouw, en voeren daarnaast ook veel projecten uit in de 

kapitaalgoederenindustrie. Deze projecten betreffen niet alleen nieuwbouw, maar ook 

reparatie of renovatie. Figuur 2.1 geeft een globale indicatie van de procentuele verdeling 
van de goederenstromen in deze branche. 

_Pro_ducen~I I 
25 .. llcht 

20% draad. kabel 

40• J{'lstalta11e· 
ma1ena1er'l 11oor 
1ndt.1stt e en 
wonlngbouw 
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Hfting ove1ige 

Bro n: 9...IM-project 

~Gr_ooth_ande~I I 
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en overhe1d 
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In slal I ateu r 
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Figuur 2.1 Procentuele verdeling van de goederenstromen in de ET-branche 

Wanneer men de goederenstroom naar de installatiewerkzaamheden nader beschouwt, dan 

blijkt er gewoonlijk een viertal voorraadpunten te zijn. Allereerst houdt een fabrikant 

normaliter voorraad aan van de geproduceerde producten, meestal in een magazijn bij de 

fabriek. Vervolgens houdt de (buitenlandse) fabrikant voorraad aan in Nederland; wanneer er 
een importeur is, valt dit tweede voorraadpunt onder verantwoordelijkheid van de importeur. 
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Vervolgens wordt er meestal geleverd via een groothandel; daar bestaat dus een derde 

voorraadpunt. Tenslotte blijkt de installateur op de bouw ook nog een klein voorraadpunt aan 
te houden, dat meestal cross-docking functionaliteit heeft: het gaat om materialen die wel 

voor het betreffende bouwwerk bestemd zijn, maar nog niet zijn uitgegeven aan een ploeg 

monteurs. 
Deze beschrijving van de goederenstroom veronderstelt, dater gebruik wordt gemaakt van 

een groothandel. Naast deze indirecte levering komt ook directe levering van fabrikant naar 
groothandel voor, en wel in het bijzonder bij grotere partijen goederen (en dus bij grotere 

bouwwerken). Dit boek schenkt uitgebreid aandacht aan de overwegingen die leiden tot 

directe versus indirecte levering. 

2.2 Uitgangssituatie: onafhankelijke schakels met een 
uniforme benadering 

Toegevoegde waarde 
Een analyse van de toegevoegde waarde van de activiteiten in de elektrotechnische 
instalJatie-keten leve1t het volgende op. Wanneer men de kosten die de opdrachtgever betaalt 

voor installatiewerk gelijk stelt aan 100%, dan bedragen de materiaalkosten zoals die aan de 

groothandel warden betaald gemiddeld ongeveer 35%. De materiaalkosten die de 

groothandel betaalt aan de fabrikant bedragen ongeveer 27% van die 35%. De 

materiaalkosten die de fabrikant betaalt aan zijn eigen leverancier bedragen ongeveer 17% 
van die 35% (zie figuur 2.2). 

De kosten van directe arbeid bij de installateur vormen opnieuw ongeveer 35%. De totale 

arbeidskosten in de keten bedragen ruim 45%. Hieruit kan men concluderen, dat efficiency 

in het installatiewerk veel belangrijker is dan efficiency bij de groothandel of in de fabriek. 

Anders gezegd: maatregelen, die het installatiewerk bij uitvoering makkelijker maken, zijn 
snel rendabel. 

Tenslotte blijkt uit figuur 2.2, dat de groothandel ongeveer 8% waarde toevoegt (20% van 

35%). Ook wanneer de groothandel niet als schakel aanwezig is warden tussen de fabrikant 

en de installateur kosten gemaakt, namelijk extra kosten van inkoop, transport, en ontvangst. 

Dit komt nader aan de orde in een later deel van dit boek. 
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Figuur 2.2 
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Toegevoegde waarde en inkoopwaarde per schakel in de keten. 

Een indruk van de voorraden en doorlooptijden van de verschillende producten in de 

bestudeerde ketens verkrijgt men uit figuur 2.3. Hierbij vormt de ketenvoorraad een 
indicatie van de feitelijke voorraad op een bepaald moment, terwijl de ketendoorlooptijd 

aangeeft hoeveel tijd er minimaal nodig zou zijn voor transport en in- en uitslag. Het 
verschil is dus te wijten aan veiligheidsvoorraad, seriegroottevoorraad (ten gevolge van 

bestelfrequenties), en afstemverschillen (ten gevolge van niet-gelijktijdige bestelmomenten). 

M .b.t. tijdigheid verdient ook /everbetrouwbaarheid aandacht. De leverbetrouwbaarheid van 

de groothandels in de onderzochte ketens was gerniddeld 96% (per orderregel). De 

leverbetrouwbaarheid van de producenten bij directe levering was beduidend lager. 

17 



6 WEKEN 

2 DAGEN 

KETEN I 

LEGENDA: 

Figuur 2.3 

Totaalbeeld 

13 WEKEN 

lO WEKEN l0,5 WEKEN 

8,5 WEKEN 

2 WEKf'N 2 WEKEN 
l WEEK l WEEK 

KETEN 2 KETEN 3 KETEN 4 KETEN 5 

KETENVOORRAAD V ANAF MAGAZIJN GEREED PRODUCT VAN DE PRODUCENT 

KETENDOORLOOPTJJD VANAF UITLEVERJNG Bil MAGAZIJN VAN DE PRODUCENT 

Ketenvoorraden en -doorlooptijden 

Uit deze analyses komt het volgende totaalbeeld naar voren. De installateur heeft voor een 

efficiente uitvoering diverse materialen op de juiste plaats en tijd nodig. Door de vele 

onzekerheden in de uitvoering wacht de installateur bij voorkeur tot het laatste moment, 
alvorens materialen te bestellen. Vlak voordat de uitvoering begint, wordt besteld bij de 

groothandel, die dan uit voorraad moet leveren, bijvoorbeeld binnen 24 uur. Deze materialen 

warden op het werk ontvangen en in een lokale opslagruimte voor korte tijd opgeslagen. 

Daarna warden deze materialen in principe uitgegeven aan de uitvoerenden. 

De groothandel verzamelt de orderregels die op een bepaalde dag bij een bepaald werk voor 

een bepaalde installateur nodig zijn. Daartoe houdt de groothandel voorraad aan van een 

breed assortiment artikelen van verschillende fabrikanten . 

De fabrikant houdt voorraad aan om verschillende groothandels te kunnen beleveren met 
redelijke levertijden. Afuankelijk van kosten-overwegingen en marktpositie zal de fabrikant 

soms langere levertijden afgeven aan de groothandel, en zelf slechts beperkte voorraad 

aanhouden. 

Een uitzondering op het bovenstaande patroon vormt de directe levering. Vooral bij grotere 
installateurs en bij grotere werken, zal de installateur rechtstreeks zaken willen doen met de 

fabrikant. Daarbij is randvoorwaarde, dat de afspraken vroegtijdig warden gemaakt, omdat 

de fabrikant niet altijd zo snel kan leveren als de groothandel. 
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Het bovenstaande beeld kan allereerst worden gekenschetst als uniform. Er is geen 

differentiatie naar product, naar markt, of naar omstandigheden. Het enige verschil dat wordt 
gemaakt is een verschil tussen direct en indirect leveren, waarbij vooral de volumina en 

kortingen de doorslag geven. In de volgende paragrafen zal blijken dat het SLIM-project 
aanleiding is tot meer differentiatie. 

Het bovenstaande betekent verder dat partijen zoveel mogelijk onafhankelijk werken. Er zijn 
weinig afspraken om over-en-weer inzicht te geven in verwachte afzet, voorraadhoogtes, 

plannen, e.d . Er zijn ook weinig operationele afspraken om bedrijfsprocessen op elkaar af te 
stemmen. Elke partij wil vrij zijn om pas op het laatste moment een definitieve order af te 
geven. 

Figuur 2.4 illustreert het bovenstaande beeld. 

Figuur 2.4 
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Materiaal bestellen 
en beschikbaar 
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Huidige situatie in de ET-branche: uniforme en onafhankelijke 
werkwijze 

2.3 SLIM-visie: differentiatie en samenwerking 

De analyses van het SLIM-project hebben allereerst geleid tot een verdere uitwerking van de 
differentiatie tussen verschillende situaties. De kern hiervan is weergegeven in figuur 2.5. 
Hierin ziet men, hoe een bepaald vraagpatroon naar een bepaald product uiteen kan worden 
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gerafeld. Enerzijds is er een stabiele vraag met weinig variatie, anderzijds is er een sterk 

fluctuerende vraag. De stabiele vraag is in totaal goed voorspelbaar qua aantallen bij de 
groothandel of de fabrikant, maar is minder goed voorspelbaar voor het individuele project. 

Dit is de vraag voor vele kleinere projecten (die vaak pas laat bekend wordt) en dit zijn de 

vele kleine, onvoorspelbare elementen van grotere projecten. De sterk fluctuerende vraag is 
beter voorspelbaar op het niveau van het individuele project. Dit is de vraag voor grote 
projecten die daarmee een zichtbaar effect hebben op de totale vraag. De vraag voor dit soort 
projecten is vaak !anger tevoren bekend. 

Het patroon uit figuur 2.5 was natuurlijk allang bekend in de branche, en vormde de basis 
voor de directe leveringen die in de vorige paragraaf zijn besproken. Het SLIM-project wil 
hiermee echter aanzienlijk verder gaan. 

Allereerst maakt deze figuur duidelijk, dat er in de keten eenvoudigweg veel voon-aad 

bespaard kan warden door systematisch gebruik te maken van de voorkennis over grote 
projecten. Dit is niet hetzelfde als direct versus indirect leveren: ook wanneer men volledig 
via de groothandel werkt kan hetzelfde principe warden toegepast. Systematisch gebruik van 
voorkennis kan leiden tot voorraad-reductie in de totale keten, onafhankelijk van "direct" of 
"indirect". 

In de tweede plaats zijn er bij grote orders die tevoren bekend zijn meer mogelijkheden dan 
"direct" en "indirect". Men kan bijvoorbeeld besluiten om te bestellen via de groothandel, 
maar rechtstreeks te leveren vanaf de fabriek; of om het contract rechtstreeks te sluiten 

tussen de installateur en de fabriek, maar om te leveren via de groothandel. Met andere 
woorden: men moet differentieren naar contract afsluiten, bestellen, en fysiek leveren. 

C) 
ca 

< ca .... 
> 

I 1 I 1 I 11 I I 
tijd I 1 I 1 I 11 I I 

Figuur 2.5 Totale vraag, bestaande uit een deel stabiele vraag en een deel sterk 
fluctuerende vraag. · 
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. Men kan eventuele v66rinformatie over toekomstige vraag natuurlijk ook gebruiken bij 

projecten die minder groot zijn. Dit levert verschillende plaatsen op, waar met het 
klantenorder ontkoppelpunt (KOOP) kan neerleggen. Deze mogelijkheden zijn weergegeven 

in figuur 2.6. Figuur 2.6 levert een aantal mogelijkheden op om een logistieke grondvorm te 

kiezen. In deze figuur wordt het KOOP weergegeven door een vette driehoek, en stelt een 

gestippelde driehoek een cross-docking punt voor. 

Figuur 2.6 

0-V~V-V-CJ 
0-V~V- -CJ 

0-V~ - --CJ 

v--o- /__ 
~ --CJ 

Verschillende grondvormen voor ketens in de ET-branche 

Allereerst kan men voor bepaalde producten het KOOP op de bouwplaats neerleggen. Dit 

betekent, dat men ervoor kiest, deze producten als 'grijpvoonaad' beschikbaar te stellen. 
Zo'n grijpvoonaad kan op verschillende manieren worden beheerd en aangevuld. Een van de 

mogelijkheden is, dat de groothandel deze voorraad regelmatig aanvult en het feitelijke 

verbruik achteraf factureert aan de installateur. Dit type grondvorm zal vooral gekozen 

worden voor goedkope producten, waar de kosten van bestellen groot zijn ten opzichte van 

de waarde van het product. Wij spreken in dit geval van een service-concept (zie figuur 

2.7). 
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Figuur 2.7 

Goedkope snellopers: serviceconcept -- voorspelling stuu1t stroom 
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De logistieke grondvorm voor goedkope snellopers. 

In de tweede plaats kan het KOOP op de klassieke plaats bij de groothandel worden gelegd 
(zie figuur 2.8). In dit geval kan men alternatieve grondvormen zoeken in de aanvoerketen 
naar de groothandel. Wij bespreken hier kort enkele mogelijkheden die in dit boek later 
uitvoerig aan de orde komen (deze mogelijkheden zijn overigens ook bij andere KOOP 
situaties toepasbaar): 

Het bleek bij vrijwel elke keten die in het SLIM-project is onderzocht, dater een 
voorraadpunt kan worden geelimineerd. 
Ook bleek in vrijwel elke keten, dater aanzienlijke besparingen mogelijk zijn door de 
bestelfrequenties van de afnemer en de leverancier op elkaar af te stemmen . 
Tenslotte bleek bij levering uit fabrieken met starre capaciteit dat men beter vanuit de 
fabriek aan kan geven, op welk moment de groothandel zou moeten bestellen. Dit 
noemen wij supply-driven coordination. 

Kleine aantallen,flexibiliteit nodig, standaardartikelen: 
24 uurs levering -- voorraad stuurt stroom 

•Bestelfrequentie? 
•Teveel voorraadpunten? 
•Supply Driven Coordination? 

Figuur 2.8 De logistieke grondvorm indien de aantallen klein zijn, er flexibiliteit 
nodig is en het standaardartikelen betreft. 
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In d?.derde plaats is er de mogelijkheid om het KOOP bij de fabrikant te leggen. Men kan 

dan bij het leveren gebruik maken van direkte levering of van cross-docking bij de 

groothandel. De laatste optie is weergegeven in figuur 2.9. Wanneer de groothandel overgaat 

op cross-docking, moet de fabrikant reeds in zijn verpakking aangeven, wat de bestemming 

is van een bepaalde zending. Dit betekent dat de fabriek reeds klantspecifieke zendingen 

klaarmaakt, die de groothandel niet in het magazijn inslaat, maar apart houdt. Dit vergt dus 

afstemming tussen drie partijen in de keten. De groothandel heeft het voordeel, dat de 
meeste magazijn-handelingen overbodig worden, zodat er efficienter kan worden gewerkt. 

Wei behoudt de groothandel in dit geval de verzamelfunctie, omdat er naast de cross-docking 

producten ook 'gewone' producten aan de bouwplaats moeten worden geleverd. 

Cross-docking bij de groothandel kan nog een ander voordeel inhouden, en wel voor de 
installateur. De installateur kan namelijk gaan afroepen, letterlijk vlak voordat de materialen 

nodig zijn, eventueel zelfs korter dan 24 uur. Er ontstaat nu een verschil tussen bestellen en 

afroepen, dat men ook kent in de (maak-) industrie als het verschil tussen materiaal bestellen 

en materiaaluitgifte. 

Figuur 2.9 

Grotere aanlal/en, meer tijd beschikbaar, kla11tspec1fieke anike/en: 
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De logistieke grondvorm voor grotere orders, die tijdig bekend zijn. 

Tenslotte kan men het KOOP nog eerder in de keten leggen (zie figuur 2.10). In dit geval 
gaat ook de fabriek op klantorder produceren . Dit is een ontwikkeling die in lijn ligt met de 

ontwikkeling van steeds meer varianten door de fabrikant. De levering naar de bouwplaats 

kan dan zowel direct als met cross-docking via de groothandel plaatsvinden. 
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Nog grotere aa111allen en/of du re, volumineuze producten, klantspecifieke artikelen , 
make to order. projectgebonden directe levering -- order stuurt stroom 

v-~ 
/___ 
~ 

-[] 

Figuur 2.10 Logistieke grondvorm voor producten die op order geproduceerd 
kunnen warden. 

Benadrukt moet worden, dat al deze mogelijkheden moeten worden afgewogen, afhankelijk 

van bescbikbare tijd, van onzekerheid over aard en timing van de producten, 

waardedichtheid etc. 

Het bovenstaande leidt tot een portfolio aan samenwerkingsprojecten , zoals weergegeven in 

tabel 2.1. Hierbij moet worden beklemtoond, dat samenwerking gebaseerd moet zijn op 

openheid, vertrouwen en langdurige re!aties. Zoiets ontstaat niet vanzelf. De microcosmos 

benadering (zie hoofdstuk 1) die in het SLIM-project is gebruikt, draagt hiertoe bij. 
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Tabel 2.1 Orie typen samenwerkingsprojecten, verschillend in intensiteit (zoals 
onder andere blijkt uit het aantal betrokken partners) 

Type Veranderen van Optimaliseren Stroomlijnen 
logistieke van de interface van procedures 
grondvorm 

AantaJ partners 3 2 I 

Voorbeelden • Direct/indirect • Bestelfrequentie • Herontwerp 
bestelproces 

• Distribute To • Voorraad-
Order met beheersing 
cross-docking 

• Supply-driven 
• Serviceconcept coordination 

Producten: Alie hebben 

• Automaten x x implicaties voor 

•Kabel x x beheersings-

• Installatiedozen x x procedures en 

•TL buizen x x informatie-

• Armaturen x x systemen 

Focus van 

de visie 

2.4 Efficiency van het bestelproces 

Een onderwerp is in het bovenstaande onvoldoende uit de verf gekomen en dat is het 

volgende. Uit de onderzoeken van de SLIM-studenten kwam naar voren, dat groothandels 
niet alleen efficiency kunnen brengen in de fysieke toelevering aan bouwwerken (door 

bundeling van transpo11 en vermindering van ontvangst-activiteiten op het werk), maar dat 

de groothandel ook efficienter bestellingen plaatst. Hier spelen diverse effecten door elkaar 
heen. Allereerst is de groothandel qua kernactiviteit gericht op bestellen, en de installateur 

niet. In de tweede plaats kan inschakeling van groothandel het aantal contracten in de 
branche drastisch reduceren. Wanneer /11 fabrikanten leveren aan n installateurs, zijn n x m 

contracten nodig. Wanneer zij werken via een groothandel zijn n + m contracten nodig. Dit 
scheelt enorm veel. In de derde plaats moet men onderscheid maken naar orders en 
orderregels. Wanneer een installateur orders plaatst bij een groothandel gaat het om (relatief) 

veel orderregels met kleine aantallen. Wanneer de installateur bestelt bij een fabrikant gaat 
het om evenveel orders met kleine aantallen. Dit is minder efficient. 

Het voorafgaande geeft aan, waarom het bestelproces via de groothandel vaak efficient gaat. 
Maar het bestelproces is slechts het laatste traject in een communicatiepatroon dat veel meer 
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omvat. Feitelijk wordt tussen partijen in de keten reeds veel eerder onderhandeld, wordt 

informatie verstrekt en worden afspraken gemaakt. Dit gebeurt allereerst bij de aanbesteding, 
vervolgens bij de engineering van het installatiewerk, vervolgens bij de werkvoorbereiding 

en de planning. En daarna volgt nog eens het bestellen en eventueel het afroepen dat 

hierboven aan de orde kwam (zie figuur 2.11). 

Al deze communicatie Jeidt tot de wens om niet alleen tussen partijen in eenzelfde fase af te 
stemmen, maar ook tussen verschillende fases binnen dezelfde partij . Figuur 2.11 Jaat zien, 

hoe moeilijk dat is. Dit communicatiepatroon is in het SLIM-project nog niet volledig 

uitgezocht. Er is wel een begin gemaakt, en daarover wordt gerapporteerd in dee] VI van dit 

boek. 

Figuur 2.11 
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2.5 Het vervolg van SLIM 

Zal de bovenstaande visie uit het SLIM project werkelijkheid worden? Het is nog te vroeg 
om te oordelen. Er is door de stuurgroepleden van de bedrijven aangegeven, dater in alle 
aangedragen ideeen nog voor jaren werk is. Vanuit de universiteit werd aangevoerd, dat 
vooral informatiesystemen een hinderpaal kunnen vormen bij mogelijke realisatie. 
Anderzijds is differentiatie en integratie ook niet goed denkbaar zonder ondersteuning met 
moderne informatietechnologie. 

In elk geval is het SLIM logo met de drie losse driehoeken indicatief voor de 
oorspronkelijke situatie in de ET-keten. Een volgende stap die in het teken van integratie en 
samenwerking zou moeten staan kan wellicht worden weergeven door figuur 2.12 . 

.... 

.... 

.... 

.... Informatiestromen 
Goederens tromen 

Figuur 2.12 Gewijzigde situatie bij verdergaande samenwerking in de keten. 

2.6 Struktuur van het boek 

Alie belangrijke elementen uit de visie, die in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen, 
worden nader uitgewerkt en ge'lllustreerd in de volgende hoofdstukken. Deze hoofdstukken 
bevatten elk de resultaten en ervaringen met een bepaald onderwerp in een bepaalde keten. 
De hoofdstukken zijn gegroepeerd naar onderwerp. Zo ontstaan de volgende zes delen van 
dit boek: 

Deel I 
Deel II 
Deel III 
Deel IV 
Deel V 
Deel VI 

Direct of indirect? De rol van de groothandel in de keten 
De aansturing van een keten met goedkope, generieke materialen 
De aansturing van een keten met een starre productiecapaciteit 
De aansturing van een keten als de materiaalbehoefte vroegtijdig bekend is 
Ketenoptimale bestelfrequenties 
Business Process Redesign van het bestelproces bij de installateur 
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Deel I 

Direct of indirect? De rol van de groothandel in 
de keten 

Een kernvraag in de supply chain voor elektrotechnische installatie is de vraag, of een 

groothandel moet worden ingeschakeld. Men spreekt van indirect Jeveren wanneer wordt 

geleverd via de groothandel, en van direct leveren wanneer dat niet het geval is. De 

afweging tussen direct en indirect leveren wordt in de volgende vier hoofdstukken vanuit 

verschillende perspektieven belicht. 

In hoofdstuk 3 wordt voor TL armaturen berekend of deze rechtstreeks van de fabrikant of 

met cross-docking via de groothandel zouden moeten worden gedistribueerd. Dit gaat dan 

om grote partijen, die in ieder geval niet door een middelgrote groothandel uit voorraad 

kunnen worden geleverd (wegens de omvang van het productassortiment). Het blijkt dat 
cross-docking via de groothandel tot lagere kosten leidt dan rechtstreekse distributie, tenzij 

de partij uitzonderlijk groot is (uitgedrukt in pallets) . Er is rekening gehouden met 

bestelkosten, transportkosten, handlingkosten (zowel bij de groothandel als op de bouw). 

Naast de kosten zijn ook andere, meer kwalitatieve, overwegingen op een rij gezet. 

In hoofdstuk 4 worden voor laagspanningskabel veel meer mogelijkheden dan alleen cross

docking onderzocht. Er wordt een rekenmodel gepresenteerd, waarmee in een keten van 

producent, groothandel en installateur kan worden gevarieerd: 

l. de plaats van het voorraadpunt (bij de producent, of bij groothandel, of bij installateur, 

of nergens) 
2. de routing van de goederenstroom (rechtstreeks, of via de groothandel); 

3. de routing van de bestellingen (rechtstreeks, of via de groothandel). 

Het model berekent de kosten van iedere zogenaamde logistieke grondvorm. 

In hoofdstuk 5 wordt niet een bepaalde productgroep, maar het totale productenpakket aan 

elektrotechnische installatiematerialen in de utiliteitsmarkt als uitgangspunt genomen om de 

rol van de groothandel te analyseren . De bundeling van goederen- en informatiestromen door 

de groothandel zorgt voor belangrijke besparingen op logistieke kosten en transactiekosten 

bij de installateur en de groothandel. Daar staat tegenover dat deze extra schakel in de keten 

ook kosten met zich meebrengt. Deze bedrijfseconomische afweging wordt geanalyseerd en 
er wordt aangegeven hoe men de berekening kan maken voor individuele product(groep)en. 

Ook \"Orden conclusies gepresenteerd voor 7 productgroepen. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de rol van de groothandel besproken voor een internationale 

supply chain van beveiligingsschakelaars. De fabriek is gevestigd in het buitenland en 

daardoor rijst de vraag wat dan de rollen zijn van de Nederlandse tak van het bedrijf (de 
importeur) en van de groothandel? Ook in dit artikel wordt gekeken naar kosten van 
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voorraadpunten, goederenstromen, en bestellingen in verschillende scenario's. Het gunstigste 
scenario komt neer op een samenvoeging van de kerncompetenties van importeur en 
groothandel. De importeur dient de markt van productinformatie te voorzien, zodat de 

relatief dure en complexe producten juist toegepast kunnen worden. De groothandel dient te 
zorgen voor de distributie van de producten in de markt. De fabriek dient in staat te zijn om 
rechtstreeks aan de groothandel te leveren, zonder extra buffervoonaad bij de groothandel. 

De resultaten in deze vier artikelen kunnen als volgt worden samengevat: 

Direct/Indirect TL Armaturen Kabel Utiliteits- Beveiligings-
markt schakelaars 

Direct bestellen? Nee, alleen voor zeer Nee Nee Ja* 
grote orders 

Direct leveren? Nee, alleen voor zeer Minder vaak, alleen Nee Nee* 
grote orders voor zeer omvangrijke 

producten 
Reductie aantal Ja, voor grote orders Ja Ja Ja 
voorraadpunten? 

* Toelichting: In deze keten is de rol van de groothandel als vol gt onderzocht: levering via 
de groothandel (indirect) is vergeleken met levering zonder de groothandel (direct). In 
die laatste, directe variant wordt er niet vanaf de fabriek geleverd, maar is er een 
importeursfunctie van de fabrikant. Leveren via de groothandel (indirect) en bestellen 
via de importeur (direct) bleek de heste oplossing te zijn . 

In hoofdlijnen kon worden geconcludeerd dat in menige keten het aantal voorraadpunten zou 
kunnen worden gereduceerd en dater in veel situaties kostenvoordelen zijn door bestellen en 

distributie via de groothandel. Het onderzoek toont ook dat het antwoord op de vraag welk 
voorraadpunt vermeden kan worden sterk afhangt van product- en markt-karakteristieken. 
Voorbeelden van dergelijke karakteristieken zijn de waarde van het product, de omvang van 
projectorders in relatie tot de omvang van de groothandel en het gemak waarmee een 
product fysiek verplaatst kan worden. 

Voor de duidelijkheid wordt hier nogmaals benadrukt dat bovenstaande resultaten steeds 

betrekking hebben op de kosten voor de totale keten. Of de beste oplossing ook voor de 
individuele bedrijven aantrekkelijk is, wordt uiteindelijk natuurlijk ook bepaald door de 
onderlinge prijzen en de marges die daarbij worden gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 3 

Toegevoegde waarde van de middelgrote 
groothandel in de distributie van TL-armaturen 

Auteur: Ir. D. van der Heijden 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde, wat de toegevoegde waarde is van de 

groothandel in de toelevering van elektrotechnische goederen naar de installateur. Er wordt 

een raamwerk gegeven, waarin de logistieke karakteristieken van verschillende 

installatieprojecten kunnen worden getypeerd. Als zodanig geeft dit raamwerk meteen 
inzicht in de problematiek die in de volgende drie hoofdstukken wordt behandeld. Dit 
hoofdstuk verschaft samenhangend inzicht in de aspecten en criteria die een rol spelen bij de 
beoordeling of de groothandel toegevoegde waarde heeft in de distributie naar de 

installateur. Het raamwerk wordt besproken voor een specifieke productgroep, namelijk 
verlichtingsarmaturen. Op basis van het raamwerk wordt bij verscheidene projecten de 

voorkeur gegeven aan ofwel inschakeling van de groothandel, ofwel direct leveren door de 
producent. Tevens wordt voor deze productgroep een kwalitatieve en kwantitatieve analyse 
gegeven van de vraag, wanneer een order goedkoper via de groothandel kan !open en 
wanneer directe levering door de producent goedkoper is. Deze analyse kan natuurlijk een 

ander resultaat opleveren, indien men het op andere producten toepast. Verder wordt uit de 
kwalitatieve analyse duidelijk, dater meer criteria spelen dan alleen het kostencriterium. 

3.1 lnleiding 

Als autonome marktbeweging is waar te nemen dat de installateur steeds hogere eisen stelt, 
hetgeen onder meer tot uiting komt in wensen t.a.v. de distributie. Installateurs vragen steeds 
meer Just-in-time leveringen, kortere levertijden en meer maatwerk. De betrouwbaarheid en 

compleetheid van leveringen worden vaak belangrijker geacht dan de snelheid. Bij de 
producent uit bovenstaande marktontwikkeling zich in: klachten over leverprestatie, meer 
klanten die om speciale aandacht vragen, kleinere en meer orders en meer informerende 
telefoontjes. Het leveringspatroon richting de installateur is ook veranderd van 
onregelmatige orders naar wekelijkse en dagelijkse orders. Door dit soort ontwikkelingen is 
er een enorme druk ontstaan op de flexibiliteit van producenten. Hoe minder de producent in 

staat is de vereiste flexibiliteit aan te brengen, hoe hoger de buffervoorraden dienen te zijn 
en hoe meer de groothandel op de voorgrond treedt. Dit artikel spitst zich toe op de 

logistieke rol van de middelgrote groothandel. Het artikel verschaft samenhangend inzicht in 
de aspecten en criteria die een rol spelen bij de beoordeling of de groothandel toegevoegde 
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waarde heeft in de distributie naar de installateur. Op basis van dit inzicht wordt bij 
verscheidene projecten in de elektrotechnische markt de voorkeur gegeven aan inschakeling 
van de groothandel of aan direct leveren door de producent. 

3.2 Huidige situatie 

Goederenstromen 
In deze keten van producent, groothandel en installateur heeft een onderzoek naar TL
armaturen voor binnenverlichting van o.a. kantoorpanden, winkels, scholen en ziekenhuizen 

plaatsgevonden. Installateurs beschouwen TL-binnenverlichting als een eindproduct, dat 

bestaat uit een aantal onderdelen: armatuur, spiegelrooster, TL-lamp, voorschakelapparaat 
(vsa), snoer, steker en bevestigingsmaterialen. In een armatuur en spiegelrooster van de ene 

producent kunnen ook een TL-lamp en een vsa van een andere producent worden 
gemonteerd. De groothandel in deze keten heeft van alle onderdelen van het eindproduct 
types van verschillende producenten in zijn assortiment. In de analyse is alleen gekeken naar 

de armaturen en spiegelroosters van de betreffende producent. 

,....-----~ ArmalUU.!:._ 

Figuur 3.1 

Produccnt Roos ln .... 

TL-lamp_ 

vsa 

TL-lamp 

vsa 

Bevest. maleriaal 

Snoer & stcker 

.... 

.... 

.... 

Groothandel 

.... '-----------' 

Goederenstromen 

TL-binnenverlichting 

lnstallateur 

In het vervolg wordt met armatuur gerefereerd aan een combinatie van armatuur en 

spiegelrooster, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

Producent 
De producent is een grote leverancier van lichtartikelen voor de internationale markt. De 
producent fabriceert het grootste dee! van zijn assortiment op voorraad. Derhalve is in het 
onderzoek de fabriek buiten beschouwing gelaten en is vooral gekeken vanuit zijn 
distributiecentrum in Nederland. Vanuit dit distributiecentrum wordt een groot dee! van de 
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Europese markt bediend. In Nederland werkt de producent met vaste aanleverdagen naar de 

groothandel (2 a 3 keer/week). De producent vervaardigt, in het onderzochte domein, 
ongeveer 40 stanclaard-typen armaturen en 50 standaard-typen spiegelroosters. Het aantal 

mogelijke combinaties tussen de armaturen en spiegelroosters is groot. Om kenbaar aan de 

markt te maken, dater differentiatie is in de levertijden van de producten, heeft de producent 

de standaard-producttypes naar levertijden geclassificeerd door middel van een indicatie in 

de prijslijst. Een dee! van de producten, de A-artikelen, kan de installateur binnen 24 uur 

geleverd krijgen. Hiervoor is met een aantal groothandels in Nederland een partnership 

aangegaan. Daarbij is afgesproken dat de groothandels deze producten op voorraad houden. 

Een tweede groep producten, de B-artikelen wordt binnen 14 dagen aan de installateur 

beloofd. Een derde groep C-artikelen heeft een levertijd van 3 tot 6 weken. Naast deze 

standaard-typen worden er non-standaards gemaakt o.b.v. een specifieke klantenwens. Dit 
kan varieren van een simpele verlenging tot een compleet afwijkend armatuur of 

spiegelrooster naar maat en model. Ook een voorgemonteerd armatuur met spiegel, lamp, 

snoer en steker valt onder deze categorie. De levertijd van deze non-standaards varieert van 

6 tot 8 weken. 

Groothandel 
De tweede schakel in de onderzochte keten is een middelgrote groothandel. De markt van de 

groothandel is sterk regionaal georienteerd. De groothandel kenrnerkt zich door een 

informele benadering van de grotendeels kleine installateurs. Slechts enkele van zijn 

afnemers zijn middelgrote installateurs met af en toe grotere projecten. Alie materialen die 
een installateur nodig heeft voor de installatie van TL-binnenverlichting kunnen bij de 

groothandel worden besteld, maar de groothandel kan deze materialen slechts tot een 

bepaalde hoogte uit voorraad leveren. De groothandel is niet structureel ingesteld op orders 

van grote projecten en is beperkt in zijn ruimte voor opslag en transport. 

Installateu r 
De installateur in deze keten is een middelgrote installateur die voornamelijk projecten 

uitvoert in de industriele markt. De projecten varieren van kleine projecten met minder dan 

10 armaturen tot grote projecten met meer dan 100 armaturen. De nadruk ligt daarbij vooral 

op kleine en middelgrote projecten; slechts bij 20 % van zijn projecten gaat het om meer dan 

100 armaturen. De binnenverlichting is voor de projectplanning een belangrijk product, 
omdat de installatie aan het einde van het project plaatsvindt, nadat het overige 

installatiewerk is afgerond. Uitloop van de installatie van armaturen kan de opleverdatum 

van het project in gevaar brengen. Naast het gevaar van uitloop betekenen fouten in de 

aanlevering, dat de monteurs niet volgens planning ingezet kunnen worden. Hierdoor worden 

dure monteursuren niet benut. In geval van te vroege levering moet ruimte worden gecreeerd 
voor tijdelijke opslag van de armaturen, waarbij het risico van diefstal en beschadiging 

bestaat. Derhalve is tijdige en complete beschikbaarheid van de benodigde materialen van 

groot belang voor de installateur. 
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Presta ties 
Naast een analyse van de bedrijven in de keten en de onderlinge relaties, zijn ook de 
logistieke prestaties in de keten zelf gemeten. Het meest opvallende hierbij was bet !age 
percentage orderregels dat compleet en tijdig werd geleverd aan de installateur, terwijl in de 

keten hoge voorraden aanwezig waren. Naast deze !age leverbetrouwbaarheid (gedefinieerd 

als het percentage orderregels dat compleet en op de afgesproken dag wordt afgeleverd) was 
er in de keten ontevredenheid over de communicatie m.b.t. de status van leveringen. De 
installateur gaf te kennen dat hij bij grotere projecten kon !even met een levertijd van enkele 

weken, maar dat het voor hem funest is als hij niet op de hoogte wordt gebracht van 
vertragingen in de levering. Hierdoor is hij namelijk niet in staat in te spelen op de 

problemen door bijvoorbeeld de planning van monteurs te wijzigen of de opleverdatum op 

alternatieve wijze te halen. 

3.3 Probleemstelling en plan van aanpak 

Zowel de producent als de installateur zijn gebaat bij een goed inzicht in de toegevoegde 
waarde van de groothandel in verschillende situaties en het antwoord op de vraag, wanneer 
directe levering van producent aan installateur de voorkeur heeft boven levering via de 
groothandel. Hoewel voor de eenvoud wordt gesproken over direct leveren, wordt niet 

alleen gerefereerd aan de fysieke weg die de goederen afleggen, maar ook aan het 

besteltraject. Deze vraag wordt beantwoord door in eerste instantie de verschillende aspecten 
in het distributieproces te bezien, waar de groothandel toegevoegde waarde kan bieden. Deze 

aspecten volgen uit literatuurstudie en inventarisatie van de belangen en wensen van 
producent en installateur. Vervolgens wordt een raamwerk van verschillende projecten 

ontwikkeld, waarmee voor ieder project kan worden beoordeeld op welke aspecten de 
groothandel toegevoegde waarde biedt. Hiennee is aan te geven voor welke soorten 
projecten directe levering in aanmerking komt. Het zal blijken dat voor grote projecten de 
toegevoegde waarde van de groothandel discutabel wordt en dat een kwantitatieve trade-off 

nodig is om het break-even punt te bepalen. Het gaat daarbij vooral om een trade-off tussen 
enerzijds extra transportkosten van de producent en extra ontvangstkosten bij de installateur 
in geval van directe levering, anderzijds besparingen op de handling en distributiekosten van 

de groothandel in geval van indirecte levering. De kosten van orderverwerking spelen 
daarbij een ondergeschikte rol. 

3.4 Toegevoegde waarde van de groothandel 

Zoals in figuur 3.2 staat weergegeven is distributie als proces te plaatsen tussen het 
installatieproces en het fabricageproces [De Leeuw, 1996]. De producent fabriceert de 

producten, die uiteindelijk aan de bouwplaats moeten worden geleverd . De informatie die 
hiervoor nodig is loopt in beide richtingen. Het installatieproces stelt eisen aan het 
distributieproces m.b.t. de mate van logistieke dienstverlening, terwijl de fabrikant slechts 
een bepaalde mate van flexibiliteit kan bieden om aan deze eisen tegemoet te komen. 
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Fab1icageproces Distributieproces 

__ _...,~ = informatie 

.. =goederen 

Figuur 3.2 Distributie tussen fabricage en installatie 

Uit interviews, observaties en literatuurstudie [Peelen en van Goor, 1991] en [Kotler, 1988] 
komen de volgende aspecten naar voren die in de keten belangrijk zijn en waar de 

groothandel een rol kan spelen: 

1. betrouwbaarheid 

2. snelheid 

3. flexibiliteit om op een gewijzigde leverdatum te reageren 

4. bundeling van verschillende producten 

5. bestelprocedure en gewenst aantal partners 

6. handling- en transportvoordelen 

Een goede logistieke dienstverlening met betrekking tot de materiaalleveringen is van groot 

belang voor de installateur. Hij wil zoveel mogelijk leegloop van zijn monteurs voorkomen 
en het halen van de opleverdatum is cruciaal. Voor de producent is een goede logistieke 

dienstverlening naar de installateurs belangrijk voor zijn imago en derhalve zijn omzet. Door 

de kleinere installateurs via de groothandel te bedienen kan de producent niet alleen de 

logistieke dienstverlening waarborgen, maar ook de transactiekosten drukken. Een toename 

van het aantal direct te leveren kleine orders zou voor hem een stijging van de 

orderverwerkingskosten betekenen. De communicatie tussen groothandel en producent is 

bovendien geautomatiseerd . Ook de installateur had de wens om zoveel mogelijk contact te 

hebben met een leverancier, om zo zijn bestelprocedure te vereenvoudigen. Tenslotte zijn 

handling en transport twee aspecten waar de groothandel een rol kan spelen in het behalen 

van schaalvoordelen. 
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Een punt dat echter onder ogen moet worden gezien is dat de kleine en middelgrote 
groothandel slechts een aantal diensten goed kan verrichten. Immers voor de fabrikant en de 
afnemer moet de toegevoegde waarde in relatie staan tot de benodigde marge voor de 
groothandel als tussenschakel. De al dan niet bewuste specialisatie van de groothandel in 

deze keten heeft ertoe geleid dat de groothandel aan een beperkte afnemerskring een beperkt 
assortiment aanbiedt. In het algemeen geldt dat de specialisatie voortkomt uit de beperkingen 
waaraan de middelgrote groothandel nu eenmaal onvermijdelijk gebonden is. Twee 
belangrijke beperkingen zijn: 

de beschikbare opslagruimte en vervoerscapaciteit 

het voor investering beschikbare kapitaal 

Deze twee factoren bepalen in hoge mate de maximum hoeveelheid van de voorraad die kan 

worden gehouden en de maximale ordergrootte die flexibel en in een keer kan worden 
afgeleverd. 

3.5 Conceptueel raamwerk vanuit ketenperspectief 

Voor de vereiste logistieke dienstverlening en de keuze tussen de verschillende 
distributiescenario's zijn de drie belangrijkste karakteristieken van een project met 

arrnaturen: 

de planningshorizon (korte termijn, lange termijn) 
de omvang van het project in aantallen arrnaturen (groot, klein) 
standaard armaturen of non-standaard armaturen. 

Met een lange termijn planningshorizon wordt een termijn bedoeld, die lang genoeg is dat 
ook de producent een grote betrouwbaarheid kan realiseren. Als voorbeeld kan de termijn 

van 3 weken worden genoemd, die in deze keten is gekozen. Deze drie weken zijn gekozen, 
omdat in de keten met name A- en B-armaturen een rol spelen en er nauwelijks C- of non

standaard armaturen in voorkomen. De termijn van 3 weken is voldoende om de maximale 
levertijd van B-artikelen inclusief de doorlooptijd bij de groothandel te overbruggen. Het 
onderscheid tussen grote en kleine aantallen armaturen is van belang, omdat de groothandel 

bij grote projecten nauwelijks nog toegevoegde waarde kan leveren. In paragraaf 6 zal dit 
verder worden geconcretiseerd. Met non-standaard armaturen tenslotte, wordt gerefereerd 
aan annaturen die op specifieke klantenwens worden geproduceerd. Hieronder vallen ook 
volledig voorgemonteerde arrnaturen. Wanneer men de drie factoren met elkaar in verband 
brengt zoals in figuur 3.3, ontstaan acht soorten projecten met verschillende karakteristieken. 
Aan de hand van dit raamwerk kunnen vanuit ketenperspectief uitspraken worden gedaan, 
die aangeven welk distributiescenario de voorkeur heeft voor een bepaald project. Twee 

soorten projecten komen in aanmerking voor directe levering of in ieder geval voor een 
afweging. Zes projecten komen niet in aanmerking, omdat ze hetzij niet mogelijk zijn, hetzij 
de keus voor indirect leveren (via de groothandel) eenvoudig is te bepalen. 
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Lange tc1mij11 Korte termijn 

Figuur 3.3 Conceptueel raamwerk voor projecten 

De specifieke uitwerking voor verlichtingsarmaturen ziet er als volgt uit: 

De twee korte termijn projecten (groot en klein) waarin non-standaard armaturen 
worden verwerkt zijn in feite "verboden gebied". Het is niet mogelijk om non-standaard 

armaturen op korte termijn van enkele dagen te leveren. Deze producten worden op 

klantenorder gemaakt en hebben een levertijd van meer dan drie weken; 

Kleine projecten met standaard armaturen worden bij voorkeur via de groothandel 

geleverd en besteld, ongeacht of de bestelling kort of Zang van tevoren kan worden 

gedaan. De wens van de installateur is snelle en flexibele uitlevering van kleine aantallen 

en de producent wil schaalvoordelen in transport en orderverwerking. Door het systeem 

van grotere bestelseries naar het vaste verzendadres van de groothandel worden de 

transport- en orderverwerkingskosten niet aan een klein aantal producten toegerekend. 

De groothandel kan deze waarden toevoegen door vootTaad aan te houden; 

Voor kleine aantallen non-standaard producten die ver van tevoren worden besteld geldt 

ook de voorkeur voor levering via de groothandel. Deze kleine aantallen kunnen 

"meeliften" met de grote aanvulorders van de groothandel, waardoor de distributiekosten 

over een groot aantal producten worden verdeeld; 

Grote projecten met standaard armaturen zijn in principe niet toegestaan op korte 
termijn. Grote projecten met standaard armaturen kan de kleine en middelgrote 

groothandel niet ineens uit voorraad leveren. 

In figuur 3.3 blijven twee soorten projecten over; grote projecten met standaard of non

standaard armaturen met een grote planningshorizon. Naarmate een project in omvang 

toeneemt en eerder bekend is, wordt direct leveren steeds interessanter. Voor grotere 
projecten geldt een ruimere planningshorizon, die door de installateur zoveel mogelijk 
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gebruikt kan worden om eerder de bestelling in de keten door te geven. In deze keten is juist 

voor grotere projecten een pilot opgezet om gebruik te maken van overslag bij de 

groothandel. In hoofdstuk 9 wordt deze werkwijze uitgelegd. Toch blijkt in de keten in iets 

grotere projecten voorkeur te bestaan voor levering via de groothandel. Om dit te kunnen 

begrijpen is een nader onderzoek verricht door middel van interviews bij de partners in de 

keten. Hierbij is gekozen voor een kwalitatieve waardering met betrekking tot de afweging 

tussen de dienstverlening en de schaalvoordelen in de fysieke distributie en de bijbehorende 
informatiestromen. In tabel 1 is voor een middelgroot project een dergelijk "gewogen 

scoremethode" uitgewerkt. Elk aspect kreeg een gewicht dat het relatieve belang weergeeft 

van dat aspect. Deze waardering is in overleg met de producent, de groothandel en de 

installateur bepaald en blijft subjectieve elementen bevatten. Elk aspect is voor de 

verschillende distributiescenario's beschreven in een vijfpuntschaal, die va1ieert van zeer 

goed (I 0) tot zeer slecht (2). 

Alternatief II, inschakeling van de groothandel voor zowel de goederen- als de 

informatiestroom, blijkt het meest aantrekkelijk in de keten. De betrouwbaarheid is het meest 

belangrijke aspect voor alle drie de bedrijven. Uit de tabel blijkt een hoge score van 

alternatief II op de aspecten flexibiliteit en bundeling van goederen en bestellingen. 

Tabel 3.1 Gewogen scoremethode voor diverse leveringsvormen van 
middelgrote projecten 

Aspecten Gewicht Score (B) Resultaat A* B 
(A) I II III I II 

Fl Flexibiliteit 20 4 10 6 80 200 
F2 Betrouwbaarheid 30 6 8 6 180 240 
F3 Bundeling (VAL) 20 2 10 6 40 200 
F4 Bestelprocedure 10 4 10 10 40 100 
FS Handling- en 

Transportkosten 20 4 8 4 80 160 

Totale score 100 420 900 

10 = zeer goed, 8 = goed, 6 = matig, 4 = slecht, 2 = zeer slecht 

I = direct leveren (goederen en bestellingen direct door producent) 

II = indirect leveren (goederen en bestellingen via groothandel) 

III = mix I en II (goederen direct, bestellingen via groothandel) 

III 

120 
180 
120 
100 

80 

600 
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De vraag die over blijft is , wanneer een project groot genoeg is om voor directe levering in 
aanmerking te komen en niet meer voor overslag via de groothandel. Om objectief het 

omslagpunt te bepalen wanneer een project (in aantal armaturen) groot genoeg is om in 

aanmerking te komen voor directe levering en/of bestelling zullen de consequenties van 
ieder aspect voor een bepaalde distributiewijze moeten worden gekwantificeerd. Een 

probleem wordt echter gevormd door het feit dat de aspecten naar aard en mate van 
kwantificering (meetbaarheid) van elkaar verschillen. Vooral de extra kosten bij de 

installateur en de verloren omzet in de keten a.g.v. een beperkte logistieke dienstverlening 

zijn moeilijk te bepalen. 

3.6 Kwantitatieve trade-off voor armaturen 

Naarmate een project groter wordt zal de groothandel steeds minder een rol kunnen spelen in 

de bundeling van goederenstromen en flexibiliteit. Een belangrijk beperkende factor daarbij 
is de ruimte voor op- en overslag en de transportcapaciteit. Bij de kwantitatieve trade-off is 

uitgegaan van standaard armaturen. Hierbij is het orderverwerkingsproces relatief 
eenvoudiger. Bij non-standaard armaturen is dit veel moeilijker en zullen de 

orderverwerkingskosten een grotere rol gaan spelen. 

In de trade-off wordt gezocht naar de omvang in ordergrootte, waarbij direct Ieveren 

goedkoper is dan inschakeling van de groothandel. De ordergrootte wordt uitgedrukt in 
aantal pallets, omdat per armatuurtype het aantal armaturen per pallet niet wezenlijk 

verschilt. In het artikel van Irene Hendrickx wordt ook een omslagpunt bepaald. De trade-off 
voor kabelproducten in dat artikel wijkt echter af van degene die hieronder wordt besproken, 

omdat het aantal stuks per pallet grote verschillen kent. 

Er is uitgegaan van de volgende aannames: 

bij levering via de groothandel vindt crossdocking plaats; de inkomende pallets met 
goederen worden tijdelijk opgeslagen en weer doorgeleverd aan de installateur. Er vindt 

dus geen inslag en uitslag in de voorraad van de groothandel plaats; 
de overige materialen voor het verlichtingsproject worden via de groothandel betrokken. 

Hierbij valt te denken aan lampen, schakelmateriaal en aansluitsnoeren. In geval van 
directe levering van de armaturen, vinden er dus twee leveringen op de bouw plaats. In 

geval van indirecte levering bundelt de groothandel de armaturen met de overige 
materialen . Op deze wijze is de bundelfunctie van de groothandel meegenomen in de 
kwantitatieve afweging; 

in geval van levering via de groothandel worden de armaturen door de producent tegelijk 
afgeleverd met andere bestellingen, die zijn bedoeld voor de voorraadaanvulling. Directe 

levering betekent daarom voor de producent een extra stop op de bouwplaats van de 

installateur. De voordelen in het besteltraject worden gekwantificeerd door uit te gaan 
van automatische orderverwerking (EDI) tussen de groothandel en de producent; 
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de groothandel kan maximaal 7 pallets overslaan. Daarboven betaalt hij extra kosten per 

pallet voor het inhuren van transportcapaciteit bij een externe vervoerder; 

voorraadkosten worden in de trade-off niet meegenomen. Bij indirecte levering wordt 
uitgegaan van tijdelijke bufferopslag bij de groothandel , die qua voorraadkosten wordt 
verwaarloosd; 

er vinden geen retouren of naleveringen plaats en de leverdatum verschuift niet. 

Samengevat zijn de volgende kostenelementen van belang: 

Tabel 3.2 Extra kosten en besparingen van logistieke en 
informatiestromen bij direct leveren 

Extra kosten bij directe bestelling en levering Besparingen bij groothandel 

Handmatige order bij de producent Orderverwerking 
(uitgaande van EDI tussen groothandel en 

producent) 

Extra stocft van de vrachtwagen 
van de pro ucent op de bouwplaats Crossdocking activiteiten 

Ontvangst van een levering bij de installateur Uitladen op de bouw 

Naast deze extra kosten en besparingen van de logistieke en informatiestromen bij direct 
leveren is er besparing te verwachten doordat de marge van de groothandel geelimineerd 
wordt. 

Om deze kostenelementen te bepalen is uitgegaan van direct be'lnvloedbare kosten. Een 

tijdstudie van de activiteiten heeft de basis gevormd. Het effect van afwijkingen in de 
kostenbepaling is achteraf met behulp van een gevoeligheidsanalyse nagegaan. 

Kostenbalans direct/indirect 

200 

150 
-<>--Extra kosten 

100 -o- Besparing crossdocking 

50 
-- Besparing in- en uitslag 

0 

lnstallateur-order in# pallets 

Figuur 3.4 Omslagpunt naar directe levering 
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De trade-off in figuur 3.4 geeft een omslagpunt bij ongeveer 9 pallets. De 

capaciteitsbeperking van de groothandel is van doorslaggevende betekenis. In de figuur is 
nog een derde lijn te zien. Deze lijn geeft de besparing bij de groothandel, in geval de pallets 

eerst in de voorraad worden opgenomen. Zoals te verwachten is dit onvoordeliger dan 
crossdocking, omdat extra handling plaatsvindt voor in- en uitslag van ieder product 

afzonderlijk. 

3.7 Resultaten en inzichten 

Door samenhangend inzicht te verschaffen in de karakteristieken van een instal latieproject 

zijn al uitspraken mogelijk over wanneer verschillende distributiescenario's het beste 
toepasbaar zijn. Voor de meeste projecten geldt dat de wensen en belangen van de producent 

en de installateur niet van elkaar verschillen. Uitvoerige kwantitatieve berekeningen zijn niet 
altijd nodig. Alleen de grotere projecten komen in aanmerking voor directe levering, omdat 

de groothandel niet meer in staat is waarde toe te voegen. Het belangrijkste criterium voor 

directe levering van grote zendingen is het volume: bij bulk-leveringen heeft een groothandel 
geen functie en is de opslag- en transportruimte de beperkende factor. Een tweede 

belangrijke uitkomst die uit de gevoeligheidsanalyse van de trade-off volgt, is dat de 
kostenbalans veel gevoeliger is voor de fysieke distributiekosten dan voor de 

orderverwerkingskosten. Dit betekent dat het omslagpunt niet significant verandert als 
overslag bij de groothandel wordt vergeleken met het scenario dat de producent de goederen 
wel direct op de bouw aflevert, maar de bestelling via de groothandel Joopt. Uitgaande van 
gemiddeld 11 armaturen en roosters op een pallet, kan als vuistregel de volgende indeling 

worden gebruikt: 

kleine projecten 

middelgrote projecten 
grote projecten 

: uit voorraad bij de groothandel 

: overslaan bij de groothandel 
: direct vanaf de producent. 

3.8 Algemene toepasbaarheid en toekomstige rol van de 
groothandel 

De aspecten waarop de kleinere groothandel toegevoegde waarde kan bieden, zijn 
waarschijnlijk in meerdere ketens toepasbaar. De kwantitatieve trade-off geldt ook niet 
alleen voor hoogwaardige goederen als TL-arrnaturen, omdat de waardedichtheid in de 

trade-off geheel ontbreekt. Wei is het zo dat er een aantal aannames aan ten grondslag 
liggen, die het specifieke karakter van de onderzochte keten weergeven. De trade-off is 

derhalve niet zonder meer toepasbaar in andere ketens. 

Ondanks dit voorbehoud kan de ontwikkeling onderstreept worden, dat de rol van de 
kleinere groothandel in de distributie verandert, maar van grote betekenis blijft. Deze rol zal 
steeds minder de klassieke kemfunctie van voorraad houden betekenen. In de ontwikkeling 
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van steeds groter wordende assortimenten van de producenten zal deze rot meer en meer 
weggelegd zijn voor de grotere groothandels. De functie van de kleinere groothandel zal 
steeds meer een rol zijn van makelaar in goederenstromen en handelaar in 
informatiestromen. De toegevoegde waarde van de groothandel zit steeds meer in de 
gecombineerde kennis van klanten en van de producent. Met name de kleinere groothandel 
zal het moeten hebben van vormen van specialismen die aansluiten bij lokale marktvormen. 
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Hoofdstuk 4 

Een rekenmodel voor de bepaling van de 
logistieke grondvorm voor 
laagspanningskabel 

Auteur: Ir. I. Hendrickx 

Samenvatting 

Bij het bepalen van de optimale logistieke grondvorm1 zijn drie vragen relevant. 

l. Wat is de optimale routing van de informatiestroom? 
2. Wat is de optimale routing van de goederenstroom? 

3. Waar moet voorraad komen te liggen? 

Het antwoord op de eerste vraag is dat de informatiestroom het beste via de groothandels 
kan !open. Bij directe bestellingen is er een fabrikant per order. Aangezien een installateur 
bijna altijd goederen van meer dan een fabrikant nodig heeft, zal hij per project diverse 

orders moeten plaatsen. Dit kost de installateur meer dan dat hij via een order bij de 
groothandel de producten van alle fabrikanten bestelt. 

De optimale routing van de goederenstroom is ook via de groothandels, om dezelfde reden 
als bij de informatiestroom. Bij indirecte goederenstromen is er minder transport en handling 
bij de installateurs in het web dan bij directe goederenstromen. Een uitzondering hierop zijn 
artikelen waarbij de in- en uitslag in de magazijnen per stuk plaatsvindt. Deze artikelen 
kunnen beter direct van de producent naar de installateurs gaan, omdat het kostenvoordeel 

op transportkosten en handlingkosten bij de installateurs niet opweegt tegen de extra 
handling in de magazijnen. 

De voorraadkosten zijn het laagst als de voorraad bij de producent ligt. Bij centrale voorraad 
(voorraad bij de producent) is de totale (veiligheids)voorraad lager dan bij decentrale 

voorraad (voorraad bij de groothandels). De oorzaak hiervan is een afname van de spreiding 
in de vraag bij afname van het aantal voorraadpunten. In praktijk zal het niet haalbaar zijn 
om alle producten bij de producenten op voo1nad te leggen. Hiervoor zijn twee redenen. Ten 
eerste kunnen de producenten niet altijd snel genoeg leveren om aan de gewenste levertijd 
van de markt te voldoen. Ten tweede kunnen de kosten van het inrichten van een 

overslagpunt bij de groothandel hoger zijn dan het voordeel dat behaald wordt door de 
voorraad bij de producent te leggen. 

1 Bij het bepalen van de optimale logistieke grondvorm is niet gekeken naar het optimaal aantal 

groothandels in het web of het aantal plaatsen waar de producent voorraad neerlegt. Deze vragen 

vallen buiten de scope van het project. 

43 



4.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft een rekenmodel waarmee de kosten van logistieke grondvormen 

worden vergeleken. De resultaten zijn zodanig dat ze ook voor andere producten dan de 
keten-artikelen gelden. De opzet van het rekenmodel verschilt op een aantal punten met het 

model dat beschreven wordt in hoofdstuk 5. Aan het eind van paragraaf 4 wordt nader op de 

verschillen ingegaan. 

4.2 Huidige situatie 

Logistieke grondvorm wordt in dit hoofdstuk als volgt gedefinieerd: de opstelling van de 

primaire functies en de daarbij behorende goederen- en informatiestromen in een bedrijf of 

keten. Een logistieke grondvorm bestaat uit twee delen: de fysieke lay-out en de 

administratieve lay-out. De fysieke lay-out kan verder worden gesplitst in de plaats van het 

voorraadpunt en de routing van de goederenstroom, zie figuur 4.1. 

Figuur 4.1 

Logistieke 
grondvorm 

Fysieke 
layout 

Administratieve 
layout 

Logistieke grondvorm 

Plaats voorraadpunt 
I . producent 
2. groothandel 
3. installareur 
4. geen voorrraadpunt 

Routing goederenstroom 
I. rechrstreeks 
2. via groorhandel 

Routing informatiestroom 
I. rechtstreeks 
2. via groorhandel 

De producent in de keten maakt kabel, waarvan ongeveer 50% naar de ketengroothandel 

gaat. De installateur is een van de grotere in Nederland en maakt dee! uit van een holding. In 

de microcosmos is gekeken naar twee producten die zowel op haspel als op ring geleverd 
worden, in totaal zijn er dus vier artikelen bekeken. Een product is een absolute snelloper in 

de markt en de ander voor de installateur een langzaamloper. Voor de producent is dit tweede 
product echter ook een snelloper. 
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De huidige grondvorm in de keten is weergegeven in figuur 4.2. 

Plaats voorraadpunt: 
Routing goederenstroom: 

Routing informatiestroom: 

Producent 

Producent en groothandel 
Rechtstreeks en via de groothandel 

Rechtstreeks en via de groothandel 

Groothandel Installateur 
r--------- -------- -------------- --- --------------------------..., 
' ' 

D Productie 

\l Voorraadpunt 

0 Overslagpunt 

--• Goederenstroom 

-,.. Informatiestroom 

Figuur 4.2 Huidige grondvorm in de keten 

4.3 Probleemstelling 

Binnen de keten was twijfel of de huidige grondvorm we! optimaal is. Deze twijfel werd 

veroorzaakt doordat de installateur bij de groothandel en producent bestelt met als gevolg 
dubbele informatie- en goederenstromen. Een ander gevolg hiervan is dat zowel de 

producent als de groothandel voorraad moeten aanhouden met dezelfde functie; het 

opvangen van vraagonzekerheid van de installateur. 

Omdat de huidige grondvorm vermoedelijk niet optimaal is, is gekeken naar altematieve 

grondvormen. Om deze alternatieve grondvonnen op basis van kosten met elkaar te 
vergelijken is gekozen voor een rekenmodel. Het doel van het rekenmodel is de optimale 
grondvorm bepalen voor de vier bekeken artikelen. Ook zal gekeken worden welke 

kenmerken van deze vier artikelen bepalend zijn voor de keuze van de optimale grondvorm. 
Hierna volgt een generalisatieslag. 

Bij het bepalen van de optimale grondvorm spelen behalve kosten ook kwalitatieve factoren 
een rol, zoals afhankelijkheid, machtsverhoudingen etc. In het hier gepresenteerde model is 

alleen gekeken naar ketenkosten en zijn kwalitatieve factoren buiten beschouwing gelaten. 
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4.4 Gehanteerde methode 

Vanuit het doel van het model (het vergelijken van grondvormen op basis van kosten) volgt 
een tweetal eisen aan het model. Ten eerste is het voor het vergelijken op basis van kosten 
noodzakelijk dat alle relevante kosten warden meegenomen. Relevante kosten zijn 
grondvormafhankelijke kosten die veranderen als de grondvorm verandert. Tevens moeten 
deze kostengegevens van verschillende schakels vergelijkbaar zijn. 

4.4.1 Relevante kosten 

In figuur 4.3 is aangegeven op welke plaatsen in de keten welke grondvormafhankelijke 
kosten gemaakt warden. Naar effecten van verschillende grondvormen op deze kosten is in 
bet model gekeken. 

voorraadkosten bestelkosten 

:_ ::::_:::-:::::~:::::::::::~~:; -----~ 
.----~~~~~+-----, 

D 
handling magazijnen transportkosten handling installateur 

Figuur 4.3 Grondvormafhankelijke kosten 

Om kostengegevens uit verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken is het noodzakelijk 
dat de kostenopbouw gelijk is. Binnen de bedrijven bleek het moeilijk om precieze 
kostengegevens te achterhalen, omdat elk bedrijf een andere manier had om kosten aan 
activiteiten toe te wijzen. Ook wilde de bedrijven niet alle kostengegevens vrijgeven. Dit 
gold vooral voor strategisch belangrijke gegevens zoals bijvoorbeeld productiekostprijs. 

Om toch een vergelijking tussen grondvormen mogelijk te maken zijn alleen de variabele 
kosten van activiteiten gebruikt. De meeste kosten zijn gebaseerd op arbeidskosten per 
activiteit. Waar dit niet mogelijk was (bijv. transportkosten) is met behulp van betrokken 
medewerkers en bestaande kostentoewijzingen een schatting gemaakt. Er is op gelet dat de 
basis van deze schattingen voor alle bedrijven gelijk was . Door het wijzigen van de 
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grondvorm zullen op den duur ook een aantal vaste kosten verdwijnen. Dit is in het model 

nfet meegenomen, omdat het onmogelijk bleek deze kosten voor alle ketenbedrijven op 

zodanige wijze te achterhalen dat vergelijking mogelijk was. Dit neemt niet weg dat de vaste 

kosten belangrijk zijn. Voordat een grondvorm werkelijk gewijzigd wordt moet dan ook eerst 

het effect op de vaste kosten bekend zijn. 

4.4.2 Effecten grondvormwijziging 

De tweede eis aan het model is dat alle kosteneffecten van een grondvormwijziging 

meegenomen worden. De in eerste instantie gekozen keten-benadering bleek hiervoor te 

beperkt. Beslissingen binnen de keten hebben ook effect buiten de keten en andersom. Als 

een order drie regels bevat en een regel wordt direct besteld dan moeten de overige regels 

(van andere fabrikanten) ook nog besteld worden. Door alleen naar de keten te kijken ( 1 

regel) worden deze effecten niet meegenomen. Kosten moeten dus niet worden bepaald aan 

de hand van figuur 4.3, maar aan de hand van figuur 4.4, waarin het zogenaamde web staat 

weergegeven. Vanwege de overzichtelijkheid zijn in figuur 4.4 niet alle goederen- en 

informatiestromen getekend. 

n m 

Producent Groothandels Installateurs 

Figuur 4.4 Web waarin de keten zit 
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4.4.3 Vergelijk met model uit hoofdstuk 5 

De opzet van de rekenmodellen uit dit hoofdstuk en hoofdstuk 5 verschilt op een aantal 

belangrijke punten: 

In hoofdstuk 5 wordt uitgegaan van de huidige grondvorm in de keten, hetgeen wil 

zeggen dat de plaats van de voorraadpunten wordt gehandhaafd, alsmede de koppeling 
van fysieke en administratieve stromen. In hoofdstuk 4 wordt de huidige grondvorm ter 

discussie gesteld. In dit model worden de ligging van het voorraadpunt en de routing van 

de goederen- en informatiestromen apart beschouwd. 

In het model van hoofdstuk 4 zijn de resultaten van een onderzoek op productniveau 
(microkosmos) vertaald naar algemene conclusies. In het model van hoofdstuk 5 is een 

algemeen rekenmodel ontworpen dat geldig is voor alle artikelen die op voorraad 

kunnen liggen bij de groothandel. Aan de hand van dat model is voor de 

materiaalbehoefte in zijn geheel (aggregaat-niveau), bij projecten in de utiliteitsmarkt, 

een afweging gemaakt tussen directe en indirecte stromen. Vervolgens is, uitgaande van 

de gevonden resultaten, per productgroep dezelfde afweging gemaakt. Deze afweging 

per productgroep is te vergelijken met de afweging per fabrikant gemaakt in 

hoofdstuk 4. 

4.5 Verschillende scenario's 

Door alle mogelijkheden uit figuur 4.1 te combineren ontstaan 14 scenario's. Om de 

modelbouw te vereenvoudigen en het rekenwerk te verminderen is gekeken of op voorhand 

al scenario 's konden afvallen. Voor acht scenario's bleek dit mogelijk te zijn. 

Als eerste vielen de vier scenario 's af waarbij er geen voorraad in de keten ligt. De 

doorlooptijd bij de producent was te lang om aan de geeiste levertijd vanuit de markt te 

voldoen. Ook de scenario's waarbij de voonaad bij de installateurs ligt zijn afgevallen. Alie 

ketenpartijen waren het er over eens dat dit geen haalbaar scenario was, onder andere 

vanwege de hoge waarde van de producten, kans op diefstal en ruimtegebrek bij de 

installateurs. 

Uiteindelijk zijn er zes scenario's met het model doorgerekend. Als eerste de vier scenario 's 

waarbij de voorraad alleen bij de producent ligt. Ten tweede de twee scenario 's waarbij de 

groothandels voorraad aanhouden. 

4.6 Resultaten en inzichten 

In de volgende subparagraven staan de resultaten per grondvormdeel. 
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4.6.1 Fysieke lay-out: plaats van het voorraadpunt 

De totale voorraad in het web is het laagst als de voorraad bij de producent ligt. De oorzaak 
hiervan is een stijging van de veiligheidsvoorraad bij stijging van het aantal voorraadpunten 

in het web. Als de voorraad bij de producent ligt, ligt er op een plaats in de keten voorraad. 

De vraag komt ook binnen op een punt in het web. Als de groothandels voorraad aanhouden 
ligt er op meer plaatsen voorraad. Vanwege de web-benadering komt er dan namelijk bij alle 

groothandels voorraad te liggen. Dit betekent dat de vraag op meerdere punten binnen komt. 

De spreiding in de vraag bepaalt de hoogte van de veiligheidsvoorraad. Bij decentrale 
voorraad (voorraad bij de groothandels) is de totale spreiding in de vraag groter dan bij 

centrale voorraad (voorraad bij de producent). 

4.6.2 Fysieke lay-out: routing van de goederenstroom 

Er zijn twee mogelijkheden voor de routing van de goederenstroom: 

1. rechtstreeks van producent naar installateurs (direct); 

2. via de groothandels van producent naar installateurs (indirect). 

De kosten die samenhangen met de routing van de goederenstroom zijn: transportkosten, 

handlingkosten magazijnen en handlingkosten installateurs. 

Transportkosten 
Als alleen gekeken wordt naar transportkosten, dan kan er het best indirect geleverd worden. 
Bij directe leveringen is er meer transport nodig dan bij indirecte leveringen. De oorzaak 

hiervan is het effect van de zogeheten bundelfactor. De bundelfactor is het percentage orders 
van installateurs dat producten van twee of meer producenten bevat. In de bekeken keten 

was de bundelfactor 70%. Dit betekent dat als een producent direct levert er in 70% van de 
gevallen alsnog transportkosten door de groothandels gemaakt worden om producten van 

andere producenten leveren. Als alle producenten direct zouden leveren wordt dit effect 
versterkt en is er n betekent dat als een producent dire 
In figuur 4.5 is een voorbeeld uitgewerkt. Als er bij indirecte levering 10 orders tussen 

installateurs en groothandels gaan, dan gaan er bij directe leveringen 10 orders tussen 
installateurs en producent en 7 orders tussen installateurs en groothandels. 

Bij indirecte goederenstromen is er weliswaar extra transport nodig tussen producenten en 
groothandels. Deze kosten zijn echter relatief laag vanwege de hoge bezettingsgraad van 

vrachtwagens op dit traject. Deze extra kosten wegen dan ook niet op tegen bet effect van de 
bundelfactor. 
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Indirecte leveringen 
I 0 orders 

Directe leveringen 
7 orders 

D 
10 orders 

Producent Groothandel Installateur 

Figuur 4.5 Directe versus indirecte goederenstromen 

Direct transport is duurder voor alle artikelen waarvoor de transportkosten per afleveradres 
van de groothandels kleiner of gelijk zijn aan dat van de producent. Voor de meeste 

producten geldt dit, aangezien de groothandels meer atleveradressen hebben in een kleiner 
gebied. Hierdoor zijn de kosten per atlevering lager dan die van de producent die minder 

atleveringen heeft in een groter gebied . 

Indirecte leveringen zijn dus om twee redenen goedkoper. Ten eerste is er minder transport 
nodig, vanwege de bundelfactor. Ten tweede is het transporttarief bij indirecte leveringen 

lager dan bij direct leveringen. 

Handlingkosten magazijnen 
De handlingkosten in de magazijnen zijn bij directe leveringen lager dan bij indirecte 

leveringen. Dit geldt voor al1e producten waarvoor de totale handlingkosten bij directe 
leveringen lager zijn dan bij indirecte leveringen. Dit zal meestal het geval zijn aangezien er 
bij directe leveringen een keer handling plaatsvindt, narnelijk uitslag van producent naar 

installateurs. Bij indirecte leveringen zijn er drie handlingactiviteiten: 

1. uitslag van producent naar groothandels; 
2. inslag bij groothandels; 
3. uitslag van groothandels naar instal1ateurs. 

Handlingkosten installateurs 
Met 'handlingkosten in stallateurs ' worden de aankomstkosten bij de installateurs bedoeld . 
Deze kosten worden veroorzaakt door de tijd dat men op de bouw bezig is met ontvangst en 
uitladen van de goederen . Een gedeelte van deze kosten zijn aankomst-afhankelijk zoals : het 
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zoeken naar de persoon die voor ontvangst kan tekenen etc. Een ander gedeelte is regel

afhankelijk; het uitladen van de goederen. 

Vanwege het bundeleffect kan er het best indirect geleverd worden. De groothandels leveren 

ongeveer 5 orderregels per order, de producent gemiddeld 2,5. Dit betekent dat bij indirecte 
leveringen de aankomstafhankelijke kosten over meer regels verdeeld worden, waardoor de 

aankomstkosten per regel lager zijn dan bij directe leveringen. De totale regelafhankelijke 
kosten zijn bij directe en indirecte leveringen gelijk. 

4.6.3 Administratieve lay-out: routing van de bestellingen 

De kosten die samenhangen met de routing van de bestellingen zijn de bestelkosten. 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de transportkosten en handlingkosten installateurs. 
Vanwege het bundeleffect zijn indirecte bestellingen goedkoper dan directe bestellingen, 

omdat er minder orders nodig zijn in het web. 

Een gevolg van indirecte bestellingen is dater ook bestellingen tussen groothandels en 

producenten zijn. Deze kosten zijn echter vele malen kleiner dan de bestelkosten van de 
installateurs. Dit komt omdat er tussen groothandels en producenten veel met EDI wordt 

besteld, terwijl veel installateurs nog telefonisch of via de fax bestellen . Verder zijn er bij het 
bestelproces bij de installateurs veel mensen betrokken. Hierdoor zijn de bestelkosten van de 

installateurs relatief hoog ten opzichte van de groothandels. 

4.6.4 Conclusies 

Aile kosten die in paragraaf 6.1 tot en met 6.3 staan worden bij de kostenberekeningen in het 
rekenmodel meegenomen. Het model berekent per product de kosten op jaarbasis. De 
resultaten zijn ook geldig voor andere producten dan de ketenproducten. 

De voorraadkosten zijn het laagst als de voorraad bij de producent ligt, omdat de 
voorraadhoogte in het web dan het laagst is. Daar komt bij dat de ruimtekosten bij de 

producent in de meeste gevallen lager zijn dan bij de groothandels. De resultaten zijn 
productonafhankelijk en ongeacht de productkarakteristieken is het dus altijd goedkoper om 

voorraad centraal aan te houden dan decentraal. 

De routing van de bestellingen kan het beste via de groothandels !open. Vanwege het 
bundeleffect is het totaal aantal orders in het web dan het laagst. Meerdere orders van 

installateurs naar producenten kunnen gecombineerd worden tot een order met producten van 
meerdere producenten naar de groothandel. 

De routing van de goederenstroom laat geen eenduidig beeld zien. De transportkosten en 

handlingkosten installateurs zijn het laagst bij indirecte leveringen. Dit komt omdat er 
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vanwege het bundeleffect minder transport en handling installateurs is bij indirecte 
leveringen. De handlingkosten magazijnen zijn echter het laagst bij directe leveringen. Bij 

directe leveringen zijn er minder handlingactiviteiten in het web. Per product en producent 

zal bekeken moeten warden of de extra handlingkosten bij indirecte leveringen opwegen 
tegen het voordeel dat behaald wordt op transportkosten en aankomstkosten installateurs. 

Van de onderzochte vier artikelen waren er twee waarvoor direct leveren goedkoper was en 
twee waarvoor indirect goedkoper was. Het verschil tussen deze artikelen is de manier 

waarop handling plaatsvindt. Voor een paar artikelen vond de in- en uitslag per stuk plaats. 

Bij deze artikelen wogen de extra handlingkosten niet op tegen het voordeel op 

transportkosten en de handlingkosten installateurs. Deze artikelen kunnen dus het best direct 
geleverd warden. Bij het andere paar artikelen vond de in- en uitslag respectievelijk met 16 
en 32 stuks plaats. De extra handlingkosten per stuk waren daarom relatief klein. Het 

voordeel op transportkosten en handlingkosten installateurs was dan ook grater dan de extra 
handlingkosten. Deze artikelen kunnen dan ook beter indirect geleverd warden. Na een 

gevoeligheidsanalyse bleek dat het omslagpunt bij twee stuks per handling lag. Zodra er dus 
twee of meer artikelen tegelijk gehandeld warden zijn indirecte goederenstromen goedkoper. 

In het model in hoofdstuk 3 is ook een omslagpunt berekend. Het omslagpunt daar (9 
pallets) is niet het zelfde als het omslagpunt in dit artikel (2 stuks per pallet). In hoofdstuk 3 

is gekeken hoeveel pallets een order moet bevatten wil direct leveren goedkoper zijn. Dit 
speelde in de armaturenketen, omdat daar de ordergrootte verschilde en de groothandel 

relatief klein is. In dit artikel is gekeken hoeveel stuks een pallet moet bevatten wil indirect 
leveren goedkoper zijn. In deze keten verschilde het aantal stuks per pallet sterk. 

In tabel 4.1 staat bovenstaande samengevat. Bij de routing van de goederenstroom staat een 

vraagteken omdat het niet mogelijk is voor alle artikelen een eenduidige uitspraak te doen. 
Dit is we! mogelijk voor de plaats van het voorraadpunt en de routing van de bestellingen. 
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Tabel 4.1 Optimale grondvorm 

Centraal Decentraal 

Plaats voorraadpunt * 

Direct Indirect 

Routing goederenstroom ? 

- transport * 
- handling magazijnen * 
- handling installateurs * 

Routing bestellingen * 
* optimaal 

In figuur 4.6 staan verschillende grondvormen. Grondvonn A is optimaal als er een product 
tegelijk gehandeld wordt en grondvorm 2 als er twee of meer producten tegelijk gehandeld 
worden. Van de scenario 's waarbij de voorraad bij de groothandels ligt bleek grondvorm C 

het goedkoopst. 

Grondvorm A: I produkt per handling ,- - - -- - -- - -- -- -- - - - -: 

~I 1,--------'----~----,I 

Grondvorm B: meer dan I produkt per handling 

11 f?iuulUU-: QT HF~I 

Grondvorm C: voorraadpunt bij groothandels 

fl ,---f-- f96f--f H·~I 
Producent Groothandel Installateur 

Figuur 4.6 Alternatieve grondvormen 
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Haalbaarheid 
In de bekeken keten bleken grondvonnen A en B niet haalbaar. Het was onmogelijk om met 

de hufdige keteninrichting binnen 24 uur aan de installateurs te leveren als de voorraad bij de 

producent ligt. De installateur in de keten gaf aan dat deze 24-uurs-levering erg belangrijk 
voor hem was. Wil men toch binnen 24 uur aan de installateurs leveren en de voorraad bij de 

producent houden dan moet de huidige keteninrichting veranderen, dit veroorzaakt extra 

kosten. Voor welk soo11 artikelen is een dergelijke investeriog wenselijk en haalbaar. 

Het verschil tussen grondvorm A/B en C zijn de vooITaadkosten; bij grondvorm C zijn deze 
hoger. Aangezien een wijziging van de huidige inrichting kosten met zich meebrengt, mogen 

deze kosten niet hoger zijn dan de 'winst ' op voorraadkosten. Voor artikelen waarbij 

grondvorm A/B en C qua kosten dus dicht bij elkaar liggen is het waarschijnlijk dat de 
meerkosten van het herinrichten groter zijn dan het kostenvoordeel op voorraadkosteo. Dit 

zijn enerzijds artikelen met relatieve lage voorraadkosten; de voorraadkosten hebben weinig 
invloed op de totale kosteo. Dit zijn artikelen met de volgende productkarakteristiekeo: lage 

waardedichtheid, !age vraagonzekerheid en/of hoge handlingkosten. 

Als de waardedichtheid van een product laag is, is het aandeel van de voorraadkosten in de 

totale kosten klein. Met als gevolg dat het verschil tussen grondvorm A/B en C klein is. Het 
verschil tussen A/B en C zijn namelijk de voorraadkosten. 

• Waardedichtheid != Yoorraadkosten != Aandeel voorraadkosten totale kosten != Yerschil 

A/B met C klein 

Producten met een lage vraagonzekerheid hebben een kleine spreiding. Dit betekent dat de 
veiligheidsvoorraad laag is , waardoor de voorraadkosten (relatief) laag zijn. Het aandeel 

voorraadkosten in de totale kosten is dan klein, waardoor het verschil in kosten tussen 

grondvorm A/B en C klein is. 

• Yraagonzekerheid ! = Yei I he idsvoorraad i = Yoorraadkosten i = Aandeel voorraadkosten 

totale kosten i = Yerschil A/B met C klein 

Bij producten met hoge handlingkosten is het aandeel haodlingkosten in de totale kosten 
groot. Hierdoor is het aandeel voorraadkosten in de totale kosten relatief klein. Waardoor het 

verschil tussen grondvorm A/B en C klein is. 
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• Handlingkosten f = Aandeel handlingkosten t.o.v. totale kosten i= Aandeel voorraadkosten 

totale kosten i = Verschil A/B met C klein 

Anderzijds zijn dit artikelen met hoge herinrichtingskosten, dit zijn artikelen met een grote 

volumestroorn. Dit zijn producten met een grote vraag en/of producten met een groot 

volume. 

Als de vraag van een product groot is, zijn er veel handlingactiviteiten. Er zijn veel 

aanpassingen noodzakelijk voor het inrichten van een overslagpunt. Het verschil tussen B en 

C is klein, omdat bij C de kosten van bet inrichten van het overslagpunt moeten worden 

opgeteld. 

• Vraag i= Handlingactiviteiten i= Herinrichtingskosten i= Verschil B met C klein 

Producten met een groot volume hebben veel handlingactiviteiten. Veel aanpassingen zijn 

noodzakelijk voor het inrichten van het overslagpunt, met als gevolg dat het verschil tussen 

grondvorm B en C klein is. 

• Vraag j = Handlingactiviteiten j = Herinrichtingskosten j = Verschil B met C klein 

Om te bepalen of grondvorm A/B of C optimaal is kan de flow-chart uit figuur 4.7 gebruikt 

worden. 
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Figuur 4.7 

Is het 111ogclijk om a.an 

de levertijd wens van de 

kLrnt 1e voldoen als via een 

ovt'rsla~punt gcleverd 

word!? 
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Is het kostcnvoordeel 

op voorraadlrnSl l.'n 

groo\ genoC'.g om i.:cn 

overslagpunt in te 

ri chien? 

Voorraad bij producent 
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Voorraad 
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G roothandels 

Flow-chart voor bepaling plaats voorraadpunt 
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Hoofdstuk 5 

Een kwantitatieve analyse van de 
verzamelfunctie van de groothandel in de 
utiliteitsmarkt. 

Auteurs: ir. M. Rook en ir. M . Allessie 

Samenvatting 

In dit artikel staat de verzamelfunctie van de technische groothandel bij installatie-projecten 

in de utiliteitsmarkt centraal. De bundeling van goederen- en infonnatiestromen tussen 
fabrikanten en installateurs door de groothandel zorgt voor belangrijke besparingen op 

logistieke kosten bij de fabrikant en de installateur. Daartegenover staat dat de aanwezigheid 
van de groothandel in de bedrijfskolom ook logistieke kosten met zich meebrengt. Een 

economische afweging wijst uit dat de groothandel in de meeste gevallen toegevoegde 

waarde heeft. Directe levering door de fabrikant aan de installateur is economisch gezien 

alleen zinvol bij kleine ordergroottes van de groothandel bij de fabrikant en bij producten 

die, bijvoorbeeld vanwege een groot volume, hoge transportkosten hebben. Tevens kan met 

behulp van het in dit artikel beschreven model voor individuele product(groep)en bepaald 

worden wat het verschil in logistieke kosten is tussen indirecte aanvoer via de groothandel 

en directe aanvoer vanaf de fabrikanten. 

5.1 lnleiding 

In de elektrotechnische installatie-branche zijn duizenden installatiebedrijven werkzaam. Zij 
maken gebruik van een veelheid aan materialen, geproduceerd door vele honderden 

fabrikanten. De installatiematerialen kunnen worden betrokken van de fabrikant zelf (of zijn 

dealerorganisatie) en van de technische groothandel. Bij de leverancierskeuze spelen 

voornamelijk logistieke performance (levertijd en leverbetrouwbaarheid), 

informatievoorziening (technische informatie, beschikbaarheid) en commerciele aspecten 

(prijs, korting) een rol. 

De toegevoegde waarde van de groothandel ligt in de bundeling van goederen- en 

informatiestromen tussen fabrikant en installateur. 
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Figuur 5.1 Directe levering 
z*x stromen 

Figuur 5.2 lndirecte levering 
z+x stromen 

De groothandel zorgt ervoor dat het aantal product- en informatiestromen in de 

bedrijfskolom afneemt. Uitsluitend directe levering van z fabrikanten aan x afnemers 
betekent z*x stromen, indirecte levering z+x stromen. Zo kan de aanwezigheid van een 
groothandel in een bedrijfskolom met 500 fabrikanten en 10000 afnemers voor een 

maximale reductie van bijna vijf miljoen stromen zorgen. 

De aanwezigheid van de groothandel in de bedrijfskolom heeft voor zowel installateur als 
fabrikant voordelen. In het onderstaande zijn de belangrijkste logistieke voordelen genoemd. 
Andere, meer kwalitatieve aspecten worden belicht in hoofdstuk 3 van dit boek. 
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Voordelen voor de installateur 
lagere bestelkosten 
De installateur kan bij een besteladres 

terecht voor producten van 

verschillende fabrikanten. De vaste 

kosten per bestelling zijn doorgaans vrij 

hoog; door producten van verschillende 

fabrikanten in een keer bij de 

groothandel te bestellen kan het aantal 
orders en daarmee de bestelkosten 

worden beperkt. 

minder aankomsten 
Door bij de groothandel te bestellen 

wordt het aantal leveranties 

geminimaliseerd . Daarmee dalen de 
kosten van handling-in, temeer daar bij 

de afhandeling van frequente leveringen 
van de groothandel routine-effecten 

optreden. 

korte levertijd 
De levertijd van de groothandel is 

doorgaans korter dan die van de 
fabrikanten. Dit geeft de installateur 

meer flexibiliteit in het bestelproces. 

Voordelen voor de fabrikant 
lagere verkoopkosten 

De afname van de groothandel vormt 

een bundeling van de afname van de 

installateurs. De fabrikant krijgt 

derhalve minder, maar grotere orders 

binnen, zodat de kosten van 

orderverwerking dalen. 

minder zendingen 

Door de grotere bestelhoeveelheden van 

de groothandel kunnen handling en 

transport efficienter plaatsvinden. Het 

aantal stops, een van de belangrijkste 

costdrivers van transport, daalt bij 

levering aan de groothandel aanzienlijk. 
lagere facturerin gskosten 

Het lagere aantal orders zorgt voor een 
evenredig lager aantal facturen bij 

dezelf de omzet. 

Ter illustratie is in figuur 5.3 de verhouding tussen het aantal afnemers en de logistieke 

kosten weergegeven. Deze komt voort uit een recent intern onderzoek bij een fabrikant van 

lichtbronnen en -armaturen, waarbij is gebleken dat een reductie van het huidige aantal 

afnemers (x in figuur 5.3) tot vijf een jaarlijkse besparing op logistieke kosten van 40% 
oplevert. 
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Besparing op 
logistieke kosten 
(%) 

40 

0 

5 x-1 x 

Aantal 
afnemers 

Figuur 5.3 relatie tussen aantal afnemers en logistieke kosten bij de fabrikant 

In het voorgaande is reeds aangegeven dat de groothandel zorgt voor lagere logistieke kosten 

en transactiekosten bij fabrikant en installateur. Daartegenover staat dat de groothandel een 

extra schakel in de keten vormt en dus ook kosten met zich meebrengt. De vraag is nu of het 

kostenvoordeel bij fabrikant en installateur opweegt tegen de extra kosten van de 

groothandel. 

5.2 Probleemstelling 

Het is onduidelijk of de logistieke kostenvoordelen die bij indirecte levering optreden voor 

de fabrikant en installateur opwegen tegen de extra logistieke kosten die een extra schakel in 

de keten (de groothandel) met zich meebrengt. Dit is terug te voeren op het feit dat de 

logistieke ketenkosten van direct en indirect leveren onbekend zijn. Het onderzoek dat in dit 
hoofdstuk wordt belicht heeft als doe! het vaststellen van de optimale inrichting van de 

goederenstromen in de bedrijfskolom en het daaruit afleiden van vuistregels voor bestellen 

en leveren in de praktijk, op operationeel niveau (bestellers/verkopers) en op strategisch 

niveau (gevolgen voor de verschillende schakels in de keten op langere termijn). 
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5.3 Methode 

Het onderzoek gaat uit van een vereenvoudigde bedrijfskolom, met meerdere fabrikanten 

(ingedeeld in zeven groepen), een groothandel en meerdere installateurs. Gekozen is om bij 

de analyses uit te gaan van de huidige grondvonn van de keten, hetgeen wil zeggen dat de 

plaats van de voorraadpunten wordt gehandhaafd, alsook de combinatie van fysieke en 

administratieve stromen. Een meer ingrijpende benadering, waarbij verschillende mogelijke 

grondvormen worden afgewogen, is te vinden in hoofdstuk 4 van dit boek. 

Onderwerp van het onderzoek is het totale assortiment van de groothandel. 

Indirect 
leveren: 

Direct 
leveren: 

Figuur 5.4 

F2.br;"ant Gr h«'det 11·.stiJlllllet..· 

H~ng-ln 

: I Handling-out H O.s1nbulie H HOOUl•ng·in j ; 

I 
-- -- -- --- -- ----- -- -- -- ------ - -----t · ··· 

I 

' Kiah! enorder -on 1koppelpun1 

Beschouwde scenario's (fysieke stroom) 

De twee scenario 's die worden beschouwd zijn weergegeven in figuur 5.4. In beide 

scenario's zullen de fysieke activiteiten van handling-out bij de fabrikant tot en met 

handling-in bij de installateur worden meegenomen, alsmede de administratieve activiteiten 

die betrekking hebben op het bestelproces en de facturering. 

Het onderzoek wordt primair benaderd vanuit de projecten van de installateur. Het doel is 

om, gegeven de installatie-projecten, de logistieke ketenkosten te minimaliseren. Dit is 

mogelijk door de bestelstrategie (direct/indirect leveren) te optimaliseren. Besloten is 

derhalve de volgende scenario's in samenhang te onderzoeken: 

1. leveren van de producten via het directe kanaal; 

2. leveren van de producten via het indirecte kanaal. 

Een rekenmodel is ontworpen aan de hand waarvan de logistieke kosten in de keten bij 

aanvoer via het directe kanaal vergeleken kunnen worden met de logistieke kosten bij 
aanvoer via het indirecte kanaal. 

De afweging tussen direct en indirect leveren is gemaakt op basis van de variabele 

ketenkosten van de verschillende per project te bestellen producten. Een essentieel begrip bij 

deze afweging is het klantenorder-ontkoppelpuot. Het klantenorder-ontkoppelpunt is dat punt 
in de keten tot waar een klantenorder (in dit geval van de installateur) doordringt in de 
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besturing van de goederenstroom. In het directe kanaal ligt dit punt na het voorraadpunt van 
de fabrikant en in het indirecte kanaal na het voorraadpunt van de groothandel (hetgeen is 

weergegeven in figuur 5.4). Het klantenorder-ontkoppelpunt is van belang, omdat de 
voordelen van gebundelde leveringen stroomafwaarts van dit punt in de keten gerealiseerd 

warden en de kosten van een extra schakel in de keten stroomopwaarts van dit punt gemaakt 
warden. 

5.4 Vergelijk met het model uit hoofdstuk 4 

De opzet van het rekenmodel in dit hoofdstuk verschilt op een aantal belangrijke punten van 
het model zoals dat in hoofdstuk 4 is beschreven: 

In het model dat in dit hoofdstuk beschreven wordt, wordt uitgegaan van de huidige 

grondvorm van de keten, hetgeen wil zeggen dat de plaatsen van de voorraadpunten 
warden gehandhaafd, alsook de koppeling van fysieke en administratieve stromen. In het 

rekenmodel zoals beschreven in hoofdstuk 5 wordt de huidige grondvorm ter discussie 

gesteld. In dat model wordt de Jigging van bet voorraadpunt en de routing van de 
goederen- en informatiestromen apart beschouwd. 

In het model in hoofdstuk 4 zijn de resultaten van een onderzoek op productniveau 

(microkosmos) vertaald naar algemene conclusies. In dit hoofdstuk, hoofdstuk 5, is een 
algemeen rekenmodel ontworpen dat gelclig is voor alle artikelen die op voorraad 

(kunnen) liggen bij de groothandel. Aan de hand van clat model is voor de 
materiaalbehoefte in zijn geheel (aggregaat-niveau), bij projecten in de utiliteitsmarkt, 
een afweging gemaakt tussen directe en indirecte stromen en vervolgens is , uitgaande 
van de gevonden resultaten, per productgroep dezelfde afweging gemaakt. Deze 

afweging per productgroep is te vergelijken met de afweging per fabrikant gemaakt in 
hoofdstuk 4 . 
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5.5 Logistieke ketenkosten 

Er zijn drie logistieke kostensoorten in de keten: 

De order-afhankelijke kosten. 
Hier vallen bijvoorbeeld de stopkosten bij distributie, een deel van de facturering, 
communicatie etc. onder. 
De orderregel-afhankelijke kosten. 
Hiermee hangen bijv. de kosten van het uit het magazijn halen (picken), de orderregel 

vastleggen etc. samen. 

De aantal-afhankelijke kosten. 
Hieronder vallen de kosten die gemaakt warden voorafgaand aan het klantenorder
ontkoppelpunt, zoals bijv. de voorraadkosten, de transportkosten tussen fabrikant en 

groothandel etc .. Deze kosten hangen niet direct samen met een order of een orderregel 
van de installateur, maar wel met het volume van de productstroom. Ze zijn daarom 

toegewezen aan een eenheid2 van het product zelf. 

De logistieke kosten zijn voor elk kanaal te beschrijven aan de hand van de onderstaande 

vergelijking: 

Logistieke kosten in het kanaal : K
0 
* o + K, * r + K

0 
* a (1) 

waarbij, 
K

0
: De order-afhankelijke kosten in het kanaal (per order); 

K,: De regel-afhankelijke kosten in het kanaal (per orderregel); 

K
0

: De aantal-afhankelijke kosten in het kanaal (per eenheid); 

o: Het aantal orders; 

r: Het aantal orderregels; 

a: Het aantal benodigde eenheden. 

De logistieke kosten in de keten zijn op onderstaande wijze vastgesteld: 

Kosten van de installateur 

Voor de kosten van de installateur zijn gegevens gebruikt van een groot installatiebedrijf, 

ervan uitgaande dat deze waarden representatief zijn voor andere installateurs. De kosten 
van de installateur liggen allen stroomafwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt. 

Kosten van de groothandel 

De kosten van de groothandel zijn door middel van Activity Based Costing vastgesteld 
bij een volgesorteerde groothandel in de ET-branche. 

2 Als eenheid is de inkoopeenheid van de installateur genomen. Meestal zijn dit stuks of meters. 
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Kosten van de fabrikant 

Voor de activiteiten van de fabrikant stroomafwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt 

in de keten is aangenomen dat de kosten van die activiteiten gelijk zijn aan de kosten 
van dezelfde activiteiten bij groothandel. De effecten van de verwachte Iagere efficiency 

van de fabrikant, met name bij orderverwerking en distributie, zijn kwaJitatief verwerkt 
in de conclusies. 

De kosten bij de fabrikant van activiteiten stroomopwaarts van het klantenorder

ontkoppelpunt zijn er alleen in het indirecte kanaal (zie figuur 5.4 ). In het directe kanaal 
liggen alle beschouwde activiteiten van de fabrikant stroomafwaarts van het 

klantenorder-ontkoppelpunt. Dit zijn de kosten van handling-out bij de fabrikant , 
transport naar de groothandel en de daarmee samenhangende informatiestromen. 

Deze logistieke kosten verschillen sterk per producttype. Ze hangen van vele 

productkarakteristieken af (zoals waarde, afzet, risico, gewicht, volume etc.) en zijn erg 
divers . Het is bij het grote aantal verschillende fabrikanten in de branche (met 
evenzovele werkwijzen) niet mogelijk om deze kosten voor voldoende product(groep)en 

te bepalen. 

Om de afweging tussen directe en indirecte stromen te kunnen maken is besloten om het 
kostenverschil stroomopwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt als variabele aan te 
houden en uit te rekenen bij welke waarde hiervan het omslagpunt voor direct/indirect 

leveren ligt. Het voordeel van deze werkwijze is dat de berekeningen los staan van de 
vele en diverse karakteristieken van de producten. Het omslagpunt kan los van deze 

karakteristieken bepaald worden, waarna per product(groep) bepaald kan worden wat de 
specifieke kosten ten opzichte van het omslagpunt zijn. 

De afweging die gemaakt wordt is tussen de logistieke kosten bij aanvoer via de groothandel 
(indirect) en de logistieke kosten bij aanvoer via het directe kanaal (fabrikant - installateur). 
Het gaat daarmee om het kostenverschil tussen aanvoer via het indirecte en aanvoer via het 
directe kanaal. Dat kostenverschil is op de volgende manier bepaald. 

Het kostenverschil stroomafwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt. 
Bij beide kanalen zijn de processen stroomafwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt 

aan elkaar gelijk (zie figuur 5.4 ). Het belangrijkste kostenverschil tussen beide kanalen 
stroomafwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt is niet zozeer dat de groothandel 
deze processen efficienter uitvoert dan de fabrikanten, maar het feit dat bij aanvoer via 
de groothandel de stromen van verschillende fabrikanten gebundeld door deze processen 

!open. Door stroomafwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt het verschil in 
efficiency bij de uitvoering van de processen tussen de beide kanalen te verwaarlozen 
kan het effect van gebundelde stromen onderzocht worden. De kosten van de uitvoering 
van de processen stroomafwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt worden daarbij dus 
bij beide kanalen per order en per orderrege! gelijk verondersteld (ofschoon bekend is 
dat in de huidige praktijk de groothandel efficienter is). 
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Het kostenverschil stroomopwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt. 
Stroomopwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt zijn er in het directe kanaal geen 

logistieke kosten die relevant zijn voor de afweging (zie figuur 5.4). In het indirecte 

kanaal zijn dit de kosten van de handling-uit bij de fabrikanten tot en met het 

voorraadpunt bij de groothandel. Daar het gaat om de afweging tussen het directe en het 

indirecte kanaal is alleen het verschil tussen deze kosten in beide kanalen relevant. Het 

verschil tussen beide kanalen is gelijk aan de kosten stroomopwaarts van het 

klantenorder-ontkoppelpunt in het indirecte kanaal. Dit zijn alle aantal-afhankelijke 

kosten in het indirecte kanaal. Het kostenverschil tussen beide kanalen stroomopwaarts 

van het klantenorder-ontkoppelpunt is dus gelijk aan de aantal-afhankelijke kosten in het 

indirecte kanaal (Kai in vergelijking (2)). 

Het verschil in logistieke kosten tussen beide kanalen kan middels de volgende vergelijking 

bepaald worden: 

VKK . = (o - o .) * K + (r - r.) * K - a * K . (2) d-1 d I 0 d I r Of 

waarbij, 

VKKc!-i: 
Ko: 
K : r 

Kai: 

Her verschi/ in ketenkosten tussen directe aanvoer en indirecte aanvoer. 

De order-afhanke/ijke kosten (per order). 

De rege/-afhanke/ijke kosten (per regel) . 

De aantal-afhanke/ijke kosten per eenheid (alleen relevant in het indirecre 

kanaal) 

Of de benodigde materialen via het directe of via het indirecte kanaal aangevoerd wordt 

heeft geen effect op het aantal benodigde eenheden en orderregels. Het aantal en de mix van 
de benodigde producten is gegeven en het aantal benodigde orderregels om die te bestellen 

staat daarmee vast. De term "(rd-r;) * K,." is dus gelijk aan nu! en vervalt. 

Het aantal benodigde orders verschilt we! per kanaal. Doordat de stromen bij indirecte 

aanvoer gebundeld door de keten !open is er voor aanvoer van dezelfde materiaalbehoefte in 

het indirecte kanaal het aantal benodigde orders maar een fractie van het aantal benodigde 

orders in het directe kanaal. 

Om het verwachte aantal benodigde orders bij aanvoer via het directe kanaal en bij aanvoer 

via het indirecte kanaal te kunnen bepalen is voor beide aanvoerkanalen vastgesteld wat de 

kans ( P) is dat een orderregel gebundeld met de aanvoer van andere reeds bestaande 
orderregels kan worden (en daarmee geen extra order in de keten behoeft). Aan de hand van 

die kans is het verwachte aantal benodigde orders te bepalen door het aantal benodigde 

orderregels te vennenigvuldigen met een min de kans op bundeling met reeds bestaande 

stromen 

(#orders = (1-P) * #regels ). 
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Een orderregel kan, bij aanvoer via het directe kanaal, met kans Pd meevaren met 
orderregels van andere artikelen van dezelfde fabrikant naar hetzelfde project (op hetzelfde 
tijdstip). De kans dat de orderregel bij aanvoer via het directe kanaal een extra order in de 
keten veroorzaakt is daarmee gelijk aan een min de kans op bundeling met reeds bestaande 

orderregels ( 1-Pd). 

Bij aanvoer via het indirecte kanaal is de kans dat de orderregel kan meevaren met andere 
orderregels (Pi) groter, doordat bij aanvoer via dit kanaal kans op meevaren met regels van 

artikelen van meerdere fabrikanten naar hetzelfde project (op hetzelfde tijdstip) bestaat. De 

verwachting dat de aanvoer van de orderregel via het indirecte kanaal een extra order in de 

keten veroorzaakt is daarmee gelijk aan een min de kans op bundeling met reeds bestaande 
orderregels (1-Pi). 

De kans op meevaren met de overige orderregels is in beide kanalen bepaald door van alle 
orderregels vast te stellen hoeveel extra orders er in het betreffende kanaal benodigd zijn om 

de orderregels aan te voeren. De kans op een extra order is nu in beide kanalen gelijk aan: 

P = l - (#extra benodigde orders I #regels) (3) 

De vergelijking voor de bepaling van het verschil in logistieke ketenkosten tussen directe en 
indirecte aanvoer (2) kan nu vervangen worden door: 

V K K . = (l -Pd) * r * K - (I-Pi) * r * K - a * K . ~I 0 0 m 

hetgeen herschreven kan worden tot: 

VKK . =(Pi - Pd) * r * K - a* K . 
d -1 0 01 

(4) 

waarbij, 

VKKd-i: 
r: 

Ko: 

Kai: 
a: 
Pi: 

Het verschil in ketenkosten tussen directe aanvoer en indirecte aanvoer. 

He! aantal benodigde orderregels. 

De order-afhankelijke kosten (per order) . 

De aantal-afhankelijke kosten per eenheid in het indirecte kanaal. 

Het aantal benodigde eenheden. 

De kans dat een orderregel gebundeld met andere reeds bestaande 

orderregels aangevoerd kan warden in het indirecte kanaal. 

Aan de hand van deze vergelijking (4) kan een economische afweging gemaakt worden 

tussen aanvoer via de groothandel of aanvoer via het directe kanaal. In dit artikel is de 
economische afweging gemaakt voor projecten in de utiliteitsmarkt. Daarbij zijn twee 
afwegingen beschreven: 
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Afweging tussen alle benodigde materialen (uit het asso11iment van de groothandel) via 

de groothandel aanvoeren of alle materialen via het directe kanaal aanvoeren (aggregaat
niveau). 

Voor zeven productgroepen is per productgroep bepaald of deze het beste via de 

groothandel aangevoerd kan worden of via het directe kanaal, gegeven dat de overige zes 

productgroepen via de groothandel aangevoerd worden (conform de historie). 

Het resultaat van deze afwegingen worden besproken in de volgende paragraaf. 

5.6 Resultaat economische afwegingen 

De materiaalaanvoer bij 143 utiliteits-projecten in 1996 is onderzocht. Van de 

materiaalbehoefte bij die projecten is 70% van het benodigde aantal orderregels vo!ledig 

gecodeerd via de groothandel. Aan de hand van deze indirecte materiaalstroom zijn de 

effecten van de kanaalkeuze in de praktijk geanalyseerd. 

Van de (historische) materiaalstroom via het indirecte kanaal is bepaald wat de 

kostenvoordelen van gebundelde leveringen (deze voordelen worden zoals gesteld 

stroomafwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt gerealiseerd) in de praktijk geweest zijn 

door op basis van de bekende materiaalbehoefte bij de projecten de aanvoer via het indirecte 

kanaal te vergelijken met eenzelfde (gesimuleerde) aanvoer via het directe kanaal. 

Het totale aantal eenheden dat in 1996 bij de beschouwde 143 projecten aangevoerd werd is 

397 .508 en de inkoopwaarde (het aan de installateur gefactureerde bed rag) van deze 

materialen was ongeveer Fl.8.265 .000,-. In totaal waren voor de aanvoer van deze materialen 

24.477 orderregels nodig. Bij aanvoer via het indirecte kanaal waren er 3.045 orders om de 

materialen aan te voeren en bij aanvoer via het directe kanaal zouden dater 11.421 geweest 

zijn. De kansen op meevaren met reeds bestaande orderregels in beide kanalen (Pd en Pi) 

zijn nu aan de hand van vergelijking (3) te bepalen. Pd is 53% en Pi is 88%. 

Met behulp van deze gegevens en de vergelijking voor de bepaling van het verschil in 

logistieke ketenkosten tussen beide kanalen (4) kan het break-even-point van de aantal

afhankelijke kosten in het indirecte kanaal bepaald worden, waarbij het verschil tussen de 

logistieke kosten via het directe kanaal en de logistieke kosten via het indirecte kanaal nul is: 

Verschil in ketenkosten = ((0,88-0,53)*24.477 )* 30 - 397.508 *Kai 

Break-even-point Kai = 0,63 

Als nu de gerniddelde kosten per eenheid stroomopwaarts van het klantenorder

ontkoppelpunt in het indirecte kanaal lager liggen dan 63 cent dan is de aanvoer via he t 

indirecte kanaal voordeliger geweest. Zijn de gemiddelde kosten hoger dan was aanvoer via 

het directe kanaal goedkoper geweest. 
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Door de gemiddelde kosten per eenheid stroomopwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt 
in het indirecte kanaal te schatten is het verschil in logistieke kosten tussen gebundelde 
aanvoer via de groothandel en aanvoer via het directe kanaal te bepalen. Het gaat om de 

logistieke kosten van het traject vanaf het voorraadpunt bij de fabrikant tot met de voorraad 

bij de groothandel. De processen in dat traject zijn: handling-out bij de fabrikant, transport 
tussen fabrikant en groothandel, handling-in bij de groothandel, voorraad houden bij de 

groothandel en de verzending en afhandeling van orders en facturen tussen de fabrikant en 
de groothandel. Zoals reeds gesteld zijn deze logistieke kosten per eenheid erg laag door de 

grote volumes waarin de materialen door de groothandel besteld worden. Het gemiddelde 
van deze kosten (van de piroducten uit het huidige assortiment van de groothandel, bestemd 
voor de utiliteitsmarkt) wordt geschat te liggen rond de 36 cent. 

Bij een beschouwde omzet van Fl. 8.265.000,- was het verschil in logistieke kosten tussen 

directe aanvoer en indirecte aanvoer: 397.508*(0,63-0,36) =Fl. 107.327,-

De logistieke kosten in de keten van directe aanvoer daarmee 23% hoger dan de logistieke 

kosten van indirecte aanvoer. De besparing is 1,3% van de beschouwde omzet. 

De aanname dat de huidige aanvoer via het indirecte kanaal in grote lijnen ook in de 
toekomst via het indirecte kanaal aangevoerd zullen worden is hiermee, los van alle 
kwalitatieve argumenten, kwantitatief onderbouwd Het is nu interessant om, gegeven de 

aanvoer via de groothandel, voor een marginale materiaalbehoefte te onderzoeken of deze 
goedkoper via het directe kanaal kan worden aangevoerd of via het indirecte . Doel hiervan is 

antwoord te kunnen geven op de volgende twee vragen : 

Voor welke marginale materiaalbehoefte die nu via het indirecte kanaal worden 

aangevoerd is aanvoer via het indirecte kanaal niet goedkoper dan directe aanvoer, 
gegeven de huidige stroom via de groothandel. 

Welke marginale materiaalbehoefte die nu via het directe kanaal aangevoerd wordt komt 
in aanmerking voor aanvoer via het indirecte kanaal. 

Met behulp van de vergelijking voor de bepaling van het verschil in ketenkosten tussen 
beide kanalen ( 4) kan het verwachte verschil (in ketenkosten tussen beide kanalen) van een 

marginale materiaalbehoefte bepaald worden. 

De kans op bundeling met de overige materiaalstromen is voor 7 groepen van producten 
bepaald op basis van de historische gegevens van de indirecte stroom bij de onderzochte 143 

projecten. Per groep is het totale aantal orderregels bij de onderzochte projecten bepaald . 
Van deze verzameling orderregels is het aantal extra benodigde orders in de keten bepaald 
om de orderregels aan te voeren, gegeven dat de materialen van de overige 6 groepen 
(conform historie en aggregaat-analyse) via de groothandel aangevoerd warden. Een extra 
order is alleen nodig als de orderregel niet gebundeld met de overige stromen aangevoerd 
kan worden . Het aantal extra benodigde orders in de keten is bepaald voor zowel aanvoer 
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van de betreffende groep materialen via het directe kanaal als voor aanvoer van de 
betreffende groep materialen via het indirecte kanaal. 

De kans (P) dat een orderregel gebundeld met overige materiaalstromen bij het project 
aangevoerd kan worden is per aanvoerkanaal en per groep bepaald aan de hand van 
vergelijking (3). De resultaten zijn weergegeven in Tabel5.1. 

Tabel5.1 De bepaling van Pi en Pd. 

Productgroep A B c 1-(B/A) 1-(C/A) 

# # extra benodigde # extra benodigde 
orderregels orders bij directe orders bij indirecte Pd Pi 

aanvoer aanvoer 
Draad en kabel 2,647 1,361 99 49% 96% 

Buis en diversen ET 1,622 1,140 39 30% 98% 

ET- 14,078 6,661 540 53% 96% 

installatiematerialen 
Industrietechniek 1,615 863 81 47% 95% 

Licht (Philips) 2,538 923 136 64% 95% 

Licht (overig) 1,091 589 45 46% 96% 

Diversen audio 886 497 47 44% 

Het (verwachte) aantal benodigde extra orders voor de aanvoer van bijvoorbeeld de 
2,647 orderregels van productgroep "draad en kabel" via het directe kanaal is nu terug te 
berekenen door 2,647 te vermenigvuldigen met een min de kans (Pd) op bundeling met 
reeds bestaande stromen in het directe kanaal (2,647 * (100% 48,6%) = 1,361). 
Het aantal benodigde extra orders voor de aanvoer van dezelfde 2,647 orderregels via het 
indirecte kanaal is te berekenen door 2,647 te vermenigvuldigen met een min de kans (Pi) 
op bundeling met reeds bestaande stromen in het indirecte kanaal 
(2,647 * (100%- 96,26%) 99). 

Het break-even-point waarbij de aanvoer van de marginale materiaalbehoefte via het 
indirecte kanaal evenveel kost als aanvoer via het directe kanaal is aan de hand van de 
vergelijking voor het verschil in ketenkosten (4) te bepalen: 

VKKd-i =(Pi- Pd) * K0 * r- a* Kai (4) 

Break-even-point Kai = (Pi-Pd) * 30 *rIa (5) 
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Aan de hand van vergelijking (5) is voor de 7 groepen producten berekend wat bij de 143 
onderzochte projecten het omslagpunt per eenheid is (KaJ Per groep is de Kai bij de 
groothandel bekend. Door deze van het omslagpunt af te trekken is het omslagpunt van de 
logistieke kosten van de fabrikant om de producten naar de groothandel aan te voeren (Kai 

bij de fabrikanten) vast te stellen. Het resultaat is in Tabel 5.2 weergegeven 

Tabe15.2 Gemiddelde omslagpunt logistieke kosten bij de fabrikant (per 
eenheid) voor aanvoer naar groothandel. 

gemiddelde omslagpunt logistieke 
kosten bij de fabrikant (per 
eenheid) voor aanvoer naar 

groothandel 
Draad en kabel 0,43 
Buis en diversen ET 0,70 

[-----·· 

ET-ins tallatiematerialen 0,72 
Industrie-techniek 1,09 
Licht (Philips) 0,14 
Licht-(overig) 1,15 
Diversen audio 1,86 

Als nu de gemiddelde logistieke kosten van de fabrikant tot aan de poort bij de groothandel 
per eenheid lager liggen dan de omslagpunten dan is de aanvoer via het indirecte kanaal 
voordeliger. Zijn de gemiddelde kosten hoger dan is aanvoer via het directe kanaal 
goedkoper. 

Deze logistieke kosten blijken vooral af te hangen van de grootte van de orders tussen de 
groothandel en de fabrikant. Bij grote orders zijn de logistieke kosten per eenheid relatief 
laag. Bij elke productgroep zijn de logistieke kosten bij de fabrikanten voor aanvoer naar de 
groothandel geschat. Deze schattingen zijn aile lager dan de omslagpunten, hetgeen wil 
zeggen dat voor alle zeven productgroepen aanvoer via de groothandel goedkoper is. 

5.7 Conclusies 

Zelfs zonder de betere service die de groothandel biedt (kortere levertijden, hogere 
servicegraden, klant-vriendelijke distributie etc.) en de efficientere uitvoering van de 
processen stroomafwaarts van het klantenorder-ontkoppelpunt bij de groothandel (t.o.v. 
dezelfde processen uitgevoerd door de fabrikant) mee te nemen blijkt uit de economische 
afweging dat de aanvoer via de groothandellagere logistieke kosten in de keten met zich 
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meebrengt dan aanvoer van dezelfde materialen via het directe kanaal. Voor de onderzochte 
materiaalstroom naar 143 projecten was het logistieke kostenverschil tussen directe en 
indirecte aanvoer van de materialen 23% van de totale logistieke kosten in de keten. Ook als 
de zeven productgroepen afzonderlijk bekeken worden zijn de logistieke kosten bij aanvoer 
via de groothandel voor elke productgroep lager. 

Conclusie is dan ook dat aanvoer via de groothandel voor de artikelen die in het assortiment 
zitten lagere logistieke kosten in de keten met zich meebrengt dan directe aanvoer. Er 
kunnen evenwel specifieke producten zijn waarvoor directe aanvoer goedkoper is. Dit zijn 
bijvoorbeeld de hoogwaardige langzaamlopers en langzaamlopende producten waarvoor de 
groothandel een relatief kleine ordergrootte kent bij de fabrikant (weinig stuks per regel en 
weinig regels per order). Aan de hand van de bepaalde omslagpunten of aan de hand van 
vergelijking ( 4) kan voor een specifiek product bepaald worden of aanvoer via de 
groothandel gewenst is. 
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Hoofdstuk 6 

Herbezinning op de kerncompetenties van de 
importeur en de groothandel 

Auteur: Ir. B. Coenen 

Samenvatting 

In de voorgaande hoofdstukken werden toeleverketens voor diverse producten geanalyseerd, 

waarbij er van werd uitgegaan dat de betreffende producten hun plaats op de rnarkt reeds 

hadden verworven. Voor een fabrikant is het echter vaak moeilijk een nieuw product op de 

markt te introduceren. Hiertoe wordt meestal een eigen importeurs-organisatie opgezet, met 

logistieke dienstverlening zoals voorraad houden. In dit artikel wordt ingegaan op een 

dergel ijk product. 

Het betreft een keten met vier schakels: een fabrikant van beveiligingsschakelaars, een 

importeur, een groothandel en een installateur. Deze keten is onderzocht op 

verbeteringsmogelijkheden op logistiek gebied. Kleine , relatief dure producten warden in 

deze keten vier keer gehanteerd, vier keer opgeslagen en drie keer getransporteerd , alvorens 
ze verwerkt warden bij de installateur. Het meest voor de hand liggende en uit 

kostenoogpunt meest gunstige scenario voor deze keten, blijkt het samenvoegen van de 

kerncornpetenties van importeur en groothandel. De importeur dient de markt van de juiste 

technische productinformatie te voorzien, zodat de producten op de juiste wijze toegepast 

kunnen warden. De groothandel dient te zorgen voor de distributie van de producten in de 

markt. De fabriek moet dan echter bereid en capabel zijn om rechtstreeks aan de groothandel 

te leveren. 

Besparingen tot 26% van de totale be'lnvloedbare kosten Jijken haalbaar, waartoe onder 

andere vermindering van de totale ketenvoorraad, verhoogd gebruik van elektronic data 

interchange (EDI) en vooral een afname in werkzaamheden bij de importeur bijdragen. 

6.1 lnleiding 

Optimalisatie van een intemationale Supply Chain is realiseerbaar door het sarnenvoegen 
van de kerncompetenties van importeur en groothandeL Concurrenten op de ET-markt 

dienen de handen ineen te slaan om ketenverkorting, kostenverlaging en servicegraad

verhoging te bewerkstelligen. Zeker in een markt waarin leverbetrouwbaarheid , 

Jevertijdigheid en levertijd belangrijker zijn dan de prijsstelling. 
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In het vervolg van dit artikel zal eerst een beschrijving van de huidige situatie in de keten 

gegeven warden. Hieruit is een probleemstelling geformuleerd, die tot een uitgebreide 

analyse van zowel (kwalitatieve) voor- en nadelen als de verschillende kosten van Jogistieke 

activiteiten geleid heeft. Een beschrijving van de gehanteerde methode wordt gevolgd door 
een weergave van verschillende oplossingsrichtingen en de resultaten van de analyse. 

Tenslotte warden verwachte knelpunten, opgedane inzichten en een blik op de toekomst 
behandeld. 

Fabriek 

Fabriek 

~ 4 7% v.d. omzet beveiligingsschakelaars 

lmpor
teur 

~ 53% v.d. omzet beveiligingsschakelaars 

lmpor
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Figuur 6.1 Weergave omzetverdeling importeur voor onderzochte productgroep 

6.2 Huidige situatie in de keten 

De keten waar het in dit hoofdstuk om draait bestaat uit een viertal schakels. Gaandeweg het 
project is het zwaartepunt op de eerste drie schakels komen te Jiggen, aangezien er in dit 

deel van de keten voldoende te verbeteren leek en er in andere ketens uitgebreid aandacht 
geschonken werd aan het laatste dee) van de keten. 

De importeur maakt dee) uit van een concern, dat als policy heeft om in elk afzetland eigen 
verkoopkantoren aan te houden om de markt zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Het is 
immers belangrijk om afnemers snel te kunnen voorzien van producten en adviezen en dat 
Jaatste bij voorkeur in hun eigen taal. De importeur heeft van oorsprong ook een logistieke 

functie om met name de marktintroductie van nieuwe producten kracht bij te kunnen zetten. 
Daarnaast is het voor de importeur van groot belang om klanten aan zich te blijven binden. 
Dit doer hij dan ook door een zo goed mogelijke service te verlenen; producten kunnen per 
stuk besteld warden en ook producten die niet erg gangbaar zijn, zijn uit voorraad leverbaar. 
Dit alles is uiteraard niet kosteloos . 
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Ruim 50% van de omzet in beveiligingsschakelaars genereert de importeur nu door 

rechtstreekse verkoop aan eindgebruikers. Het overige dee! van de omzet gaat via 
groothandels de gebruikersmarkt op, hetgeen in figuur 6.1 schematisch weergegeven is. 

Zowel de fabriek , de importeur als de groothandel (en zelfs de installateur, zij het in beperkte 

mate) hebben een voorraad van beveiligingsschakelaars, producten die een hoge waarde- en 

verpakkingsdichtheid hebben. De waardedichtheid ligt tussen 100 kfl. en 150 kfl. per m3. De 
verpakkingsdichtheid varieert tussen de 1500 en 7500 artikelen per m3. Als een dergelijk 

product de volledige keten doorloopt, dan wordt het op vier plaatsen 'fysiek gehandled' 

(vaak 2 of 3 keer), op drie of vier plaatsen op voorraad gehouden en drie keer 

getransporteerd, hetgeen voor een product met de geschetste kenmerken een zeer kostbare 

zaak kan zijn. 

In 'Fysieke dist1ibutie; denken in toegevoegde waarde' [Yan Goor c.s. , 1994] worden 

verschillende logistieke aandachtsgebieden gerelateerd aan productkenmerken. In een 

diagram geven ze weer bij welke combinaties van waarde- en verpakkingsdichtheid de 

aandacht dient te verschuiven van transport en opslag naar handling dan wel rente. In figuur 

6.2 is aangegeven in welk gebied de beveiligingsschakelaars te vinden zijn . Het voornaamste 

aandachtspunt Jijkt hier de handling van de producten . Rente - en dus de voorraadhoogte - is 

een goede tweede. 

Figuur 6.2 
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6.3 Probleemstelling 

Zoals reeds opgemerkt dient de fysieke handling van de producten in deze keten nader 

bekeken te worden. Een mogelijkheid om kosten te besparen op dit punt is bijvoorbeeld het 

elimineren van een schakel, of het wijzigen van de verpakkingsdichtheid. Als de producten 

immers per verpakking verkocht worden in plaats van per stuk, dan neemt de 

verpakkingsdichtheid voor de meeste artikelen drastisch af. De verschillende 
beveiligingsschakelaars worden alien in dezelfde standaardverpakking met een 

verpakkingsdichtheid van 750 dozen per m3 verpakt. Een volgende logistieke aandachtspunt 

is de totale voorraadhoogte in de keten. Een mogelijke oploss ing voor dit probleem is het 

hierboven aangehaalde elimineren van een schakel. 

Meer nog lijkt er echter te verdienen in het administratieve traject. Gezien het grote verschil 

in kosten bij de importeur vergeleken met de groothandel is het de moeite waard om te 

onderzoeken of er, door een andere inrichting van de orderstromen door de keten, kosten 

bespaard kunnen worden. 

Met andere woorden: 

In deze keten dient men na te denken over een herinrichting van zowel de fysieke 

goederenstroom als de (administratieve) orderstroom. Een optimalisatie op basis van kosten, 

met inachtneming van praktische haalbaarheid en strategische belangen, lijkt op zijn plaats. 

6.4 Gehanteerde methode 

De analyse van de bestaande situatie in de keten heeft zicht gegeven op de gebieden waar 

besparingen te realiseren zijn; fysieke handling, administratieve handling en totale 
ketenvoorraad. Om hier daadwerkelijk besparingen te realiseren is een herinrichting van de 

fysieke goederenstroom en de orderstroom noodzakelijk. De importeur stelde voor een eerste 

gedachtenbepaling over dit onderwerp hierbij de volgende randvoorwaarde: de orderstroom -

en daarmee ook de facturering - dient in handen te blijven van de importeur. Deze 

randvoorwaarde, tezamen met het uitgangspunt dat het elimineren van een schakel voordelen 

oplevert, heeft geleid tot een drietal toekomstscenario's. Deze zijn aan een kostenanalyse 

onderworpen, waaruit uiteindelijk een optimaal scenario gerold is. Schematisch is dit proces 

in Figuur 6.3 weergegeven. 
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Figuur 6.3 
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Gevolgde aanpak van probleem tot herontwerp 

Het diagram in figuur 6.2 richt zich volledig op de logistiek. Een gebied dat eigenlijk 
minstens zo belangrijk is in een Supply Chain is het bestelproces, de activiteiten die 

gerelateerd zijn aan bet inkopen en verkopen van de producten. Hieraan zijn imrners ook 
kosten verbonden (personeels- en systeernkosten), die beinvloed warden door de inrichting 

van de logistiek. Over het algemeen doorlopen orders en goederen immers hetzelfde traject. 

Dit geldt ook voor de onderzochte keten, hetgeen betekent dater op vier plaatsen in de keten 
'administratieve handling' plaatsvindt. Orn te kunnen bepalen of er een betere iruichting te 
bedenken is - en zo ja, welke dan - is een analyse gedaan van de verschillende kosten voor 

zowel logistieke als administratieve processen. Uitgangspunt hierbij is geweest, dat de 
rneeste kosten veroorzaakt warden door het aantal orderregels, met als uitzondering de 
kosten voor rente en risico incourant op voorraden. Deze laatste warden immers veroorzaakt 

door het aantal artikelen. Zodoende is er een onderscheid gernaakt in vijf 
hoofdkostensoorten, te weten: 

kosten per inkooporderregel voor adrninistratieve handling ('IOR.adrn. '), 

kosten per inkooporderregel voor fysieke handling ('IOR.fys. '), 
kosten per verkooporderregel voor adrninistratieve handling ('VOR.adrn.'), 

kosten per verkooporderregel voor fysieke handling ('VOR.fys. '), 
kosten per product voor rente en risico ('PROD.'). 
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Uit deze kostenanalyse is naar voren gekomen dat de kosten per regel voor fysieke handling 

bij de importeur ongeveer twee keer zo hoog zijn als bij de groothandel, terwijl voor de 

administratieve kosten zelfs het viervoudige besteed wordt door de importeur. Absoluut 

gezien zijn de kosten per orderregel bij de importeur in het fysieke traject vergelijkbaar aan 

die in het administratieve traject. Dit betekent dat het verschil in kosten voor administratieve 

handling tussen importeur en groothandel groter is dan het verschil in kosten voor fysieke 

handling. Zo wordt duidelijk dater een groot efficiency-voordeel te bespeuren is bij de 

groothandel, als gevolg van onder andere schaalgrootte. Op artikel-niveau zijn de verschillen 

gering. De lagere inkoopprijs van de importeur, vergeleken met de groothandel , zorgt ervoor 

dat de kosten voor rente en risico incourant per artikel ongeveer 20% lager uitvallen , 

ondanks het feit dat de groothandel gemiddeld genomen een lagere voorraadhoogte 

realiseert. Ter verduidelijking is in tabel 6.1 een overzicht van de verhoudingen tussen de 

verschillende kostencentra bij de importeur en de groothandel opgenomen, aan de hand van 

indexcijfers (VOR.fys. bij importeur = 100). Voor de beeldvorming dient nog vermeld te 

worden, dat bij de importeur gemiddeld ongeveer drie keer zoveel producten per orderregel 

verkocht worden dan bij de groothandels. 

Tabel 6.1 Verhoudingscijfers van verschillende kostencentra per schakel. 

IOR.adm. IOR.fys. VOR.adm. VOR.fys. PROD. 
lmporteur 109 123 115 100 3 

Groothandel 19 46 34 60 4 

6.5 Verschillende oplossingsrichtingen 

Voor een herinrichting van de logistiek en de ordering in een keten zijn legio mogelijkheden 

te verzinnen. Allerlei verschillende combinaties van voorraadlocaties, transport- en 

besteltrajecten zijn denkbaar. In dit specifieke geval is er echter een aantal beperkingen aan 

het daglicht gekomen, dat het aantal mogelijkheden duidelijk begrenst. In eerste instantie is 

er door de importeur als randvoorwaarde aangegeven, dat hij niet uit het administratieve 

traject zal verdwijnen. Dit helpt de impo1teur bijvoorbeeld om zicht te houden op de 

ontwikkelingen in de markt op het gebied van assortiment en prijsstelling. Daarnaast is het, 

gezien de breedte van het assortiment en de waardedichtheid van de producten, niet 

wenselijk dat de installateurs c.q. eindgebruikers van de beveiligingsschakelaars voorraad 

aanhouden van deze producten. Met deze beperkingen in het achterhoofd, is een drietal 

toekomstscenario's geschetst, die vergeleken kunnen worden met de bestaande situatie. In 
figuur 6.4 zijn deze drie scenario 's weergegeven. 
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S::enario 1: 

Fab riek Groothan- + - - - -
1-----------11~\ dels 

Fab riek 

S::enario 3: 
- - - - - - - -

Fab riek 

Figuur 6.4 Mogelijke toekomstscenario's voor keteninrichting 
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Alvorens er per scenario berekend wordt wat de verandering in de totale kosten is ten 
opzichte van de huidige situatie, is er een kwalitatieve analyse gedaan van de voor- en 
nadelen van de verschillende scenario's (zie tabel 6.4). Scenario 1 komt hier uit de bus als 

het scenario met de meeste voordelen, waarbij vooral het benutten van de kerncompetentie 
van de groothandel zwaar weegt. Het is we! de vraag in hoeverre afhankelijkheid van de 

groothandels een rol speelt voor de importeur. Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid 
om andere groothandels te betrekken bij de distributie, of - in het uiterste geval - terug te 

keren naar de oude situatie. 
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Tabel 6.2 Voor- en nadelen van de 3 geselecteerde toekomstscenario's. 

VOORDELEN: NADELEN: 

Scenario 1: 

Benutten logistieke expertise, uitgebreid Niet-voorraad-artikelen (groothandel) 
distributie-netwerk, schaalgrootte en opnemen in voorraad groothandel (daling 
efficiency van de groothandel van omlooopsnelheid) of accepteren van 

langere levertijden 

Verkorten van levertijden, (mogelijk) Irnporteur wordt sterk afhankelijk van de 
verhogen van servicegraad groothandel 

Verlagen van totale ketenvoorraad 

Maximaal benutten van EDI-rnogelijkheden 
in de keten 

Meer spreiding in vraagpatroon bij fabrikant 

Scenario 2: 

Beter zicht voor irnporteur op Belang van logistieke dienstverlening van 
rnarktontwikkelingen irnporteur neernt sterk toe, vereist wellicht 
wijziging van werkwijzen 

Best mogelijke after-sales-service Sterke uitbreiding van 
(aangezien de plek waar besteld wordt debiteurenadministratie bij importeur 
ook de plek met de meeste product-
kennis is) 

Scenario 3: 

Maximale reductie van totale ketenvoorraad Toename administratieve handling bij 
fabrikant en importeur 

Direct zicht voor fabrikant op Toename fysieke handling bij fabrikant 
marktontwikkeling, betere voorspelbaarheid (moeten per stuk gaan leveren) 
van benodigde productie 

Vee! klein transport nodig van fabriek in 
buitenland naar Nederland 
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6.6 Resultaten en inzichten 

6.6.1 Resultaten kwantitatieve analyse 

In Figuur 6.5 is te zien waar in de bestaande situatie de meeste kosten gemaakt warden. 

Hierbij zijn alleen die kosten in beschouwing genomen die be'invloedbaar zijn door 

wijzigingen in de logistieke grondvorm, zoals in paragraaf 4 gedefinieerd. Zoals te zien is , 

warden de meeste kosten bij de importeur gemaakt en warden deze voornamelijk 

veroorzaakt door de administratieve en fysieke handling van verkoopporderregels. De 

verwachting is dan ook dat op deze punten de meeste besparingen te realiseren zijn . 

Tijdens de kwalitatieve analyse, zoals kort behandeld in de vorige paragraaf, leek het er al 

op dat scenario 1 de mees te voordelen zou bieden. De kwantitatieve analyse, kostenanalyse, 

die er op volgde, geeft duidelijk hetzelfde antwoord . Per scenario is bekeken hoeveel 

orderregels en artikelen er door de verschillende, aangegeven kanalen zullen gaan stromen, 

waarbij gebruik gemaakt is van verhoudingsgetallen voor het aantal artikelen per regel per 

kanaal. Als uitgangspunt is - uiteraard - gekozen, dat het aanta1 regels en artikelen dat door 

de eindgebruikers besteld wordt constant is . De scenario 's 2 en 3 brengen beide extra kosten 

met zich mee, respectievelijk 7% en 30% van de totale be'invloedbare kosten. Bij scenario 2 

warden deze kosten veroorzaakt door de sterke toename van de handling van 

verkooporderregels bij de importeur. Scenario 3 heeft dit effect bij de fabriek en kent 

daarnaast ook nog een fikse stijging in administratieve handling van inkoop- en 

verkooporderregels bij de importeur. Dit alles voornamelijk dankzij het wegvallen van de 

mogelijkheid om bij de importeur een aantal verkooporderregels te bundelen tot een enkele 

inkooporderregel. 
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Aandeel van de schakels in de 
totale beinvloedbare kosten 
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Figuur 6.5 De importeur is de schakel met de hoogste kosten in de bestaande 
situatie en overall blijkt de handling van verkooporderregels het 
meest arbeidsintensief en veroorzaakt daardoor de meeste kosten. 
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Vooral de afname in het aantal verkooporderregels bij de importeur, als gevolg van scenario 

1, is van grote invloed op de totale kosten. De fysieke handling daalt immers tot nu! en de 

administratieve handling neemt met ongeveer 60% af. De extra kosten die gemaakt worden 
door fabriek en groothandels wegen daar niet tegen op. en geven respectievelijk de 

kostenwijzigingen per schakel en per kostencentrum weer. Deze wijzigingen zijn uitgedrukt 
als percentage van de totale be'Jnvloedbare kosten, die gemaakt worden bij een omzet van 

beveiligingsschakelaars zoals gerealiseerd in 1996. De verwachting, die in het begin van 

deze paragraaf is uitgesproken, is dus uitgekomen. 

Tabel 6.3 Jaarlijkse ketenbesparingen; Tabel 6.4 Jaarlijkse ketenbesparingen; 
wijzigingen per schakel. wijzigingen per kostencentrum. 

Kosten- Kostenwijziging t.o. v. 
centrum totale be'invloedbare 

Schakel Kostenwijziging t.o. v. kosten 
totale be'invloedbare IOR.adm. + 4,5% 
kosten IOR.fys. - 3,5% 

Fabriek + 5% VOR.adm. - 8,5% 
lmporteur -42% VOR.fys. -11% 

Groothandels + 17% PROD. -1,5% 

Tota al - 20% Tota al - 20% 

Aangezien er bij scenario 1 gekozen is voor een beperkt aantal groothandels, die 
verantwoordelijk worden voor de distributie van beveiligingsschakelaars, ontstaat de 

mogelijkheid om het ordertraject vanaf de groothandels tot aan de fabriek met behulp van 

EDI te laten verlopen. Dit betekent dat bij de importeur nog extra besparingen kunnen 
ontstaan. Het aannemen van (telefonische) orders en het invoeren hiervan, behoort immers 
tot de verleden tijd. De bijbehorende besparingen bedragen maar liefst zo'n 6% van de totale 
be'invloedbare kosten. Dit brengt het totaal op 26%, op jaarbasis. 

Belangrijk bij het interpreteren van de kostenwijzigingen is, dat de groothandels extra kosten 
maken gecompenseerd door een toename van de omzet en dat de importeur genoegen zal 
moeten nemen met een lagere omzet, gecompenseerd door lagere kosten. 

6.6.2 Mogelijke knelpunten 

Het voorstel om dit scenario te gaan hanteren heeft bij zowel de importeur als bij de 
groothandel wat vragen opgeroepen. De belangrijkste vraag van de importeur is of de fabriek 
een voor de groothandel voldoende leverprestatie kan neerzetten. Is het dus practisch 
haalbaar om de groothandel vanaf de fabriek rechtstreeks te beleveren? De grootste vraag 
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van de groothandel betreft de langzaamlopende producten. Door het opnemen van deze 

producten in het voorraadbestand en ze per verpakking (volgens de randvoorwaarde van de 

fabriek) te bestellen, zal er een behoorlijke daling van de omloopsnelheid te signaleren zijn 
en een toename van de veiligheidsvoorraad zal ook niet uitblijven. Men verwacht dus een 

toename van de voorraadkosten. 

Beide vragen zijn onder de loep genomen. 

Invoering pilot 
De practische haalbaarheid van de rechtstreekse leveringen is in een pilot-project getoetst. 
Gedurende acht weken zijn alle artikelen, die volgens de normen van de groothandel per 
verpakking besteld konden worden, rechtstreeks vanaf de fabriek verzonden naar de 

groothandel. Deze werkwijze heeft wat extra administratieve handling met zich meegebracht. 

De orders die per EDI vanaf de groothandel binnenkomen verdwijnen normaliter immers 
rechtstreeks in het systeem zonder dat iemand ze ziet. Dit betekent dat er automatisch pick

opdrachten gegenereerd worden in het magazijn van de importeur, terwijl dat niet meer de 
bedoeling was. Tijdens de pilot moesten de orders van de groothandel een op een 

doorgegeven worden aan de fabriek. Verkopers dienden dagelijks de orders te controleren en 

de orders van de pilot uit het systeem te halen en als inkooporder in te voeren. Met andere 
woorden; het bestaande infonnatie-systeem van de importeur voldoet nog niet om de 

voorgestelde werkwijze te kunnen volgen. De fysieke levering is echter zonder problemen 
verlopen, al is de leverbetrouwbaarheid achtergebleven bij de verwachtingen. Niets duidt er 

echter op dat dit niet kan verbeteren in de toekomst. 

Dankzij het bestellen van volledige verpakkingen werd het mogelijk om met EAN-nummers 

en de bijbehorende barcodering te werken, hetgeen zeer positieve gevolgen heeft voor de 

fysieke handling bij de groothandel. In plaats van nummers intoetsen per orderregel, kan 
men nu volstaan met het scannen van de barcode (die uitsluitend op de verpakking is 
aangebracht en niet op het product zelf). 

Analyse langzaamlopers 
Voor de langzaamlopers is er een kwantitatieve analyse gedaan naar de gevolgen van het 
bestellen per verpakkingseenheid. Hierbij is een afweging gemaakt tussen de extra 

voorraadkosten die dit veroorzaakt en de afname aan zowel administratieve als fysieke 
handling. Bij een hogere besteleenheid ontstaat immers een lagere bestelfrequentie. Het 

resultaat was enigszins verrassend. Lokaal gezien - in dit geval dus bij de groothandel -
levert deze wijziging al kostenvoordelen op. Ook al stijgen de voorraadkosten voor deze 
artikelen met ongeveer 100%, de afname in administratieve en fysieke handling maakt dit 

ruimschoots goed. Gaan we dit dan ook nog op ketenniveau bekijken, dan zijn de voordelen 
natuurlijk nog groter, als gevolg van lagere handlingkosten bij de fabriek. 

Een tweede probleem dat zich voordoet bij het uitbreiden van het assortiment bij de 
groothandels, met langzaamlopers, is het feit dat de totale veiligheidsvoorraad toeneemt. 
Artikelen met geringe afzet worden immers op meerdere plaatsen op voorraad gehouden. Dit 
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betekent een toename van het aantal voo1Taadplaatsen bij gelijk blijvende, !age afzet. Een 
berekening van de gevolgen voor de totale voorraadkosten bij een (maximale) toename van 

de veiligheidsvoorraad, heeft laten zien dat dit marginaal is. De extra voorraadkosten 

bedragen slechts 2% van de totale besparingen, die scenario l tot gevolg hebben. Dit is geen 
reden om af te zien van het scenario, of te zoeken naar een aparte besturing voor de 

Iangzaamlopers. 

6.6.3 lnzichten 

Het is al met al duidelijk geworden dat het voorgestelde scenario een uitvoerbare en haalbare 
werkwijze betreft. De grootste problemen zitten in de bestaande informatie-systemen. Vooral 
bij de importeur dienen de nodige aanpassingen gedaan te worden om verkooporders 

rechtstreeks te kunnen doorzenden aan de fabriek. Hierbij moet een goede koppeling gelegd 
worden met de levertijden van de fabriek , opdat de groothandel een adequate 
orderbevestiging krijgt. Tevens is er een duidelijk signaal met betrekking tot ordervoortgang 

nodig van fabriek aan importeur, zodat exact bekend is wanneer wat geleverd is , om onder 

andere een juiste facturering te waarborgen. 

Een algemene aanbeveling: 
Ketendenken moet echter niet slechts beperkt blijven tot de inrichting van de processen, 
maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor het management om beoordelingscriteria 

van medewerkers aan te passen aan ketenprestaties. Een voorbeeld: 
Een voorraadbeheerder bij de groothandel wordt voorname/ijk afgerekend op basis van de 
behaa/de gemiddelde omloopsnelheid van de voorraad. De analyse van de langzaamlopers 

heeft echter duidelijk gemaakt dat een hoge omloopsnelheid niet heilig is in het licht van 
ketenkosten en misschien zelfs al uit oogpunt van groothande/skosten. Het /ijkt dus 

verstandig om hierbij met meerdere - op de keten afgestemde -factoren rekening te houden. 

6.7 Toekomstige uitbreidingen/ontwikkelingen 

De importeur ziet mogelijkheden om de opgedane ideeen in een breder perspectief toe te 
passen. Er zijn pl annen om met meerdere leveranciers en groothandels in discussie te gaan 
over een aanpassing van de bestaande werkwijzen. Tevens is er momenteel een nieuw 
informatie-systeem in ontwikkeling, waarin nog mogelijkheden zijn om de benodigde 
aanpassingen te verwerken, dan we! later toe te voegen. In ieder geval is men van zin om de 

gedane voorstellen mee te nemen in het totale logistieke concept van de toekomst. 
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Deel II 

De aansturing van een keten met goedkope, 
generieke materialen 

De bestelkosten in een keten voor goedkoop, generiek materiaal zijn hoog ten opzichte van 
de gemiddelde waarde van een orderregel. lnstallateurs bestellen vaak, hetgeen leidt tot veel 

orderregels voor dit type materiaal. Dit was de aanleiding om te onderzoeken hoeveel 

bespaard kan worden door het aantal orderregels te verminderen en - indien deze 
besparingen groot blijken te zijn - welke mogelijkheden er zijn om het aantal orderregels te 

verminderen. 

Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in zowel de kosten van het bestel- en levertraject als 
in de verschillende bestelsystemen in de keten. Daamaast is er tijdens het onderzoek een 
'tool' ontwikkeld dat de relevantie van verschillende bestelpatronen kan bepalen. Dit 'tool' is 

ontwikkeld vanuit de basisgedachte dat een beheerst voorraadpunt dicht bij de behoefte, 

namelijk op een bouwplaats, geplaatst wordt. 

Door vermindering van het aantal orderregels worden bestelkosten in de keten verlaagd. Uit 

het onderzoek blijkt een significant besparingspotentieel aanwezig te zijn. Uit historische 
gegevens blijkt dat bij grote projecten het besparingspotentieel gelijk is aan 50% van de 

huidige bestelkosten in de keten en dat het aantal bestellingen gereduceerd kan worden met 
70%. Deze verbeteringen worden gerealiseerd door enerzijds optimaal gebruik te maken van 

de bestaande informatie en kennis in de keten en anderzijds de betrokkenen bewust te maken 
van de kosten die veroorzaakt worden in het bestel- en levertraject van installatiedozen. 

Deze nieuwe wijze van bestellen van goedkope, generieke materialen wordt het 'Service 

Concept' genoemd. 
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Hoofdstuk 7 

Het Service Concept 

Auteur: Ir. R. Cox 

7.1 lnleiding 

Goedkope, generieke installatiematerialen zijn in vrijwel alle elektrotechnische projecten in 

de woningbouw voortdurend nodig. Deze installatiematerialen zijn vaak in containers op de 

bouwplaats opgeslagen. Toch worden deze installatiematerialen vaak en in kleine aantallen 
besteld door installateurs . Dit heeft als gevolg dater relatief veel herhaalbestellingen ten 

opzichte van het totaal aantal ordeITegels van een project voorkomen. Wanneer een bepaald 

product meerdere malen besteld wordt tijdens een project, worden alle bestellingen na de 
eerste bestelling herhaalbestellingen genoemd. 

In dit artikel wordt het probleem van het grote aantal 'kleine' orderregels nader toegelicht. 
Vervolgens wordt aandacht gegeven aan de oplossingsrichting en methode om het 

besparingspotentieel van verschillende altematieve bestelpatronen te bepalen. Voor het 
bepalen van het besparingspotentieel is een rekenmodel ontwikkeld. Het model maakt een 

afweging tussen de kosten van het plaatsen en leveren van bestellingen en de kosten van het 

op voorraad houden van de producten. De resultaten en conclusies van het onderzoek 
worden beschreven. 

7.2 De keten: van producent tot installateur 

De goederen- en informatiestromen, van de productgroep installatiedozen, zijn in dit 
onderzoek geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een zogenaamde 'microcosmos 
approach'. Dit houdt in dat de goederen- en informatiestromen rondom een smal scala van 

producten in detail geanalyseerd worden. Op deze wijze kan er re!atief snel inzicht in de 
problemen, die zich voordoen bij dit type producten, ontstaan en kunnen verbeteringen op 

kleine schaal relatief snel getest worden. 

Een installatiedoos is een kunststof doosje, waarop een schakelaar of een stopcontact wordt 
bevestigd. Een installatiedoos wordt meestal in een muur of in een wand bevestigd. In de 

woningbouw worden hoofdzakelijk inbouwdozen gebruikt. In de utiliteit en industrie worden 
in tegenstelling tot de woningbouwmarkt vaker opbouwdozen , kabel- en lasdozen, gebruikt. 

In figuur 7 .1 wordt de in dit artikel behandelde keten weergegeven. De elektrotechnische 
installateur wordt beschouwd als laatste schakel in de keten. De uiteindelijke consument, 
bijvoorbeeld een koper of huurder van een nieuwe woning, bevindt zich, volgens deze 
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definitie, dus buiten de keten. Deze consument wordt niet beschouwd, omdat deze weinig of 
geen invloed heeft op het gebruik van installatiedozen. 

De groothandel, in het midden van deze keten, verzorgt de distributie van onder andere 
elektrotechnische installatiematerialen. De installateur bestelt zijn materiaal bij de 

groothandel. Deze levert de materialen vervolgens af op de bouw. 

Producem Croo1handel lnstallatew·s 

Figuur 7.1 De keten van producent tot installateur 

Aan het 'begin' van de keten bevindt zich de producent. De producent levert installatiedozen 
in grote aantallen aan de groothandel. Er wordt voor enkele weken vraag aan installatiedozen 

besteld, die vervolgens door de groothandel op voorraad worden gelegd. Kenmerkend voor 

deze keten is dat er tussen de producent en groothandel grote aantallen besteld en geleverd 
worden en dat er tussen de groothandel en installateur zeer kleine aantallen besteld en 
geleverd worden. 

7.3 Groot aantal bestellingen met een lage waarde 

Installateurs bestellen installatiedozen meerdere malen gedurende een project en vaak in 
kleine aantallen. Uit een analyse van bestelpatronen van ongeveer 1000 projecten van 
installateurs, blijkt dat herhaalbestellingen 30 tot 50% uitmaken van het totaal aantal 
bestellingen. Deze producten worden dus met een hoge frequentie besteld. Redenen waarom 
installateurs vaak bestellen zijn: 

Minimalisatie van de voorraad op de bouw. Installateurs willen zo weinig mogelijk 
voorraad op de bouw, omdat veel materiaal 'zoek raakt', de ruimte op een bouwplaats 
soms beperkt is en omdat men geen renteverlies wil leiden . De installatiedozen worden 

korte tijd voordat men de producten gaat installeren besteld . In het begin van het project 

bestelt men een bepaalde hoeveelheid en vervolgens bestelt men ad hoc de 
noodzakelijke aanvullingen; 

Zeer snel leveren door de groothandel. Omdat materialen binnen een dag geleverd 
worden, vervalt de noodzaak van materiaalplanning bij een installateur. Als gevolg van 

90 



de korte levertijd wordt dus zeer kort voor de daadwerkelijke behoefte besteld. Behalve de 

korte levertijd , speelt het vermeende gemak van bestellen ook mee 

Niet bewustzijn van kosten in de keten. Het lijkt dat verschillende partijen in de keten 

zich niet bewust zijn van de kosten die een bestelling in de keten genereert. Momenteel 

wordt niet of nauwelijks een economische afweging gemaakt tussen de kosten van het 
aanhouden van voorraad en de kosten van het bestellen. 

Beperkte 
o sJaoca aciteit 

Onbewust zijn 
(ke ten )k sten 

Service groothandel 
(24 uurs leverino 

Minimalisering 
voorraad 

Geen of 
nau welijks 

Junnino 

Figuur 7.2 Oorzaak-gevolg diagram 

Groot aantal orderregels met 
een klein aantal stuks per 

re gel 

Lage waarde 
per produkt 

Groot aantal orderregels met een 
/age waarde per regel 

Figuur 7.2 geeft een oorzaak-gevolg diagram weer, waarin de oorzaken van het hoge aantal 

bestellingen met elkaar in verband worden gebracht. 

Naar aanleiding van het grote aantal orderregels met een klein aantal stuks per regel , zijn de 

kosten in het bestel- en levertraject in de keten geanalyseerd. De kosten van het bestel- en 
levertraject worden aanvulkosten genoemd. Het blijkt dat deze kosten relatief hoog zijn ten 
opzichte van de waarde van installatiedozen. De waarde van een installatiedoos is gemiddeld 
twee a drie gulden. De aanvulkosten in de keten bedragen gemiddeld tien gulden per 

orderregel. 

De hoge kosten vinden hun oorzaak, bij de groothandel, in de administratieve verwerking 
van een orderregel, de uitslag van de orderregel en de distributie door de groothandel. De 

belangrijkste kostenveroorzakers bij een installateur zijn het opzoeken van gegevens, het 
uitschrijven van een order en het verzenden van een order. De kosten die ontstaan door 
verlies aan efficiency, wanneer een monteur materialen bestelt in plaats van installatiewerk 
monteert, zijn niet meegenomen. 
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Het bestelproces bij een installateur omvat vele personen en/of afdelingen in de 
verschillende schakels in de keten. In figuur 7 .3 wordt een veel voorkomende si tuatie 

geschetst. 

Figuur 7.3 

Mon teur Lcidingg t:: vcnck: 
monteur 

ln te rne bestellin g 

0 
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Inkoopafdel ing 0 

Veel betrokkenen in het besteltraject 

Groothandel 

Bij de monteur op de bouw ontstaat behoefte aan bepaalde materialen. Deze liggen of op 
voorraad of deze moeten besteld warden. In het Jaatste geval zal hij de behoefte kenbaar 

maken bij een leidinggevende monteur die periodiek de interne bestellingen zal genereren. 
Deze bestellingen zal hij naar de afdeling inkoop verzenden, die uiteindelijk de bestelling 

plaatst bij de groothandel. Het grote aantal betrokkenen vergt veel afstemming waardoor 
efficiencyverlies optreedt. 

7.4 Voorraad aanhouden of vaak bestellen? 

Er zijn twee aspecten ten aanzien van het geschetste probleem belangrijk, namelijk de 

relatief hoge aanvulkosten per orderregel en het kleine aantal stuks per orderregel. Dit laatste 
veroorzaakt het relatief grote aantal orderregels. Deze twee aspecten en een aantal verbanden 

zijn in de nevenstaande figuur 7.4 weergegeven. Het geschetste probleem kan opgelost 
warden door de hoge kosten per orderregel te verminderen en door het aantal orderregels te 
verminderen. 

Hoge koslen per orderregel Klein# produklen per regel 

r 

ko:;. ten ! handel ing,en vennijdcn 

fys ii.: k/ndministra t k 

Figuur 7.4 Vermindering van het aantal regels 
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De aanvulkosten worden verlaagd door administratieve of fysieke handelingen te 

vereenvoudigen of te elimineren. De informatietechnologie kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het stroomlijnen van bestelprocessen. In dit onderzoek wordt niet verder 

ingegaan op het stroomlijnen van bestelsystemen. Installatiebedrijven zijn bezig de eigen 

bestelsystemen te automatiseren. Daarnaast wordt er vanuit de branche gewerkt aan een 

centraal artikelbestand en aan een ontwikkeling van een internet-achtig productinformatie

en bestelsysteem. 

Het probleem kan ook aangepakt worden door het aantal orderregels te reduceren. Wanneer 

er per orderregel en groter aantal besteld wordt, zal het aantal regels, bij gelijkblijvende 

behoefte, lager worden. De probleemstelling voor dit onderzoek luidt: installateurs hestellen 

vaak in kleine aantallen en de hestelkosten in de keten zijn relatief hoog. Is het mogelijk om 
het aantal orderregels te reduceren zodat de totale bestelkosten verminderd warden? 

Wanneer er minder vaak, en dus in grotere aantallen, besteld wordt ontstaat er een 

ontkoppelpunt, dat het relatief dure aanvulproces ontkoppelt van de behoefte die op de 

bouwplaats ontstaat. Dit ontkoppelpunt is een voorraadpunt op de bouwplaats bij een project. 

De voordelen van een voorraadpunt dicht bij de behoefte zijn onder andere: 

Kostenbesparing. Het aantal bestellingen wordt kleiner dan in de huidige situatie. Dit 

levert zowel bij de groothandel als bij een installateur efficiency-voordelen op. Een 

groothandel hoeft voor dezelfde omzet minder orderregels te verwerken en een monteur 
hoeft zich niet meer van zijn kemtaak, het installeren af te laten leiden door zijn taak in 

de materiaalvoorziening; 

Kleinere stock-out kans. Doordat een beheerst voorraadpunt aanwezig is, dat tijdig 

aangevuld wordt, is de kans dater geen producten aanwezig zijn kleiner, dan in een 

situatie zonder een beheerst voorraadpunt. 

Het nadeel is: 

Voorraad op de bouw. Een grotere voorraad op de bouw betekent een grotere kans op 

diefstal, een groter kapitaal- en een groter ruimtebeslag. Dit is tegengesteld aan de 

geconstateerde tendens onder installateurs om minder voorraad op de bouw aan te 

houden. 

Conclude rend 

Wanneer een beheerste voorraad installatiedozen dicht bij de behoefte geplaatst wordt, zal 

het aantal orderregels verminderen. Door het maken van een economische afweging tussen 
de voorraadkosten (voornamelijk rentekosten) en de aanvulkosten, ontstaat er een 'optimaal' 

bestelpatroon. In de volgende paragraaf wordt een ' tool' beschreven dat een dergelijke 

afweging kan maken. Met behulp van het 'tool' wordt de relevantie bepaald van het 

veranderen van bestelstrategieen. De relevantie is dan het verschil tussen de kosten in de 
huidige situatie en de kosten van een aantal alternatieve bestelstrategieen berekend door het 

ontwikkelde rekenmodel. 
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7.5 Een 'tool' ter ondersteuning van een 
'economic trade-off' 

Orn rneer inzicht te krijgen in de effecten van het gebruik van een beheerst voorraadpunt op 

de bouwplaats, is een 'tool' oftewel een rekenrnodel ontwikkeld. Dit rekenrnodel geeft 
inzicht in de econornische afweging tussen voorraadkosten en aanvulkosten. Het rekenrnodel 

berekent de optirnale bestelgrootte en daarrnee het optirnale aanvulpatroon voor een project. 

Dit aanvulpatroon bestaat uit aanvultijdstippen en -hoeveelheden. Het rekenrnodel wordt in 
figuur 7.5 schernatisch weergegeven. 

Input 
Projectgegevens 
Prod uctg egevens 
Kostengegevens 
Ruimtecapaciteit 

' Service concept 
Rekenmodel 

i::::> 
Keuze rekenmethode 
Formule van Camp; 
Iteratieve berekening; 

, Wagner & Whitin; 
' R,S - systeem 

Figuur 7.5 Uitleg service concept rekenmodel 

Output 
Aanv u I patroon 
Totale kosten: 

• Aanvulkosten 
• Yoorraadkosten 
• Ruimtekosten 
• Retourkosten 

Gemiddelde voorraad 

De input van het model bestaat uit gegevens ten aanzien van het project, product, kosten en 
beschikbare ruirnte. Het rekenrnodel beschikt over een aantal rekenrnethoden om een 
optimaal aanvulpatroon te bepalen. De output van het rekenmodel bestaat onder andere uit 
een weergave van de totale kosten voor de alternatieve bestelstrategieen en een optimaal 
aanvulpatroon. 

Naast het bepalen van de relevantie van een alternatieve bestelstrategie kan het model ook 
gebruikt worden om aanvulpatronen te bepalen voor een toekomstig project. 

Resultaten en conclusies 
Aan de hand van het model wordt de relevantie van een altematieve bestelstrategie bepaald 

na het maken van een econornische afweging tussen de voorraad- en aanvulkosten. De 
relevantie van deze oplossingsrichting (het rnaken van een economische afweging) is getest 
door de bestellingen van 16 historische projecten te gebruiken als input voor het model. Uit 
deze berekeningen bleek dat er een significant besparingspotentieel aanwezig is. De 

gemidde\de besparing is ongeveer gelijk aan 50% van de 'historische' aanvulkosten in de 
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keten. De belangrijkste oorzaak van de besparing is de vermindering van het aantal 
bestellingen. De voorgestelde oplossingsrichting is alleen mogelijk wanneer een installateur 

voorafgaand aan een project een goede voorspelling kan maken van het verloop van de 
behoefte aan installatiedozen in de tijd . 

Geconcludeerd wordt dat een afweging tussen voorraad- en aanvulkosten voordelen op kan 
leveren. Door inrichting van een beheerst voorraadpunt voor generiek materiaal op de 

bouwplaats zuJlen de totale aanvu.lkosten, in deze keten verlaagd worden. Dit zal met name 

bij een groothandel grote voordelen opleveren omdat de groothandel een centrale plaats 

inneemt in de keten. De groothandel ontvangt van veel installateurs vele orderregels. 
Hierdoor is het besparingspotentieel groot omdat het absolute aantal regels bij de 

groothandel aanzienlijk gereduceerd kan worden. Voor een installateur is het verlagen van 
het aantal bestellingen relevant omdat een monteur hierdoor minder vaak 'niet-montage' -

activiteiten uitvoert. De efficiency van monteurs op de bouw zal bierdoor stijgen. Dit is, 
voor een installateur, een interessante verbetering als gevolg van bovengenoemde 

economische afweging van de voorraad- en aanvulkosten . 

7.6 Bewustwording: een belangrijk onderdeel van 
ketenmanagement 

Er is besparingspotentieel aanwezig in bet bestel- en levertraject in de keten. Na een 

economische afweging tussen voorraad- en aanvulkosten, blijkt dat het aanhouden van 
voorraad op een bouwplaats voordelig is. Het aantal aanvullingen zal afnemen , waardoor de 

totale aanvulkosten zullen reduceren. Belangrijke voorwaarden voor een dergelijke afweging 
zijn een goede voorspelbaarheid van de materiaalbehoefte en goed inzicht in de kosten van 

het besteltraject. De beboefte aan installatiedozen is goed voorspelbaar. 

Inzicht in de aanvulkosten is nodig voor bet maken van een economische afweging tussen 
voorraad- en aanvulkosten. Deze aanvulkosten, kosten voor bet bestellen en leveren in de 

keten, zijn 'verborgen' kosten. Dit betekent dat de kosten niet als directe uitgaven zichtbaar 
zijn. Wanneer een leidinggevende monteur materialen bestelt, zijn er geen directe uitgaven 
maar er zijn wel kosten met het plaatsen van de bestelling gemoeid. Het inzicht in deze 

kosten is belangrijk om een dergelijke afweging te begrijpen en om deze afweging te kunnen 
maken. Men zal zich bewust moeten worden van de kosten die een bestelling genereert in de 

eigen organisatie en in andere bedrijven. 

Uit onderzoek blijkt dat installateurs voorraden juist willen verlagen. Men wil graag volgens 
bet 'just in time' principe werken, dat betekent dat de materialen geleverd worden op de dag 

wanneer deze ook daadwerkelijk nodig zijn. Hieruit blijkt dat een rationele afweging, zoals 
bet service concept propagandeert, en een af weging die installateurs maken niet 

overeenkomen. Alleen wanneer installateurs bun bestelstrategieen veranderen, kunnen de 
verwachte voordelen van bet service concept bebaald worden. 
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Een eerste en belangrijke stap in het proces om het bestelgedrag van installateurs te 
veranderen is het ontwikkelen van "bewustwording". De participerende partijen in een keten 

zullen zich bewust moeten worden van de kosten in de keten en van de gevolgen , die 
bepaalde handelingen zoals het bestellen van materialen, kunnen hebben voor schakels 

elders in de keten. Om dit te bereiken zal gedegen aandacht besteed moeten worden aan het 
bewustwordingsproces. Hiertoe is een stappenplan ontwikkeld . 

Stappenplan ter stimulatie en organisatie van het bewustwordingsproces 
In figuur 7.6 is een 'algemeen' stappenplan weergegeven dat een veranderingsproces kan 
ondersteunen. Het stappenplan kent de volgende stappen: 

I . Veranderingen. Om een veranderingsproces in gang te zetten, is er altijd een aanleiding 
(een ongeplande verandering) aanwezig. Een aanleiding, bijvoorbeeld een waargenomen 

verhoging van het aantal orderregels, is de start om een probleem te analyseren; 

2. Defini eer prohleem. Het probleem en oorzaak worden geanalyseerd. Het probleem wordt 

gedefinieerd, zodat gewaarborgd wordt dat een oplossing voor het juiste probleem 
ontwikkeld wordt. Vooral in een keten van drie bedrijven, fabrikant, groothandel en 

installateur, is een heldere definitie van het overeengekomen probleem van groot belang. 
De afstemming tussen de verschillende schakels over de definitie van het probleem in 

een keten is belangrijk. Wanneer na analyse verschillende al dan niet samenhangende 
problemen onderkend worden dan zullen vertegenwoordigers van de ketenpartners tot 
consensus moeten komen over de prioritering van de verschillende probleemstellingen; 

3. Oplossingen. Ten aanzien van het probleem worden oplossingen gegenereerd. De 

oplossing die voor de keten voordelen oplevert, zal geselecteerd worden. Consenus in de 
keten over de te kiezen oplossing is ook hier van onmiskenbaar belang; 

4. lmplementeren veranderingen. De optimale oplossing zal men willen invoeren. Het 
implementeren van een oplossing zal gevolgen hebben voor de organisatie; 

5. Meten, evalueren en beheren. Wanneer veranderingen in de organisatie optreden, zal 
men de resultaten willen meten. Voordat men de veranderingen implementeert (op pilot
basis) , zal de huidige situatie goed geanalyseerd moeten zijn. Doordat men de huidige 

situatie goed kent, kan men de resulaten als gevolg van de ingevoerde veranderingen 
evalueren. Op deze manier wordt geanalyseerd of de verwachte verbeteringen 

opgetreden zijn . Wanneer de veranderingen succesvol blijken, bijvoorbeeld omdat de 
resultaten overeenkomen met de verwachte voordelen, zal men de pilot willen uitbreiden 

in de keten. Dit zal wederom veranderingen teweegbrengen, waarna het stappenplan (zie 
figuur 7.6) opnieuw doorlopen kan worden. Ook wanneer de veranderingen niet 
succesvol blijken te zijn, dient het stappenplan opnieuw doorlopen te worden. 
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Veranderingen ~ Defineer probleernscelling ~ Oplossingen 

~ 
~ / 

~ 'Change agenr' 

/ ~ 
Meten, evalueren -<::::= Jmplementeren 

en beheren verandering 

Figuur 7.6 Stappenplan ter ondersteuning van veranderingen 

In het traject, zoals weergegeven in figuur 7 .6, is de rol van een zogenaamde 'change agent' 

belangrijk. Een 'change agent' is een centrale persoon in het veranderings- en 
bewustwordingstraject. Hij zal een belangrijke bijdrage leveren aan het goed doorlopen van 

de genoemde stappen. Een change agent zal overzicht moeten houden in het 
veranderingsproces. Hij zal de 'rode draad' van het proces in de gaten moeten houden. Een 
'change agent' kan bijvoorbeeld een verantwoordelijke persoon van de groothandel zijn, 

bijvoorbeeld een account manager, of een verantwoordelijke persoon van een 
installatiebedrijf zijn, bijvoorbeeld een projectleider. De voorgenomen veranderingen zullen 

invloed hebben op processen in de keten. Betrokkenheid van die medewerkers, die in deze 
processen werkzaam zijn en wiens werksituatie zal veranderen, is cruciaal in het 
veranderingsproces. De 'change agent' zal deze medewerkers, betrokken moeten houden bij 

het proces van probleem beschrijven, oplossingen zoeken, veranderen en evalueren. 

Een aanleiding om te veranderen is bijvoorbeeld het SLIM-project. In dit project is er een 
analyse gemaakt van de keten en de verschillende interfaces in een keten. De aanleiding in 
deze keten was het grote aantal orderregels met een klein aantal producten per orderregel. 

Uit dit onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat een economische afweging tussen 
voorraad- en aanvulkosten van installatiedozen voordelen op zal leveren. Het stappenplan 

wordt voor het service concept verder uitgewerkt. 

Voorbeeld 
De aanleiding van her onderzoek is her grote aantal orderregels met een klein aantaf stuks 

per regel. Het probleem is eerst geanalyseerd en vervolgens gedefinieerd (Stap J ). De 

probleemdefinitie, in dit onderzoek, luidt: installateurs hestellen vaak in kleine aantallen en 

de bestelkosten in de keten zljn relatief hoog (Stap 2). Om dit probleem op te lossen, is een 
aantal oplossingsvarianten gegenereerd. De doelstelling van dit onderzoek is het verlagen 

van het aantal orderregels . De bestelstrategie van installateurs moet aangepast worden 

zodat het aantal orderregels en de daarbij horende kosten in de keten verlaagd warden. 

lnstallateurs gaan er van uit dat generieke installatiematerialen altijd bi) de groothandel 

verkrijghaar zijn. Daar de groothandel deze producten, zelfs per stuk, binnen 24 uur op de 

bouwplaats aflevert, is men niet genoodzaakt deze materiaalhehoefte te plannen (zie 
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paragraaf 2, Oorzaak-gevolg diagram). Wanneer een installateur een afweging op basis van 

de voorraad- en aanvu/kosten maakt, wordt het aantal orderregels verlaagd. Deze afweging 
kan een installateur noch een groothandel individueel maken. Zij zullen samen een optimaal 

beste/patroon voor de keten moeten afstemmen. Het ontwikkelde rekenmodel is een 

hu/pmiddel om een dergelijk bestelpatroon te bepalen en de verwachte voordelen van een 
nieuwe bestelstrategie te bepalen. 

De oplossingsrichting is het maken van een economische afweging tussen de voorraad- en 

aanvulkosten. Uit onderzoek blijkt, zie ook paragraaf 4 en 5, dat het aanhouden van meer 
voorraad op de bouw efficienter voor de keten is. Vervolgens zal het rationaliseren van de 

bestelstrategie in de organisatie ingevoerd warden (Stap 3). Er kan voor een bepaald project 
een pilot study uitgewerkt warden om zo te bepalen of de verwachte voorde/en gerealiseerd 
warden. Daamaast heeft een pilot study, in het geval van een service concept, het voordeel 
dat er meer inzicht wordt verkregen in de vorm en praktische invulling van een service 

concept. 

De laatste stap, het eva/ueren, meten en beheren, is belangrijk. Er wordt gemeten of het 
aantal orderregels verminderd is. Daarnaast zal er nagedacht moeten warden over de 
instandhouding van de verbetering in de organisatie. Men zal de organisatie bewust moeten 
laten warden van de verandering en de verbeteringen. Een hulpmiddel, in het geva/ van een 
service concept, zou een performance-indicator kunnen zijn tussen de groothandel en het 

installatiebedrijf. Een installateur kan bijvoorbeeld beloond warden wanneer er sprake is 
van een 'optimaal' bestelgedrag. lndien de verwachte voordelen optreden, zal de pilot-study 
in de organisatie uitgebreid kunnen warden. 

Concluderend 
Na de analyse van het probleem en het genereren van oplossingen is het belangrijk om de 
beoogde betrokkenen bij het veranderingsproces, in het geval van het service concept de 
monteurs, de projectleiders, de inkopers van de installateur en de contactpersoon van de 

groothandel, er bij te betrekken. Naast de cruciale betrokkenheid van deze medewerkers 
spelen deze medewerkers tevens een rot als bron van informatie. In het geval van het service 

concept, zullen leidinggevende monteurs, projectleiders en inkopers de veranderingen 
moeten in- en uitvoeren, gefaciliteerd door bovengenoemde change-agent. Inzicht in de 
ketenkosten en inzicht in de gevolgen van operationele acties, van tactieken en van 
strategieen op andere schakels in de keten is een belangrijke randvoorwaarde voor 

succesvolle toepassing van 'supply chain management ' . Wanneer de groothandel en de 
installateur zich samen bewust zijn van de gevolgen van bestelstrategieen en van de kosten 
in de keten, kan een service concept succesvol zijn. 

7.7 Samenvatting en suggesties voor vervolgstappen 

Een economische afweging tussen voorraad- en aanvulkosten zal kostenbesparingen in de 
keten opleveren. Met behulp van het rekenmodel is de relevantie van deze afweging voor 
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enkele grote projecten berekend. Voor het daadwerkelijk behalen van de verwachte 
kostenbesparingen, is verandering van het bestelgedrag van installateurs noodzakelijk. Voor 
een daadwerkelijke verandering van dit gedrag zullen de partners in de keten zich bewust 
moeten zijn van de kosten in de keten en van de gevolgen die bepaalde handelingen kunnen 
hebben voor schakels elders in de keten. 

Het vervolg van het onderzoek zal zich in eerste instantie moeten richten op het 
bewustwordingsproces bij installateurs en groothandels. Wanneer men zich bewust is van de 
kosten van het bestel- en levertraject, kan men samen een pilot project opstarten om dit 
traject te optimaliseren voor een beperkt aantal producten. Het ontwikkelde ' tool', of 
rekenmodel, kan hier ondersteuning bieden, door voorafgaand inzicht te bieden in de 
gevolgen van veranderingen van bestelgedrag. De twee verandergezinde partijen zullen ook 
een praktische invulling aan de verandering van bet bestelpatroon moeten geven. Enkele 
vragen die beantwoord moeten worden voor het daadwerkelijk uitvoeren van een pilot study, 
zijn: 

Wanneer er voorraad op de bouw aangehouden zal worden, is er een bepaalde 
opslagruimte nodig. Wie zorgt voor deze opslagruimte? Wie beheert deze ruimte? 
Moet de voorraad worden geregistreerd? Zo ja, hoe wordt de voorraad geregistreerd? 
Hoe worden bestellingen gegenereerd en door wie, door de groothandel of installateur? 
Wie is eigenaar van de artikelen voorafgaand aan daadwerkelijk verbruik? 

De economische afweging van de verschillende kosten is een basisgedachte. De inrichting en 
uitvoering van deze gedachte is een belangrijk vervolg. 
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Deel Ill 

De aansturing van een keten met een starre 
productiecapaciteit 

De elektrotechnische installatiemarkt kenmerkt zich door een moeilijk te voorspellen 

afnamepatroon, de roep om superieure Jogistieke prestaties en een druk om de (operationele) 

kosten te verlagen. Flexibiliteit en korte levertijden zijn gemeengoed in de sector waar de 

regie meer en meer bij de installateur komt te liggen. Niet voor niets is ook in de ET-sector 

sprake van een groeiende aandacht voor het - in de levensmiddelenbranche ontstane -

concept van Efficient Consumer Response. 

De situatie bij de producent kan aanleiding geven om een ander logistiek concept te 

hanteren. Wanneer sprake is van een starre productiecapaciteit, volgorde afhankelijke 

omsteltijden en (relatief) hoge voorraad- en handlingkosten per product, zal het in veel 

situaties noodzakelijk blijken om de goederenstroom bij de afnemers in de keten vanuit de 

producent aan te sturen. De producent hanteert een (bij voorkeur vast) productieprogramma 

en bepaalt wanneer goederen geleverd worden. Levering vindt voornamelijk plaats via de 

technische groothandel. Om voorraadvorming zo veel mogelijk te vermijden is sprake van 

een zekere transparantie tussen producent en groothandel. In bepaalde gevallen kan de 
situatie uitgroeien tot een situatie van Vendor Managed Inventory. 

Hoofdstuk 8 beschrijft het concept van Supply Driven Coordination, en de wijze waarop dit 

concept succesvol is toegepast in de relatie tussen Philips (TL-producten) en Technische 

Unie. Tevens wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden in andere logistieke ketens. 
Ook wordt de wenselijkheid van Vendor Managed Inventory nader beschouwd. 
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Hoofdstuk 8 

Supply Driven Coordination nader belicht 

Auteur: Ir. I. van der Meulen 

8.1 lnleiding 

Ondememingen zijn de laatste jaren aan sterke veranderingen onderhevig. Hierbij kan 

gedacht worden aan de grotere eisen die vanuit de markt aan ondernemingen worden gesteld. 
Producten dienen sneller en betrouwbaarder beschikbaar te zijn en milieu-eisen worden 

strenger. Het gevolg hiervan is dat veel ondernemingen genoodzaakt zijn hun logistieke 

processen te verbeteren en hun besturing te optimaliseren. 

Dit artikel gaat in op de specifieke wensen en eisen die aan de logistiek van ondernemingen 
met een geringe productieflexibiliteit worden gesteld. Fabrikanten in de elektrotechnische 
branche die hieronder vallen zijn onder andere de producenten van TL-Iampen en kabels. 
Het onderwerp wordt toegelicht aan de hand van een case. De case heeft betrekking op het 

logistieke proces van TL-lampen. TL-lampen worden hierbij op de markt gebracht via het 
ge"introduceerde concept "Supply Driven Coordination". Supply Driven Coordination (SDC) 

houdt in dat producten de markt in 'gepusht' worden. Het moment waarop dat gebeurt, hangt 
af van het productieprogramma bij de producent. 

8.1.1 Supply Driven Coordination en ECR 

Supply Driven Coordination staat haaks op het ECR-concept dat vandaag de dag veel 
belangstelling geniet. ECR staat voor Efficient Consumer Response en komt uit de 
Amerikaanse Food & Beverages Industrie. Het is een volledige ketenomkering ten opzichte 

van SDC [Schipper, 1997]. Bij ECR is sprake van een pull-effect: de regie van de 
goederenstroom ligt bij de klant. Deze verschillen tussen Supply Driven Coordination en 

Efficient Consumer Response zijn weergegeven in figuur 8.1 . 

SDC (push) : info1matiestroom 

prod"''"' - - - - .:::; ... - - - - E 
~ - - - - - - - - - - - informatiestroom: ECR (pull) 

Figuur 8.1 SOC versus ECR 
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In dit artikel zal aangetoond worden dat het op de klant gerichte ECR-concept niet 

toepasbaar is in een starre productieomgeving waar Sprake is van een dure, inflexibele 

productiecapaciteit. In deze omgeving zijn andere manieren mogelijk om samen met de 

afnemer tot een efficiente levering van artikelen te komen. 

8.2 Huidige situatie in de keten 

In het kader van het SLIM-project is een onderzoek uitgevoerd bij een producent van TL

lampen en een grote elektrotechnische grassier. Daarbij is de aandacht gericht op het 
logistieke proces van 9 snellopende types TL-lampen. 

Tot voor kort vond levering van deze TL-lampen als volgt plaats: 

De elektrotechnische groothandel plaatst eenmaal per week een order bij de producent. Orie 

weken later wordt de order op een vaste dag uitgeleverd. Het transport wordt verzorgd door 

de producent. Uitlevering aan de groothandel vindt plaats via het naast de fabriek liggende 
distributiecentrum. De groothandel is in staat om de installateur binnen 24 uur uit voorraad 

te leveren. De huidige situatie is afgebeeld in figuur 8.2. 

producent 

fabriek - dis tributiecentrum groothandel installateur 

Figuur 8.2 Huidige wijze van leveren 

8.2.1 De TL-lampenproductie en haar kenmerken 

De fabricage van TL-lampen behoo1t tot de semi-procesindustrie. Hieronder vallen 

ondernemingen waarvan het productieproces bestaat uit een procesmatig dee! (bijvoorbeeld 
het aanmaken van suspensie) en een discreet dee! (bijvoorbeeld verpakken) [Ballegooie, 

E.D. van, 1995]. Bij het produceren van een TL-lamp staan de productiemiddelen in 
volgorde van fabricage van het product. Bij deze zogenaamde flowshop-opstelling stromen 

de producten in een vaste routing en vaste volgorde door de productielijn. De productie van 

TL-lampen heeft de volgende kenmerken: 

Er is sprake van een divergente productstructuur: uit een beperkt aantal onderdelen 
worden veel eindproducten gemaakt. 

TL-lampen worden op hoge snelheid geproduceerd en hebben een korte doorlooptijd. 
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Het Klanten Order Ontkoppel Punt (KOOP) 1 ligt bij het inkopen. Er is dus sprake van 

produceren op klantorder. Dit houdt in dat er in principe geen voorraad eindproduct 

wordt aangehouden. De afnemer moet bij het plaatsen van een order rekening houden 

met de complete doorlooptijd van het inkopen van materialen en produceren van de 

order (4 weken). 

Het productieproces wordt gekenmerkt door lange omstel-en schoonmaaktijden die 

afhankelijk zijn van de productievolgorde. Om de (dure) productiemiddelen zo optimaal 

mogelijk te gebruiken, worden lange runs gedraaicl. Deze lange productieruns en 

daarmee samenhangende lange cycli leiden tot een Jage flexibiliteit en een lange 

levertijd. De lengte van de cyclus hangt af van de orderintake en kan varieren tussen de 

3 en 5 weken. 

8.3 Probleemstelling 

Bij de bedrijven in de keten heerste het idee dat het logistieke proces van TL-lampen al goed 

verliep. Uit een analyse die is uitgevoerd bij zowel producent, groothandel als installateur is 
gebleken dat in de keten aanzienlijke logistieke verbeteringen te realiseren zijn: de kosten 

met betrekking tot de levering van de negen snelstlopende TL-lampen door de producent aan 

de groothandel zijn een indicatie dat de huidige situatie niet optimaal is. De kostenposten 

worden hieronder toegelicht. 

Voorraad kosten 
Doordat de groothandel maar eens per week beleverd wordt en doordat de groothandel een 

korter dan normaal gegarandeerde levertijd geniet, wordt gemiddeld een week voorraad 

aangehouden bij de producent. Dit brengt de nodige jaarlijkse voorraadkosten met zich mee. 

Handlingkosten 
Nadat de TL-lampen zijn geproduceerd, worden ze overgeslagen naar het naast de fabriek 

liggende distributiecentrum en daar op voorraad gelegd totdat uitlevering plaats vindt:Dit 

brengt hoge handlingkosten met zich mee. 

Transportkosten 
De groothandel wordt eenmaal per week op een vaste dag beleverd. De negen types die in de 

voorgaande 3 weken zijn geproduceerd worden dan allemaal tegelijk uitgeleverd. Het 

transport wordt uitgevoerd door de producent. 

Met name de handlingkosten vormen jaarlijks een grote kostenpost. Tijdens het SLIM
project is dan ook de wijze van levering geoptimaliseerd en een bijpassende bestelinterface 

ontworpen. Tevens zijn de criteria voor proclucten bepaald om voor de verbeterde wijze van 

directe levering in aanmerking te komen. 

1 Het KOOP geeft aan hoe diep de klantorder in de goederenstroom binnendringt. Het ontkoppelpunt 

scheidt de door orders gestuurde activiteiten van de door voorspelling gestuurde activiteiten. 
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8.4 Verschillende oplossingsrichtingen 

In de (semi-)procesindustrie is sprake van (zeer) dure productiecapaciteit en een beperkte 
flexibiliteit. Het is dan ook van groot belang deze productiecapaciteit zo efficient mogelijk te 
gebruiken. Dit kan worden bereikt door goederen de keten in te sturen op het moment dat 
het product net geproduceerd is. Deze methode is toegepast in het SLIM-project en wordt 
Supply Driven Coordination genoemd. ECR is in deze omgeving minder geschikt. Dit zal 
hieronder worden toegelicht. 

8.4.1 Waarom geen ECR? 

Momenteel is ECR (Efficient Consumer Response) erg actueel. Hierbij is sprak:e van een 
pull-strategie: de klant is de partij die centraal staat. 
Producenten proberen hun bedrijfsprocessen zo in te richten dat zonder extra kosten voldaan 
kan worden aan de individuele wensen. Deze benadering staat haaks op de 
massaproductieprocessen die worden gehanteerd in de (semi-)procesindustrie. Om aan de 
klantenwensen te kunnen voldoen, zal de productielogistiek bij de producent zeer flexibel 
moeten zijn. De producent ontvangt met behulp van elektronische gegevensuitwisseling 
informatie van klanten. Deze is nodig om flexibel op de klantenwensen in te springen. De 
voor deze klantenwensen vereiste flexibiliteit in de productie ontbreekt vaak: in de (semi-) 
procesindustrie. Zowel de mix-als de volumeflexibiliteit is beperkt. 
In tabel 8.1 wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van industrieen waar ECR 
mogelijk is in vergelijking met industrieen waar SDC toegepast kan worden. 

Tabel8.1 Kenmerken van industrieen waar ECR mogelijk is in vergelijking met 
industrieen waar SOC toegepast kan worden 

Kenmerk R SDC 

Seriegrootte klein groot 

Omsteltijden kort lang 

Strategie pull push 

klant/productiegericht klantgericht productiegericht 

Mogelijkheden om in een starre productieomgeving toch ECR toe te passen, ontstaan als 
omstel-en schoonmaaktijden gereduceerd kunnen worden. Dit biedt perspectieven om 
producten regelmatig te produceren waardoor frequente levering te realiseren is. In dit geval 
wordt de productieflexibiliteit vergroot. 
Een andere mogelijkheid is het leveren van producten uit voorraad. Hierdoor is eveneens 
frequente levering aan klanten mogelijk. Dit leidt echter tot ongewenste voorraadkosten en is 

106 



alleen toepasbaar bij producten die niet beperkt houdbaar zijn en een lage waardedichtheid 
hebben. 
In het SLIM-project is binnen de TL-keten niet voor ECR gekozen omdat het op korte 
termijn niet mogelijk is omstel-en schoonmaaktijden zodanig te verkorten dat producten 
regelmatig kunnen worden geproduceerd. 
In de oude situatie werden goederen op voorraad gelegd. Dit leidde tot ongewenste hoge 
voorraad-en handlingkosten. Tijdens het SLIM-project is gebleken dat aanzienlijke 
ketenvoordelen kunnen worden behaald bij toepassing van supply driven coordination. 

8.4.2 Differentiatie in goederenstroomcoordinatie 

Er kan geconcludeerd worden dat er door de markt meer differentiatie aangebracht moet 
worden in de coordinatie van goederen. Bepaalde productieprocessen lenen zich niet voor 
ECR, hier kan SDC vanuit ketenperspectief uitkomst bieden. 
Verder is ECR meer gewenst voor producten die bestemd zijn voor de consumentenmarkt. 
Naast Efficient Replenishment (afstemming van vraag en aanbod door de gehele keten) 
bestaat ECR uit de volgende 3 strategieen [Boonstra, 1996]: 

• Efficient Store Assortments: samenstelling van assortiment en schapindeling. 
• Efficient Promotions: efficiency op promotions en deals. 
• Efficient Product Introductions: maximale effectiviteit qua tijd en lancering van een 

nieuw product. 

Deze strategieen zijn vooral van belang bij het bewerken van de consumentenmarkt. De 
vraag van de consument naar een bepaald merk fluctueert sterk en is te be'invloeden door 
bijvoorbeeld prijsacties. 
Bij producten die bestemd zijn voor de professionele markt is vaak sprake van een stabiel 
vraagpatroon. Prijsacties hebben slechts een geringe invloed op de vraag en zijn onder 
andere daardoor minder interessant voor toepassing van ECR. In onderstaande figuur is dit 
onderscheid tussen consumenten-en industriele markt weergegeven. 
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Figuur 8.3 
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afnemer 
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Verschil tussen consumenten-en industriele markt 

8.5 Gehanteerde methode 

Tijdens het SLIM-project is een verbeterde leverwijze van TL-lampen tussen producent en 

groothandel ontworpen. Deze nieuwe werkwijze betekende nogal veel verandering. Daarom 

is een draagvlak gecreerd via het in het !even roepen van een werkgroep. In deze werkgroep 

hebben medewerkers van zowel groothandel als producent zitting. Deze medewerkers 

zouden in de nieuwe situatie hun werkwijze moeten veranderen. Samen met hen is het 

ontwerp geperfectioneerd en is invoering van de verbeterde werkwijze mogelijk gemaakt. 

De nieuwe werkwijze wordt Supply Driven Coordination genoemd . Hierbij is sprake van een 

push-strategie tussen producent en groothandel. Het moment van uitleveren van een product 
aan de groothandel wordt bepaald door de productiecyclus van de producent. Deze 

productiecyclus is zodanig opgebouwd dat de omstel- en schoonmaaktijden minimaal zijn. 

Levering vindt nu op de volgende wijze plaats: 

Bij iedere productieplanning wordt door de producent per type een order ingepland met een 

max imaal te verwachten standaard hoeveelheid voor de groothandel. Hierdoor wordt de 
orderverzameltijd van een week uitgeschakeld. 

De groothandel plaatst wekelijks een order (op alle 9 types) bij de producent. Uitlevering 

vindt plaats op het moment dat de goederen van de band afrollen. Dit gebeurt per type. Elk 

type wordt gemiddeld eens per 3 weken geproduceerd. De groothandel ontvangt dus in 

principe per type de hoeveelheid die in de orders van de voorgaande 3 weken zijn besteld. 
De producent verschaft inzicht in het moment waarop elk type geproduceerd gaat worden. 

Het transport wordt verzorgd door de groothandel. Gemiddeld 3 dagen per week wordt een 

van de 9 types geproduceerd en komt de groothandel de goederen ophalen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van het distributienetwerk dat de groothandel in Nederland heeft 

opgebouwd. Facturering vindt handmatig plaats. 
Door toepassing van Supply Driven Coordination is meer communicatie in de keten 

noodzakelijk en is het mogelijk voorraden en handling te reduceren. 
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De nieuwe wijze van leveren is weergegeven in figuur 8.4. 

groothande l 

.. 
fabriek groothande l insta llateur 

Figuur 8.4 Nieuwe wijze van leveren 

8.6 Resultaten en inzichten 

Implementatie van supply driven cordination bij het op de markt breogen van TL-lampen is 

mede mogelijk geworden door medewerking van de betrokkenen. Medewerkers voelden zich 

zeer betrokken bij het project en vonden het leuk om zelf met verbetervoorstellen te kornen. 
Na een analyse die heeft plaatsgevonden toen het SOC-concept 8 wekeo liep, is gebleken dat 

producten altijd binnen de gegarandeerde levertijd van 3 wekeo worden geleverd. In 67% 

van de gevallen zijn de goederen binnen 2 weken geleverd, in 19% van de gevallen zelfs 

binnen 1 week. Dit is weergegeven in figuur 8.5. 

Figuur 8.5 
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8.6.1 Gevolgen van Supply Driven Coordination 

Toepassing van supply driven coordination leidt tot de volgende veranderingen: 

voorraadverlaging in de keten 

minder handling in de keten 

efficienter gebruik van transport 

Deze gevolgen worden hieronder toegelicht. 

Voorraadverlaging in de keten 
Goederen worden rechtstreeks vanaf de productieband geleverd aan de groothandel. 
Hierdoor is bij de producent geen voorraad meer nodig. Deze voorraad ontstond doordat de 
groothandel slechts eenmaal per week beleverd werd waardoor het noodzakelijk was 

producten te verzamelen tot het moment van uitlevering. Tevens was een kleine voorraad 
nodig vanwege een korter dan normaal gegarandeerde levertijd. 

Ook is bij de groothandel een forse voorraadreductie gerealiseerd. Hiervoor kunnen de 
volgende verklaringen worden gegeven: 

Meer duidelijkheid in de keten: groothandel en producent zijn beter op de hoogte van 

elkaars situatie. De groothandel is zich bijvoorbeeld bewust geworden van de 
complexiteit van het productieproces bij een bedrijfsbezoek. Er is meer communicatie en 

de producent heeft gegarandeerd dat de maximale levertijd 3 weken bedraagt. Dit heeft 
geleid tot een hogere leverbetrouwbaarheid. 

Meer aandacht voor voorraden: door het SLIM-project zijn de voorraadhoogtes kritisch 
bekeken en is geconcludeerd dat met enige samenwerking een reductie te behalen is. 

De totale voorraadreductie die in de keten behaald is, bedraagt 27%. Doordat de groothandel 
in staat is binnen 24 uur aan de installateur te leveren, hoeft deze geen voorraad aan te 

houden. Gevolg is dat de voorraad bij de groothandel dan ook het enige voorraadpunt in de 
keten is. 

Minder handling in de keten 
Doordat de producten rechtstreeks vanaf de productielijn uitgeleverd worden, vindt geen 
overslag meer plaats naar het distributiecentrum. Dit brengt een aanzienlijke besparing in 
handlingkosten bij de producent met zich mee. 

De groothandel wordt frequenter beleverd. Dit leidt niet tot meer handlingkosten omdat de 
totaal geleverde hoeveelheid gelijk blijft. De hoeveelheid per levering is alleen kleiner 
geworden. 

Efficienter gebruik van transport 
Er vindt vaker transport plaats . Gerniddeld 3 keer per week kornt de groothandel goederen 
ophalen. Voorheen stuurde de producent eens per week een vrachtwagen naar de 
groothandel. Bij supply driven coordination wordt gebruik gernaakt van het 
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distributienetwerk van de groothandel: dagelijks levert de groothandel goederen vanuit het 

centraal magazijn aan haar vestigingen. Deze vrachtwagens rijden vaak leeg terug. Na 

belevering van een van deze vestigingen rijdt de vrachtwagen via de producent terug naar 

het centraal magazijn. Dit efficienter gebruik van transport leidt tot een lagere 

mi lieubelasting. 

De gevolgen van SOC staan in tabel 8.2 schematisch weergegeven. 

Tabel 8.2 Kostengevolgen van SOC 

Kostensoort Producent Groothandel 

Yoorraadkosten u u 
Handlingkosten u = 
Transportkosten u ft 

In totaal levert supply driven coordination in de keten een aanzienlijke besparing op en 

wordt de samenwerking versterkt. 

8.6.2 Benodigde aanpassingen 

Bij de producent was het gewenst een aanpassing in het systeem door te voeren waardoor is 

bewerkstelligd dat de eerste producten die van de productieband afkomen, bestemd zijn voor 

de groothandel. Dit voorkomt de situatie dat de groothandel niet beleverd wordt als er te 

weinig goederen van de productielijn afkomen (vooral in de semi-procesindustrie komen 

afwijkingen van de geplande hoeveelheid product regelmatig voor). Door deze 

prioriteitsstelling in het systeem, is het handmatige werk bij de planningsafdeling van de 

producent afgenomen. 

Bij de groothandel zijn de parameters zodanig aangepast dat een efficienter vooITaadbeheer 
mogelijk is. 

Facturering bij de producent vindt handmatig plaats. De groothandel ontvangt vaak een 

levering van een producttype die is opgebouwd uit de hoeveelheden van de voorgaande 3 

bestellingen. Daar het in de systemen van de groothandel onmogelijk is een factuur te 

ontvangen die naar meerdere bestelnummers verwijst, was een aanpassing in de facturering 

noodzakelijk. Elk type wordt nu per bestelnummer gefactureerd. Dit brengt een geringe 

hoeveelheid extra werk met zich mee. 
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8.6.3 Randvoorwaarden 

Om supply driven coordination succesvol toe te kunnen passen, moet aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan die hieronder worden beschreven. 

1. Het product dient regelmatig geproduceerd te worden. Indien dit niet het geval is, leidt 

dit tot ongewenst hoge voorraden bij de afnemer. 
2. De klant dient een behoorlijke hoeveelheid per type af te nemen. Producten worden in 

voile pallets geproduceerd. Dit is dan ook de minimale bestelhoeveelheid. 

3. Er is sprake van een starre productiecapaciteit waarbij een redelijk vaste volgorde in de 
productie noodzakelijk is . Als de productiecapaciteit flexibel is, wordt de voorkeur gege
ven aan een meer klantgerichte benadering. 

4. De communicatie in de keten dient ge·intensiveerd te worden. De producent geeft (bijna) 

dagelijks aan de afnemer door welke producten gereed zijn. 

De randvoorwaarden zijn weergegeven in figuur 8.6. 

Figuur 8.6 

regelmatige 
productie 

starre productie 
capaciteit 

Randvoorwaarden voor SOC 

8. 7 Toekomstige ontwikkelingen 

grote 
afnemer 

intensive 
communicatie 

Op korte termijn wordt er bij de producent overgegaan op een vaste productiecyclus. Deze 
cyclus zal 11 dagen gaan duren. Er wordt gestart met een dagelijkse cyclische productie
planning in plaats van de huidige wekelijkse planning. 
Producten worden dan in een vaste volgorde geproduceerd. Dit betekent dat ongeveer 
bekend is op welke dag welk type gereed zal zijn. Snellopende types worden elke cyc1us 
geproduceerd, Iangzaamlopende types niet. 
Door te werken met een vaste productiecyclus, is het voor de afnemer duidelijk wanneer een 
bepaald type geleverd wordt. Deze productiecyclus moet dan wel gecommuniceerd worden. 
In deze situatie wordt het voor de afnemer mogelijk vlak voor het productiemoment een be-
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stelling te plaatsen. Er is ook meer duidelijkheid over het moment waarop de volgende 

productie van dat type plaatsvindt. De onzekerheid wordt sterk verminderd. In de huidige 

situatie is onbekend of uitlevering binnen 1 of 3 weken plaats vindt. 

Een ander gevolg van het overgaan op een vaste productiecyclus is een kortere levertijd. 

Deze zal van drie weken teruggebracht worden naar twee weken, een reductie van 33 %. 
Hierdoor is een verdere voorraadverlaging bij de groothandel mogelijk. Deze wordt geschat 

op 40%. 
Verder zal bi_j de producent het besturingssysteem SAP worden ingevoerd. Dit maakt 

elektronische bestelling en facturering mogelijk. 

8.7.1 Vendor Managed Inventory 

Bij SOC krijgt de groothandel goederen aangeleverd vlak na het moment van produceren. 

Verdere ketenefficiency kan worden gerealiseerd door het uitvoeren van Vendor Managed 

Inventory (VMI). Vendor Managed Inventory houdt in dat de producent verantwoordelijk is 

voor de voorraden van de afnemer. De producent zorgt voor het aanvullen van de voorraad. 
Hierdoor is het plaatsen van aanvulorders door de groothandel niet meer nodig. Er kan 

volstaan worden met het maken van een jaarafspraak, waarin de te verwachten afname wordt 

vastgesteld. 

Er moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden om VMI succesvol in te kunnen 

voeren: 

openheid in de keten: de groothandel moet de producent inzicht geven in haar voor

raadstructuur. Hier hebben veel bedrijven moeilijkheden mee. 

vertrouwen: de groothandel moet het vertrouwen hebben dat de producent in staat is de 

voorraden te beheren. Dit vertrouwen ontbreekt vaak. SOC is een stap in de goede 

richting waaruit dit vertrouwen kan groeien. 

EDI: elektronische data-uitwisseling is nodig om gegevens betreffende (historische) 

verkopen, voorraadstatus e.d. te communiceren. 

duidelijke voorraadstrategie: er moet zijn vastgesteld wat het gewenste voorraadniveau is 

en wie 'eigenaar' van de voorraden is. 

Als VMI wordt toegepast bij supply driven coordination, leidt dit tot de volgende additionele 

voordelen: 

minder menselijke communicatie: de producent weet wanneer een product out-of-stock 

is en reageert onmiddelijk. Dit voorkomt telefoontjes tussen producent en afnemer. 
lagere administratieve complexiteit: er hoeven geen aanvulorders meer geplaatst te 

worden. 

de producent heeft meer kennis van het afnamepatroon van de groothandel en daarmee 

meer kennis van de eindgebruiker. Deze kennis kan gebruikt worden bij het inrichten 

van het productieproces. 
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De voorwaarden en additionele voordelen van Vendor Managed Inventory zijn schematisch 

weergegeven in de volgende figuur. 

Yerlaging van de transactiekosten biedt voor de producent perspectieven om voorkeursle

verancier van de afnemer te worden wat tot een toenemende vraag kan leiden. 

voorwaarden 

openheid duidelijke 

' 
additionele voordelen 

Figuur 8.7 Voorwaarden en additionele voordelen van VMI 

8.7.2 Toepassing van SOC in andere industrieen 

Zoals eerder vermeld, is toepassing van supply driven cordination zinvol in industrieen waar 

sprake is van een starre productiecapaciteit met lange series en omsteltijden. Yan deze 

situatie is sprake in onder andere de volgende industrieen: 

papierindustrie 

farmaceutische industrie 

glasproductie 

kunststofindustrie 

kabel prod uc tie 

verfindustrie 

In deze industrieen ZOU supply driven coordination kunnen leiden tot de ketenvoordelen die 

in dit artikel zijn aangetoond. 

Tijdens het SLIM-project is SDC enthousiast ontvangen bij de partijen in de keten. Mogelijk 

kunnen ook onder andere bovengenoemde industrieen hun voordeel behalen met toepassing 

van dit concept. 
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Deel IV 

De aansturing van een keten als de 
materiaalbehoefte vroegtijdig bekend is. 

De huidige wijze van materiaalvoorziening bij de installateur is veelal gebaseerd op 24 uur 

tevoren bestellen bij de groothandel, die het bestelde uit voorraad levert. Dit geldt zowel 

voor kleine als grote orders. Deze werkwijze heeft als nadelen dat de groothandel zeer grote 

voorraden moet aanhouden en dater na!everingen plaats vinden, omdat er altijd gevallen zijn 

dater niet voldoende artikelen op voorraad zijn. Naleveringen veroorzaken extra kosten 

(communicatie, transportkosten, ontvangst en op het werk) en het risico van vertragingen in 

de uitvoering van projecten en !eegloop bij de monteurs. 

Een alternatief voor de huidige werkwijze is dat de groothandel de grote orders. mits tijdig 

besteld door de installateur, niet uit voorraad !evert, maar de artikelen voor deze order apart 

bestelt bij de producent/leverancier. Bij aflevering van deze goederen aan de groothandel 

levert deze de goederen door aan de installateur zonder deze eerst in de voorraad op te 

nemen (cross-docking). Dit leidt tot een belangrijke verlaging van de voorraad en tot 

vennindering van de handlingkosten bij de groothandel. Door de directe koppeling van de 

zending met de order van de installateur kan eenduidig gecommuniceerd worden over de 

status van de order in de keten en over de mogelijkheden om de order eerder af te roepen 

indien de installateur dat nodig heeft. De werkwijze betekent daarom voor de installateur een 

grotere !everbetrouwbaarheid (hij heeft zekerheid over de datum waarop de goederen 

geleverd kunnen worden) en een grotere flexibiliteit. 

Voor de producent kan de nieuwe werkwijze enig extra werk betekenen doordat de 

werkwijze iets verschilt van de overige orders. Voordeel voor de producent is de intensievere 

relatie met de partners in de keten. waarbij hij ook zicht krijgt op de uiteindelijke klant en 

een daarop toegesneden customer service kan bieden. In sommige gevallen kan de producent 

de vroegtijdige ordergegevens uit de keten toepassen in zijn productieplanning 

In hoofdstuk 9 wordt deze werkwijze met zijn voordelen voor de keten uitgewerkt. Daarin 

wordt tevens een pilot-project beschreven waarin deze werkwijze gedurende een aantal 
maanden is uitgevoerd binnen de keten van TL-armaturen, wat tot grote verbeteringen 

leidde. 

Voorwaarde voor deze werkwijze is echter dat de installateur in staat en bereid is om 

vroegtijdig zijn grote orders aan de groothandel door te geven. In hoof dstuk 10 worden de 

activiteiten van een installateur in de verschillende fases van een project beschreven en 

wordt nagegaan wanneer infonnatie over de benodigde materialen beschikbaar komt en hoe 

betrouwbaar deze informatie is. 

117 



In hoofdstuk 11 wordt voor een tweetal situaties onderzocht welke mogelijkheden er voor 

de producent zijn om van deze vroegtijdige orderinformatie gebruik te maken in zijn 
productieplanning. 
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Hoofdstuk 9 

Diversificatie in de aansturing van de keten: 
leveren op klantorder naast leveren uit voorraad 

Auteur: Ir. G. Huijs 

Samenvatting 

In de elektrotechnische installatiebranche is er de laatste jaren een trend naar steeds sneller 
leveren door de groothandel. Twee dagen is nu een etmaal geworden en men spreekt al over 

12 uur. Installateurs in de branche hoeven door de korte levertijden steeds minder aandacht 

te besteden aan het tijdig bestellen van producten. Inmiddels is bij de installateurs daardoor 

de perceptie ontstaan dat alles binnen 24 uur geleverd kan warden, ongeacht de omvang van 
de order. Uit de analyse van de kosten en processen bij de producent, de groothandel en de 
installateur is echter gebleken dat een dergelijke snelle levering niet altijd ketenoptimaal is. 

Het blijkt hierbij belangrijk te zijn een onderscheid te maken tussen grote orders en kleine 
orders. Bij grote orders is het namelijk in veel gevallen mogelijk dat de installateur !anger 
van te voren zijn bestelling al doorgeeft. Deze grote orders warden voortaan niet !anger uit 

de voorraad van de groothandel geleverd, maar direkt doorgegeven aan de producent. Daarna 
warden de goederen via cross-docking bij de groothandel uitgeleverd aan de installateur. 
Kleine orders daarentegen blijven door de groothandel uit voorraad geleverd warden. De 
diversificatie in de logistieke besturing, door grote en kleine orders voor een zelfde product 

apart te behandelen, maakt het mogelijk om beide types orders met een grate 
betrouwbaarheid te leveren, en tegelijkertijd de kosten te reduceren. Door grate en kleine 
orders apart te behandelen is de groothandel tevens in staat om de installateur een extra, 

onderscheidende service te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van afroepflexibiliteit. 

9.1 De keten: producten voor de installatie van 
bin nenverl ichti ng 

Goederenstromen 
De producten in de microcosmos van dit onderzoek zijn onderdeel van de goederenstroom 

bij de installatie van binnenverlichting van onder andere kantoorpanden, winkels, scholen, en 
ziekenhuizen. Gezien vanuit de installateur is binnenverlichting een eindproduct dat bestaat 
uit een aantal essentiele onderdelen. De basis voor binnenverlichting is een armatuur waarin 

een spiegelrooster, TL-lamp, voorschakelapparatuur (vsa), een snoer en steker voor de 
stroomvoorziening warden gemonteerd plus de benodigde materialen waarmee de armatuur 

wordt bevestigd. In figuur 9. l is de goederenstroom weergegeven. De groothandel in de 
keten heeft van alle producten in de goederenstroom verschillende types in het assortiment. 
In de analyse van de keten is alleen gekeken naar de armaturen en spiegelroosters van de 
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betreffende producent. De producent vervaardigt vele typen armaturen en spiegelroosters. 

Daarnaast fabriceert de producent ook TL-lampen en vsa's, maar in een armatuur en 
spiegelrooster van de producent kunnen ook lampen en vsa's van andere fabrikaten worden 

gemonteerd. 

Distributle centrum 
PROD UC ENT 

armatuur ...... 

spiegelrooster :._ 

TL-lam pen 

v sa 

- - - - -ffialn aen -----------------• _________ : ___________________ . 
vsa 

---be; m-aleriaal ----------------• 

GROOTHANDEL 

---snoe_r _&_ st-eker- ---------------·~-----

Figuur 9.1 Goederenstroom in de keten 

Installateur 

INSTALLATEUR bin nenverlic hting -

De installateur in deze keten is een middelgrote installateur die voomamelijk projecten 

uitvoert in de industriele markt. De projecten varieren van kleine projecten met minder dan 

10 armaturen tot grote projecten met meer dan 100 armaturen. Binnenverlichting wordt aan 

het einde van een project gelnstalleerd, als al het overige installatiewerk is afgerond. Tijdige 

en complete beschikbaarheid van orders is voor de installateur van zeer groot belang. Naast 
het gevaar van uitloop van een project, betekenen fouten in leveringen voor de installateur 

dat de monteurs die zijn ingepland voor werkzaamheden, geen materiaal tot hun beschikking 
hebben om te werken. Dure monteursuren worden hierdoor niet volledig benut. In het geval 

van te vroege levering moet ruimte gecreeerd worden voor tijdelijke opslag van de 

armaturen en spiegelroosters , met het risico van diefstal en beschadiging. 

Groothandel 
De tweede schakel in de keten is een middelgrote groothandel met een sterk regionaal 

georienteerde markt. De groothandel onderscheidt zich door middel van een informele 

benadering van de kleine installateurs in de markt. De groothandel heeft ook enkele grotere 

installateurs als klant. De groothandel in de keten houdt naast een groot aantal types 

armaturen en spiegelroosters ook verschillende merken van de overige producten in de 

goederenstroom voor binnenverlichting op voorraad . Indien de installateur dat wenst, kan hij 

alle materialen die nodig zijn voor de installatie van binnenverlichting, bestellen bij de 

groothandel in de keten. 
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Producent 
De producent in de keten die in dit attikel wordt besproken, is een grote producent van 
lichtartikelen voor de internationale markt. In het onderzoek is de fabriek buiten 

beschouwing gelaten. Het distributiecentrum van de producent is als uitgangspunt genomen. 

De producten worden van de fabriek naar een distributiecentrum getransporteerd van waaruit 

een dee! van de Europese markt wordt bediend. De producent vervaardigt binnen het 

onderzochte domein 39 typen armaturen en 51 typen spiegelroosters, als standaard catalogus 

product. Het aantal mogelijke combinaties tussen armaturen en spiegelroosters is groot. 

Om de markt bewust te maken van het verschil in levertijden van de producten die op 

voorraad worden geproduceerd (standaard-producten), heeft de producent de verschillende 

producttypes naar levertijd geclassificeerd. De producent brengt een prijslijst uit, waarin de 
volgende classificatie voor producten wordt gehanteerd: 

1. standaard producten. Deze producten zijn binnen 24 uur leverbaar uit de voorraad van de 

groothandel; 

2. standaard producten. Deze producten hebben 2 weken leve1tijd; 

3. standaard producten. Deze producten hebben 3 tot 6 weken levertijd; 

De vierde en laatste groep bestaat uit niet-standaard producten, die op klantorder worden 

gemaakt, met een levertijd van 6 tot 8 weken. 

Knelpunten in de keten 
Opvallend in de metingen van de prestaties van de keten is het !age percentage orderregels 

dat compleet en tijdig wordt geleverd aan de installateur, terwijl de producent en de 

groothandel een relatief hoge voorraad hebben. Naast deze !age leverbetrouwbaarheid is er 

in de keten grote ontevredenheid met betrekking tot de communicatie over de status van 

leveringen. Omdat de installateur niet altijd wordt ge'Jnformeerd over vertragingen of 

problemen in leveringen, is hij niet in staat te zoeken naar alternatieve oplossingen waarmee 

de opleverdatum van een project alsnog gegarandeerd kan worden en/of de planning van 

dure monteursuren aan te passen om leegloop te voorkomen. 

9.2 Probleemstelling en oplossingsrichting 

9.2.1 Probleemstelling 

De eerste waarnemingen in de keten zijn aanleiding geweest een detailanalyse te starten 

waarmee mogelijke oorzaken van de matige prestaties van de keten kunnen worden 

gevonden. De aandacht is daarbij uitgegaan naar de probleemgebieden leverbetrouwbaarheid 

en communicatie. 

Leverbetrouwbaarheid 
Uit figuur 9.2 blijkt de vraag bij de groothandel te bestaan uit een stroom van kleine orders, 
met daar tussen een klein aantal grote orders. Uit een analyse van de orders is gebleken dat 
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voor zowel grote als kleine orders, de installateur een levertijd vraagt die gemiddeld korter is 
dan de levertijd van de producent aan de groothandel. De groothandel is hierdoor niet in 
staat de voorraad tijdig aan te passen op een grote order. Het gevolg is dat veel grote orders 
in deelleveringen moeten worden geleverd en dat de voorraad leeg getrokken wordt. Tot de 

eerstvolgende levering van de producent kan de groothandel op dat moment geen enkele 

klant bedienen. Onvoorspelbare grote orders zijn er de oorzaak van dat de groothandel geen 
grote leverbetrouwbaarheid kan garanderen. Noch op grote, noch op kleine orders. 

C') 

ca 

< 
ca .... 
> 

I 1 I 1 I 11 I I 
tijd I 1 I 1 I 11 I I 

Figuur 9.2 Vraag bij de groothandel en scheiding grote en kleine orders 

Als de vraag zeer onvoorspelbaar is in omvang en frequentie, kan een hoge 
leverbetrouwbaarheid met behulp van voorraadhouden alleen gerealiseerd worden met een 
grote investering in de voorraad. Omdat het een middelgrote groothandel betreft in deze 
keten, vormen het kapitaal en de ruimtecapaciteit een restrictie en moet gezocht worden naar 
een andere oplossing. Het diversificeren van de logistieke besturing op basis van de omvang 
van een order, heeft als gevolg dat de voorraadbeheersing alleen ingericht hoeft te worden op 
kleine orders, zoals in figuur 2 zichtbaar is. Voor grote orders is een nieuwe werkwijze voor 
grote orders ontworpen. 

Communicatie 
Het tweede knelpunt in de keten is de communicatie over de status van leveringen. De 
analyse laat zien dat bij de groothandel de perceptie leeft dat de levertijd van de producent 
voor alle producten gelijk is. In werkelijkheid kan de levertijd verschillen van product tot 
product. Als de groothandel een order niet uit voorraad kan leveren, is hij niet in staat de 

installateur betrouwbaar in te lichten over de werkelijke leverdatum van de nalevering van 
een order. Het ontbreekt de installateur daardoor aan zekerheid over de status van orders. Bij 
het ontwerpen van de nieuwe werkwijze wordt een informatiestroom ontworpen die dit 
knelpunt wegneemt. 
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9.2.2 Oplossingsrichting 

De oplossing van de knelpunten in deze keten wordt gezocht in het leveren van kleine orders 
uit de voonaad van de groothandel. Grote orders worden op klantorder bij de producent 
besteld. De installateur dient grote orders tijdig door te geven (eerder dan in de huidige 
situatie), zodat de ketendoorlooptijd kan worden overbrugd. Onderdeel van de oplossing is 
een verbetering van de communicatie over de status van leveringen door de gehele keten. 

De naam van deze nieuwe werkwijze is 'Distribute to Order'. Deze term past in het rijtje 
'Make to Order', waarbij producten op klantorder worden vervaardigd en 'Assemble to 
Order', waarbij producten op klantorder worden geassembleerd. In de volgende paragraaf 
wordt uitgelegd hoe producten in deze keten op klantorder worden gedistribueerd. Het 
concept 'Distribute to Order' in deze keten wordt hieronder nader toegelicht. 

Grote orders van de installateur worden bij het concept Distribute to Order door de 
groothandel niet langer uit voorraad geleverd. In plaats daarvan worden deze orders 
vroegtijdig op klantorder besteld bij de producent. Enkele dagen voor de gewenste 
leverdatum van de installateur levert de producent de goederen aan de groothandel, die deze 
dagen gebrnikt om de goederen te crossdocken. Uit de voorraad worden eventueel overige 
producten toegevoegd. Met deze werkwijze worden orders compleet en tijdig geleverd. 
Indien tijdens de uitvoering van een project door correcties, breuk, meerwerk, etc., kleine 
aantallen producten extra nodig zijn, worden deze uit de voorraad van de groothandel 
geleverd . 

De informatiestroom die het concept 'Distribute to Order' ondersteunt in deze keten, kent 
twee aspecten: 
I. omdat de installateur zijn order tijdig aan de groothandel doorgeeft, hebben de producent 

en de groothandel voldoende ruimte om de ketendoorlooptijd van producten te 
overbruggen. 

2. door middel van bevestiging van alle orders met vermelding van de levertijd, bestaat in 
de gehele keten zekerheid over de status van leveringen. 

9.3 Ontwerpbeslissingen 

Tijdens de ontwerpfase zijn beslissingen genomen over 4 aspecten in het concept ' Distribute 
to Order'. 

Bestelmoment van de installateur 
Bij de beschrijving van 'Distribute to Order' in deze keten is aangegeven dat de installateur 
tijdig moet bestellen om de doorlooptijd van producent en groothandel te kunnen 
overbruggen. De installateur in deze keten is in staat de tijd tussen bestellen en gewenste 
leverdatum te verlengen van gemiddeld I week in de huidige situatie naar 3 weken. Dit 
houdt in dat alleen de producten met een ketendoorlooptijd kleiner dan 3 weken volgens 
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'Distribute to Order' kunnen worden behandeld. In deze keten zijn dat 90% van alle 

producttypen die de installateur in het verleden heeft besteld . Om de duidelijkheid in de 
keten te waarborgen, is gekozen voor een vaste termijn tussen bestellen en de gewenste 

leverdatum voor alle orders, ondanks het verschil in doorlooptijd tussen producten. 

Verzamelfunctie 
De producent levert de armaturen en spiegelroosters in een grote order op apa1te en 
herkenbare pallets, zodat bij de goederenontvangst zichtbaar is dat het een levering op 

klantorder betreft. Vanuit de voorraad van de groothandel worden eventueel andersoortige 

producten toegevoegd. De verzamelfunctie bij deze wijze van werken ligt zowel bij de 

producent als bij de groothandel. De herkenbare en separate pallets maken snelle 

crossdocking bij de groothandel mogelijk en bundeJing van de goederenstroom aan het begin 
van de keten reduceert de kans op fouten. 

Communicatie 
Het kiezen van een vaste termijn tussen bestellen en de gewenste leverdatum en het verschil 

in doorlooptijden tussen producten , heeft als gevolg dat de kans bestaat dat de producent een 
order vroegtijdig (eerder dan in eerste instantie gevraagd) voor levering beschikbaar heeft. In 

dat geval fungeert de groothandeJ als schakel tussen de producent en de installateur om te 

overleggen of eerdere levering door de installateur wordt gewenst. Reeds genoemd is ook de 

bevestiging van orders in de keten. Om de zekerheid over de status van orders te verhogen, 

worden alle orders bevestigd . 

Omvang grote orders 
De werkwijze 'Distribute to Order ' geldt in deze keten alleen voor grote orders. 

Een grote order wordt gedefinieerd als een order met minimaal een orderregel voor meer dan 

X armaturen of spiegelroosters. De waarde van X kan berekend worden door middel van een 

trade-off tussen de toename van voorraadkosten bij de groothandel als X groter wordt en het 

verlies aan schaalvoordelen in handlingkosten bij de producent als X kleiner wordt. 

9.4 Voordelen en nadelen 

9.4.1 Voordelen 

Ten opzichte van de huidige werkwijze kunnen met de nieuwe werkwijze de volgende 

voordelen behaald worden: 

verhoging van de leverbetrouwbaarheid op grote orders; 

mogelijkhe id tot verbeterde voorraadbeheersing voor kleine orders omdat grote orders de 

voon-aad bij de groothandel niet leegtrekken en niet meegerekend hoeven te worden in 

de berekening van veiligheidsvoorraden bij de groothandel; 

vergroting van de zekerheid in de keten door communicatie van orderbevestiging voor 
alle orders, in de gehele keten; 
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kostenreductie op handling door efficient crossdocken bij de groothandel; 

extra service voor de installateur door de mogelijkheid van ordercompleet leveren; 

flexibiliteit in de keten om in te springen op wijzigingen in de gewenste leverdatum van 

de installateur, dankzij de communicatie over eerdere beschikbaarheid; 

kostenreductie doordat verhoogde leverbetrouwbaarheid leidt tot minder fouten in 

leveringen. 

9.4.2 Nadelen 

De nadelen van de werkwijze, ten opzichte van de huidige situatie: 

de installateur moet tijdig bestellen. Hij is daardoor gedwongen zijn materiaalbehoefte 

eerder te bepalen dan in de huidige situatie. Richting opdrachtgevers verliest de 

installateur een stukje flexibi\iteit; 

het proces 'Distribute to Order' kan op korte termijn niet volledig ondersteund warden 

door bestaande informatiesystemen. Door de handmatige verwerking van 

informatiestromen, zullen bestelkosten stijgen; 
de informatiestromen moeten deels buiten de informatiesystemen gehouden warden. De 

menselijke tussenkomst die hiervoor noodzakelijk is, vergroot de kans op fouten; 

"De keten is zo sterk als de zwakste schakel", is een passend gezegde. Fouten of 

vergissingen in de ene schakel, leiden bij andere schakels direct tot problemen. 

9.5 Proefproject en inzichten 

9.5.1 Proefproject 

Met behulp van een proefproject is nagegaan in hoeverre met het concept 'Distribute to 

Order' bovenstaande voordelen te behalen zijn en hoe zwaar de nadelen wegen. Een goede 

uitvoering van de test was mogelijk omdat aan een tweetal randvoorwaarden werd voldaan. 

Betrokkenheid 
Ter ondersteuning van de test is een draaiboek samengesteld, met daarin alle handelingen die 

moesten uitgevoerd door medewerkers van de bedrijven in de keten. Door de medewerkers 

te betrekken bij het samenstellen van het draaiboek, is enthousiasme gekweekt en is het 

begrip voor 'Distribute to Order' verhoogd. 

Flexibiliteit 
Een tweede voorwaarde is de flexibiliteit van partners in de keten om fouten in de nieuwe 

werkwijze te accepteren. Openheid van de partners is noodzakelijk om duidelijk en op 

gelijkwaardige voet over elkaars fouten te kunnen communiceren en te kunnen leren van 

fouten. 
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lnformatiesystemen 
De huidige informatiesystemen bieden niet voldoende mogelijkheden de informatiestromen 
in 'Distribute to Order' te ondersteunen. Bovendien zou het gebruik van huidige 

informatiesystemen leiden tot verstoringen in het normale proces. In de test vindt daarom 
alle informatie-uitwisseling plaats met behulp van bestaande formulieren, die herkenbaar zijn 

gemaakt met een apart logo. 

9.5.2 lnzichten 

Uit het proefproject is gebleken dat alle genoemde voordelen behaald kunnen worden. De 
voordelen die het meest zijn opgevallen zijn: 

verlaging van de leveronbetrouwbaarheid met een factor 5; 

besparing op handlingkosten bij de groothandel van 60%; 

de flexibiliteit om succesvol te reageren op een onverwachte wijziging in de 
projectplanning van de installateur; 
ordercompleet leveren. 

In het proefproject heeft onvoldoende interne communicatie tot problemen geleid. Door 
verantwoordelijke medewerkers werd niet duidelijk met collega's af gestemd wie bij 
afwezigheid de taken met betrekking tot de test zou overnemen. Bovendien wisten collega's 
vaak niet hoe zij de werkzaamheden in het proefproject moesten uitvoeren. 

Tevens is gebleken dat het succes van 'Distribute to Order ' zeer gevoelig is voor de mate 

waarin afspraken over de wijze van bestellen en leveren worden nagekomen. Het afwijken 
van afspraken leidt bij andere schakels direct tot extra tijdsbesteding om problemen te 
verhelpen. 

9.6 lmplementatie 

9.6.1 Korte termijn 

De voordelen van het concept 'Distribute to Order' zijn in deze keten aanzienlijk. De 
leverbetrouwbaarheid en de flexibiliteit om in te springen op onverwachte wijzigingen 
stijgen, de kosten worden gereduceerd en de installateur krijgt de service om ordercompleet 
toegeleverd te krijgen. 
Bij het voortzetten van de implementatie van het concept 'Distribute to Order', zullen de 
bedrijven zich moeten buigen over de volgende aspecten: 

ontwerp en invoering van heldere en overdraagbare procedures binnen de bedrijven met 
betrekking tot de uitvoering van ' Distribute to Order'. Samen met het kweken van 
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begrip en betrokkenheid van medewerkers , kan dit leiden tot een verbetering van de 

inteme communicatie; 

ondersteuning van de processen door informatiesystemen; 

rnaatregelen die voorkomen dat af geweken wordt van afspraken over de wijze van 

bestellen en leveren; 

onderlinge verdeling van kosten en opbrengsten. 

9.6.2 Structurele implementatie 

De voortzetting van 'Distribute to Order' in de keten, zal leiden tot ervaringen op basis 

waarvan de processen geperfectioneerd kunnen worden. Als het proces vlekkeloos verloopt, 

kan overgegaan worden naar structurele implementatie hetgeen inhoudt dat de werkwijze 

'Distribute to Order' een normale werkwijze wordt. Tevens kan een uitbreiding plaatsvinden 

van het aantal productgroepen en leveranciers waarop 'Distribute to Order' toegepast kan 

worden. De werkwijze kan daarnaast worden aangeboden aan een bredere groep 

installateurs. Om het grotere aantal orders dat hierdoor volgens 'Distribute to Order' 
behandeld moet worden, te kunnen verwerken, moet aan de volgende voorwaarden worden 

voldaan: 

aanpassing van de magazijninrichting bij de groothandel, zodat crossdocking voor een 

groter aantal pallets mogelijk wordt; 

in de informatiesystemen moet het mogelijk worden levering, installateur en project te 

koppelen. Hierdoor worden fouten in de goederen- en informatiestroom voorkomen als 

tegelijkertijd orders voor meer dan 1 klant en/of project in de pijplijn zitten; 

verbetering van de efficiency door toepassing van EDI. Dit is alleen mogelijk als de 

informatiesystemen in de keten in staat zijn alle informatie ten behoeve van 'Distribute 
to Order ' te ontvangen, verwerken en verzenden. 

9.7 Strategische betekenis 

De structurele implementatie van ' Distribute to Order ' kan naast de prestatieverbetering ook 

een strategische impact hebben. De kleine en middelgrote groothandel kan bij de traditionele 

levering uit voorraad namelijk alleen kleine orders betrouwbaar uitleveren. Dankzij 

' Distribute to Order ' is hij in staat zijn markt te verbreden van kleine orders naar kleine en 
grote orders. Bovendien kan de groothandel zich met ' Distribute to Order ' van de 
concurrentie onderscheiden door de mogelijkheid van ordercompleet leveren die de 

installateur geboden wordt. De producent is gebaat bij de implementatie van 'Distribute to 

Order ', omdat hij in samenwerking met de groothandel in staat is flexibel in te springen op 

de wensen van de klant. Zo kan bijvoorbeeld dankzij 'Distribute to Order' de producent de 

installateurs een nog veel groter productenassortiment aanbieden. De installateurs, die 
meewerken aan Distribute to Order door eerder te bestellen, kunnen dit grotere assortiment 
weer vertalen naar een grotere keuzevrijheid voor hun klanten. Gezamenlijk kunnen 
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producent en groothandel een hoge prestatie behalen op orders die voor de groothandel groot 
zijn, maar voor de producent niet groot genoeg om de groothandel uit te schakelen. De 
installateur schept de condities voor 'Distribute to Order' en kan daardoor rekenen op een 
grote leverbetrouwbaarheid op zowel grote als kleine orders. 

128 



Hoofdstuk 10 

Genereren van vroegtijdige orderinformatie bij 
een installateur 

Auteur: Ir. R. van der Wielen 

Samenvatting 

Jn dit hoofdstuk wordt een onderzoek beschreven naar de mogelijkheid van het vroegtijdig 
genereren van orderinformatie bij een installateur. Tijdens de analyse-fase van het SLIM

project is gebleken dat het vroegtijdig doorgeven van orderinfonnatie van installateur naar 

groothandel en producent voor deze keten voordelen zou kunnen opleveren. In dit artikel 

wordt beschreven in hoeverre de installateur in staat is vroegtijdig orderinformatie te 

genereren en hoe betrouwbaar deze informatie is. 

Uit het onderzoek valt te concluderen dat door de installateur vroegtijdig orderinformatie aan 

de andere partijen in de keten verzonden kan warden. Het doorgeven van deze informatie in 

de calculatiefase, voordat het project gegund wordt, is hiervoor niet geschikt. Wei geschikt is 

het doorgeven van de informatie uit de basisontwerpfase. Gemiddeld vijf weken voor 
aanvang van de uitvoering van een project is deze informatie bekend. Om deze 

orderinformatie in de keten te gebruiken dient de installateur extra inspanningen te 

verrichten, zoals het verzamelen en versturen van de orderinformatie. 

10.1 lnleiding 

10.1.1 Vraagstelling 

Een onderdeel van Supply Chain Management is het verbeteren van de informatiestromen 

tussen producent, groothandel en installateur. Daarbij valt te denken aan bestellingen, 

product- en prijsinformatie. In dit onderzoek gaat het om het doorgeven van orderinformatie 

vanuit de installateur. 

De huidige werkwijze van de installateur is erop gericht materialen pas te bestellen wanneer 

deze bij de uitvoering noodzakelijk zijn. In de praktijk betekent dit dat materialen pas enkele 

dagen voordat zij bij de uitvoering gebruikt gaan warden bij de groothandel of producent 

warden besteld. De vraag naar deze materialen is echter al eerder bij de installateur bekend. 

Deze informatie wordt namelijk door de installateur tijdens de calculatie- en tijdens de 

basisontwerpfase van een project gegenereerd. In dit hoofdstuk wordt beschreven in welke 
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mate een installateur vroegtijdige orderinformatie kan genereren en versturen, waardoor in 
de keten producent-groothandel-installateur logistieke voordelen kunnen worden behaald. 

De belangrijkste te beantwoorden vragen zijn: 
Welke informatie over materiaalbehoefte is vanuit de installateur beschikbaar? 

Wanneer is deze informatie bekend? 
Welke betrouwbaarheid heeft deze informatie? 

10.1.2 Onderzoeksgebied 

Het ketenproduct dat onderzocht is, is 'laag voltage elektriciteitskabel'. De keten bestaat uit 
een van de grootste producenten van kabel in Nederland, een veelzijdige groothandel en een 

landelijk actieve installateur. De kabels die de installateur gebruikt zijn in te delen in drie 

categorieen: 

Standaardkabel; materialen die zich in de catalogus van de producent en de groothandel 
bevinden en uit voorraad geleverd kunnen worden. 

Niet-standaard kabel; materialen die wel in de catalogi zijn opgenomen, maar niet op 
voorraad gehouden worden. 
Specials; kabels die klant-specifiek worden ontwikkeld en gefabriceerd. 

Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het vroegtijdig genereren van 
orderinformatie van standaardkabel. 

De projecten die de installateur uitvoert zijn onder te verdelen in twee soorten: 

Werktuigbouwkundige projecten; hoofdactiviteiten gericht op sanitair, gas en warmte. 
Elektrotechnische projecten; hoofdactivite iten gericht op elektrotechnische montage. 

Het geselecteerde ketenproduct wordt voor ± 90% in elektrotechnische projecten gebruikt. 
Om deze reden is het onderzoeksgebied tot deze soort projecten beperkt. 

10.2 Huidige situatie 

De installateur bestelt zijn kabel bij de groothandel of bij de producent. Er zijn dus twee 
mogelijkheden voor levering (figuur 10.1): 

Directe levering: bestelling en levering vinden plaats bij en door de producent. 
Indirecte levering: bestelling en levering vinden plaats bij en door de groothandel. 

In deze keten wordt ± 80% van de totale lengte direct geleverd en ± 20% indirect. 
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Indirect 
..... ..... 

Producent .... Groothandel .... Installateur 

I J ~ 

Direct 

Figuur 10.1 Goederenstromen in de keten 

Het genereren van de order vindt in de huidige situatie plaats enkele dagen voordat de kabel 

op de bouwplaats nodig is. Om de mogelijkheden van vroegtijdige orderinfonnatie te 

onderzoeken zijn in figuur 10.2 de processen van de instal!ateur weergegeven. De voor dit 

onderzoek belangrijkste processen en momenten hieruit worden hieronder beschreven. 

Calculatiefase 

Nadat de installateur een aanvraag voor een offerte van een opdrachtgever heeft gekregen 
maakt de calculatieafdeling hiervoor een calculatie. In deze calculatie worden alle voor de 

opdracht te gebruiken materialen opgenomen. Voor kabel geldt dat exact wordt uitgerekend 
hoeveel meter van elk type gebruikt wordt. Daarbij worden tevens de manuren berekend, 

evenals de benodigde materialen om de kabel te installeren. 

Gunning 
Nadat de opdrachtgever de calculatie heeft gekregen kan hij besluiten de opdracht aan een 
installateur te ' gunnen'. Hieraan gaan meestal onderhandelingen vooraf waarin ook 

specificaties van het project nader vastgesteld worden. Op het moment van gunning weet de 
installateur zeker dat hij de opdracht wel of niet zal uitvoeren. 

Basisontwerpfase I bepalen fabrikaat 
Nadat het zeker is dat de installateur de opdracht gaat uitvoeren kan door hem in de 
basisontwerpfase worden bepaald welk fabrikaat kabel in het betreffende project gebruikt 

gaat worden. Voor grote projecten voert de inkoopafdeling extra onderhandelingen met 
leveranciers. 

Uitvoeringsfase 
Dit is de fase waarin de werkzaamheden op de bouwplaats plaatsvinden. Vanaf het begin van 
deze fase moeten materialen aanwezig zijn om te kunnen beginnen met het installatiewerk. 
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Er dient onderscheid gemaakt te warden tussen twee soorten materiaalbehoeften: 

De planbare materiaalbehoefte: informatie die in de Calculatiefase wordt gegenereerd, 

daarna in de basisontwerpfase herzien kan warden en pas in de Voorbereidings- en 

Uitvoeringsfase wordt omgezet in bestellingen. 

De onvoorziene rnateriaalbehoefte: deze informatie ontstaat pas in de Uitvoeringsfase. 

Deze informatie vloeit voort uit wijzigingen op het laatste moment, uit praktische 

aspecten van en coITecties op het installatieproces. Dergelijke vraag komt ook uit 

Technische Onderhoud en Service. Deze informatie is slechts zeer korte tijd voor het 

uitvoeringsmoment beschikbaar. 

Bij het onderwerp 'orderinformatie op een vroeger tijdstip in de keten sturen' gaat het om de 
' planbare' materiaalbehoefte, niet om de onvoorziene materiaalbehoefte. 

In figuur 10.3 warden de voor dit onderwerp belangrijkste processtappen weergegeven met 

de tijdstippen waarop informatie over de materiaalbehoefte bekend is. Tevens is het huidige 

ordermoment aangegeven. 

• Tijd 
Calculatiefase Gunning Basisontwerp Uitvoeringsfase 

i i 
Mogelijkheid l Mogelijkheid 2 ordermoment 

Figuur 10.3 Verkorte weergave processtappen installateur 

Bij de huidige werkwijze van de installateur vinden de bestellingen bij de kabelfabrikanten 

vanaf enkele dagen voor het begin van de uitvoering plaats. De bestellingen vinden 

gedurende de totale uitvoeringsfase plaats. 

Er zijn twee momenten waarop vroegtijdig informatie over benodigde materialen 

beschikbaar is.: 

l. Na de calculatiefase (informatie-doorgeefmogelijkheid 1) 

Wanneer de installateur de calculatie heeft gemaakt, dan heeft hij een eerste indicatie 

van de voor het project benodigde materialen. Op dit moment is echter nog niet duidelijk 

of het project aan de installateur zal worden gegund en welk fabrikaat kabel gebruikt 
gaat worden. Het kan in dit stadium dus alleen om een prognose gaan. 
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2. Na de basisontwerpfase (informatie-doorgeefmogelijkheid 2) 
Na de basisontwerpfase is naast de eerder gecalculeerde hoeveelheid materialen, en de 
aanpassingen daarop, ook bekend of de installateur de opdracht gaat uitvoeren en welk 
fabrikaat kabel in het project zal worden gebruikt. Hier zou dus mogelijk orderinformatie 
gegenereerd kunnen worden. 

10.3 Gehanteerde onderzoeksmethode 

Om de mogelijkheid te onderzoeken of vroegtijdig materiaalbehoefte kan worden 
gegenereerd is een steekproef van projecten opgezet die voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
1. het project is afgesloten. 
2. de oplevering vond plaats in 1994, 1995 of 1996 
3. het project werd uitgevoerd door een vestiging van de betrokken installateur 
4. het betrof een elektrotechnisch project waarin energiekabel gebruikt werd; het fabrikaat 

kabel is daarbij onbelangrijk 
5. de uitvoeringsfase duurde minimaal 3 maanden 

Voor de 16 geselecteerde projecten is onderzocht: 
1. De tijd die ligt tussen de calculatiefase, in paragraaf 2 aangeduid als informatie

doorgeefmogelijkheid 1, en het begin van de uitvoeringsfase 
2. De tijd die ligt tussen het moment van gunning en het begin van de uitvoeringsfase. 

Aannemend dat de basisontwerpfase snel na de gunning volgt geeft dat een indruk van 
de tijd die beschikbaar is bij informatie-doorgeefmogelijkheid 2. 

3. Het gemiddelde percentage meerwerk ten opzichte van de calculatie uit de calculatiefase, 
wat betreft de gebruikte materialen. Om deze factor te berekenen is de verhouding van 
de 'gecalculeerde materialen in guldens' ten opzichte van de 'werkelijk gebruikte 
materialen in guldens' per project uitgerekend. Door middel van gemiddelde en 
spreiding kan hiermee een uitspraak worden gedaan omtrent de betrouwbaarheid van 
berekende materiaalbehoefte uit de calculatiefase (informatie-doorgeefmogelijkheid 1). 

Helaas was het niet mogelijk om het gemiddelde percentage meerwerk ten opzichte van de 
basisontwerpfase te bepalen (informatie-doorgeefmogelijkheid 2). 

10.4 Resultaten 

De tijd die ligt tussen de calculatiefase, informatie-doorgeefmogelijkheid I, en het begin van 
de uitvoeringsfase is gemiddeld 18 weken. De lengte van deze tijd varieert echter sterk, de 
standaarddeviatie is 14,4 weken. Zie figuur 10.4. 
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Tijd tussen calculatiefase en uitvoeringsfase \ [] Aanta 1 proJecten] 
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Figuur 10.4 Tijd tussen calculatiefase en uitvoeringsfase 

De tijd die ligt tussen het moment van gunning en het begin van de uitvoeringsfase is 
gemiddeld 6,5 weken. Ook hier is de variatie groot, de standaarddeviatie is 5,5 weken. Zie 

figuur 10.5. 
Na het moment van gunning dient het fabrikaat kabel bepaald te worden. Voor grotere 

projecten, waarover we hier spreken, worden in de praktijk veelal aparte contracten 
af gesloten. Gemiddeld duurt dit ± 1,5 week. Dit houdt in dat informatie
doorgeefmogelijkheid 2 gemiddeld ± 5 weken voor aanvang van de uitvoeringsfase ligt. 

Tijd tussen gunning en uitvoeringsfase I 0 Aaf1t.a1 p r o j ec t.(:n J 
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Figuur 10.5 Tijd tussen gunning en uitvoeringsfase 
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Figuur 10.6 geeft het percentage werkelijk gebruikte materialen weer ten opzichte van de 
gecalculeerde material en in de calculatiefase (informatie-doorgeefmogelijkheid 1 ). Het 
gemiddelde percentage meerwerk, wat materialen betreft, is 29%, met een spreiding van 
36%! Als we twee uitschieters van 11 % minderwerk en 69% meerwerk er buiten laten dan 
blijft het meerwerk gemiddeld 29%, maar is de spreiding 20%. 
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Dit meer- of minderwerk wordt veroorzaakt door extra of minder installatiewerk ten opzichte 

van de oorspronkelijke calculatie. In de praktijk is dit veelal meerwerk. De belangrijkste 
oorzaken van dit verschil zijn veranderende klantenwensen, praktische wijzigingen bij de 

uitvoering en uitbreiding of inkrimping van de oorspronkelijke opdracht. Dit meerwerk 

betekent onvoorziene vraag die leidt tot ' ad-hoc' orders. 

De onzekerheid van de na de calculatiefase door te geven informatie is dus groot, te groot 

om die voor planningsdoelen te gebruiken. Bovendien is het na de calculatiefase niet zeker 

of de installateur de opdracht krijgt en is ook nog niet bekend welk fabrikaat kabel gebruikt 

gaat worden. 

Werkelijk gebruikte materialen t.o.v. de calculaties uit de calculatiefase IO Aanial projecten 

3 

2 ,_ 

-- - - n- -
I I I I 0 

< 90 090-1 00 100-110 11 0-1 20 120-1 30 130-140 140-150 I 50-160 > 160 

% 

Figuur 10.6 Percentage meerwerk in materialen t.o.v. calculatie in calculatiefase 

Wat betreft informatie-doorgeefmogelijkheid 2 was geen informatie beschikbaar om de 

berekende materiaalbehoefte uit de basisontwerpfase te vergelijken met de uiteindelijke 
realisatie. Het is echter gebleken dat in die situatie zich reeds wijzigingen op de calculatie 

hebben voorgedaan. Hierdoor kan een betere berekening gemaakt worden van de verwachte 

hoeveelheid materialen en wordt dus de betrouwbaarheid van de door te geven 

orderinformatie groter. 

10.5 Conclusies 

Uit het onderzoek valt te concluderen dat het mogelijk is voor een installateur om 

orderinformatie vroegtijdig te genereren. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: 

1. Na de calculatiefase (info1matie-doorgeefmogelijkheid 1) 
Deze mogelijkheid is niet bruikbaar daar de onzekerheid van de door te geven informatie 

op dat moment te groot is. Gemiddeld worden 29% meer materialen gebruikt dan 

oorspronkelijk berekend in de ca1culatiefase. Bovendien is op dat tijdstip nog niet 
bekend of de installateur de opdracht krijgt en is het fabrikaat niet bepaald. 
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2. Na de basisontwerpfase (informatie-doorgeefmogelijkheid 2) 

Na de basisontwerpfase, gemiddeld vijf weken voor aanvang van de uitvoering, is de 

materiaalbehoefte bij de installateur bekend. Deze informatie is geschikt om door te 

geven aan de producent of de groothandel. Wei moet rekening worden gehouden met een 

zeer grote spreiding wat betreft het tijdstip van beschikbaarheid. Het is zeker geen 

uitzondering dat de installatie-activiteiten gisteren hadden moeten beginnen. 

Ook in deze fase verschilt de berekende behoefte van de werkelijk te gebruiken 

hoeveelheid materialen. Door veranderende klantenwensen en praktische wijzigingen 

ontstaat namelijk meer/minderwerk. In de praktijk komt dat bijna altijd neer op 

meerwerk. De onvoorziene materiaalbehoefte voor dit meerwerk leidt meestal tot 

'ad-hoc' orders. 

Om vroegtijdig orderinformatie te genereren zal de installateur extra inspanningen moeten 

doen. De huidige werkwijze dient namelijk veranderd te worden om het mogelijk te maken 

dat vroegtijdig orderinformatie bij andere partijen in de keten bekend wordt. 
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Hoofdstuk 11 

Gebruik van eerder doorgegeven 
materiaalbehoefte door de fabrikant 

Auteur: Ir. H. Heijmans 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke effecten van eerder doorgegeven materiaalbehoefte 

voor een supply chain bekeken. Deze informatie is afkomstig van een installateur. 
Onderzocht zijn de mogelijke effecten van eerder doorgegeven materiaalbehoefte voor een 

producent van kabel. In het onderzoek zijn twee fabrieken van deze producent bekeken. De 
twee fabrieken zijn, hoewel ze beide kabel produceren, toch verschillend. Fabriek 1 

produceert de dunnere typen kabel. De vraag naar deze dunnere kabel is hoog en heeft een 
relatief !age spreiding. In deze fabriek wordt voomamelijk in grote series op voorraad 

geproduceerd. Fabriek 2 produceert zwaardere kabel, waarvoor de vraag veel lager is met 
een relatief hogere spreiding. In Fabriek 2 wordt meer op klantenorder geproduceerd dan in 

Fabriek 1. Het effect van eerdere materiaalbehoefte is voor Fabriek 1 beperkt. Dit komt 
enerzijds door de efficiency gerichte productiebeheersing van Fabriek 1. Een andere oorzaak 

is de behoefte aan informatie over de vraag op aggregaatniveau met een lange horizon 

terwijl bij de installateur juist informatie over materiaalbehoefte beschikbaar is op 
artikelniveau (orderinformatie) met een korte horizon. Fabriek 2 kan die vroegtijdige 

orderinfonnatie op artikelniveau juist we! gebruiken. Iedere order die eerder aan Fabriek 2 
doorgegeven wordt, vergroot de kans op het combineren van productie-orders tot een run. 

Dit kan het omstellen reduceren, materiaalverliezen beperken en voorraad verlagen. Verder 
kan door eerder doorgegeven materiaalbehoefte het ontkoppelpunt stroomopwaarts verplaatst 

worden waardoor de beslissing over het te produceren producttype uitgesteld kan worden. 
Het voordeel hiervan is voorraadverlaging. 

11.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat in een supply chain bereikt kan worden met eerder 

doorgegeven materiaalbehoefte. Hiervoor is onderzoek gedaan in een supply chain waarin 
energiekabel (laagspanningskabel) geproduceerd wordt. Energiekabel wordt gekenmerkt 
door een relatief hoge waardedichtheid. De keten bestaat uit een kabelproducent, een 

elektrotechnische groothandel en een grote installateur, alien gevestigd in Nederland. We 
focussen ons hier op de materiaalbehoefte die eerder overgedragen wordt door de 

installateur. 
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Onder materiaalbehoefte wordt hier verstaan: informatie omtrent de behoefte - van een 

installateur - aan een bepaald type kabel op een bepaald moment. Vraaginfo1matie is te 
onderscheiden in twee soorten (niveaus) informatie: 

detailmateriaalbehoefte: d.w.z. orderinformatie op artikelniveau (hoeveelheid per type op 
een bepaald tijdstip voor een bepaalde klant). 
aggregraatmateriaalbehoefte: d.w.z. de geaggregeerde vraag naar kabel van een 
bepaalde groep voor een bepaalde periode (hier een maand). 

Verder kan onderscheid gemaakt worden tussen vroegtijdige materiaalbehoefte als prognose 

of als order. 

Gekeken wordt naar de planbare vraag van installateurs die eerder doorgegeven kan worden. 

Er wordt dus niet gekeken naar de ad-hoc vraag afkomstig van de installateur en ook niet 

naar vraag afkomstig van de groothandel voor aanvulling van zijn voorraden. Dit omdat de 
ad-hoc vraag en de vraag van de groothandel niet ver genoeg (t.b.v. kabelproductie) van 

tevoren kan worden doorgegeven. 

11.2 Huidige situatie 

De producent in de keten voor kabel (kabelproducent, elektrotechnische groothandel en 
installateur) beschikt over enkele fabrieken. Voor dit onderwerp zijn twee fabrieken - Fabriek 

1 en Fabriek 2 - onderzocht. In eerste instantie richtte het onderzoek zich op Fabriek 1. Later 

is (zie paragraaf 5) Fabriek 2 op globale wijze onderzocht. 

Fabriek 1 kenmerkt zich door de productie van dunnere typen kabel, terwijl in Fabriek 2 

meer zwaardere typen kabels geproduceerd worden. In Fabriek 1 produceert men vooral 
standaard kabel en in Fabriek 2 meer speciale kabel. De vraag naar producten van Fabriek 1 

is, in vergelijking met Fabriek 2, hoog en regelmatig (kleine spreiding). In paragraaf 5 en 6 
staat een korte beschrijving van de productie-processen van beide fabrieken. 

Bestellingen bij de producent kunnen afkomstig zijn van de groothandel, van de installateur 
en van anderen. De vraag (en levering) via de groothandel wordt indirecte vraag genoemd. 

De directe vraag is de rechtstreekse vraag van installateurs aan de producent. Installateurs 
die rechtstreeks bestellen zijn voornamelijk de grote installateurs. Dit zijn er 10 a 15 in 
Nederland. Deze grote installateurs worden de LGI (Land Groot Installateurs) genoemd. 

Deze LGI zijn installateurs voeren de meeste grote projecten in Nederland uit. Kleine 
installateurs bestellen bij de groothandel en worden via die groothandel beleverd. Aile 

bestellingen aan de producent vinden plaats enkele dagen voor behoefte. 

140 



11.3 Probleemstelling en onderzoeksmethode 

De installateur blijkt in veel gevallen vroegtijdig materiaaJbehoefte beschikbaar te hebben. 

Dit betreft materiaalbehoefte afkomstig van het werkvoorbereidingsproces van grote 

projecten (80 % van de totale vraag van de installateur). Ook in het calculatie-proces van de 

installateur voor deze projecten(wat al ongeveer 3 tot 4 maanden tevoren plaats vindt,) 

wordt de materiaalbehoefte bepaald, maar deze is nog erg onzeker. 
D~ overige vraag van de installateur is ad-hoc vraag, waaraan snel voldaan moet worden. 

Deze vraag loopt meestal via de groothandel. 

De materiaalbehoefte uit het werkvoorbereidingsproces is gedetailleerd tot op artikelniveau 

en wordt tot op de meter nauwkeurig gecalculeerd. Gemiddeld 5 weken voor aanvang van 

het project is bekend wat het fabrikaat van de kabel is. Zie het hoofdstuk "Genereren van 
vroegtijdige orderinformatie bij een installateur". 

De vraag is nu wat de producent met deze eerder doorgegeven vraaginformatie kan doen, 

zowel op artikelniveau (orderinformatie) als op aggregaatniveau. 

Om de mogelijke effecten van eerder doorgegeven materiaaJbehoefte te beoordelen is eerst 

onderzoek gedaan naar de productiebeheersing van de betreffende fabriek. Per fabriek volgt 

dan ook eerst een korte beschrijving van de productieprocessen en de productiebeheersing. 

Vervolgens komen de mogelijkheden van eerder doorgegeven materiaalbehoefte op 

artikelniveau aan de orde, gevolgd door de mogelijkheden op aggregaatniveau. Per fabriek 

volgen tenslotte de conclusies. 

11.4 Resultaten Fabriek 1 

11.4.1 Korte beschrijving Fabriek 1 

Fabriek 1 kenmerkt zich door de productie van dunne kabel met een relatief hoge vraag (en 

kleine spreiding). Het productie-proces is globaal weergegeven in figuur 11.1. De processen 

staan weergegeven in blokken. De input voor het proces kopertrekken is koperdraad. De 
output is fijngetrokken koperdraad ("de geleider") met een bepaalde gewenste diameter. De 

geleider wordt vervolgens voorzien van een gekleurde isolatie. Dit proces wordt aderspuiten 

genaamd. De output van het aderspuiten zijn aders. Aders worden vervolgens 

samengeslagen. Om de samengeslagen aders wordt een mantel aangebracht. Dit proces 

noemt men mantelspuiten. Voor sommige artikelen wordt om de mantel nog een omvlechting 
of armering aangebracht. Na deze omvlechting of armering volgt weer mantelspuiten 

(buitenmantelspuiten). Na het mantelspuiten volgt nog een proces: winden. Hierbij worden 

de kabels in een aflevervorm (haspels of ringen) opgemaakt. Het samenslaan, mantelspuiten, 

winden en eventueel andere processen wordt in figuur 11.1 kabelproductie genoemd. 
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kabelproductie 

Figuur 11 .1 productie-processen Fabriek 1 

11.4.2 Productiebeheersing Fabriek 1 

In Fabriek 1 wordt een groat dee! van de omzet gerealiseerd door productie op voorraad en 
een veel kleiner dee! door productie op klantenorders. Bij productie op voorraad ligt het 
KlantenOrderOntkoppelPunt (KOOP) in het eindvoorraadpunt 'kabel'. Bij productie op 
klantenorder ligt het KOOP in het voorraadpunt 'aders' of in het voorraadpunt 'koperdraad '. 
(Het KOOP maakt een scheiding in de goederenstroom tussen het gedeelte dat voorraad 
gestuurd is en het gedeelte dat klantenorder gestuurd is). 

Artikelen die op voorraad geproduceerd worden, zijn te onderscheiden in langzaamlopers en 
snellopers. Voor de langzaamlopers ligt het PlanningsOntkoppe!Punt (POP) in het 
voorraadpunt 'aders' . Het POP is het ontkoppelpunt waarbij het stroomopwaartse proces 
door een zelfregulerend systeem (Kanban en two-bin) wordt aangestuurd en waarbij het 
stroomafwaartse proces door planning wordt aangestuurd. Dit betekent dat alleen het proces 
vanaf het POP door planners gepland hoeft te worden (hier dus 'kabelproductie'). De 
doorlooptijd voor deze producten ligt tussen de 2 en S weken (gemiddeld 3 weken). 

Voor de snellopers ligt het POP na het proces 'kabelproductie', n.1. op dezelfde plaats als het 
KOOP (eindvoorraad kabels). Dit betekent dat productie-orders van snellopers niet gepland 
hoeven te worden. De productie wordt rechtstreeks aangestuurd vanuit de eindvoorraad 
kabels. De doorlooptijd hiervan is 1 week ( =doorlooptijd van het laatste proces). De overige 
processen worden door het zelfregulerende systeem aangestuurd. 
De levertijd naar de klant is voor voorraadproducten in de orde van enkele dagen. 
Ordervrijgave (van fabrieksorders) voor de groep snellopers gebeurt dagelijks, de 
langzaamlopers worden wekelijks vrijgegeven. 

De productie in Fabriek 1 kenmerkt zich door efficiency. De strategie voor Fabriek 1 is zo 
hoog mogelijke productie zodat de prijs per eenheid zo laag mogelijk wordt. Deze strategie 
is mogelijk omdat de vraag redelijk constant is, de levensduur van de producten Jang is en 
producten ook in andere markten (export) afgezet kunnen worden. 
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Overige kenmerken van Fabriek 1: 
De capaciteit is op korte termijn inflexibel (zowel man- als machine-capaciteit); 
Bottleneck (in capaci teit) is het 'mantelspuiten ' . Door de goede balancering van de 

productielijn zijn bezettingsgraden van de andere machines in de lijn niet veel lager dan 

de bezettingsgraad van de bottleneck. 

Capaciteitsuitbreiding zal een hoge investering vragen. 
De gemiddelde beschikbare capaciteit is iets groter dan de gemiddelde behoefte aan 
capaciteit (aggregaatvraag); 

Overcapaciteit kan men verkopen op andere markten (export). 

De nadruk op efficiency van Fabriek 1 heeft geleid tot reductie van de plan-activiteiten en 

tot verlaging van omsteltijden. De reductie van plan-activiteiten is bewerkstelligd door 
zelfregulerende systemen (Kanban- en two-bin-systemen). De gevolgen hiervan zijn korte 

reactietijden en weinig planning, maar heeft als nadeel vaste seriegroottes. Het zo goed 

mogelijk benutten van capaciteiten, en dus het beperken van omsteltijden, heeft geleid tot 

grote seriegroottes. Grote en vaste seriegroottes hebben voor langzaamlopers hoge voorraden 
tot gevolg. De snellopers, die een relatief kleine seriegrootte hebben (van ongeveer de vraag 
per week), hebben een relatief !age voorraad. 

De aggregaatvraag van Fabriek 1 volgt een seizoenspatroon. In het voorjaar is de vraag 

kleiner dan de capaciteit. In het najaar is de vraag hoger dan de capaciteit. Ondercapaciteit 
kan opgevangen worden door: 

uitbesteding (doorlooptijd 10 weken); 
• overwerk (door 4 ploegendienst bijna niet meer mogelijk); 

'opeten' van opgebouwde capaciteitsvoorraad. 

In Fabriek 1 heeft de laatste optie de eerste prioriteit, omdat dit de goedkoopste optie is en 
omdat het risico van incourantheid laag is. In het voorjaar wordt capaciteitsvoorraad 
opgebouwd (er is n.l. overcapaciteit) die in het najaar opgesoupeerd kan worden. 
Het opbouwen van capaciteitsvoorraad brengt met zich mee dat er niet alleen productie

orders uitgegeven worden ter aanvulling van de voorraad, maar ook productie-orders worden 
uitgegeven voor het opbouwen van capaciteitsvoorraad. 
Capaciteit die men uiteindelijk overhoudt, kan verkocht worden in andere markten (export). 
Dit betekent dat men in Fabriek 1 altijd voluit produceert en dat de gehele capaciteit volledig 
benut kan worden zodat de kostprijs per product zo laag mogelijk gehouden kan worden. 

Problemen doen zich voor wanneer er een onverwachte afwijking op het 
aggregaatvraagpatroon optreedt. Door onzekerheid in het vraagpatroon is het ook moeilijk 
om te bepalen hoeveel van de overcapaciteit aan de opbouw van capaciteitsvoorraad besteed 
moet worden en hoeveel gebruikt kan worden voor verkoop in andere markten (export). 
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11.4.3 Mogelijke effecten eerder doorgegeven materiaalbehoefte op 
aggregaatniveau 

Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven is er zicht nodig op de aggregaatvraag in de 
toekomst (2 tot 6 maanden) om beter en gerichter te kunnen anticiperen op veranderingen in 

de capaciteitsbehoefte. 
In 1996 was bijvoorbeeld de vraag in mei en juli hoger dan normaal. Een groot gedeelte van 
de opgebouwde capaciteitsvoorraad voor de tweede helft van het jaar, werd al gebruikt in de 
maanden mei en juli. Dit terwijl in de overige maanden een gedeelte van de capaciteit 

verkocht was. In de maand september en oktober kwam de fabriek hierdoor in de problemen. 
De capaciteit en de in voorraden opgeslagen capaciteit bleek onvoldoende om aan de vraag 
te kunnen voldoen. Door de lange levertijden van het uitbesteden zijn deze goederen te laat 
aangekomen (toen ze niet meer nodig waren). Een dating in de vraag van november en 
december zorgde, samen met de uitbestede goederen, voor hoge voorraden in begin 1997. 

Door meer inzicht in de toekomstige aggregaatvraag zou men in Fabriek 1: 

in een overcapaciteit-situatie beter kunnen beslissen tussen: 
capaciteitsvoorraad opbouwen en, 

capaciteit verkopen aan externe markten zoals export (beslissing over hoeveelheid). 
in ondercapaciteit-situatie: 

het tijdstip (en hoeveelheid) kunnen bepalen van uitbesteden nadat de opgebouwde 
capaciteit is 'opgegeten' . 

Met eerder doorgegeven materiaalbehoefte kan meer zicht verkregen worden op toekomstige 

capaciteitsbehoefte. 
Een van de mogelijkheden om die aggregaatvraag te voorspellen is eerder doorgegeven 

materiaalbehoefte van de installateur. Na analyse van de aggregaatvraag van Fabriek 1 bleek 
dat de vraag naar kabel uit Fabriek 1 van de betreffende installateur goed correleert (R=0.66) 

met de totale vraag naar kabel van Fabriek 1. Met behulp van lineaire regressie is een 
wiskundige functie bepaald waarmee de aggregaatvraag uit de vraag van Fabriek 1 af te 
leiden is. De betreffende installateur kan echter alleen materiaalbehoefte geven op 
artikelniveau en slechts met een horizon van 1 of 2 maanden (gemiddeld 5 weken), terwijl 
voor de aggregaatvraag een horizon van minimaal 3 maanden nodig is. Bovendien zou het 
genereren en aggregeren van de eerdere materiaalbehoefte volgens de betreffende installateur 

relatief veel inspanningen kosten. 

Bij het onderzoek kwam naar voren dat op andere wijze de aggregaatvraag te voorspellen is. 
Dit kan met behulp van twee exponential smoothing modellen, die goede voorspellers zijn 
voor de aggregaatvraag van de producent. Deze modellen houden rekening met het 
seizoenspatroon in de aggregaatvraag, zijn geschikt voor een horizon tot 6 maanden, zijn 

eenvoudig toepasbaar en zijn in eigen beheer uit te voeren. Hiervoor is dus geen vroegtijdige 
materiaalbehoefte uit de markt nodig. Dit alternatief heeft als nadeel dat de voorspelling 
alleen gebaseerd is op historische gegevens; een plotselinge stijging in de vraag kan zo dus 
niet voorspeld worden. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat het genereren van eerdere materiaalbehoefte op 
aggregaatniveau door de installateur niet de benodigde tijdige en nauwkeurige gegevens 

oplevert en veel inspanningen zou vragen. Er zijn andere goede voorspelmethodes om de 

aggregaatvraag van Fabriek 1 te kunnen voorspellen. 

11.4.4 De mogelijke effecten van eerder doorgegeven materiaalbehoefte 
op artikelniveau 

Het beleid van Fabriek 1 is gericht op efficiency: het produceren tegen een zo laag mogelijke 

prijs met zo hoog mogelijke logistieke performance. Dit beleid leidt er toe dat op 

aggregaatniveau altijd voluit wordt geproduceerd (d.w.z. hoge bezettingsgraden) en dater 
voorraden worden aangehouden. De productie wordt dus niet aangepast aan de vraag. 

Overcapaciteit slaat men op in de vorm van capaciteitsvoorraad (van voornamelijk 

snellopers). 
Dit betekent dat voorraadverlaging alleen mogelijk is door een reductie van de 

veiligheidsvoorraad. Deze reductie is mogelijk door het stroomopwaarts verplaatsen van het 
KOOP (vanwege divergentie). Als de materiaalbehoefte tijdig wordt doorgegeven voor de 

doorlooptijd van de kabelproductie dan kan het KOOP verplaatst warden naar het 

voorraadpunt aders. 

Voor langzaamlopers, die geproduceerd worden in grote series die de vraag dekken voor een 

lange periode, is deze werkwijze weinig zinvol omdat het slechts om enkele orders zou gaan 
die bij het starten van een productieserie bekend zouden zijn. 

Voor snellopers is het verplaatsen van het KOOP wel zinvol. De vraag per week is hoog 
genoeg om hiermee in grote series (in grote lengtes) te produceren. Hierin kunnen orders die 

vroegtijdig bekend zijn opgenomen worden. Het besparingspotentieel van het reduceren van 
veiligheidsvoorraad snellopers bleek echter niet groot te zijn, zeker gezien de kosten die 
volgens de installateur gemaakt worden om de materiaalbehoefte vroegtijdig door te geven 

en de onzekerheid van de door te geven materiaalbehoefte (in zowel tijd als hoeveelheid). 

Eerder doorgegeven materiaalbehoefte op artikelniveau geeft voor Fabriek l dus slechts 
geringe voordelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de capaciteitsinflexibiliteit (door het 

op efficiency gerichte beleid) van Fabriek 1. 

11.5 Resultaten Fabriek 2 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat vroegtijdige overdracht van materiaalbehoefte voor Fabriek 
l slechts in geringe mate voordeel kan opleveren voor de keten . Vandaar dat op een globale 
wijze Fabriek 2 onderzocht is voor eventuele mogelijke effecten. 
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11.5.1 Korte beschrijving Fabriek 2 

Het productie-proces van Fabriek 2 is ongeveer gelijk aan het productie-proces van Fabriek 

1. In Fabriek 2 worden de zwaardere typen kabels gemaakt. De producten van Fabriek 2 

bevatten t.o.v. Fabriek 1: 

meer soorten aders; 

dikkere aders; 

meer aders ; 

meer soorten isolatie-materialen. 

Het gevolg hiervan is een grote diversiteit in producten. Tevens is het vraagniveau voor een 

artikel van Fabriek 2 veel lager en het vraagniveau onregelmatiger (t.o.v. Fabriek 1). De 

productie-processen van Fabriek 2 zijn ook iets uitgebreider. Het kopertrekken bestaat 

globaal uit twee bewerkingen. Er ontstaan ook veel meer halffabrikaten 'geleiders'. Het 

proces 'kabelproductie' van figuur 11.1 bevat hier de bewerkingen: samenslaan, 

binnenmantelspuiten, omvlechten en armeren, buitenmantelspuiten, winden en een 

eindkeuring. 

11.5.2 Productiebeheersing Fabriek 2 

Evenals in Fabriek 1 wordt er ook in Fabriek 2 een gedeelte op klantenorder 

geproduceerd; het gaat in Fabriek 2 echter om een aanzienlijk dee! van de 

productie.Fabriek 2 bevat in principe geen zelfregulerende systemen. Een uitzondering 

zijn de snellopers (met een lagere vraag dan in Fabriek 1 ). Deze snellopers (20 % van de 

orders) hebben een two-bin gestuurd proces ' kopertrekken ' en ' aderspui ten'. Voor de 

overige producten is de vraag te onregelmatig en te laag en is de diversiteit te groot voor 

een two-bin-systeem. In Fabriek 2 wordt dus veel meer gepland. De doorlooptijd van de 

snellopers is door het POP bij 'aders' 3 weken. De doorlooptijd voor de langzaamlopers 

is ongeveer 7 weken (beide inclusief administratieve doorlooptijd) . 

De bottleneck in Fabriek 2 is het proces 'kopertrekken'. 

Omsteltijden en materiaalverliezen zijn relatief groot ten gevolge van de !age vraag en 

daardoor !age productie-hoeveelheden (lengte). Het aandeel omstellen in de 

productietijd van een serie is in Fabriek 2 groter dan in Fabriek 1. 
De capaciteitsbehoefte (aggregaatvraag) in Fabriek 2 is veel lager dan de 

beschikbaarheid van capaciteit, uitgezonderd de bottleneck kope1trekken. De flexibiliteit 

is hierdoor hoger (zowel in man- als machinecapaciteit). De flexibiliteit van de 

bottleneck verhoogt men door 'geleiders' van de snellopers in grote series te maken. De 

variabele seriegroottes in de overige processen zijn klein t.o.v. Fabriek 1. Het aandeel 

omstellen per km kabel is in Fabriek 2 dan ook veel hoger. 

Bij de huidige besturing wordt aan het begin van de productie (bij het proces 

' kopertrekken ' ) bepaald hoeveel er geproduceerd moet worden. Bij de start van de 

productie van de 'gel eider' ligt dus al vast hoe na de productie de aantallen verdeeld 

worden over de productie van aders en kabels. 

146 



11.5.3 Mogelijke effecten van eerder doorgegeven orderinformatie voor 
Fabriek 2 

Eerder doorgegeven orderinformatie kan voor Fabriek 2 de volgende voordelen opleveren: 
1. Het vergroten van de kans op combineren van verschillende productie-orders tot een run. 

Dit reduceert omsteltijden en materiaalverliezen. Door het combineren van 
eindproducten zijn de materiaal- en omstelverliezen het kleinst. Door eerdere 
materiaalbehoefte wordt de 'combinatie-periode' verlengd. 

2. Het verptaatsen van het ontkoppelpunt stroomopwaarts. Hierdoor warden minder 
specifieke producten (kabel) op voorraad gehouden, waardoor de voorraden lager 
warden. 

Als de orderinformatie 5 weken eerder binnenkomt (dit is slechts een gemiddelde!), dan is 
dit te kort om de hele productie op klantenorder aan te sturen. Wet kan het laatste deel, de 
'kabelproductie' , voor een grater dee! op klantenorder gebeuren: de doorlooptijd van dat 
proces (3 weken) geeft nog 2 weken zicht op klantenorders. Die producten, die een 
productiefrequentie hebben van meer dan eens per 2 weken, kunnen dan op klantenorder in 
precies de juiste hoeveelheden gemaakt warden. Voorwaarde daarvoor is wel dat er na de 
aderproductie op basis van de actuele klantenorders een nieuwe toewijzing gemaakt kan 
worden van de totale hoeveelheid geproduceerde aders. In de huidige besturing ligt die 
toewijzing al aan het begin van het gehele productieproces vast. 
Voor het combineren tot productieorders is het wel noodzakelijk dat het niet slechts om 
prognoses gaat, maar om betrouwbare afzetgegevens, dat wil zeggen vroegtijdige 
klantenorders. 

De productie kan hierdoor efficienter plaatsvinden. Het combineren van de productieseries 
gebeurt namelijk voor een grater gedeelte op basis van klantenorders. Daardoor is de kans 
kleiner dat vrij kort na het starten van de productie er een klantenorder binnenkomt, die niet 
afgedekt kan warden door de geplande voorraad. Hiermee wordt een extra productie-order 
vermeden. Dit levert minder omstelcapaciteit en minder materiaalverlies op. 
Bovendien is voor stroom 2 en 4 minder veiligheidsvoon-aad kabel nodig, omdat een grater 
dee! van de vraag op basis van bekende klantenorders geproduceerd kan warden. 

11.6 Afsluiting 

Uit het bovenstaande blijkt dat eerder doorgegeven orderinformatie nuttig te gebruiken is 
voor een producent met een onregelmatige vraag en waarbij materiaalverliezen door 
omstellen hoog zijn. Dankzij deze informatie wordt het aantal orders dat ingezet moet 
warden verkleind, hetgeen leidt tot een reductie van het aantal omstellingen in productie. 
In een meer op bulk gebaseerde fabriek, met een regelmatige vraag en een hoge 
bezettingsgraad, is de toepasbaarheid van eerder overgedragen informatie over 
materiaalbehoefte gering. 
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DeelV 

Ketenopti male bestelf req uenties 

Als bedrijven hun bestellingen plaatsen bij leveranciers, moeten ze een keuze maken over de 
frequentie waarmee ze zullen bestellen. Heel vaak bestellen leidt tot kleine 
bestelhoeveelheden en dus !age voorraden, maar ook tot hogere bestelkosten. Deze afweging 
tussen voorraad- en bestelkosten is al zo oud als Methusalem. Nieuw is dat blijkt dat 
bedrijven aanzienlijk kunnen besparen op de totale logistieke kosten in de keten, als ze bij de 
instelling van de bestelfrequentie ook rekening houden met de daaruit vo01tvloeiende kosten 
bij hun leverancier. Dit vraagstuk is de laatste jaren steeds pragnanter geworden, doordat 
afnemers door allerlei ontwikkelingen genegen zijn in steeds kleinere hoeveelheden te 
bestellen. Hierdoor wordt in steeds meer gevallen een kritiek punt bij de leverancier 
overschreden, waardoor de handling bij de leverancier bijzonder inefficient en kostbaar 
wordt. In dergelijke gevallen is het raadzaam de bestellingen te vergroten, zodat in voile 
emballageeenheden besteld wordt. 

In de praktijk komen ook tegenovergestelde situaties voor: bedrijven bestellen nog in 
bestelhoeveelheden, die een veelvoud zijn van de emballageeenheden, terwijl in de laatste 
jaren dankzij de voortschrijdende automatisering de bestelkosten per orderregel aanzienlijk 
zijn verminderd. In dergelijke gevallen is het raadzaam de bestelhoeveelheden te verlagen. 

Hoofdstuk 12 beschrijft hoe een producent en een groothandel gezamenlijk hun beider 
bestel- en leverprocessen onder de loep hebben genomen. Alleen al'Uoor het in kaart brengen 
van deze processen werden diverse mogelijke verbeteringen ontdekt. Verder hebben de 
bedrijven een pilot opgezet om een indruk te krijgen van de mogelijke gevolgen van een 
ketenoptimale bestelfrequentie. Het bleek dat door relatief eenvoudige wijzigingen grote 
besparingen bereikt konden warden. Zo kon bijvoorbeeld de gemiddelde voorraad bij de 
groothandel 50% gereduceerd warden. De voordelen voor de fabrikant liggen in een 
verminderd opslingereffect en een stabieler afnamepatroon. De leverbetrouwbaarheid van de 
fabrikant voor de onderzochte producten is hierdoor gestegen van 87% naar 94%. Mogelijk 
minstens zo belangrijk is dat alle betrokkenen enthousiast zijn geworden over het op deze 
wijze met elkaar samenwerken. Dankzij dit project is er nu een vruchtbare voedingsbodem 
voor verdere initiatieven op het gebied van ketenlogistiek. 
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Hoofdstuk 12 

Ketenvoordelen door simpele ingreep in. de 
bestelfrequentie 

Auteur: Ir. P.P. van de Beek 

12.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een project op het gebied van ketenmanagement beschreven. Het 
accent in het onderzoek ligt op de bestelinterlace tussen een fabrikant en een groothandel. 
Het bestel- en leverproces is een van de belangrijkste onderdelen van de interlace tussen 
twee bedrijven. In het bijzonder is onderzocht wat de gevolgen voor de keten zijn als de 
bestelfrequentie van de groothandel wordt veranderd. Tijdens het onderzoek is met een 
kleine aanpassing de bestelfrequentie van zes snellopers verhoogd . Deze simpele ingreep 
levert aanzienlijke ketenvoordelen op. 

Binnen de bestaande systemen kan door een eenvoudige aanpassing op korte termijn 
resultaat worden behaald. Dit kan de basis vormen voor een lange termijn partnership . Voor 
de bedrijven ligt het voordeel daarom niet zozeer in de resultaten die geboekt zijn als wel in 
de kennis die men opdoet bij het doorlopen van het proces. De ervaringen die in het project 
opgedaan worden met ketenmanagement worden als de meeste waardevolle opbrengst van 
het project gezien. 

In paragraaf 2 wordt een beschrijving van de huidige situatie in de keten gegeven. De nadruk 
ligt daarbij op het bestel- en leverproces . In de derde paragraaf is een probleembeschrijving 
opgenomen. Paragraaf 4 beschrijft de bij het onderzoek gehanteerde methode. In paragraaf 5 
wordt ingegaan op het ontwerp van de verbeterde situatie en her pilot project. De resultaten 
van de pilot study warden behandeld in paragraaf 6. In paragraaf 7 wordt ingegaan op de 
uitbreidbaarheid van de verbeterde werkwijze. 

12.2 Huidige situatie 

12.2.1 Bedrijven en producten 

Her onderzoek is uitgevoerd bij een fabrikant van elektrotechnisch installatiemateriaal en een 
groothandel in elektrotechnische materialen. De groothandel behoort qua afzet en omzet tot 
de 5 grootste klanten van de fabrikant. De fabrikant levert de producten aan de groothandel. 
Deze distribueert ze via een fijnmazig netwerk naar installatiebedrijven. De producten 
worden niet rechtstreeks door de fabrikant aan installatiebedrijven geleverd (zie figuur 12.1 ). 
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I 
I 

Groothandel ~ -..::: Installateurs 

Figuur 12.1 De groothandel verzorgt de distributie 

Het grootste dee! van het assortiment van de fabrikant wordt door de groothandel op 

voorraad gehouden en kan direct uit voorraad worden geleverd. Er zijn zes snellopende 
producten gese!ecteerd om dit project mee uit te voeren. 

De producten vallen in de groep generiek installatiemateriaal. Doordat de producten per stuk 
gekocht kunnen worden, worden ze gekenmerkt door een hoge verpakkingsdichtheid (aantal 
verpakkingen, in dit geval dus stuks, per kubieke meter). De groothandel bestelt deze 

producten alleen per pallet of palletlaag. Hierdoor valt de verpakkingsdichtheid voor dit 
specifieke geval lager uit. Zolang alleen per pallet wordt besteld, spelen de kosten voor 

handling een beperkte rol. 

De producten worden ook gekenmerkt door een !age waardedichtheid (waarde per kubieke 
meter). Toch verschilt de waarde per pallet van de producten niet veel van die van andere 

producten in de elektrotechnische branche, zoals bijvoorbeeld TL's. De wijze van distributie 

in de bestudeerde schakel tussen de producent en de groothandel zal dan ook weinig 
afwijken, van die in andere ketens. 

12.2.2 Order- en leverproces 

De groothandel bestelt twee keer per week bij deze fabrikant. Deze bestelling bestaat altijd 
uit meerdere orderregels. De orders worden via EDI doorgegeven. De leverancier levert 
wekelijks op een vaste dag de bestelling voor de desbetreffende week. 

Het aantal bestellingen en het aantal leveringen loopt dus niet synchroon. Tegenover twee 
bestellingen staat slechts een aflevering. Dit heeft grotere consequenties dan op het eerste 
gezicht lijkt. Bestellingen die na woensdag verstuurd worden, kunnen niet meer de eerst 

volgende week geleverd worden (zie figuur 12.2). Het gevolg is dat de gewenste leverdatum 
voor de eerste bestelling in week X de daarop volgende week is (X + 1) en voor de tweede 

bestelling nog een week later (X + 2). 
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Figuur 12.2 Asynchroon order- en leverproces 

Bestellingen uit week X + 1 worden in twee verschillende weken afgeleverd. Orders uit twee 

verschillende weken worden in een aflevering gecombineerd. Dit maakt het order- en 
leverproces niet inzichtelijk. 

Er wordt niet altijd optimaal gebruik gemaakt van de leve1tijd die de leverancier kan 

realiseren, namelijk levering binnen een week. In de helft van de gevallen wordt niet voor de 
eerst volgende week besteld . De vraag is dan waarom die bestelling niet kan wachten tot het 

volgende bestelmoment. Het enige antwoord op deze vraag is dat door het plaatsen van een 

bestelling de economische voorraad wordt verhoogd. Hierdoor ziet de verkoopafdeling dat 
de inkoopafdeling de producten al in bestelling heeft. Dit biedt echter alleen schijnzekerheid. 

Door deze actie wordt de leverbetrouwbaarheid niet groter en de producten zijn ook niet 
eerder beschikbaar voor de klanten van de groothandel. 

12.2.3 Bestellen snellopers 

Dat er elke week twee bestellingen van de groothandel naar de fabrikant gaan, betekent niet 
dat alle individuele producten ook e!ke week besteld worden. De bestelfrequentie van 
individuele producten is afhankelijk van de instellingen in het voorraadbeheersingssysteem 
van de groothandel. De instellingen voor alle producten van deze fabrikant zijn zodanig dat 

individuele producten niet elke week besteld worden. 

Voor het voorraadbeheer maakt de groothandel gebruik van een (R,s,S) systeem. Dit houdt in 
dat elke R dagen wordt gekeken of de voorraad onder het bestelniveau s is gezakt. Is de 

voorraad onder het bestelniveau gedaald, dan wordt een bestelling geplaatst zodat de 
voorraad weer op het aanvulniveau, S, komt. In dit concrete geval wordt er twee maal per 

week gekeken of de voorraad onder het bestelniveau is gedaald. Het aanvulniveau is voor de 
bestudeerde snellopers vastgesteld op de veiligheidsvoorraad plus een hoeveelheid om de 

vraag gedurende de bestelhorizon plus de vraag gedurende de levertijd op te kunnen vangen. 
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S = VV + (h + L) * D 
Met: S = Aanvulniveau (stuks); 

W = veiligheidsvoorraad (stuks); 
h = bestelhorizon (weken); 
L = Levertijd (weken); 
D = Vraag per week (stuks/week). 

De hoogte van het aanvulniveau wordt vastgesteld met behulp van de bestelhorizon (period 
order quantity). De bestelhorizon is de periode waarvoor een bestelling de vraag moet 
afdekken. Voor de bestudeerde snellopers is deze ingesteld op twee weken. Het bestelinterval 
voor deze producten komt hierdoor ook op twee weken te liggen. Uit metingen blijkt dat dit 
interval in de praktijk niet duidelijk zichtbaar is (zie figuur 12.3). In werkelijkheid ligt het 
interval tussen een en drie weken met uitschieters naar vier weken . Deze variaties ontstaan 
door vraagfluctuaties in de installatiemarkt en omdat niet consequent voor de volgende week 
besteld wordt. 
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Figuur 12.3 Onregelmatig bestelpatroon van een snelloper 

De variaties in het bestelinterval vinden hun weerslag in de bestelgrootte. Deze kent sterke 
schommelingen (zie figuur 12.3). Doordat de bestudeerde groothandel een van de grootste 
klanten van deze fabrikant is, hebben de schommelingen in de bestelgrootte een sterke 
invloed op de voorraad bij de fabrikant. Deze invloed wordt niet alleen bepaald door het 
aandeel in de totale afname bij de fabrikant, ook de afname per bestelling in absolute 
aantallen is groot. Voor de snellopers bedraagt het gevraagde aantal per keer per product 4 
tot 12 pallets. 
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12.3 Probleembeschrijving 

Bij de analyses valt het onregelmatige bestelpatroon op. Het vermoeden ontstaat dat de 

gehanteerde wijze van bestellen voor beide partijen nadelen met zich meebrengt. Deze 

nadelen uiten zich bij de fabrikant in een verminderde leverbetrouwbaarheid en bij de 

groothandel in een te hoge voorraad en piekbelasting in het inslagproces . 

De oorzaak van het onregelmatige bestelpatroon en de sterk varierende bestelgroottes is 

gevonden in de instellingen van het voorraadbeheersingssysteem van de groothandel. Dit 
systeem genereert besteladviezen. Het onregelmatige bestelpatroon is terug te voeren tot de 

manier waarop de gewenste levertijd voor een order door dit sys teem wordt af gegeven. De 

gewenste leverweek hangt af van de dag in de week waarop besteld wordt. Dit is bij de 
bespreking van het order- en leverproces al aan de orde geweest. 

De grootte van de bestellingen wordt bepaald door het verschil tussen de hoogte van de 
(economische) voorraad en het aanvulniveau. Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, 

hangt het aanvulniveau naast de veiligheidsvoorraad af van de vraag gedurende de 

bestelhorizon en de levertijd. Omdat de bestelhorizon vast is, ontstaan de schommelingen in 
de bestelgrootte dus door de wisselende levertijd en varierende voorraadhoogte op het 

moment van bestellen. Variaties in de voorraadhoogte, op het moment van bestellen, worden 

veroorzaakt door variaties in de vraag gedurende de bestelhorizon. Door de bestelhorizon te 
verkleinen worden de schommelingen ook kleiner. Door in kleinere aantallen te bestellen 

wordt ook de variatie in deze aantallen kleiner. 

12.3.1 Gevolgen van de huidige bestelmethodiek 

De consequentie van het onregelmatig en in grote aantallen bestellen door de groothandel, is 
dat de voorraad eindproducten bij de fabrikant sterk fluctueert. Hierdoor moet een relatief 

grote veiligheidsvoorraad worden aangehouden door de fabrikant. Wanneer de voorraad bij 
de fabrikant laag is en een bestelling van de bestudeerde groothandel binnenkomt, kan het 

voorkomen dat de bestellingen van kleinere klanten niet meer kunnen worden uitgevoerd . 
Hierdoor daalt de leverbetrouwbaarheid van de fabrikant. 

Onregelmatige bestellingen in grote aantallen zorgen voor een sterk fluctuerende belasting 

van de inslagcapaciteit bij de groothandel. Dit kan leiden tot wachtrijverschijnselen en een 
verlenging van de doorlooptijd van het inslagproces. 
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Figuur 12.4 Schematische weergave van het seriegrootte-effect van bestellen in 
kleinere hoeveelheden 

Het bestellen van grote aantallen per keer heeft tot gevolg dat de maximale voorraadhoogte 
bij de groothandel hoog is. Figuur 12.4 toont dat bestellen in kleinere aantallen kan leiden tot 
een voorraadverlaging. 

Door een aantal aanpassingen in het bestelsysteem van de groothandel zijn voordelen te 
realiseren. Deze aanpassingen moeten leiden tot een stabieler afnamepatroon van de 
groothandel bij de fabrikant en kleinere bestellingen. Dit laatste zal resulteren in een 
verhoging van de bestelfrequentie. Een kostenafweging voor deze verandering wordt in 
paragraaf 5 gemaakt. 

12.4 Gehanteerde methode 

Bij de analyses van de goederenstroom in deze keten, valt bij de fabrikant op dater met 
onregelmatige intervallen grote bestellingen binnen komen. Yervolgens is gezocht naar de 
oorzaken hiervan. Parallel hieraan is bepaald wat de mogelijkheden zijn om de bestelgrootte 
aan te passen. Hiervoor is onder andere voor alle zes producten een optimale bestelgrootte 
bepaald met de formule van Camp (zie paragraaf 5.1). Hiervoor blijkt de analyse van de 
bedrijfsprocessen en met name van het order- en leverproces tussen de twee bedrijven 
onontbeerlijk. 

Op basis van de procesbeschrijving zijn de consequenties van de huidige werkwijze 
vastgesteld. Hiervoor is geprobeerd het verloop van het proces te achterhalen met behulp van 
de waarden voor de instellingen van het voorraadbeheersingssysteem. Het beperkte aantal 
producten dat in de analyse wordt meegenomen zorgt ervoor dat de focus beperkt blijft. 

156 



Vanuit een situatie die, vanuit logistiek oogpunt, als optimaal gezien wordt, is steeds bepaald 

of deze optimale situatie op korte termijn te realiseren was zonder aanzienlijke verhoging 
van de kosten. De kosten zijn hierbij steeds vanuit ketenperspektief bepaald. Voor de diverse 

betrokken processen is nagegaan wat de costdrivers zijn en wat de kostenimplicaties van 
eventuele wijzigingen zijn. Het doe! hierbij was niet te komen tot het meest complexe ' state 

of the art' voorstel, maar de werkmethoden zodanig aanpassen dat binnen de huidige 

systemen zoveel mogelijk voordeel kon warden gehaald. Uiteraard is we! gekeken of de 
grenzen van de huidige systemen verlegd zouden kunnen warden en welke gevolgen dit zou 

hebben. 

12.5 Verhagen bestelfrequentie 

Centraal in de veranderingen staat het verhogen van de bestelfrequentie. Dit kan door de 
bestelhorizon te verkleinen en dus het aantal producten dat per keer besteld wordt te 
verlagen. Het directe gevolg hiervan voor de keten is, dat het opslingereffect 

(vraaginformatie wordt vertraagd en vervormd doorgegeven) vermindert. 

Yoorraadhoogte 

Verlagen Aanvu\niveau 

:: :::::::_-::-:::_:::: ::::- I: 
Bandbreedte ! 

Verhoging Yeiligheiclsvoorraad 

Periode 

Figuur 12.5 De voorraad bij de groothandel kan worden verlaagd door een 
verkleining van de bestelgrootte 

In figuur 12.5 zijn de drie effecten van het verlagen van de bestelgrootte op de voorraad bij 

de groothandel weergegeven. De effecten op de voorraadhoogte en de bandbreedte van het 
voorraad verloop zijn voor de hand liggend. De verandering van de veiligheidsvoorraad is 
dat niet. Door het verhogen van de bestelfrequentie zal de veiligheidsvoorraad moeten 

toenemen, omdat het aantal momenten waarop men buiten voorraad kan raken toeneemt. 

In de volgende paragrafen zal warden ingegaan op de optimale bestelgrootte en wordt 
bepaald in hoeverre een verhoging van de beste!frequentie te realiseren is binnen de huidige 
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systemen en werkmethoden. Hierin wordt meegenomen of en met welke gevolgen deze 

eventueel aangepast moeten worden. 

12.5.1 Bepaling optimale seriegrootte 

Het aanpassen van de bestelfrequentie kan via de bestelgrootte. Met behulp van de formule 
van Camp is een optimale bestelgrootte voor de zes producten bepaald. In de formule van 

Camp wordt een afweging gemaakt tussen voorraadkosten en bestelkosten. 

Het bestelinterval kan worden bepaald door de optimale bestelhoeveelheid (in stuks) te delen 
door de vraag per week (in stuks). Voor de bestudeerde snellopers lag het berekende 
bestelinterval tussen de 0,5 en 1, 15 weken. Een bestelinterval van een week zou dus een 
goede keuze zijn. 

Deze situatie voldoet voor het groot dee! aan de randvoorwaarden die aan het gebruik van de 

formule van Camp worden gesteld, zoals een stabiele vraag. Er zijn twee belangrijke 
aspecten waar in de formule geen rekening mee wordt gehouden: 

bestellen in pallethoeveelheden; 
de bestelkosten volgende geen continue functie. 

Omdat de formule van Camp vrij ongevoelig is voor een beperkte afwijkingen van de 

berekende optimale bestelgrootte, vormt dit in dit geval geen probleem. Lastiger is dat geen 
rekening gehouden wordt met de discontinu"iteit van de bestelkosten. Het kleinste 

bestelinterval suggereert dater twee keer per week zou moeten worden geleverd. In de 
afweging van de kosten die in de berekening van de optimale bestelgrootte is gemaakt, kan 
er echter geen rekening mee worden gehouden dat er in dat geval elke week een extra 
vrachtauto moet rijden. De bestelkosten zijn dus afhankelijk van de bestelde hoeveelheid, 
oftewel het bestelinterval. De besparing op de voorraadkosten wegen in dit geval niet op 

tegen de kosten van een extra rit met een vrachtauto. 

12.5.2 Randvoorwaarden 

Om te waarborgen dat de kosten niet hoger worden dan de opbrengsten, moet aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan: 

Hele pallets: De belangrijkste randvoorwaarde voor het verhogen van de 

bestelfrequentie is dater in veelvouden van pallethoeveelheden besteld wordt. Hiermee 
wordt extra handling voorkomen. De kosten voor de fysieke stroom, uitslag bij de 
fabrikant en inslag bij de groothandel, zullen dan niet toenemen. 
Bestelfrequentie in veelvoud van weken: Vanwege de vaste leverdag wordt er elke week 
afgeleverd. Meerdere afleveringen per week zou de inzet van een extra rit met een 
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vrachtauto betekenen. De kosten hiervan wegen niet op tegen het behaalde voordeel door 

het verlagen van de voorraad. 
Capaciteit vrachtauto: Het aantal pallets dat vervoerd wordt per levering mag niet 

structureel groter worden dan de capaciteit van de vrachtauto. 

De verhoging van de kosten als gevolg van het verhogen van de bestelfrequentie blijven 

beperkt als per week in pallethoeveelheden wordt besteld. 

Naast een inventarisatie van de randvoorwaarden voor de bestelfrequentie, is er ook gekeken 

of de doorlooptijd van de orders verkort kon worden. Onder doorlooptijd wordt in dit geval 
verstaan, de tijd tussen het accorderen van een besteladvies en de beschikbaarheid van de 

bestelde producten in het magazijn. Voor het aanpassen van de doorlooptijd bestaan de 
volgende beperkingen: 

Vaste leverdag: De fabrikant en de groothandel hebben een vaste leverdag afgesproken. 

Het transport gaat in combinatie met goederen van een aantal andere leveranciers die op 
dezelfde locatie gevestigd zijn als de fabrikant. Wijzigen van de leverdag zou dus 
betekenen dat er andere bedrijven bij betrokken moeten worden of dat er elke week een 
extra vrachtauto moet rijden. Beide worden als onwenselijk gezien. De leverdag zal 

daarom niet worden gewijzigd. 
Pickcapaciteit fabrikant: De dag waarop bij de fabrikant de bestelling voor deze 

groothandel gepickt wordt, valt twee dagen eerder dan de levering. Op andere dagen is 
er geen ruimte meer om een dergelijke hoeveelheid te picken. Als dit gewijzigd zou 
worden, om de doorlooptijd te verkorten, heeft dat gevolgen voor andere afnemers van 

de fabrikant. Dit is onwenselijk. Vandaar dat de vaste dag voor het picken voor deze 
groothandel voorlopig gehandhaafd blijft. 

Administratieve verwerking fabrikant: Voordat de goederen in het magazijn van de 
fabrikant gepickt kunnen worden, moeten eerst pickopdrachten worden gemaakt op 
basis van de orders. Voor deze administratieve bewerking heeft de verkoopafdeling van 
de fabrikant een halve dag nodig. 

Administratieve verwerking groothandel: Bestellingen die overdag in het 
voorraadbeheersingssysteem van de groothandel worden aangemaakt, worden 's nachts 
in een batchproces verwerkt. Pas hierna worden ze naar de leveranciers verzonden. Er zit 

dus ongeveer een dag tussen het aanmaken en het versturen van een bestelling. 

De conclusie van deze inventarisatie was dat de doorlooptijd 40% verkort kon worden ten 
opzichte van de huidige situatie. 

12.5.3 Pilot 

Om de gevolgen van de verhoging van de bestelfrequentie in de praktijk te toetsen is een 

pilot project uitgevoerd. Voor deze pilot zijn de volgende parameterwijzigingen voor de 
bestelmethodiek bij de groothandel doorgevoerd: 
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Er wordt voortaan wekelijks bepaald of er besteld moet worden in plaats van twee keer 
per week; 
De bestelfrequentie per product wordt verhoogd naar een keer per week in plaats van 
een keer per twee weken; 

De levertijd wordt verlaagd van 14 naar 8 dagen. 

De levertijd in het vootTaadbeheersingssysteem is verlaagd. Voor deze parameter wordt niet 
meer de standaard instelling voor de levertijd van de leverancier gebruikt, maar een die is 

afgestemd op de werkwijze tijdens de pilot. 

Voor het opstellen van het voorstel voor de pilot is overleg geweest met alle betrokkenen 

over de mogelijkheden voor een pilot en de bijbehorende voor- en nadelen. Bij het invoeren 
van de pilot is een kort document waarin alle wijzigingen met de bijbehorende voor- en 

nadelen beschreven worden aan alle betrokkenen gezonden. Achteraf is een document met 
de resultaten verstrekt. Aangezien het invoeren van de pilot geen directe consequenties heeft 

voor het personeel van de twee organisaties is er weinig weerstand tegen de verandering. 

12.5.4 Voor- en nadelen pilot 

De verwachte voordelen van de pilot situatie zijn terug te voeren tot drie kernpunten (die 
ook in de figuur 12.6 zijn weergegeven): 
1. Voorraadverlaging bij de groothandel. Dit uit zich in een beperking van het 

ge'investeerde vermogen, vermindering van het benodigde aantal palletplaatsen en een 
verhoging van de omloopsnelheid. 

2. Stabieler afnamepatroon tussen groothandel en producent. Het voorraadverloop bij de 

producent wordt hierdoor constanter; 
3. Kleinere bestelgroottes: Hierdoor wordt het opslingereffect kleiner en kan de 

leverbetrouwbaarheid van de fabrikant toenemen; 

Figuur 12.6 
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Het nadeel van het verhogen van de bestelfrequentie is dat het aantal orderregels toeneemt. 

Het gevolg hiervan is dat de administratieve handelingen bij de groothandel (bestellen) en de 

producent (orderverwerking) toenemen. De toename van de kosten hierdoor is beperkt, door 
de hoge graad van automatisering (intern) en omdat orders via EDI worden verzonden. 

Omdat er alleen in pallethoeveelheden zal worden besteld zijn er geen consequenties voor de 

fysieke handling. Ook zijn er geen de consequenties voor de transportkosten, omdat geen 
veranderingen in de frequentie van het transport tussen de twee bedrijven zijn aangebracht. 

12.6 Resultaten 

De nieuwe parameterinstellingen zijn gedurende vier maanden in een pilot getest. De 

resultaten in deze perioden zijn vergeleken met de gegevens uit dezelfde periode in het 
vooraf gaande jaar. Om een goede vergelijking mogelijk te maken, zijn de gegevens 

gecorrigeerd om invloeden buiten de pilot, zoals een toename van de afzet, te vermijden. 

Het afnamepatroon van de groothandel bij de fabrikant is gestabiliseerd. Er is consequent 
elke week besteld. De variatie in de bestelgrootte, uitgedrukt in de standaarddeviatie (maat 

voor de spreiding ten opzichte van het gemiddelde), is met ongeveer 60% afgenomen . 

Zoals van tevoren verwacht werd, is de leverbetrouwbaarheid van de fabrikant toegenomen. 
De LPI is voor de producten in de pilot toegenomen van 87% naar 94%. De LPI (Logistieke 

Prestatie Indicator) is een door TNO-IPL ontwikkelde prestatie-indicator om de 
leverbetrouwbaarheid te meten . In deze methode worden zowel de tijdigheid als de 

compleetheid van de leveringen meegenomen. 

Tijdens de pilot is een reductie van de gemiddelde voorraad bij de groothandel van 50% 
gerealiseerd. De omloopsnelheid is dus verdubbeld. 
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Figuur 12.7 In de pilot is de gemiddelde voorraad met 50% verlaagd door een 
simpele ingreep 
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In figuur 12.7 is het voorraadverloop in de oude situatie en tijdens de pilot weergegeven. 

Hieruit valt ook af te lezen dat de bandbreedte waarin het voorraadniveau zich beweegt is 
afgenornen. De standaarddeviatie van de voorraad bij de groothandel is met ruirn 30% 

afgenomen. Het aantal beschikbare palletplaatsen kan hierdoor efficienter worden benut. 

De verlaging van het benodigde aantal palletplaatsen ligt rond de 35%. Dit is kleiner dan de 

reductie van de gerniddelde voorraad. Een palletplaats is irnmers ook bezet als er nog maar 

een product in ligt. 

Een bijkomend voordeel dat expliciet door de fabrikant werd genoemd, is dat de 

communicatie door de afname van het aantal bestelmornenten duidelijker is geworden. Het 
feit dat het order- en leverproces meer synchroon !open wordt zeer gewaardeerd door de 

fabrikant. 

Het aantal orderregels voor de producten in de pilot is verdubbeld. De betrokken afdelingen 

van beide organisaties gaven echter aan dat de werkdruk daardoor voor hun niet 

noernenswaardig is toegenomen. Dit als gevolg van de hoge automatiseringsgraad. 

Tijdens de pilot study is gebleken dat met een relatief eenvoudige ingreep op korte termijn 
resultaat kan worden behaald . De !angere termijn winst voor de deelnemende bedrijven zit 

niet alleen in de gerealiseerde besparingen , maar ook in de leerervaring van het 
samenwerken met andere bedrijven. Het proces wordt dan ook minstens zo belangrijker 
gezien als het behaa!de resultaat. De gerealiseerde besparingen worden gezien als een 

aanmoediging om meer projecten op het gebied van ketenmanagement te starten en met de 
huidige partners weer een nieuwe stap te zetten. 

Door de intensieve bestudering van het proces en de verlaging van de voorraad bij de 
groothandel komen daar de knelpunten voor de toekornst naar voren. Hierdoor kan nu al 

worden nagedacht over de stappen voor de toekornst. 

12.7 Toekomstige uitbreidingen en ontwikkelingen 

Aan de deelnemende bedrijven is voorgesteld om voor het totale assortiment het aantal 
dagen waarop besteld kan worden terug te brengen tot een. Zo wordt de communicatie over 
bestellingen eenduidiger en loopt het order- en leverproces synchroon. 

Daarnaast is voorgesteld om de bestelwijze , zoals die tijdens de pilot gehanteerd is, voor a!le 
producten die daarvoor in aanmerking komen in te voeren. Vervolgens kunnen de 
groothandel en de fabrikant kijken met welke leveranciers respectievelijk afnemers men een 

dergelijk traject wil doorlopen. 

Jn figuur 12.8 is een stappenplan weergegeven. Hiermee kan voor een groothandel bepaald 
worden of bepaalde producten van een leverancier in aanmerking komen voor het verhogen 
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van de bestelfrequentie. Bij het opstellen van het stappenplan is er van uit gegaan dat de 
leverancier een vaste leverdag heeft bij de groothandel. De gehanteerde methode is met 
name interessant voor snellopers, maar het verhogen van de bestelfrequentie voor 
langzaamlopers kan ook voordeel opleveren. 

Bepaal: 
•Leverinterval van een leverancier 
•Bestelgrootte in weken vraag 
per produkt 

Bepaal per produkt: 
•Yraag gedurende een leverinterval 
•Besteleenheid 

Besteleenheid 
Yraag gedurende 
het leverinterva . 

JA 

Yerhoog de bestelfrequentie, door h t 
verlagen van de orderstrategie tot he 
leverinterval 

Figuur 12.8 Het resultaat van het project is op een veel grater assortiment van 
toepassing 

Het eerste wat bepaald moet worden is het leverinterval van de betreffende leverancier. Dit is 
de tijd tussen twee momenten waarop een leverancier bestellingen komt afleveren. Er wordt 
overigens van uit gegaan qat deze periode constant is. 

Vervolgens wordt voor de producten van de betreffende leverancier de bestelgrootte, 
uitgedrukt in weken vraag, bepaald. Hierbij moet ook het leverinterval in weken worden 
uitgedrukt. Vervolgens worden deze twee met elkaar vergeleken. Als de bestelgrootte groter 
is dan het leverinterval komt het product in aanmerking voor de volgende stap, anders valt 
het af. 
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In de tweede stap wordt bepaald of de fysieke handling van de goederen door het verhogen 
van de bestelfrequentie niet toe zal nemen. Hiervoor worden per product de besteleenheid en 
de vraag gedurende een leverinterval met elkaar vergeleken. De besteleenheid zal in veel 
gevallen overeenkomen met een pallet- of omdooshoeveelheid. 

Er wordt vanuit gegaan dat, zolang er in veelvouden van de besteleenheid besteld wordt, de 
kosten voor handling niet toe zullen nemen. 

Als de besteleenheid kleiner is dan de vraag gedurende het leverinterval, is het 
waarschijnlijk voordeliger de bestelfrequentie te verhogen. Het bestelinterval komt dan op 
het niveau van het leverinterval te liggen. 

Overleg met de leverancier tijdens dit traject is op zijn plaats, al was het alleen maar om na 
te gaan of de waarden voor bijvoorbeeld de besteleenheid die bij de groothandel bekend zijn 
nog juist zijn. Ook kan de lengte van het leverinterval worden heroverwogen. 

Op deze plaats moet worden benadrukt dat bij het bepalen van de uitbreidbaarheid dit 
stappenplan als leidraad dient. Het proces waarin tot een dergelijke verbetering wordt 
gekomen is echter minstens zo belangrijk. Door het samen doorlopen van een dergelijk 
traject komen waarschijnlijk nog meer punten naar voren waar verbeteringen mogelijk zijn. 
Het korte termijn succes van dit traject kan de basis vormen voor een lange termijn 
partnership. 
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Deel VI 

Business Process Redesign van het 
bestelproces bij de installateur 

In de verschillende berekeningen voor de herinrichting van de keten in het SLIM project 

speelden over het algemeen twee factoren een belangrijke rot: 

Logistieke kosten per schakel, waaronder handlingkosten, transportkosten en 

voorraadkosten; 

Administratieve kosten, en met name de bestelkosten per order en per ordeITegel. 

Opvallend is dat de administratieve kosten voor alle schakels aanzienlijk kunnen zijn. In de 

projecten waarin de logistieke herinrichting van de keten als uitgangspunt was genomen is 

wel rekening gehouden met deze kosten, maar er is niet expliciet gekeken naar 

mogelijkheden om deze kosten te verlagen. 

Het onderzoek bij een installateur, dat in het nu volgende hoofdstuk wordt beschreven, laat 

zien dat hiervoor mogelijkheden te over zijn. Het huidige bestelproces is namelijk sterk 

papiergedreven, waarbij bestellers bijna volcontinu via de telefoon en de fax bezig zijn 

informatie uit te wisselen. De uiteindelijke bestelinspanning beslaat slechts een fractie van 
die tijd . Door herontwerp van het bestelproces, waarbij de bestellers volledig gebruik maken 

van de reeds beschikbare informatie in de informatiesystemen blijken de bewerkings- en 

doorlooptijden van het bestelproces aanzienlijk verkort te kunnen worden. Dit leidt onder 

andere tot een kostenbesparing van bijna 50%. Randvoorwaarden voor de implementatie van 

het herontwerp alsmede voor keten-integratie zijn het gebruik van kwalitatief goede 

productinformatie en het gebruik van info1matietechnologie in het bestelproces bij de 

installateur. Daarnaast dient structureel aandacht besteed te worden aan verandermanagement 

in de implementatiefase. 
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Hoofdstuk 13 

Van papieren produceren naar elektronisch 
integreren 

Ir. L. van Montfort 

13.1 lnleiding 

In ketens van bed1ijven wordt steeds meer nadruk gelegd op minimaliseren van voorraden in 
de keten en het verhogen van leverbetrouwbaarheid. Hierbij is een grote rol weggelegd voor 

informatie technologie, waardoor voorraadhoogten bij de fabrikant en de groothandel elk 

moment van de dag in de gaten worden gehouden en bij tekorten (automatisch) elektronische 

bestellingen worden geplaatst. Tussen fabrikanten en groothandels vindt veel afstemming 

plaats om aan leveringswensen (snelheid en betrouwbaarheid) van de installateur te kunnen 
voldoen. In dit onderzoek is gebleken dat de installateur zijn bestellingen plaatst via telefoon 

en bestelbrieven waardoor het eind van de keten niet elektronisch gei"ntegreerd werkt met de 

eerste twee schakels in de keten. 

De eerste fase van het onderzoek bestond uit een orientatiefase. Hieruit kwam naar voren dat 
in het bestelproces veel communicatie plaatsvindt waarbij behalve het plaatsen van de 

bestelling ook productinformatie aanvragen worden gedaan. Naar aanleiding van de 

orientatiefase en een nadere bestudering van het bestelproces bij de installateur werd als 

opdracht geformuleerd: Herontwerp het bestelproces met als doe! het verminderen van de 

loonkosten in het bestelproces en het verkorten van de doorlooptijd van een bestelling. 

Yervolgens is de huidige situatie in het bestelproces beschreven en geanalyseerd. Op basis 

van deze analyse is een herontwerp gemaakt. Tenslotte is het voorgestelde herontwerp 

getoetst door middel van een pilot. Hiervoor is een werkgroep opgericht van de betrokken 

medewerkers in het bestelproces. Tijdens deze fase heeft de nadruk gelegen op 

verandermanagement. Hierin stonden samenwerking, feed-back, verticaal overleg en het 
omgaan met weerstanden in het veranderproces centraal. 

Naar aanleiding van de pilot kan worden geconcludeerd dat een kostenbesparing van bijna 

40% per bestelling en 60% per regel mogelijk is op de loonkosten in het bestelproces. De 

doorlooptijd van de administratieve afhandeling kan van een bestelling van twee weken en 
een dag verkort worden naar een dag. Yoorwaarden voor de werking van het herontwerp 

zijn: (1) kwalitatief goede productinformatie en (2) verticaal overleg en samenwerking 

tussen de afdelingen van de installateur. Het gebruik van onjuiste productinformatie ontstaat 

doordat de centrale database niet volledig is. De oorzaken hiervan liggen gedeeltelijk bij de 

installateur en gedeeltelijk bij de toeleverancier. Yerticaal overleg en samenwerking tussen 
de afdelingen bij de installateur kan bereikt worden door aandacht te besteden aan structureel 

verandermanagement in de implementatiefase. 
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De indeling van dit artikel is verder als volgt: In de tweede paragraaf wordt de huidige 

situatie in de keten en het bestelproces bij de installateur beschreven. Paragraaf drie bevat de 
knelpuntanalyse van het huidige bestelproces, op basis waarvan de probleemstelling is 

gedefinieerd. Paragraaf vier behandelt de gehanteerde methode voor het onderzoek. 

Paragraaf vijf beschrijft de aanpak gebaseerd op Business Process Redesign alvorens het 

herontwerp van het bestelproces in dit onderzoek te geven. Paragraaf zes en zeven 

behandelen de twee voorwaarden voor de werking van het herontwerp. Hierbij gaat 

paragraaf zes over het belang van productinformatie en paragraaf zeven over 

verandermanagement in de implementatiefase. Paragraaf acht zet uiteen wat de resultaten 

zijn geweest van de pilot en welke inzichten daaruit voort zijn gekomen. Dit artikel sluit af 

met toekomstige ontwikkelingen en een overzicht van de gebruikte literatuur. 

13.2 Huidige situatie 

Deze paragraaf beschrijft als eerste de huidige situatie van de informatiestromen in de keten. 

Het tweede gedeelte beschrijft het bestelproces bij de installateur waar het onderzoek zich 

afspeelt. 

Informatiestromen in de keten 
De keten in deze case bestaat uit drie partijen te weten: de fabrikant, de groothandel en de 

installateur. In deze keten bestelt de installateur zijn producten zowel direct bij de 
leverancier als indirect bij de groothandel. Het grootste gedeelte van de artikelen wordt 

echter besteld bij de fabrikant. Omdat het onderzochte artikel een redelijk complex product 

is wordt er over dit product op verschillende manieren informatie verschaft. De huidige 

informatiestromen lopen momenteel als weergegeven in figuur 13.1. 

l3es1ell ing 

Specifi t:.k..: vr;iag 

1 C 11nlO£US \' .d. fabribnt Carnlogus v.cl . g rO(Jlh:inde l I 

Fahri.k.1nt Groo! lrnndcl 
Spcti fiek vr:ug 

lns1;ill;ucur 

I 
Bcsiclling IJcslclling 

r 
Productinfonn;uic + Catalogu~ v~n de fnbrik1tnt 

Figuur 13.1 lnformatiestromen in de keten 
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Deze stromen zijn onder te verdelen in drie categorieen: 

1. Productinformatie: specificaties over producten, die te vinden zijn in de catalogi, een 

technische specificatiemap van de fabrikant en aangeleverde prijsdiskettes; 

2. Installatie-informatie: informatie over hoe het product moet warden aangesloten, die 

wordt geleverd bij het product en eventueel in de specificatiemap; 

3. Bestelinformatie: informatie uitgewi sse ld ten behoeve van het daadwerkelijke bestellen 

zoals: bestelling, order-bevestiging, pakbon en factuur. 

Uit onderzoek is gebleken dat in het bestelproces, behalve het plaatsen van bestellingen 

specifieke vragen warden gesteld en extra aanvragen voor productinformatie gedaan. Omdat 

deze informatiestromen samenkomen in het bestelproces is in de rest van het onderzoek het 

bestelproces bij de installateur als uitgangspunt genomen voor afstemming bij de installateur 

en tussen de installateur en zijn toeleveranciers . 

Het bestelproces bij de installateur 
In de ontwerp fase van een project bij de installateur wordt gespecificeerd welk materiaal 

gebruikt gaat warden. Specificeren gebeurt als eerste grof bij calculatie en later tot in de 

details bij engineering. Uit dit specificeren door beide afdelingen volgt de behoefte die wordt 

samengevat in een materiaallijst. Yervolgens selecteert de werkvoorbereider waar hij het 

bepaalde product gaat kopen. Hiervoor kan hij kiezen uit de leverancier of een van de 

groothandels. De werkvoorbereider kiest de leverancier naar aanleiding van centrale 

afspraken en op basis van commerciele afwegingen. Nadat deze beslissing is genomen neemt 

de werkvoorbereider contact op met de leverancier om de bestelling te plaatsen . Het 

daadwerkelijke bestellen is te verdelen in drie stukken die door twee afdelingen warden 

uitgevoerd. Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 13.2. 
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Figuur 13.2 Bewerkingen in het bestelproces bij de installateur 

Als eerste wordt de bestelling telefonisch geplaatst door de werkvoorbereider, hierbij vraagt 

hij de levertijd en de prijs na. Naar aanleiding van deze telefonische bestelling schrijft hij 
een concept bestelbrief die naar de volgende afdeling wordt gestuurd. 
De afdeling adrninistratieve afhandeling is verantwoordelijk voor de afhandeling van de 

concept bestelling. Als eerste wordt hier gecontroleerd of de bestelling volledig is ingevuld. 
Vervolgens voert een rnedewerker van deze afdeling de bestelling in het cornputersysteem in 
en print een bestelbrief uit die bij goedkeuring wordt getekend en opgestuurd naar de 
leverancier. Vervolgens print de medewerker van deze afdeling een bon uit (de Goederen 
Ontvangst Bon) waarop moet warden ingevuld of de materialen zijn binnengekomen, deze 

bon gaat naar het magazijn. 

De goederenontvangst gaat als volgt in zijn werk: De magazijn-medewerker maakt een 
aantekening op de pakbon van de binnengekomen goederen. Deze bon gaat naar de besteller, 

die daarmee de Goederen Ontvangst Bon (GOB) invult en vervolgens invoert in het 
computersysteem. 

Bij de financie!e afdeling wordt de oorspronkelijke bestelling vergeleken met de aangemelde 
goederen en de ontvangen factuur, alvorens de factuur wordt betaald. 

170 



Uit een analyse van de huidige situatie komen de volgende punten naar voren met betrekking 

tot informatie-uitwisseling en het bestelproces: 

1. Het bestelproces bestaat uit een groot aantal processtappen bij de installateur, waarbij het 

werk verdeeld is over een aantal afdelingen. De doorlooptijd van het bestelproces is lang 

doordat tussen de verschillende bewerkingen en op de overgangen naar andere 

afdelingen wachttijden ontstaan. De tijd tussen het telefonisch bestellen en de bestelbrief 

uitdraaien (na administratieve afhandeling) is gemiddeld twee weken. Tussen het 

ontvangen van de goederen en het aanmelden in het informatiesysteem zitten vier tot vijf 

dagen. 

2. Wanneer aan de bewerkingstijden loonkosten worden verbonden, blijkt een gemiddelde 
bestelling (met enkele regels per order) tientallen guldens te kosten. 

3. Van elektronische informatie-uitwisseling wordt momenteel in deze keten niet of 

nauwelijks gebruik gemaakt. Bestellen en aanvullende vragen verlopen grotendeels via 

de telefoon. Productinformatie-uitwisseling geschiedt uitsluitend via papieren catalogi, 
brochures en telefoon. Dit wil echter niet zeggen dat elektronische informatie

uitwisseling in deze keten niet mogelijk is: De groothandel beschikt over een order

entrysysteem en gebruikt EDI met enkele leveranciers en afnemers. De fabrikant maakt 

gebruik van EDI met een aantal leveranciers en klanten. De installateur is begonnen met 

een proef met de groothandel met bestellen via EDI en zal dit in de toekomst willen 
uitbreiden mec andere toeleveranciers. 

13.3 Probleemstelling 

De beschrijving van het bestelproces bij de installateur geeft aan dat verschillende 

afdelingen betrokken zijn bij het bestelproces en daa1mee meerdere mensen. Verder is naar 

voren gekomen dat de bewerkingstijden die deze partijen besteden aan de acciviteiten in hec 

bestelproces bij elkaar opgeteld voor hoge kosten per bestelling zorgen. Bij de leverancier 

moet door de manier van bestellen van de installateur de bestelling telefonisch worden 

aangenomen en vervolgens ingevoerd worden in hun eigen computersysteem. Door deze 
extra handelingen zijn de kosten per bestelling bij de leverancier hoger dan bij een 

elektronische manier van bescellen (via een order-entry-systeem of EDI). 

Om te bepalen wat de knelpunten in het bestelproces zijn is een nadere analyse van de 

problemen uitgevoerd. Hiertoe is een oorzaak-gevolgdiagram opgesteld waaruit de volgende 

drie kernoorzaken naar voren kwamen: 

1. Scheve taakverdeling cencraal en decentraal bij de installateur 

De taken in het bestel- en inkoopproces zijn bij de installateur verdeeld over 

verschillende afdelingen. De bestellingen worden decentraal door werkvoorbereiders (die 
aangewezen zijn door projectleiders) geplaatst. Vervolgens worden de bestellingen 
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centraal bij de administratieve afdeling van de sector verwerkt. Verder is er een staf

afdeling (centrale inkoop) die zorg draagt voor raamafspraken en kortingsafspraken en 

de centrale a11ikeldatabase voor geheel het installateursbedrijf. Deze afdeling geeft 

advies aan de werkvoorbereiders en de administratieve afdelingen over welke 

leverancier de voorkeur heeft voor het leveren van bepaalde materialen. De taken en 

verantwoordelijkbeden in het bes telproces zijn verspreid en daarmee neemt de 

hoeveelheid en noodzaak van communicatie tussen de verschillende afdelingen binnen 

de installateur toe. 

2. Niet geleverde informatie door de leverancier 

Na analyse blijkt dat de informatie die door de leveranciers wordt geleverd niet altijd up

to-date is. Uit onderzoek blijkt dat de beide leveranciers vergeleken met de catalogi ruim 

15% vervallen producten hebben. Voor deze vervallen producten zijn inmiddels 

vervangingen gekomen maar deze staan niet in de catalogus. Bestellers en engineers 

gaan voornamelijk uit van deze catalogi waardoor problemen ontstaan bij het selecteren 

en bestellen. 

3. Problemen met het informatiesys teem. 

Met het informatiesysteem bestaan problemen die worden veroorzaakt door: gebrek aan 

kennis van het systeem, geen vertrouwen in het systeem, gebruiksonvriendelijkheid van 

het systeem en het ontbreken van een aansluiting bij enkele medewerkers. Door deze 

problemen wordt er niet veel gebruik gemaakt van het systeem en met name de centrale 

artikeldatabase. 

Naar aanleiding van de knelpunten is de probleemstelling voor dit onderzoek als volgt 

geform u lee rd: 

In het besre!proces gaat veel tijd verloren en ontstaan fouten bij het selecteren en bestel/en 

van producten. Hierdoor is de efficiency van her besre/proces niet optimaa/. 

Naar aanleiding van dit probleem is de opdracht geworden: 

Herontwerpen van het besrelproces, met behulp van Jnformatie en Communicatie 

Technologie, metals doe/ het verminderen van loonkosten in het besrelproces en her 
verkorren van de doorlooptijd van een besre/ling. 

Hie rbij is de volgende subopdracht geformuleerd: 

Aangeven van het belang van producrinformarie voor her funcrioneren van her herontwerp. 

13.4 Gehanteerde methode 

Voor het onderzoek van deze case zijn de volgende fasen doorlopen: 

I. Beschrijven van de huidige situatie in het bestelproces, het ondersteunende 

informatiesystemen en de afdelingen betrokken bij het bestelproces. Hierbij is een 
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knelpuntanalyse van de huidige situatie uitgevoerd en een analyse van de kosten per 

bewerkingsstap gedaan; 

2. Een model maken van het herontwerp van het bestelproces, aan de hand van Business 

Process Redesign-principes van Harrington [Harrington, 1991] en Hammer [Hammer, 

1990]. Aan dit herontwerp zijn vervolgens verwachte besparingen gekoppeld met 

betrekking tot de bewerkingstijden, doorlooptijden en de kosten; 

3. Toetsen van de praktische haalbaarheid van het herontwerp door het opstarten van een 

pilot; 

4. Evalueren van de pilot en meten van de behaalde resultaten. 

13.5 Oplossing: het herontwerp 

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de aanpak van het herontwerpen van het 

bestelproces, om vervolgens het herontwerp te beschrijven. 

Aanpak van het herontwerpen van het bestelproces 
Naar aanleiding van de theorie van Hammer en Harrington zijn twee veranderingsgebieden 

onderkend die gebruikt zijn voor het herontwerp. Het eerste stelt veranderingen in het proces 

voor en het tweede veranderingsgebied gaat uit van aanpassingen in het gebruik van het 

ondersteunende informatiesys teem. In het herontwerp is gekozen voor het aanbrengen van 

veranderingen in het gebruik van het informatiesys teem, niet alleen omdat de theorie van 

BPR aangeeft dat het gebruik van Informatie Technologie een belangrijke voorwaarde is 

voor het komen tot een herontwerp, maar ook omdat uit de knelpuntanalyse is gebleken dat 

het huidige gebruik van het informatiesysteem niet optimaal is. 

Het bestelproces is herontworpen en hierbij is veel aandacht besteed aan de aansluiting van 

het huidige informatiesys teem op het huidige proces. Niet beide moesten warden 

herontworpen maar het proces moest aangepast worden aan de mogelijkheden die het 

sys teem biedt. Omdat het sys teem al enige jaren oud is en niet optimaal gebruikt wordt is er 

bij het herontwerp tevens gekeken naar hoe het systeem kon worden aangepast om de 

huidige processen beter te ondersteunen. 

Deze wisselwerking is als in figuur 13.3 in beeld te brengen . 
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ondersteunen 

afstemmen 

Figuur 13.3 Bedrijfsprocessen en informatietechnologie 

Principes voor berontwerp die in dit onderzoek zijn gebruikt voor bet proces zijn: 

• Verrninderen van bet aantal werkzaambeden en bet aantal wacbttijden; 
• Verrninderen van bet aantal verplaatsingen, tussen afdelingen en binnen afdelingen; 
• Verkorten van bewerkingstijden en doorlooptijden. 

Veranderingen met betrekking tot bet inforrnatiesysteem zijn: 

Verrninderen van bet aantal forrnulieren; 
• Invoeren van gegevens bij de bron, waar ze ontstaan; 
• Gebruik van reeds vastliggende gegevens, gebruik en bergebruik van gegevens; 
• Verminderen van dubbele vastleggingen van inforrnatie; 
• Gebruik maken van de mogelijkheden van inforrnatietechnologie. 

Naar aanleiding biervan wordt bet bestelproces als volgt berontworpen: 
Wegsnijden van een aantal processtappen door bet verscbuiven van taken en 
verantwoordelijkheden. Hierbij worden gegevens over de bestelling zo vroeg mogelijk 
vastgelegd in bet informatiesysteem. 
Het optimaal gebruiken van de aanwezige productinformatie door de centrale database te 
gebruiken. 

Bescbrijving van het herontwerp 
In bet berontwerp voert de werkvoorbereider de bestelling meteen in bet computersysteem 
in. Dit doet bij in plaats van telefoniscb bestellen en administratief Iaten verwerken door de 
volgende afdeling. Bestellingen worden via EDI of een order-entry-systeem van de 
grootbandel geplaatst. 

Materiaalaankomsten worden direct aangemeld in bet systeem, in bet magazijn. Hierdoor is 
bet projectbudget eerder up-to-date en beter te bewaken, de voortgang van een project is 
sneller en beter te zien en facturen kunnen eerder worden uitbetaald. 
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Figuur 13.4 Bewerkingen in het bestelproces van de installateur na herontwerp 

Bestellingen worden telefonisch geplaatst omdat prijzen en levertijden moesten worden 
nagevraagd. Om elektronisch bestellen te bevorderen moet deze informatie bij de 
werkvoorbereiders van de installateur voor handen zijn. Om dit voor elkaar te krijgen 
moeten bij de installateur veranderingen met betrekking tot de artikeldatabase worden 
doorgevoerd en moeten voor de aanlevering van productinformatie extra afspraken worden 
gemaakt met de leveranciers. De prijzen moeten in het systeem van de installateur up-to-date 
zijn omdat er anders met de verkeerde prijzen wordt gewerkt en er verschillen ontstaan 
tussen bestelling en factuur. 

Na beschrijving van dit herontwerp zijn twee voorwaarden voor implementatie van het 
herontwerp ge'identificeerd te weten: kwalitatief goede productinformatie en aandacht voor 
verandermanagement bij het invoeren. Deze twee worden beschreven in de volgende twee 
paragrafen. 
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13.6 Het belang van productinformatie 

In het herontwerp wordt uitgegaan van elektronisch bestellen. Hiervoor moet de 
werkvoorbereider beschikken over de benodigde productinformatie. Bij het ontbreken van 
informatie is de werkvoorbereider genoodzaakt deze informatie op te vragen. Om deze reden 
is een volledige en kwalitatief goede artikeldatabase van belang voor het herontwerp. 

Tekorten in de artikeldatabase ontstaan door interne afstemmingsproblemen (bij de 
installateur) en door externe afstemmingsproblemen. Binnen het assortiment van beide 
leveranciers blijken artikelen te zijn die niet zijn opgenomen in de database van de 
installateur. Voor het ontbreken van gegevens van artikelen zijn twee redenen aan te wijzen: 
de installateur heeft de artikelen niet opgenomen of de leverancier Ievert de gegevens van de 
artikelen niet aan. 

Intern 
In het geval van deze case ontstaan tekorten in de database bij de installateur doordat de 
installateur een selectie maakt uit het assortiment van de leverancier (dat wordt aangeleverd 
op diskette). Omdat de database bij de installateur weinig wordt gebruikt worden tekorten 
niet opgemerkt en aangevuld. In dit onderzoek is gebleken dat de selectie niet goed is 
gemaakt (niet is afgestemd op het gebruik in de praktijk) omdat artikelen wei worden 
gebruikt bij sectoren /projecten van de installateur maar niet zijn opgenomen in de database. 

Extern 
Een tweede oorzaak van het tekort aan informatie is dat de leverancier een selectie maakt 
van zijn eigen assortiment en deze selectie niet aansluit op het gebruik van de installateur. 
Voor de artikelen in deze keten wordt door de fabrikant een standaard selectie gemaakt die 
aan aile klanten wordt gestuurd. De installateur in deze keten gebruikt echter veel niet
standaard artikelen en krijgt daarom geen informatie over deze artikelen aangeleverd op 
diskette. Verder worden in deze keten vijf artikel-codes gebruikt voor de artikelen en wel: 
typenummer, bestelnummer van de fabrikant, bestelnummer van de groothandel, intern
installateursnummer en van sommige artikelen geeft de fabrikant het EAN-nummer. In de 
keten worden tevens drie omschrijvingen gebruikt, omdat de drie bedrijven in de keten een 
verschillend aantal karakters in hun database kunnen bijhouden. Het hebben van 
verschillende nummers en omschrijvingen zorgt voor verwarring bij het maken van 
vertaalslagen naar de benodigde code of omschrijving. Verder heeft het hebben van 
verschillende nummers in de keten nadelige consequenties voor typische ketenoplossingen 
zoals het gebruik van scanning in het magazijn en EDI in het bestelproces. 

13.7 Verandermanagement in de implementatiefase 

In de implementatiefase is gekozen voor het toetsen van het herontwerp aan de hand van een 
pilot. Bij het invoeren van veranderingen in de pilot is veel aandacht besteed aan 
verandermanagement en het omgaan met weerstanden tegen veranderingen. Voor het 
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invoeren van veranderingen in de pilot is een werkgroep opgericht met daarin medewerkers 
van alle afdelingen die betrokken zijn bij het bestelproces. Dit zorgt voor betrokkenheid en 
draagvlak binnen de organisatie en procesoverleg dwars door de organisatie heen. Binnen 
deze werkgroep is het invoeren van veranderingen planmatig aangepakt. Dit houdt in dat een 
stappenplan is opgesteld, doelstellingen zijn geformuleerd en per vergadering actiepunten 
zijn opgesteld. Om commitment van directe leidinggevende en het management te 
waarborgen zijn bij aanvang van het project en tussentijds afstemmingsbijeenkomsten 
gehouden. Verder is van belang om binnen de organisatie een 'Continue verbeteren' 
mentaliteit te waarborgen en te zorgen dat open over fouten en problemen kan worden 
gepraat. Dit laatste geldt niet aileen voor binnen de organisatie maar ook tussen de bedrijven 
in de keten. 

Bij het invoeren van veranderingen die verschuivingen van werk tussen verschillende 
afdelingen tot gevolg hebben is het hebben van een procesverantwoordelijke noodzakelijk. 
Dit is van belang omdat werknemers afdelingsverantwoordelijk zijn en daarmee 
procesverbeteringen en problemen niet onderkennen omdat hun afdeling zelf geen 
problemen heeft. 

13.8 Resultaten en inzichten 

Naar aanleiding van de ingevoerde pilot in het bestelproces bij de installateur zijn de 
volgende resultaten en inzichten te formuleren: 

1. Door herontwerp van het bestelproces is een kostenreductie op de bewerkingstijden van 
bijna 40% per bestelling en 60% per regel mogelijk. Verder is in de administratieve 
afhandeling een doorlooptijd verkorting mogelijk van twee weken en een dag naar een 
dag. Bijkomende voordelen van het herontwerp zijn: foutenreductie en beter/ eerder 
inzicht in materiaalvoorziening 

2. Voorwaarden voor het doorvoeren van veranderingen in het bestelproces 
Voor het optimaal gebruik maken van het bedrijfondersteunende informatiesysteem en 
de artikeldatabase in het herontwerp van het bestelproces zijn twee voorwaarden van 
belang: (1) kwalitatief goede productinformatie en (2) verticaal overleg en 
samenwerking tussen de afdelingen van de installateur. 

13.9 Toekomstige ontwikkelingen 

Naar aanleiding van de resultaten en inzichten die volgen uit de pilot zal bij de installateur 
deze nieuwe manier van werken uitgebreid worden naar andere sectoren. 

Uitbreiding van elektronisch bestellen en het herontwerpen (reorganiseren) van selectie- en 
bestelprocessen worden mogelijk gemaakt door uitbreiding van het gebruik van 

177 



informatietechnologie en standaardisatie (afspraken) in de ketens (en de rest van de 

branche). Yoor de toekomst zijn de volgende veranderingen in gang gezet, die kunnen 

bijdragen aan integratie in het bestelproces tussen de installateur en zijn toeleveranciers: 

1. ETIM-classificatie van artikelen die het identificeren van artikelen en het selecteren 

(zoeken) van artikelen een stuk eenvoudiger maakt, waardoor de database van de 

installateur. De vraag is echter of de installateur hiervoor al klaar is. 

2. De GABI-CD-Rom, die in de branche is ontwikkeld, zorgt voor een andere manier van 

aanleveren van gegevens. Bij wijzigingen van het assortiment of de prijzen moet de CD

Rom worden aangepast om up-to-date te blijven. Bij een gelijkblijvende frequentie van 

uitbrengen (als de huidige catalogus) blijft de kwaliteit van de gegevens bij de 
installateur gelijk. Alleen online-verbindingen met leveranciers kunnen zorgen voor het 

altijd up-to-date blijven van gegevens. Catalogi blijven nodig voor de kleine projecten en 

individuele monteurs, om gegevens op te zoeken, als ze geen CD-Romspeler hebben. 

3. Het aanbrengen en gebrniken van EAN-nummers voor artikelen levert het voordeel dat 

identificeren van artikelen eenvoudiger is. Het EAN-nummer moet zorgen voor 

uniformiteit en de systemen kunnen vervolgens de voor hun nodige vertalingen maken. 

Communicatie kan hierdoor worden geminimaliseerd en gestandaardiseerd. 
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Van fabrikant tot klant: 
Ketenlogistiek werkt! 

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor 
de afstemming tussen elkaar toeleverende 
bedrijven. Dit is aanleiding geweest voor de 
Technische Universiteit Eindhoven om een 
grootschalig project te starten: het SLIM-project. 
SLIM staat voor Supply chain Logistics and In
formation Management. 

Samen met 8 vooraanstaande bedrijven uit de 
elektrotechnische installatiebranche zijn in het 
SLIM-project een vijftal toeleverketens door
gelicht. Elke keten bestond uit een producent, 
een groothandel en een installateur. In deze 
ketens zijn verbetermogelijkheden in kaart 
gebracht en in de vorm van een pilot ge"imple
menteerd. De resultaten en ervaringen uit dit 
project zijn samengevat in dit boek. 


