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''The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand" 

Frank Herbert 1920-1986 
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The first part of this Master thesis describes the development of an out of stock-cause-analysis at 
a more detailed level than the current tools available . The out of stock-cause-analysis 
distinguishes between manual and automated ordering systems. The results obtained in a pilot 
shop with this analysis show a big difference between both ordering systems. In case of the 
manual ordering system, more than 50% of the out of stocks are caused by human forecasting 
errors. In case of the automated ordering system there are several out of stock causes like shelf 
replenishment with backroom inventory, inaccurate system inventory and new product 
introductions. The second part of this Master thesis focuses on out of stocks while there is 
inventory in the backroom. A tool is developed to select and classify the products that result in the 
most lost sales when there is insufficient shelf replenishment from the backroom . Empirical and 
simulation findings show that a relatively small number of selected products result in 40% to 90% 
of lost sales because of insufficient shelf replenishment from the backroom. Empirical and 
literature findings also show that the number of different stock keeping units and the total 
magnitude of products in the backroom negatively influence the number of out of stocks. 
Therefore a tool is developed to evaluate the influence of different parameters on the number of 
stock keeping units and the total magnitude of products that have to be stocked in the backroom. 
The tool shows for example that 4% of the stock keeping units in the pilot shop will have 
backroom inventory after each replenishment because the shelf capacity is smaller than the case 
pack. 
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11. Management samenvatting 

Dit is de management samenvatting van het onderzoek dat is uitgevoerd naar out of stocks 
(OOS) bij Jumbo Supermarkten B.V. Een OOS is het niet zichtbaar aanwezig zijn van een 
product in het daarvoor bestemde winkelschap. 

Aanleiding en initiele opdracht 

In de Nederlandse supermarktbranche is momenteel een hevige strijd gaande om de klant. Een 
minimaal aantal OOS is een belangrijke manier om zich te onderscheiden. OOS behoren 
namelijk tot de top 10 ergernissen van klanten en resulteren bovendien in omzetderving. De 
hoofdreden waarom Jumbo de aandacht wil vestigen op de OOS problematiek is dan ook dat 
OOS leiden tot ontevreden klanten . Daarnaast wil Jumbo de aandacht vestigen op de OOS 
problematiek omdat het niet duidelijk is in welke mate bepaalde processen , werkwijzen en de 
samenhang hiervan , leiden tot OOS. Deze onduidelijkheid is alleen maar toegenomen door de 
grote groei en projecten zoals de implementatie van het automatische bestelsysteem DIS. De 
initiele opdracht zoals die in onderling overleg is geformuleerd, luidt dan ook als volgt: Onderzoek 
de mate en wijze waarin bepaalde processen en werkwijzen van invloed zijn op het aantal OOS 
om vervo/gens een handgreep te kunnen leveren voor het beheersen van de OOS problematiek. 

Scope en analyse methode 

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat 70% tot 97% van de OOS oorzaken zich voordoen 
op de winkelvloer. Het onderzoek concentreert zich dan ook voornamelijk op de winkelvloer. Voor 
dit onderzoek zijn 21 DKW layouts geselecteerd die geleverd worden vanuit het 
distributiecentrum en besteld worden met het automatisch bestelsysteem (DIS) of het handmatig 
bestelsysteem (HHT). Voor dit onderzoek is een methode ontwikkeld waarmee een OOS kan 
worden toegewezen aan een specifieke OOS oorzaak. In deze methode wordt o.a. gekeken naar 
de bestelmethodiek, de kwaliteit van de winkelbevoorrading, het vulproces , het voorraadverlies, 
het centrale schappenplan en het mutatiebeheer. De methode is een maand lang toegepast in 
een pilotwinkel. Daarnaast zijn in drie referentiewinkels metingen uitgevoerd om te controleren of 
de geconstateerde OOS percentages in de pilotwinkel generaliseerbaar zijn voor andere winkels. 

Verdeling specifieke OOS oorzaken 

De onderstaande figuren geven de verdeling van de specifieke OOS oorzaken per bestelsysteem 
weer. 

DIS OOS oorzaken 

Systeemvoorra ad afwijking 

Mutatie lokaal 
15"% 

18 % 

Mutatie centra al 6% 
15%, 

Anders 
7% 

Mutaties 
6% 

HHT OOS oorzaken 

5% 

Fout besteller 
56'¾, 

Schapbevoorrading 
met restvoorraad 

10% 

Bij het automatisch bestelsysteem resulteren de OOS oorzaken schapbevoorrading met 
restvoorraad , systeemvoorraad afwijkingen , mutaties en vraag groter dan voorzien in 
besteladvies in de meeste OOS. Bij het handmatig bestelsysteem HHT worden daarentegen 
meer dan 50% van de OOS veroorzaakt door slechts een OOS oorzaak, namelijk het fout 
inschatten van de vraag door de besteller. Bij fastmovers resulteert het fout inschatten van de 
vraag zelfs in 75% van de OOS. 
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Analyse resultaten 

• OOS percentages per winkel varieren tussen de 2, 1 % en de 3,0% 
• OOS percentages per layout varieren tussen de 1,0% en de 6,2%. 
• OOS percentages per dag varieren tussen de 1,2% en de 3,3%. 
• OOS percentage van fastmovers is 8, 1 %. 
• OOS percentage van slowmovers is 1,0%. 
• OOS percentages automatisch bestelsysteem (DIS) en handmatig bestelsysteem (HHT) 

zijn vrijwel gelijk in de pilotwinkel. 
• Het afzetverlies van de producten die OOS waren bedraagt 2,7% van de totale afzet. 
• Het omzetverlies door OOS is minimaal 3,5 miljoen Euro per jaar, aangezien 25% van de 

klanten bij een OOS geen aankoop doen of naar de concurrentie gaan . 

Conclusie analyse 

Met behulp van de OOS analyse is er een goed inzicht verkregen in de omvang van het OOS 
probleem . Het omzetverlies bedraagt minimaal 3,5 miljoen Euro en fouten op de winkelvloer 
resulteren ongeacht het bestelsysteem in minimaal 74% van de OOS. Het OOS probleem blijkt 
zich bij alle Jumbo winkels te manifesteren en vertoont daarbij grote overeenkomsten tussen de 
verschillende winkels. Een automatisch bestelsysteem kan het aantal OOS met meer dan 50% 
verlagen . Menselijke fouten resulteren bij een handmatig bestelsysteem namelijk in meer dan 
50% van de OOS. lndien men echter succesvol een automatisch bestelsysteem wil 
implementeren, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wordt hier niet aan voldaan , 
dan veroorzaken systeemvoorraadafwijkingen, schapbevoorrading met restvoorraad en mutaties 
net zoveel OOS. 

De implementatie van een automatisch bestelsysteem kan het aantal 00S met meer dan 50% 
verlagen. Dit verbeterpotentieel wordt echter al/een gerealiseerd a/s de schapbevoorrading met 
restvoorraad, de systeemvoorraadcontrole en het mutatiebeheer goed warden uitgevoerd. 

Onderzoeksfocus en ontwerpopdracht 

De OOS oorzaak schapbevoorrading met restvoorraad is nader onderzocht, aangezien dit de 
meest voorkomende OOS oorzaak is bij het automatisch bestelsysteem DIS en de overige 
oorzaken voor zich spreken of reeds aandacht krijgen . Er is gebleken dat deze OOS oorzaak in 
twee meer specifieke oorzaken onderverdeeld kan worden , namelijk: 00S a/s gevolg van de 
bijvulfrequentie van de restvoorraad en 00S a/s gevolg van de samenstelling en de hoogte van 
de restvoorraad. Er zijn twee methoden ontwikkeld om deze specifieke OOS oorzaken te 
verminderen en in elk geval beter beheersbaar te maken. 

Ontwerp I: Risico out of stock producten lijst 

Er is een algoritme ontwikkeld dat het verwachte afzetverlies bij onvoldoende schapbevoorrading 
met restvoorraad berekent. Met behulp van dit algoritme is een module ontwikkeld die 
ge·,nstalleerd kan warden op de DIS systemen in de winkels . Dit ontwerp voldoet aan alle eisen 
die zijn gesteld. De module genereert namelijk per winkel een lijst met een beperkt aantal 
producten met een verhoogd risico op een OOS (ROOS lijst). 

Ontwerp II: Restvoorraadtool 

Er is een tool ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de invloed van bepaalde 
parameterkeuzes is op de hoogte en de samenstelling van de restvoorraad . De tool biedt de 
mogelijkheid om de invloed van het schappenplan , het bestel- en afleverschema en de 
verschillende minimale voorraadinstellingen op de restvoorraadhoogte en het percentage 
producten met kans op restvoorraad te kwantificeren . 

Afstudeerverslag IV Rob van den Pol 
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Conclusies en evaluaties 

Om OOS a/s gevolg van onvo/doende schapbevoorrading en het daaruit voortvloeiend 
afzetverlies te verminderen dient e/ke winkel inzicht te krijgen in een beperkt aantal risico 
producten. 

Gedurende een maand tijd zijn in de pilotwinkel alle OOS gemeten en vergeleken met de ROOS 
lijst. De ROOS lijst van de pilotwinkel bevat 2% van het totaal aantal producten. Deze producten 
bleken verantwoordelijk voor meer dan 20% van het totaal aantal OOS en voor 40% van het 
afzetverlies. Maarl iefst 70% van de producten op de ROOS lijst zijn een of meerdere keren OOS 
gemeten en dat terwijl bij eenderde van deze OOS gevallen er restvoorraad aanwezig was. Er 
kan dus geconcludeerd worden dat met behulp van de ROOS lijst de winkels een methode 
aangereikt hebben gekregen waarmee OOS door onvoldoende schapbevoorrading en het daaruit 
voortvloeiend afzetverlies verminderd kan worden . 

Om OOS als gevolg van de hoogte en de samenstelling van de restvoorraad te verminderen 
dient er duide/ijk te zijn welke invloed bepaalde keuzen hebben op de hoogte en de 
samenstelling van de restvoorraad. 

Met de restvoorraadtool is aangetoond dat de maximale restvoorraadhoogte sterk afhankelijk is 
van de maximale afzetoverbrugging tussen twee bijvulmomenten plus de afzet gedurende de 
levertijd (MaxRL). De MaxRL heeft echter een beperkte invloed op het percentage producten met 
kans op restvoorraad. Het percentage producten met kans op restvoorraad wordt met name 
be·,nvloed door de schapcapaciteit, de collo grootte en de minimale voorraad. In de pilotwinkel 
heeft namelijk 10% van de producten, ongeacht het bestel- en afleverschema kans op 
restvoorraad . Zelfs 4% van de producten heeft een schapcapaciteit die kleiner is dan de collo 
grootte. Er kan dus geconcludeerd worden dat er een methode is aangereikt, die inzichtelijk 
maakt welke invloed bepaalde keuzen hebben op de hoogte en de samenstelling van de 
restvoorraad. 

Aanbevelingen voor het verminderen van OOS door onvoldoende schapbevoorrading: 
• De module waarmee de ROOS lijst verkregen wordt moet germplementeerd worden, zodat 

de winkels inzicht krijgen in welke producten meer frequent vanuit het winkelmagazijn moeten 
worden bijgevuld. 

• De winkels die nog geen beschikking hebben over het DIS bestelsysteem en dus geen 
gebruik kunnen maken van de ROOS lijst, moeten voornamelijk meer aandacht vestigen op 
fastmovers en producten met een relatief kleine schapcapaciteit t.o.v. de weekafzet. 

Aanbeve/ingen voor het verminderen van OOS a/s gevolg van de hoogte en de 
samenstelling van de restvoorraad: 
• De logistieke doelstellingen voor het maken van de schappenplannen moeten aangepast 

worden. Om het aantal producten met restvoorraad te verminderen dienen in elk geval de 
schapcapaciteit, de collo grootte en de minimale voorraad beter op elkaar afgestemd te 
worden . Daarnaast moet ook de maximale afzet tussen twee bijvulmomenten plus de afzet 
gedurende de levertijd worden meegenomen. Dit kan allemaal met behulp van de E; formule. 

• Naast de bovenstaande aanbeveling, dient voor het verminderen van de restvoorraadhoogte 
het bestel- & afleverschema zo samengesteld te worden dat de maximale afzetoverbrugging 
tussen twee bijvulmomenten plus de afzet gedurende de levertijd minimaal is. 

• Behalve het beter afstemmen van de schapcapaciteit, de collogrootte, de minimale voorraad 
en de afzet, dient er gekeken te worden naar collo-inhoud-verkleinprojecten voor producten 
waar de schapcapaciteit plus de minimale voorraad kleiner of gelijk is aan de collo grootte. 

• De restvoorraadtool kan gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in de samenhang 
van de restvoorraadoorzaken en ter ondersteuning bij het maken van bepaalde keuzen . 

• De opslag van restvoorraad dient meer gestructureerd te gebeuren, zodat in elk geval exact 
dezelfde producten bij elkaar liggen en daardoor sneller kunnen worden gevonden. 

Afstudeerverslag V Rob van den Pol 
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Overige aanbevelingen na aanleiding van de 00S analyse: 
• De uitrol van het DIS bestelsysteem dient als eerste te gebeuren bij layouts met veel 

fastmovers. Hier is namelijk de meeste winst te behalen met het DIS bestelsysteem. 
• Er moet een duidelijk uitverkoopbeleid ge"i'ntroduceerd worden . Door langdurig uitverkopen 

ontstaan namelijk lokale afwijkingen t.o .v. het centrale schappenplan . 
• Het mutatieproces van in en uit het assortiment producten moet onderzocht worden. De 

aansturing, de communicatie, de invoer in het systeem en de uiteindelijke uitvoering moeten 
beter op elkaar afgestemd worden . 

• De systeemvoorraad moet door de winkels beter worden gecontroleerd . 
• Het DC dient het verschil tussen de fysieke en administratieve leveringen te verminderen . 
• De winkels moeten verplicht worden de nieuwe vracht direct te vullen v66r of na 

openingsuren . Met name na het weekend dient de vracht zo snel mogelijk gevuld te worden . 

Afstudeerverslag VI Rob van den Pol 
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111. Voorwoord 

De laatste fase van de opleiding technische bedrijfskunde bestaat uit een individuele stage 
waarin de theoretische kennis in praktijk moet warden gebracht. Gedurende negen maanden 
moet de student laten zien dat hij op een wetenschappelijke manier een bedrijfsprobleem kan 
aanpakken teneinde een oplossing te ontwerpen die praktisch toepasbaar is en het 
bedrijfsprobleem oplost. 

lk heb mijn afstudeerstage uitgevoerd bij Jumbo Supermarkten B.V. De opdracht bestond uit het 
analyseren en beter beheersbaar maken van het out of stock probleem. Een uitgebreid 
vooronderzoek naar out of stocks en mijn eerdere ervaring in de retail sector, maakten een 
vliegende start mogelijk. Mijn afstudeerstage werd binnen de organisatie al snel bekend als "Het 
out of stock project" en vanaf het begin had ik een duidelijk doel voor ogen dat dankzij de enorme 
actiebereidheid binnen de organisatie ook uitgevoerd kon warden . 

lk wil bij deze mijn TU/e begeleiders, Karel van Donselaar en Jan Fransoo, bedanken voor hun 
tijd en input die zij geleverd hebben . Hierbij wil ik expliciet vermelden dat de enorme 
betrokkenheid en kritische vragen van Karel van Donselaar hebben bijgedragen aan het 
eindresultaat van mijn afstudeerstage. Ook Rob Broekmeulen wil ik van harte bedanken voor zijn 
hulp bij de simulatiewerkzaamheden. Daarnaast wil ik John de Ruiter en Marco van Heiden 
bedanken voor de begeleiding vanuit Jumbo Supermarkten B.V. Verder wil ik graag Max van 
Opdorp en de medewerkers van Jumbo Den Dungen bedanken voor hun bijdrage aan de 
metingen voor dit onderzoek. 

Tenslotte wil ik mijn vriendin , familie en vrienden bedanken voor hun steun en kritische input 
gedurende mijn afstudeerstage. 

Rob van den Pol 

November 2005 
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IV. Begrippenlijst 

Definities: 

A series: 

Co/lo: 

Colli: 
Facing: 

Layout: 
MaxRL: 

Metrage: 
Schappenplan: 
Trading profile: 
Planogram: 

Afkortingen: 

BOOS lijst: 
DC: 
DKW: 
DIS: 
EAN: 
HHT: 
CE: 
EDLP: 
E;: 
L: 
M: 
OOS: 
POS: 
R: 
ROOS lijst: 
RSS: 
S: 
SG: 
SKU: 
SMIS: 
THT: 
Q: 
XLXL: 
µ: 

Het merchandising management systeem ter ondersteuning van de 
primaire processen. 
De doosinhoud met consumenteneenheden van hetzelfde product zoals 
die aan de winkels wordt geleverd . 
Het meervoud van calla. 
Het vooraanzicht van een product in het schap. Het aantal facings geeft 
dus weer hoeveel gelijke producten naast en eventueel op elkaar staan. 
De fysieke winkelindeling van de verschillende productgroepen. 
De maximale afzet tussen twee bijvulmomenten plus de afzet gedurende 
de levertijd uitgedrukt in de procentuele weekafzet. 
Een bepaald aantal meter schapstellingen per layout. 
In het schappenplan staat de volgorde en het aantal facings per product. 
De procentuele afzetverdeling per dag van de week . 
Synoniem voor schappenplan 

Bijzonderheden Out of stock lijst 
Distributiecentrum 
Drage Kruidenierswaren 
Distribution Intelligence System 
European Article numbering 
Hand Held Terminal 
Consumenteneenheid 
Every day lowest pricing 
Excess shelf space 
Lead time 
Minimale voorraad 
Out of Stock(s) 
Point of sale 
Review Time 
Risico out of stock lijst 
Retail Store Solutions (kassasysteem) 
Schapcapaciteit 
Subgroep 
Stock Keeping Unit 
Scanning management information system (kassasysteem) 
Tenminste houdbaar tot 
Collogrootte 
Extra lang extra laag 
Gemiddelde weekafzet 

Afstudeerverslag VIII Rob van den Pol 



Tu e techn1sthe universlteit eind'loven J JJu/ .1..iJ [ 
supermarlrten ■ 

V. lnhoudsopgave 

I. Abstract ........................... ............................................................................................... ............ ;; 

II. Management samenvatting ..................................................................................................... iii 

Ill. Voorwoord .......... ............. ............................................................................... ... .. .. ................. vii 

IV. Begrippenlijst ......... ........................................................................................ ..... ................. viii 

V. lnhoudsopgave ............. ............. ... ....... ........ .......... ................. .. .................... ..................... ...... ix 

VI. lnleiding .................................................................................................................................. xi 

Hoofdstuk 1: Jumbo Supermarkten B. V . ............................................................ ........................ 1 
1.1 Feiten en cijfers ............. ..................... ... .. ..... ......... .... ... .. .... .... .... .. ...... ... .. .. .... ............ .. ........ 1 
1.2 Product indeling ............... .. .. .... .. .. ......... ...... .......... ...... ........ ......... .... ... ... .... ..... ............ .... ... .. 1 
1.3 Bestelsystemen ............................................ .... ... .. ...... ........ ........ ...... .............. ... ................. 1 
1.4 Distributiecentra ....... ... ... ........ ..... ..................... ... .. ........ ............... ...... ..... ... ......... ... ... ... ........ 2 
1.5 Schapbevoorrading ....... ....... ... .... .. ... ........ .... .... ... ..... ..... .. .. .. ...... ... ... ... ... .. ... ... ..... ...... ... .... ..... 3 
1.6 Schappenplan .. ........... .. .. .. ... .. ......... .... ........ ..... ... .. ..... .... ....... ... .. .. .... ...... ... ... ......... ........... ... . 3 
1.7 Productmutaties ............ ... ... .. ..... ... ............... .. ......... ... .................... ... ...... ... ...... .... ................ 3 
1.8 Promoties ....... ............ ... .... ........ .... ..... ... ......... ..... ..... .... .. ... ..... ..... ... .... ..... .. .... ......... ......... .... 4 

Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet ...................................................... ............................................. 5 
2.1 Achtergrondinformatie ........... .. ............. ................... .. ................... ... .................................... 5 
2.2 Definitie out of stock ...... ......... ... ... .... ...... .. ............... ...... ............. ... ............... ... ................. ... 5 
2.3 lnitiele probleemstelling en opdrachtomschrijving ............... .. ....... .. ..... .. .. ........... ... ............... 5 
2.4 Scope van het onderzoek .... ...... ......... .... ................... .... ..... ............ ... .. ......... ... ...... .............. 6 
2.5 Methode van onderzoek ...................................................................................................... 7 

Hoofdstuk 3: Vooronderzoek naar out of stocks ....................................................................... 8 
3. 1 Hoofdoorzaken OOS ................. .. ...... ....... ....... ......... .. .. .. ................ .. ......................... .......... 8 
3.2 Verdeling van de OOS oorzaken ... ... ..... ... .. ... .. ......... .................................... ............ .... .. .... 8 
3.3 Specifieke OOS oorzaken .. .. ...... ... ..... .... ... ... .......... ....... .. .... ......... .. ... .. ...................... .......... 9 
3.4 Samenvatting ..... ..... ....... .... ...... ... ... ......... ... .. ... .. ..... ... .. ... ...... .. .......... .... ... ... .... .......... ..... .. ... 10 

Hoofdstuk 4: Opzet analysemethode ........................... ............................................................. 11 
4.1 Pilotwinkels ................... ..... ........... .. ..... ... ......... .. .................... ... ........... ...... ... .. .... .... .. .. .... ... 11 
4.2 Specifieke OOS oorzaken .......... ... .. .. .......... .. ... ....... ...... ....... ..... .... .. .... ... .. ...... ...... ....... ... ... 11 
4.3 Flowchart: OOS oorzaakanalyse .... ....... .... ....... ... ... ... ....... ...... ... ..... ...... .. ..... ...... .. ... .......... 11 
4.4 Meetmethoden ........ .... ... ....... ................................. .. .............. .... .. .. .. ........ .... ... ..... .. ........ .... 12 
4.5 Kwaliteitscriteria van het onderzoek ................................. .. ............ ...... .................... ... ....... 13 

Hoofdstuk 5: Resultaten 00S analyse ..................................................................................... 14 
5 .1 De OOS percentages ........ .... ......... ... ........... .... .................... .... ........ ... ................ ............ 14 
5.2 Afzetverlies als gevolg van OOS ..... ...... ............ .... ............. ..... ........................................... 17 
5. 3 Cumulatieve OOS verdeling .. ....... .. ..... ................ .... ... .. .. ... ................. ... .. ... ......... ...... ........ 18 
5.4 Duur van een OOS .................. .. ........... ......... ........... ... ..... ... ...... ..... ...... ........ ...... ... ...... .... .. 19 
5.5 In assortiment datum ...................... ............. .......... .................. .. ... .. .. ... .. ......... ... .... .. .. .... .... 20 
5.6 Verdeling specifieke OOS oorzaken .. .......... ...... ... ... ............. .. ............... .... ...... ...... ........ .... 20 
5.7 Automatisch versus handmatig bestelsysteem .................................................................. 24 
5.8 Samenvatting ................................................................... .. .. ...... .... ......... .................. .. ....... 25 

Afstudeerverslag lX Rob van den Pol 



Tu e technische univers1te1t eindhoven 

Hoofdstuk 6: Onderzoeksfocus: Restvoorraad en OOS .. ............ ........................................... 26 
6.1 Bevindingen uit eerdere onderzoeken en de OOS analyse ... ........ ... ... ...... ... ....... ... ... ... ..... 26 
6.2 De omvang, samenstelling en opslag van restvoorraad ....... .. ........ .... ... .. ..... ........... ........ ... 27 
6.3 De handlingkosten ........ ........ .... ....... .. ....... ......... ....... ........ .. .......... ....... ... ... ... ..................... 28 
6.4 Literatuur over restvoorraad .. ... ....... ........... ..... .... ...... .... ... ... ... ... ... ........ ..... .... ........ .. .... ...... . 28 
6.5 Onderzoeksfocus en plan van aanpak ...... .. .... ...... ...... ... .... ... .. ... .. ........ ...... ..... ......... .......... 28 

Hoofdstuk 7: Restvoorraad analyse ....... .............. ................................................... ....... .......... 31 
7 .1 De restvoorraad oorzaken ..... ........ ... ... ...... ...... ........ .......... .... ..... ... ... .... ... ... ....... .... .. .. ... ... .. 31 
7.2 lnvloed winkelbijvulfrequentie op de restvoorraadhoogte .... ... ............. ......... ... .. ....... ..... ..... 33 
7.3 Afzetverlies als gevolg van onvoldoende schapbevoorrading ... .... ...... ........ ..... ........ .. .... .... 34 
7.4 Samenvatting ......... ... .. ...... .. ...... ... ........ .... ... .... ....... ......... .. .. ....... .. ... ... ............... ... ...... ........ 38 

Hoofdstuk 8: Risico OOS /ijst ................. ... ............. ........................ .... ....................................... 39 
8.1 Het ontwerp ...... .... ...... .... .... ....... ..... ..... ..... .... .. ........ ..... ... .. .... .... .... ..... ...... ........ ... ...... ...... ... 39 
8.2 Vergelijk van de ontwerpvarianten .... ..... .. ... .... .. ... ... ..... ..... .......... ... ... ..... ....... .. ... ..... .. .. ...... . 39 
8.3 Validatie van de algoritmen ...... .. ..... ...... .... ..... .... ........ ....... ... .......... .... .......... .... ..... ..... .. ...... 40 
8.4 Kosten en baten ... .. ..... .... ..... ......... .... ... ... .... .. .. .. ...... .. ..... .... ... .... ... ..... ... .. ..... .......... ... ... .. ... .. 44 
8.5 Ontwerpspecificatie ..... ... .. ...... ....... .... ......... .................... .. .... .... ......... ..... ... ...... ..... ............. 44 

Hoofdstuk 9: Restvoorraad Tool .......................... .......... ............... ........... ... ........................... ... 47 
9.1 Functionele en gebruikerseisen ......... ................. ........ ... .... .. .... ... .. ....... .... .... .... ... ..... ..... .... . 4 7 
9.2 Ontwerpspecificatie restvoorraad tool ..... .. ....... .... .... ... ....... ... .... ..... ... .... .. ..... ..... .. .. .. .... ....... 48 
9.3 Resultaten output. ..... ..... ...... ... ..... ...... .. ... .. .. ...... ....... .. ....... .. .... .... .. .... ..... .... .... ........... ... .. ... . 50 
9.4 Validatie ...... ............... ....... ............. .... ...... .... ..... ........................ .... .... ..... ......... ..... .. ........ .. .. 51 

Hoofdstuk 10: Conclusies en aanbevelingen ..... .. ......... .... .. ....................... .............. ................ 53 
10. 1 Conclusies ..... ...... .............. ....... ........... ........... ...... ...... .... ... ....... ... ...... ...... ... ... .... ........ .. .. .. .. 53 
10.2 Aanbevelingen ........ .. ............ ... ........ ..... .. .... ....... ...... ..... .. ... ......... ......... .......... .. ... .... .. .. ..... .. 54 
10.3 Mogelijkheden voor vervolgonderzoek ........ .... .... .... ..... ..... ..... ........... ..... .. .... ... ...... .... .... .. ... 55 

Nabeschouwing ..... ................ ............................................................. ........................................ 56 

Literatuur ........................... ......... ................................................................................................. 57 

Bijlagen ....................................................... ............................................................... ................ .... ; 

Afstudeerverslag X Rob van den Pol 



Tu e !f'Chnl<;Ch(' univNSlt('it einohOV('n JJJJJJ_jj,1) 
supermarkten ■ 

VI. lnleiding 

In dit onderzoek wordt de mate en de wijze waarin bepaalde processen en werkwijzen van 
invloed zijn op het aantal out of stocks (OOS) bij Jumbo Supermarkten B.V. onderzocht. Het doel 
is om uiteindelijk een handgreep te kunnen opleveren voor het beter beheersbaar maken van de 
OOS problematiek. In deze inleiding warden de hoofdstukken van dit afstudeerverslag besproken 
zodat de opbouw van dit afstudeerverslag duidelijk is. 

Hoofdstuk 1: Jumbo Supermarkten B. V. geeft een korte beschrijving van Jumbo Supermarkten 
B.V. Naast enkele algemene feiten en cijfers warden processen , procedures en werkwijzen 
besproken die relevant zijn voor dit onderzoek. 

Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet geeft een beschrijving van de context van het OOS probleem, 
de opdrachtomschrijving, de afbakening en de methoden die gebruikt zijn om dit onderzoek 
gestructureerd uit te voeren . 

Hoofdstuk 3: Vooronderzoek naar OOS geeft een samenvatting van de eerdere onderzoeken 
naar OOS. Met behulp van dit vooronderzoek kan er een betere afbakening gemaakt warden. 

Hoofdstuk 4: Opzet analysemethode geeft een beschrijving van de methode die voor dit 
onderzoek ontwikkeld is om een OOS toe te wijzen aan een specifieke oorzaak. 

Hoofdstuk 5: Resultaten OOS analyse geeft een overzicht van de analyseresultaten die 
verkregen zijn met behulp van de methode die besproken is in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 6: Onderzoeksfocus geeft een beschrijving van de onderzoeksfocus die is 
aangebracht naar aanleiding van de analyseresultaten. Er wordt uitgelegd waarom er is gekozen 
om de OOS oorzaak schapbevoorrading met restvoorraad nader te onderzoeken en er wordt een 
tweeledige ontwerpopdracht geformuleerd. 

Hoofdstuk 7: Restvoorraadanalyse beschrijft de oorzaak van het ontstaan van restvoorraad , 
de invloed van de winkelbijvulfrequentie op de restvoorraadhoogte en het afzetverlies als gevolg 
van onvoldoende schapbevoorrading met restvoorraad . 

Hoofdstuk 8: Risico OOS lijst beschrijft hoe de bevindingen uit hoofdstuk 7 in praktijk gebracht 
kunnen warden om OOS en het daaruit voorvloeiend afzetverlies als gevolg van een te lage 
bijvulfrequentie met restvoorraad te beperken . 

Hoofdstuk 9: Restvoorraadtoo/ beschrijft hoe de bevindingen uit hoofdstuk 7 gebruikt kunnen 
warden om een tool te ontwikkelen die inzichtelijk maakt welk percentage van de producten kans 
op restvoorraad heeft en wat de restvoorraadhoogte is bij bepaalde parameterkeuzen. 

Hoofdstuk 10: Conclusies en aanbevelingen sluit tenslotte af met conclusies en 
aanbevelingen over de OOS problematiek op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd bij 
Jumbo. 
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Hoofdstuk 1: Jumbo Supermarkten B.V. 

Dit hoofdstuk is een beschrijving van Jumbo Supermarkten B.V. (verder te noemen: Jumbo). 
Paragraaf 1.1 geeft een korte samenvatting van de kerncijfers en paragraaf 1.2 beschrijft welke 
assortimentsonderverdeling van belang is voor dit onderzoek. In paragraaf 1.3 worden de 
bestelsystemen beschreven , in paragraaf 1.4 worden de prestaties van de distributiecentra 
besproken en in paragraaf 1.5 worden de centrale richtlijnen met betrekking tot 
schapbevoorrading in de winkels besproken . Paragraaf 1.6 geeft een beschrijving van de 
schappenplannen en paragraaf 1.7 beschrijft het mutatieproces. Tenslotte worden in paragraaf 
1.8 de promoties binnen Jumbo besproken. 

1.1 Feiten en cijfers 

Jumbo is een van de snelst groeiende supermarktketens in Nederland en heeft in 2004 een 
omzet behaald van 735 miljoen Euro. Dit is een opmerkelijke prestatie gezien de constante totale 
omzet van alle supermarkten van 25 miljard Euro en de prijzenoorlog. In 2004 had Jumbo een 
marktaandeel van 3,2% en de verwachtingen zijn dat dit zal groeien naar 3,7% in 2005 door 
autonome groei van de bestaande winkels en het openen van meerdere nieuwe winkels. 
Momenteel telt Jumbo 50 eigen winkels en 22 franchisenemers. 

Jumbo neemt een unieke plaats in tussen de Nederlandse supermarkten en dit heeft in 2004 dan 
ook geresulteerd in de verkiezing tot de beste supermarkt van Nederland. Middels de 7 
zekerheden 1 wordt de klant namelijk een hoge service, een groot assortiment en het laagste 
prijspeil gegarandeerd. Dit laatste gebeurt middels de Every Day Lowest Pricing strategie. 

1.2 Product indeling 

Binnen Jumbo wordt een aantal indelingen gehanteerd om het assortiment te structureren . In dit 
project is de layout indeling van belang, aangezien de layouts zijn gebaseerd op de fysieke 
winkelindeling . De schappenplannen zijn genummerd met een zogenaamd layoutnummer. Elke 
layout bevat een aantal subgroepen en in de data-analyse is het subgroepnummer het startpunt, 
aangezien deze is opgenomen in de Point-of-Sales data (POS-data). Alie niet gekoelde layouts 
worden in dit onderzoek samengevat onder de naam DKW (Droge kruidenierswaren) . 

1.3 Bestelsystemen 

Bestellingen van de winkels aan het distributiecentrum (DC) worden digitaal naar het 
distributiecentrum verstuurd. De digitale orders kunnen op twee manieren gegenereerd worden : 
• Via het automatische bestelsysteem (DIS) . 
• Handmatige inscanning van de winkelorders met een handheldterminal (HHT). 
Seide type orders worden per modem naar het DC verzonden. Deze standaardisatie vereist dat 
alle producten die via het DC worden gedistribueerd voorzien zijn van een EAN-code en een 
uniek Jumbo artikelnummer. Op deze wijze kunnen producten automatisch worden besteld en 
kan scanning plaatsvinden op de schapsticker van het winkelschap . 

In het kader van betere en efficientere bestellingen is men enkele jaren geleden begonnen met 
de implementatie van het automatisch bestelsysteem DIS. De meeste layouts worden echter nog 
steeds besteld met het handmatig bestelsysteem (HHT). Momenteel wordt er gewerkt aan de 
implementatie van een verbeterde versie van het automatisch bestelsysteem, namelijk het DIS 32 
bits bestelsysteem. De implementatie van deze nieuwe versie loopt parallel met dit onderzoek en 
zal dan ook expliciet terugkomen in dit afstudeerverslag. 

1 Elke dag: Euro ·s goedk op~r. scn ·ice met ' n gliml adi. \ 'OO r al U\\' boodsc happen. is vers ook echt , ·c rs. vlot winkclen. l\i ct tc\:reden'? Geld 
terug en ~taan a l u,, ,,·cnsen centraa l. 
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1 .4 Distributiecentra 

De 7 zekerheden stellen een hoge eis aan de logistieke organisatie van Jumbo. De distributie 
van DKW producten wordt vervuld vanuit DC Amert 605, DC Amert 602, DC Zuidkade en DC 
Nedlin. Het merendeel van de DKW producten wordt geleverd vanuit de DCs. De servicegraad, 
het aantal foute leveringen en de uitvoering van het bestel- en afleverschema hebben dan ook 
directe invloed op het functioneren van de winkels. 

1.4.1 De servicegraad 

De servicegraad wordt berekend door het gefactureerde aantal colli te delen door het bestelde 
aantal colli door de winkel. Tabel 1.1 geeft de servicegraden van de verschillende DCs weer. In 
de derde kolom staat de standaarddeviatie die weergeeft hoe constant de servicegraad is. 
Duidelijk is te zien dat de servicegraden van de distributiecentra Zuidkade en Nedlin lager en 
minder constant zijn. In de laatste kolom staat tenslotte de servicegraad van de DCs aan de 
pilotwinkel (§4.1 ). 

Jlr,._ 11.,,utt ::: .. :ru1•11•1w ... "T, : !f,:. . , . ., ~ : r111r. :1•••• ;,•,1r 111 : • - ' 
,. ·- , • :11•11111}1 r,, ,,.. 

Amert 602 96,7% 1,0% 95,6% 
Amert 605 98,3% 0,7% 97,6% 
Zuidkade 96,1% 2,7% 93,9% 
Nedlin 94,1% 2,8% 97 ,6% 
Gemiddeld (qewoqen) 96,6% 
Bron: Supply chain afdeling Bron: Metingen pilotwinkel 
Week 1 1/m 13: 2005 Week 17 1/m 21 ; 2005 

Tabel 1.1: Seivicegraad per distributiecentrum 

1.4.2 Foute leveringen 

Naast een goede servicegraad is het ook van belang dat het goede product wordt geleverd. 
lndien een product op de verzendnota staat hoeft dat niet automatisch te betekenen dat dit 
product ook daadwerkelijk is geleverd. Uit meerdere interviews bleek dat er collo verwisselingen 
plaatsvinden op het DC. Op de DCs worden steekproeven uitgevoerd om te controleren of de 
sticker op de collo overeenkomt met de collo inhoud . Het aantal foute colli wordt uitgedrukt in een 
percentage van het totaal aantal colli. Tabel 1.2 laat zien dat de Amert 602 het hoogste 
foutpercentage heeft. Dit foutpercentage vertoont schommelingen met uitschieters naar 2,3%. 
Binnen Jumbo wordt er aangenomen dat het foutpercentage onder de 1 % ligt. In theorie moeten 
de vakkenvullers de stickers op de colli controleren. Uit interviews en een steekproef waarbij de 
stickers op de colli verwisseld zijn , bleek dat dit vrijwel niet gebeurt. 

Ullo 11111 ;1,..:.11)IJ111,_ ~ :.JIii I I ;111 .. -r•t.•111 =u- ...,-, ; uit :r. ••• :1'1 ;1 1 =-

Amert 602 1,18% 0,61% 
Amert 605 0,82% 0,12% 
Zuidkade 0,15% 0,24% 
Ned/in 0,09% 0,08% 
Bron: Kengetallen Amert605 Alleen de we ken waarin meer dan 1 % van het totaal a an ta/ co/Ii is gecontroleerd zijn 
Week 1 1/m 13: 2005 meegenomen in de berekening. 

Tabel 1. 2: Aantal fouten per distributiecentrum 

1.4.3 Beste! en afleverschema 

De afspraken tussen het DC en de winkels omtrent bestel- en aflevertijden zijn vastgelegd in het 
bestel & afleverschema. Op het B&A-schema DKW is te zien wanneer de winkel een bestelling 
dient te plaatsen voor de DKW producten en wanneer de aflevering plaatsvindt. lndien er te laat 
wordt besteld , gaat het orderontvangstsysteem op het DC ervan uit dat deze bestelling voor het 
eerstvolgende aflevermoment is bestemd. Wijzigingen door bijvoorbeeld feestdagen worden 
enkele dagen van te voren met de winkels afgestemd. Tijdens de analyse is echter meerdere 
malen geconstateerd dat het wijzigen van het bestelmoment voor de DIS groepen fout is gegaan. 
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lndien het bestelmoment niet wordt aangepast, wordt er geen besteladvies gegeneerd door het 
DIS bestelsysteem waardoor de winkel geen automatische bestelling kan maken . 

1.5 Schapbevoorrading 

Binnen Jumbo kunnen op winkelniveau twee soorten schapbevoorrading warden onderscheiden : 
• Het vullen van de schappen met nieuwe vracht. 
• Het bijvullen van de schappen met restvoorraad uit het winke/magazijn. 
Er is centaal bepaald dat het vullen van de nieuwe vracht dient te gebeuren na sluitingstijd. De 
winkels hebben zelf de ruimte om het vulmoment te bepalen. Bij een aantal winkels blijft de 
nieuwe vracht dan ook 24 uur in het magazijn staan. De Jumbo target voor het vullen van de 
nieuwe DKW vracht is ongeveer 60 colli per uur per medewerker. Ook is centraal bepaald dat het 
bijvullen van de schappen met restvoorraad alleen mag gebeuren na sluitingstijd . Verder is er 
geen centrale richtlijn met betrekking tot de opslag en de frequentie van het bijvullen van de 
schappen met restvoorraad . Elke winkel doet dit dan ook anders. 

1.6 Schappenplan 

Door de afdeling category management warden schappenplannen voor verschillende metrages 
gemaakt. De verschillende schappenplannen per metrage verschillen niet alleen in het aantal 
beschikbare meters maar ook in de samenstelling van het assortiment. In de schappenplannen 
staat de volgorde en het aantal facings per product. Afhankelijk van het aantal facings en de 
grootte van de verpakking heeft elk schap een bepaalde capaciteit. Bij het maken van de 
schappenplannen warden de volgende logistieke doelstellingen nagestreefd: 
• Schap moet minimaa/ 40% van de weekafzef kunnen bevatten. 
• Schap moet minimaal 1,25 maa/ de co/lo inhoud kunnen bevatten. 
Het schapbeheer in de winkel valt onder de verantwoordelijkheid van de afdelingshoofden. Vanuit 
het hoofdkantoor wordt steeds meer druk op de winkels uitgeoefend om het centrale 
schappenplan een op een uit te voeren. De enige afwijkingen die in principe mogen ontstaan zijn 
als gevolg van een specifieke productaanvraag van een klant. Uit een steekproef voor dit 
onderzoek (bijlage 1) is echter duidelijk gebleken dat de uitvoering niet een op een loopt en dat er 
bij de DIS layouts zelfs verschillen zijn tussen het centrale schappenplan, het plan in het DIS 
systeem en de werkelijkheid . 

1. 7 Productmutaties 

De producten van de DKW layouts hebben allemaal een schap met een schapsticker. Middels de 
schapsticker wordt aangegeven hoe breed een schap moet zijn en voor welk product het schap is 
bedoeld . Zowel het aantal facings als de schapstickers kunnen veranderen. Naast een geheel 
nieuw schappenplan zijn er ook dagelijkse wijzigingen. Dagelijkse wijzigingen warden meestal 
veroorzaakt door assortimentswijzigingen. Er kunnen drie soorten assortimentswijzigingen 
warden onderscheiden: 
• Omwisseling 
• In assortiment 
• Uit assortiment 
De assortimentswijzigingen van layouts die handmatig warden besteld (HHT layouts), warden 
naar de winkels gecommuniceerd middels dagberichten en mutatielijsten. Een wijziging van een 
layout, die met het DIS bestelsysteem wordt besteld (DIS layout), wordt gecommuniceerd 
middels een wijzigingsbestand . Wijzigingen in de DIS layouts warden structureel later in het DIS 
systeem ingevoerd dan wijzigingen in de A series. Dit heeft tot gevolg dat de besteller producten 
blijft bestellen die al uit het assortiment zijn en nieuwe producten pas later kan bestellen . 

~ De gcmidtkldi: a lZct is gcbaseerd op tk gcmidtkld~ afzct \ ~Ill et:!n aantal w inkds di i: 1ijn ingcdedd in ecn bepaa ld c lusti: r. Er zijn Uric 
clusters en aa n elk mctrage word t ecn \ '~lll de clrit! clustcrs tocge\vczen. 
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lndien er een assortimentswijziging plaatsvindt komen er nieuwe schapstickers3
. Ook mutaties 

van producten die reeds in het schappenplan staan zorgen voor nieuwe schapstickers . Nieuwe 
schapstickers komen echter niet altijd overeen met de mutatielijst4 . De procedure voor een 
assortimentswijziging staat beschreven in tabel 1.3 . 

,.,1.:1r.11c, u.A.Jll!ll .. f[.-j ; i/1},t: 

Omwisseling lndien bij een omwisseling de prijs verandert en er nog voorraad is, wordt de oude schapsticker 
omgevouwen zodat a Ileen de prijs nog zich tbaar is van de oude sti cker. De nieuwe schapsticker word t hier 
achier qedaan zodat de nieuwe bestelcode kan warden aescand. 

Uit assorliment Oude schaosticker vervanoen door nieuwe schaosticker met bestelcode 0. 
In assorliment lndien bericht ontbreekt blijft de schapsticker liggen. Op maandag en dinsdag kunnen bijvoorbeeld 

schapstickers erbii zitten waarover o□ woensdaa □as een bericht staat in he! mutatie ra□□o rt . 

Bron: oilotwinkel 
Tabet 1.3: Assortimentswijzing procedure 

Producten die uit het assortiment gaan , hebben een schapsticker met nul als bestelcode. Op het 
moment dat een mutatie wordt gecommuniceerd is er meestal nog voorraad . Er zijn echter geen 
centrale richtlijnen voor het uitverkopen van deze voorraad en over het algemeen kan er gesteld 
worden dat winkels het schap net zolang laten staan totdat het product is uitverkocht. Bij layouts 
met veel mutaties leidt dit tot afwijkingen van het centrale schappenplan. 

1.8 Promoties 

Jumbo hanteert over het algemeen de Every Day Lowest Price (EDLP) strategie. Oat betekent 
dat er een laag en stabiel prijspeil wordt gehanteerd . Bij Jumbo vinden echter ook 
productpromoties plaats . Er kunnen vier soorten promoties worden onderscheiden (bijlage 2): 
• Extra fang Extra /aag (XLXL) 
• Klantverwenners 
• lnkoopvoordee/ 
• Lokale winkel promoties 
Dit zijn geen van alle promoties van producten die in een regulier schap staan en de 
schappenplannen worden hier dan ook niet door be·1nvloed . Dit is van belang aangezien 
meerdere onderzoeken (Carsten et al. (2002) en Andersen Consulting (1996)) hebben 
aangetoond dat promoties van producten in een regulier schap vaak een hoger out of stock 
percentage tot gevolg hebben. 

' De dagd ij kse assortimcnt s\\' i.iz igingen en mu ta ti es \\ ·ordcn door category manage ment in de A- seri es \'Cr\\'erkl. Producten worden hi crin 
dus geactivecr<l of gedeacti \·eerd . Dit systeem is gcko ppeld aan het kassasystccm . Op hct moment da t een prod uct \H)rdt geacti, ·ccrd o f 
gcdcact i, eercl kunn en nicuwc schapsticker~ met I o f~ dagcn vc-rtraging gepr int won.kn in de \\' inkcls . 
➔ Omwisscli ngcn \\ Ordcn dagelijks gccommunict.::crd middels hct dagbt.::r ich1. De mulatidijst wordt d kc woensdag vc rstuurd en bcvnt de 
0111 ,\•isselingcn di e al doorgcgc\·cn zijn. nicu,\'C o m\\' isscl in gcn en prodw.: ten die in en u it ht.::1 nssortimcnt gaan (en geen 0 111\\ ·issding zij n ). 
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In het vorige hoofdstuk is een beschrijving van Jumbo gegeven. Dit hoofdstuk gaat verder met 
het bespreken van de onderzoeksopzet. In paragraaf 2.1 wordt de reden voor dit onderzoek 
beschreven. In paragraaf 2.2 wordt er vervolgens een eenduidige definitie gegeven voor de term 
out of stock (verder te noemen: OOS). In paragraaf 2.3 wordt de opdrachtformulering gegeven en 
in paragraaf 2.4 wordt de scope van het onderzoek beschreven. Tenslotte warden in paragraaf 
2.5 de methoden besproken die zijn gebruikt om dit onderzoek te structureren. 

2.1 Achtergrondinformatie 

In de Nederlandse supermarktbranche is er momenteel een hevige strijd gaande om de klant. 
Supermarkten proberen zich voornamelijk middels prijzen te onderscheiden. De aanwezigheid 
van de producten oftewel een minimaal aantal OOS is echter ook een manier voor supermarkten 
om zich te onderscheiden. Uit meerdere onderzoeken (Andersen consulting (1996) en Erasmus 
Food management lnstituut (2005)) is gebleken dat producten die OOS zijn , tot de top 10 
ergernissen van klanten horen. Naast het feit dat OOS invloed hebben op de klantsatisfactie 
kunnen OOS ook resulteren in een aanzienlijke omzetderving (Carsten et al. (2002)). 

De hoofdreden waarom Jumbo de aandacht wil vestigen op de OOS problematiek is dat OOS 
leiden tot ontevreden klanten en niet passen binnen de 7 zekerheden formule die de 
aanwezigheid van alle producten garandeert. Uit interviews kwam duidelijk naar voren dat met 
name OOS van producten waar veel klanten naar vragen voorkomen dienen te warden . Dit zijn 
dus OOS die resulteren in het grootste afzetverlies. 

Daarnaast wil Jumbo de aandacht vestigen op de OOS problematiek omdat het niet duidelijk is in 
welke mate bepaalde processen , werkwijzen en de samenhang hiervan, leiden tot OOS. Deze 
onduidelijkheid is alleen maar toegenomen door de grate groei en projecten zoals de 
implementatie van het automatische bestelsysteem DIS. Het verschil tussen de processen en 
werkwijzen die leiden tot OOS bij het gebruik van het automatisch bestelsysteem DIS en het 
handmatige bestelsysteem HHT warden dan ook expliciet besproken in dit onderzoek. 

2.2 Definitie Out of stock 

Een eenduidige definiering van de term OOS is van belang om dit onderzoek goed uit te kunnen 
voeren. Het meest voor de hand liggend is de term 00S letterlijk te nemen en te kijken wanneer 
er geen voorraad meer in de winkel aanwezig is. Bij Jumbo is men echter het meest 
ge't'nteresseerd in het feit of het product in het schap ligt. Als het product namelijk in het 
winkelmagazijn , op een foute locatie of niet zichtbaar ligt, dan ervaart de klant dit als een OOS. 
De definitie moet dus gezien warden vanuit het klantperspectief. De term OOS die impliciet in de 
meeste onderzoeken gehanteerd wordt en ook hier gehanteerd zal warden is het beste te 
definieren als: 

Een 00S is het niet zichtbaar aanwezig zijn van een product in het daarvoor bestemde schap. 

2.3 lnitiele probleemstelling en opdrachtomschrijving 

In de winkel komen zowel centrale als lokale processen en werkwijzen samen. Deze centrale en 
lokale processen hebben invloed op het aantal 00S in de winkels. Het is echter niet duidelijk in 
welke mate bepaalde processen, werkwijzen en de samenhang hiervan, leiden tot OOS in de 
winkel. In hoofdstuk 3 komt duidelijk naar voren dat ook de reeds bestaande literatuur en eerdere 
onderzoeken deze vraag niet kunnen beantwoorden . 
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lndien men echter gericht het aantal OOS wil verminderen , moet er inzicht zijn in welke oorzaak 
het meest vaak ten grondslag ligt aan een OOS. Op basis van deze probleemstelling is de 
volgende initiele opdrachtformulering geformuleerd : 

Onderzoek de mate en wijze waarin bepaalde processen en werkwijzen van invloed zijn op het 
aantal out of stocks om vervolgens een handgreep te kunnen leveren voor het beheersen van 
de out of stock problematiek. 

2.4 Scope van het onderzoek 

Alvorens nader in te gaan op het onderzoek moet eerst een duidelijke onderzoeksfocus warden 
aangebracht. Dit is van belang voor voldoende diepgang en vanwege de haalbaarheid van dit 
onderzoek. De afbakening dient zowel op supply chain niveau als op layoutniveau plaats te 
vinden . 

Er zijn legio processen en werkwijzen die van directe of indirecte invloed zijn op OOS. In 
hoofdstuk 3 is echter te zien dat 70% tot 97% van de OOS oorzaken zich voordoen op de 
winkelvloer. Er is dan ook gekozen om het onderzoek voornamelijk hier op te concentreren. Bij 
het distributiecentrum wordt er alleen gekeken naar de directe service aan de winkels en bij het 
hoofdkantoor alleen naar de centrale schappenplannen en mutaties. Er zijn layouts geselecteerd 
die voldoen aan de volgende eisen: 

• Relatief lange THT (houdbaarheidsdatum) 
• Product specifiek schap met een bepaalde capaciteit 
• Gelijk bestel- en levermoment vanuit het distributiecentrum 

In hoofdstuk 4 wordt de nieuw ontwikkelde analysemethode besproken. Tijdens de proefmeting 
met behulp van de nieuwe analysemethode bleek dat de bovenstaande selectiecriteria vanwege 
de beperkte analysetijd aangescherpt moeten warden . Vanwege het feit dat de prestatie van het 
nieuwe DIS bestelsysteem gemeten moet warden , de meting generaliseerbaar moeten zijn voor 
alle layouts en de producten door de klant als belangrijk ervaren moeten warden , zijn layouts 
geselecteerd die voldoen aan de volgende eisen: 

• De layouts die met het DIS bestelsysteem besteld warden of binnen afzienbare tijd met 
het DIS bestelsysteem besteld warden dienen in elk geval geselecteerd te warden . 

• De overige layouts dienen representatief te zijn voor wat betreft: verkoopsnelheid , 
stabiliteit in het afname patroon en de verhouding van de schapcapaciteit ten opzichte 
van de afzet en de collo grootte. 

• De overige layouts dienen ook vanuit klantperspectief belangrijk te zijn. Uit bijlage 3 blijkt 
dat dit producten zijn met de eigenschappen: Fastmoving , A merken, meer hedonistisch 
van aard , weinig merkalternatieven en promotie producten. 

Op basis van de bovenstaande selectiecriteria is 
er een aantal layouts geselecteerd. Tabel 2.1 laat 
zien welke layouts zijn geselecteerd. De layouts 
cereals en wasmiddelen werden ten tijde van de 
meting met het DIS bestelsysteem besteld, de 
overige layouts met behulp van het HHT 
bestelsysteem. 
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Koffie/ thee 192 Waters en iisthee 
Meel/bak 193 Siropen 
Soepen 198B Bier speciaal 
Broodvervanaers 198C Bier bulk 
Cereals 231 Hondenvoer 
Broodbelea 232 Kattenvoer 
Reform/ dieet 240 Wasmiddelen 
Babvvoedina 243 Reiniaers 
Chips 250 Papierwaren 
Frisdranken 253 Luiers 
Sappen 

Tabet 2. 1: Geselecteerde layouts 
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2.5 Methode van onderzoek 

Deze paragraaf geeft inzicht in de methodieken die gebruikt zijn om dit onderzoek gestructureerd 
uit te voeren. Het onderzoek is op hoofdlijnen uitgevoerd aan de hand van het tien stappen plan 
van Kempen et al. (2000). De volgende fasen zijn van belang voor dit onderzoek: de 
orientatiefase, de analysefase, de ontwerpfase en de implementatiefase. 

De eerste fase is de orientatiefase (hoofdstuk 1 t/m 3). Het doel van deze fase is de 
doelstellingen van het onderzoek te specificeren en inzicht te krijgen in de relevante 
bedrijfsprocessen, werkwijzen en systemen. Dit is gedaan door de bestaande literatuur te 
raadplegen, interviews af te nemen en meerdere weken actief te participeren in de winkel. 

De tweede fase is de analysefase {hoofdstuk 4 t/m 7). Het doel van deze fase is de specifieke 
00S oorzaken te identificeren, het 00S probleem te kwantificeren en het verbeterpotentieel te 
identificeren. Dit is gedaan aan de hand van de vragen die Andersen Consulting (1996) als 
essentieel beschouwt alvorens men kan beginnen met het verminderen van het aantal 00S: 

• Hoe groat is het 00S probleem bij Jumbo? 
• Op welke gebieden kan Jumbo het beter doen? 
• Is het de moeite waard om tijd en geld in het verminderen van 00S te investeren? 
• Hoe moet Jumbo het 00S probleem aanpakken? 

Bij het beantwoorden van de bovenstaande vragen is ook aandacht besteed aan de 
betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek (Van Aken et al. (2001 )). Na het 
beantwoorden van de eerste drie vragen is er een onderzoeksfocus aangebracht en zijn de 
oorzaken: 1. 00S als gevolg van de bijvulfrequentie met restvoorraad en 2. 00S als gevolg van 
de van de samenstelling en de hoogte van de restvoorraad nader onderzocht. Dit is gedaan door 
gebruik te maken van bestaande literatuur, metingen in de pilotwinkel , interviews en de 
aangepaste TU/e simulatietool. 

De derde en laatste fase is de ontwerp- en implementatiefase {hoofdstuk 8 t/m 10). Het doel van 
deze fase is een oplossing te ontwerpen en te implementeren om de geselecteerde 00S 
oorzaken te voorkomen. In deze fase is gebruik gemaakt van de ontwerpcriteria van Kusters et 
al. (2000) en de ontwerpspecificaties van Aken et al. (2001 ). Met behulp van deze ontwerpcriteria 
en ontwerpspecificaties is een winkelspecifieke module ontworpen die met behulp van een 
algoritme berekent welke producten resulteren in het meeste afzetverlies bij onvoldoende 
schapbevoorrading . Daarnaast is met behulp van deze ontwerpcriteria en ontwerpspecificaties 
een tool ontwikkeld die inzicht geeft in de samenstelling en de hoogte van de restvoorraad bij 
bepaalde parameterkeuzen. 
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Hoofdstuk 3: Vooronderzoek naar out of stocks 

In dit hoofdstuk warden de resultaten besproken van eerdere onderzoeken naar het OOS 
probleem. De nadruk zal met name liggen op de verschillende OOS oorzaken die onderscheiden 
warden. In Paragraaf 3.1 warden de hoofdoorzaken behandeld en in paragraaf 3.2 wordt de 
verdeling van de hoofdoorzaken over de supply chain en de organisatie besproken . In paragraaf 
3.3 warden vervolgens de specifieke oorzaken van een OOS besproken. Uiteindelijk wordt in 
paragraaf 3.4 afgesloten met een samenvatting van de meest belangrijke bevindingen . 

3.1 Hoofdoorzaken OOS 

In de literatuur warden meerdere oorzaken 
genoemd voor OOS. Er zijn twee omvangrijke 
rapporten gepubliceerd die in vrijwel elke 
literatuurverwijzing vermeld warden . Dit is het 
onderzoek gedaan door Carsten et al. (2002) en 
Andersen Consulting (1996). Daarnaast is er bij 
Jumbo in 2002 ook een onderzoek gedaan naar 
OOS. In alle drie de studies wordt een aantal 
oorzaken vermeld en tevens gekwantificeerd . De 
oorzaken kunnen zich op verschillende niveau 's in 
de supply chain en de organisatie voordoen. De 
oorzaken kunnen globaal in de volgende drie 
hoofdoorzaken warden onderverdeeld : bestellen, 
bevoorrading en planning & procedures. In figuur 
3.1 is dit schematisch weergegeven . 

3.2 Verdeling van de OOS oorzaken 

Planning en _ 
procedures 

Out of stock 

- • W1nl-. elvloer 

• .. Distnbu:1ecentrum 

- Hoofakan toor 

- Leveranc,e r 

Bestel1en 

Bevoorrading 

Figuur 3. 1: 00S hoofdoorzaken 

De hoofdoorzaken zijn niet gelijk over de supply chain verdeeld . In figuur 3.2 is te zien hoe de 
oorzaken per onderzoek zijn verdeeld. De overall OOS percentages in de onderzoeken van 
Carsten et al. (2002) , Andersen Consulting (1996) en Jumbo zijn respectievelijk 7,2%, 8,2% en 
2,4%. De OOS percentages zijn op een gelijke manier berekend (§5.1 ). Een mogelijke 
verklaringen voor het verschil is dat Jumbo winkels relatief klein zijn en een klein assortiment 
voeren in vergelijking met buitenlandse supermarkten . Hierdoor heeft de store manager meer 
overzicht en meer persoonlijke aandacht voor onder andere OOS. Daarnaast is een goed 
functionerende Jumbo organisatie ook een plausibele verklaring. 
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Figuur 3.2: Verdeling 00S oorzaken 
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In het onderzoek bij Jumbo is gebruik gemaakt van een handmatig bestelsysteem (HHT). In de 
onderzoeken van Carsten et al. (2002) en Andersen Consulting (1996) wordt dit niet expliciet 
vermeld . Uit de context5 en het jaartal van de onderzoeken is echter op te maken dat in het 
onderzoek van Carsten et al. (2002) gebruik is gemaakt van een automatisch bestelsysteem en 
in het onderzoek van Andersen Consulting (1996) van een handmatig bestelsysteem. Dit wordt 
bevestigd door de grate overeenkomst tussen het onderzoek van Jumbo en van Andersen 
Consulting (1996). Er is te zien dat in beide onderzoeken het DC 2, 1 tot 3% van de OOS 
veroorzaakt en het bestellen 65,8 tot 73% van de OOS veroorzaakt. Andersen Consulting (1996) 
maakt een onderscheid tussen producten die men is vergeten aan te vullen uit het magazijn 
(schapbevoorrading met restvoorraad) en schappen die onvoldoende capaciteit hebben om de 
afzet tussen twee leveringen te kunnen overbruggen (schapcapaciteit onvoldoende). Deze OOS 
oorzaak is dus deels veroorzaakt door het feit dat men op het hoofdkantoor te weinig facings 
toekent aan een product en anderzijds doordat de winkel het schap niet vaak genoeg bijvult 
vanuit het magazijn. In het onderzoek van Jumbo en Carsten et al. (2002) wordt hier geen 
onderscheid tussen gemaakt. lndien de OOS oorzaken schapbevoorrading met restvoorraad en 
schapcapaciteit onvoldoende samen warden genomen vertoont de waarde van 24% ook weer 
sterke overeenkomst met de waarde van 31 ,4% bij Jumbo. 

De resultaten van Carsten et al. (2002) vertonen duidelijke verschillen en overeenkomsten met 
de onderzoeken waar gebruik is gemaakt van een handmatig bestelsysteem. Heel goed is te zien 
dat OOS als gevolg van bestellen (en voorspellen) minder vaak voorkomen. Dit is te verklaren 
door het feit dat een automatische bestelsysteem op grand van rationele afwegingen een 
bestelling maakt terwijl bij een handmatig bestelsysteem de besteller op basis van een eigen 
inschatting binnen beperkte tijd een bestelling moet maken. 0

" '
0
'"

0
" 

voor. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat een 
OOS als gevolg van het hoofdkantoor komen meer frequent ~ 

automatisch bestelsysteem meer gevoelig is voor mutaties van . . ,,._,, .... , 
in- en uit het assortiment producten en technische storingen . 
Hier wordt echter niets over vermeld . Schapbevoorrading met 
restvoorraad is ook in het onderzoek van Carsten et al. (2002) 
een veel voorkomende OOS oorzaak. Ondanks de verschillen 
tussen de onderzoeken naar OOS, door o.a . de verschillende :~:::;:r:: 
bestelsystemen, blijkt duidelijk dat 70% tot 97% van de OOS 
oorzaken veroorzaakt warden door bestellen of bevoorrading 
op de winkelvloer. Dit wordt grafisch weergegeven door het 
gearceerd gebied in figuur 3.3. 

3.3 Specifieke OOS oorzaken 

.. O,s:nt).i l1~ccm:rnr~ 

Bevoorrading 

Figuur 3.3: Probleemgebied 

De OOS oorzaken in figuur 3.2 zijn weer onder te verdelen in meer specifieke OOS oorzaken. In 
de literatuur is echter weinig te vinden over meer specifieke OOS oorzaken . Carsten et al. (2002) 
geven het meest complete overzicht van de mogelijke specifieke OOS oorzaken (bijlage 4 ), maar 
doen hier verder geen onderzoek naar. Dehoratius et al. (2001) hebben met name aandacht voor 
inaccurate data en fout geplaatste producten. Inaccurate data wordt door meerdere auteurs als 
probleem in de retail genoemd (Kang et al. (2004) en Dehoratius et al. (2003)). Dit is een 
belangrijke constatering aangezien het automatisch bestelsysteem DIS alleen goed functioneert 
als de systeemvoorraad gelijk is aan de fysieke voorraad . Deze specifieke OOS oorzaak is echter 
niet terug te vinden in figuur 3.2 en valt in het onderzoek van Carsten et al. (2002) onder de OOS 
oorzaak winkelvoorspelling. Er zijn geen uitgebreide onderzoeken gedaan naar de samenhang 
van alle specifieke OOS oorzaken en de verdeling van de specifieke OOS oorzaken. Er is dan 
ook geen methode beschikbaar in de literatuur om een OOS toe te wijzen aan een specifieke 
OOS oorzaak. 

~ In <le bij lagc van he1 onderzoek n m Corsten el al. (2002) staat cen fl owchart \\'aari n gesproken won.It OYer systccmvoo1Taad. 
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3.4 Samenvatting 

In deze paragraaf worden de meest belangrijke bevindingen die gedaan zijn op basis van 
bestaande literatuur en het onderzoek bij Jumbo samengevat. 

• De OOS hoofdoorzaken kunnen zich op verschillende niveau's in de supply chain en de 
organisatie voordoen. De hoofdoorzaken kunnen per niveau globaal in de volgende drie 
hoofdoorzaken worden onderverdeeld: bestellen, bevoorrading en planning & procedures. 

• Uit de onderzoeken blijkt duidelijk dat ongeachte het bestelsysteem 70% tot 97% van de 
OOS oorzaken veroorzaakt worden door bestellen of bevoorrading op de winkelvloer. 

• Er is een belangrijk verschil in de verdeling van de OOS oorzaken indien er gebruik wordt 
gemaakt van een automatisch bestelsysteem of een handmatig bestelsysteem. 

• Er zijn geen onderzoeken gedaan naar de samenhang en de verdeling van alle specifieke 
OOS oorzaken. Er is dan ook geen methode beschikbaar in de literatuur om een OOS toe 
te wijzen aan een specifieke oorzaak. 
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Hoofdstuk 4: Opzet analysemethode 

In dit hoofdstuk wordt de methode besproken die is ontwikkeld om het onderzoek uit te voeren . In 
het vorige hoofdstuk bleek dat er noch in de literatuur noch bij Jumbo onderzoek is gedaan naar 
alle specifieke OOS oorzaken en de mate waarin deze oorzaken voorkomen. lnzicht hierin is van 
groat belang om antwoord te kunnen geven op de vraag: "Hoe moet Jumbo het OOS prob/eem 
aanpakken". In paragraaf 4.1 wordt besproken in welke winkel de analysemethode wordt 
toegepast. In paragraaf 4.2 warden vervolgens alle specifieke OOS oorzaken geclassificeerd, die 
terugkomen in de flowcharts die besproken warden in paragraaf 4.3. In paragraaf 4 .4 wordt de 
meetmethode besproken en in paragraaf 4.5 warden tenslotte de kwaliteitscriteria van dit 
onderzoek besproken. 

4.1 Pilotwinkels 

Voor het uitvoeren van de analysemethode is Jumbo Den Dungen (DOU) in Noord Brabant 
gekozen als pilotwinkel. In bijlage 5 en figuur 4 .1 is te zien dat dit wat betreft logistieke 
kengetallen een redelijk representatieve Jumbo winkel is. Het meest belangrijke argument om 
deze winkel te kiezen voor het uitvoeren van de OOS analyse is echter het feit dat deze winkel 
naast het HHT bestelsysteem ook voor enkele layouts gebruik maakt van het nieuwe DIS 32 bits 
bestelsysteem (in het vervolg: DIS bestelsysteem). 

Gezien de aard van het onderzoek is het onmogelijk de gehele OOS analyse bij meerdere 
winkels tegelijkertijd uit te voeren. Naast de pilotwinkel zijn er wel drie referentiewinkels 
geselecteerd die OOS metingen uitvoeren. Dit zijn Jumbo Someren (SOM), Jumbo Bladel (BLA) 
en Jumbo Eindhoven (EIN). 
Met behulp van deze metingen 
kan er globaal gecontroleerd 
warden of de OOS percen
tages van de layouts in de 
pilotwinkel representatief zijn. 
Desalniettemin moet er ge
waakt warden voor winkel 
specifieke processen en werk
wijzen die de analyse kunnen 
be"fnvloeden teneinde de 
representativiteit van de bevin
dingen niet te schaden. lndien 
er sprake is van winkel
specifieke processen of werk
wijzen dan wordt dit expliciet 
vermeld . 
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Figuur 4. 1: Positionering Jumbo winkels 

4.2 Specifieke OOS oorzaken 

Alvorens te beginnen met de analyse, zijn alle mogelijke specifieke OOS oorzaken 
geclassificeerd. Voor het structureel rangschikken is gebruik gemaakt van figuur 3.1. In bijlage 6 
zijn per hoofdoorzaak en per niveau in de organisatie de specifieke oorzaken geclassificeerd . De 
specifieke OOS oorzaken zijn verkregen aan de hand van de literatuur, interviews en observaties 
tijdens de orientatiefase in de pilotwinkel. 

4.3 Flowchart: OOS oorzaakanalyse 

In deze paragraaf wordt de methode besproken die ontwikkeld is om een OOS toe te wijzen aan 
een specifieke OOS oorzaak. In de onderzoeken van Carsten et al. (2002) en Jumbo (2002), is 
een flowchart gebruikt. De methode die voor dit onderzoek is ontwikkeld maakt ook gebruik van 
een flowchart, omdat er met ja en nee vragen in een flowchart eenduidig een specifieke OOS 
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oorzaak vastgesteld kan warden . De nieuw ontwikkelde flowchart is veel gedetailleerder en 
uitgebreider dan bestaande flowcharts . De grate verschillen tussen de methode voor dit 
onderzoek en de bestaande methoden zijn : 

• Er wordt onderscheid gemaakt tussen het HHT bestelsysteem en het DIS bestelsysteem , 
aangezien de specifieke OOS oorzaken en de beschikbare informatie verschilt. 

• Deze methode bevat een aantal OOS oorzaken die ontbreken in de bestaande 
methoden. Zo wordt bijvoorbeeld het mutatieproces en de systeemvoorraad expliciet 
opgenomen in de methode. 

• De OOS oorzaken warden gespecificeerd . De specifieke OOS oorzaken geven een beter 
inzicht in de mate en wijze waarin bepaalde processen en werkwijzen van invloed zijn op 
OOS. In hoofdstuk 3 is duidelijk gesteld dat 70-97% van de OOS veroorzaakt warden 
door bestellen en bevoorrading op de winkelvloer. Hier wordt dan ook extra aandacht aan 
besteed door bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen menselijk bestelfouten en 
een onverwacht grate vraag en de verschillende redenen waarom de schapbevoorrading 
met restvoorraad fout is gegaan. 

In bijlage 7 staan de flowcharts voor het toewijzen van een OOS aan een specifieke OOS 
oorzaak. De eerste flowchart is voor OOS van producten die met het DIS bestelsysteem zijn 
besteld en de tweede flowchart voor OOS van producten die met het HHT bestelsysteem zijn 
besteld . In de flowcharts warden de verschillende oorzaken onderscheiden die te zien zijn in 
bijlage 6. In beide fowcharts warden meer dan 30 specifieke OOS oorzaken onderscheiden. 

4.4 Meetmethoden 

Voordat de flowcharts gebruikt kunnen warden , dienen de individuele OOS gevallen per layout in 
kaart gebracht te warden en moet er allerhande product specifieke informatie verzameld warden . 
Eerst warden de twee methoden besproken die gebruikt worden voor het in kaart brengen van de 
individuele OOS gevallen en tenslotte wordt de overige benodigde informatie besproken. 

De eerste methode voor het in kaart brengen van individuele OOS gevallen noemen Dehoratius 
et al. (2001) de "Zero Balance Walk". Met behulp van een handterminal warden alle lege 
schappen gescand. Middels een speciaal software programma worden de individuele OOS 
gevallen vervolgens per subgroep gecategoriseerd en gerapporteerd. In de winkel wordt dit de 
nulmeting genoemd. 

De tweede methode is de zogenaamde BOOS (bijzonderheden OOS) lijst (bijlage 8). Deze 
methode wordt niet vermeld in de literatuur en is ontwikkeld voor dit onderzoek. Met behulp van 
deze methode wordt een aantal zaken gemeten die met de nulmeting over het hoofd worden 
gezien. Op de BOOS lijst moet de observant tijdens het uitvoeren van de nulmeting namelijk de 
volgende zaken noteren: 

• Schappen die leeg en afgebalkt6 zijn . 
• Verwisselingen van producten waar het schap leeg van is. 
• Schappen die leeg zijn en een schapsticker met bestelcode nul 7 bevatten. 
• Schappen die leeg zijn en waarvan de bestelcode niet scanbaar is . 

Met behulp van beide methoden zijn dagelijks aan het einde van de dag v66r het eventueel 
vullen van de nieuwe vracht de individuele OOS gevallen in kaart gebracht. Dit is een maand 
lang gedaan, zodat alle dagen van de week minimaal vier keer zijn gemeten . Met behulp van de 
flowcharts kan aan de individuele OOS gevallen vervolgens een specifieke OOS oorzaak warden 
toegewezen. 

: Ind ien er rest\"oorraad nm ccn proU uct is Jan won.it er een balkje \ 'OOr de bestelcodc gcp laatst. 

' l:3cstdcodc O betckent dat hd product uit het assortiment is en niet mecr bcstcld kan word en. 
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Voor het kunnen gebruiken van de flowcharts is er naast de individuele OOS constateringen 
meer informatie op productniveau nodig. De benodigde data voor het uitvoeren van de analyse is 
te zien in tabel 4.1. Het koppelen van de informatie gebeurt middels de bestelcode of de EAN 
code die volgt uit de nulmeting en/of de BOOS lijst. Alie informatie is met behulp van MS Excel 
vastgelegd , gekoppeld en geanalyseerd. 

·~.-. ' 1; ' , tlJt t; •'-' • • ; JI[:■ "•• ,1., :t,J1f-:H"i.."i;'• • ' : Jli ,,r:..1,1 

POS data per daa Systeemvoorraad Subaroeonummer 
Dervina Svsteemvoorraad aanpassinaen Collo inhoud 
Bestellinaen Besteladvies Datum in assortiment /A series \ 
Leverinaen Besteladvies aanpassinaen VerkooPPri is 
Mutaties Restvoorraad Schaocaoaciteit /DIS\ 
Tradina profile (per subaroep) SKU oo koostellinaen Schaocaoaciteit (werkeliik l 
Voorspellina OOS historie Aantal facinas /svsteeml 
Minimale voorraad EAN code Aantal facinas (werkeliikl 

Tabet 4.1 : Overige informatie 

4.5 Kwaliteitscriteria van het onderzoek 

In deze paragraaf worden enkele kwaliteitscriteria van dit onderzoek besproken. Dit gebeurt aan 
de hand van de controleerbaarheid , de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek. Voor 
de definities van deze termen is gebruik gemaakt van Van Aken et al. (2001 ). 

Contro/eerbaarheid: Een eerste vereiste om aan een onderzoek het predikaat 
"wetenschappelijk verantwoord" te verlenen , is dat het gecontroleerd kan worden . Alie metingen 
en informatie zijn vastgelegd in een uitgebreide MS Excel database. Het onderzoek is dus 
controleerbaar. 

Betrouwbaarheid: Naast controleerbaar dient dit onderzoek betrouwbaar te zijn. 
Betrouwbaarheid wordt vaak in verband gebracht met herhaalbaarheid . Er wordt dan verwezen 
naar de mate waarin het onderzoek opnieuw uitgevoerd kan worden en de mate waarin de 
resultaten van een herhaald onderzoek identiek zijn. Dit onderzoek is repliceerbaar met behulp 
van de flowchart en de meetmethoden . Daarnaast wordt ook gecontroleerd of de nulmetingen in 
drie andere winkels overeenkomen met de nulmetingen in de pilotwinkel. Er kan dus gesteld 
worden dat het onderzoek betrouwbaar is. 

Validiteit: Tenslotte is de validiteit van belang. Valid iteit verwijst naar de relatie tussen een 
uitspraak over de werkelijkheid en de manier waarop deze tot stand is gekomen . Er worden drie 
vormen van validiteit onderscheiden die van belang zijn voor dit onderzoek: 
Constructvaliditeit: Dit is de mate van overeenkomst tussen een begrip en de manier waarop dat 
begrip wordt gemeten. In paragraaf 2.2 is gesteld dat er sprake is van een OOS als een product 
niet zichtbaar in het daarvoor bestemde schap aanwezig is. Dit wordt ook gemeten met behulp 
van beide meetmethoden. Er is dus een hoge constructvaliditeit. 
lnterne validiteit: Dit heeft betrekking op de causale verbanden die er gelegd worden . De hoge 
mate van detail van de flowcharts zorgen ervoor dat alle verbanden uiteen gerafeld worden en 
dat andere verbanden kunnen worden uitgesloten. Er kan dus gesteld worden dat er een hoge 
mate van interne validiteit is. 
Externe validiteit: Generaliseerbaarheid is een synoniem voor externe validiteit. De vraag in dit 
onderzoek is in hoeverre de metingen generaliseerbaar zijn voor alle layouts en alle Jumbo 
winkels . Een van de criteria voor het selecteren van layouts in paragraaf 2.4 is representativiteit 
ten opzichte van andere layouts. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd of de OOS percentages 
in drie referentiewinkels overeenkomen met de OOS percentages in de pilotwinkel. In paragraaf 
5.1.2 is te zien dat de OOS percentages van de verschillende layouts bij de verschillende winkels 
grote overeenkomsten vertonen. De externe validiteit van in elk geval de OOS percentages 
binnen Jumbo is dus hoog . 

Er kan dus geconcludeerd worden dat de methode controleerbaar, betrouwbaar en valide is . In 
het volgende hoofdstuk worden de resultaten besproken die verkregen zijn met behulp van deze 
methode. 
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Hoofdstuk 5: Resultaten OOS analyse 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die verkregen zijn gedurende de analysefase. 
Voor het verkrijgen van deze resultaten is gebruik gemaakt van de analysemethode die in het 
vorige hoofdstuk is besproken. Er wordt in dit hoofdstuk ten eerste onderzocht hoe groot het 
probleem is bij Jumbo en of het de moeite waard is om te investeren, ten tweede op welke 
gebieden Jumbo het beter kan doen en ten derde welke processen en werkwijzen in de meeste 
OOS resulteren. In paragraaf 5.1 worden de OOS percentages besproken en in paragraaf 5.2 
wordt de gemiste afzet en omzet besproken . Vervolgens worden in paragraaf 5.3 de 
karakteristieken besproken van de producten die de meeste OOS veroorzaken. Daarna wordt in 
paragraaf 5.4 de duur en in paragraaf 5.5 de "in assortiment datum" van de OOS besproken. In 
paragraaf 5.6 wordt de verdeling van de specifieke OOS oorzaken per bestelsysteem besproken 
en in paragraaf 5.7 worden de bestelsystemen met elkaar vergeleken. Tenslotte wordt in 
paragraaf 5.8 afgesloten met een samenvatting. 

5.1 De OOS percentages 

In deze paragraaf worden de verschillende OOS percentages onderzocht. In de literatuur worden 
meerdere definities gebruikt voor het OOS percentage. Silver et al. (1998) noemen het 
percentage SKU op een bepaald moment wel in het schap de P3 maat oftewel de "Ready rate". 
Een minus de P3 maat is een goede indicator voor het aantal OOS in een winkel. Broekmeulen et 
al. (2004) stellen ook dat de P3 maat vanuit marketing perspectief wellicht beter is dan de P2 

maat. De P3 maat is de meeste gebruikte maat voor het bepalen van het OOS percentage in de 
literatuur. Daarnaast sluit de P3 maat het beste aan bij de meetmethode die besproken is in 
hoofdstuk 4. In dit onderzoek is de volgende definitie gehanteerd voor het OOS percentage: 

Het percentage producten op een bepaa/d moment niet in het schap 

De P3 maat geeft geen inzicht in de gemiste afzet. De P2 maat oftewel de "Fill rate" geeft hier wel 
inzicht in . De P2 maat en de gemiste afzet worden dan ook besproken in paragraaf 5.2. In deze 
paragraaf worden eerst de OOS percentages van de verschillende winkels en layouts besproken. 
Vervolgens worden de OOS percentages van de verschillende bestelsystemen en de OOS 
percentages per dag van de week besproken. Tenslotte worden de OOS percentages van fast
en slowmovers besproken en het OOS percentage indien de hele vracht niet wordt geleverd. 

5.1 .1 OOS percentage per winkel 

In deze paragraaf worden de OOS percentages van de pilotwinkel en de referentiewinkels 
vergeleken . Bij de pilotwinkel en de drie referentiewinkels zijn gedurende een maand de OOS 
gemeten . De geconstateerde OOS percentages per winkel en het gemiddelde OOS percentage 
uit het Jumbo onderzoek in 2002 staan in figuur 5.1 . Figuur 5.1 laat duidelijk zien dat de OOS 
percentages per winkel geen grote 
verschillen vertonen . De percentages 
komen ook sterk overeen met het OOS 
percentage dat in 2002 is 
geconstateerd. Het gemiddelde OOS 
percentage van de referentiewinkels is 
zelfs exact gelijk aan 2,4%. Er kan dus 
gesteld worden dat op winkelniveau de 
OOS percentages bij Jumbo 
vergelijkbaar zijn en ruim onder het 
Noord Europees gemiddelde van 7,2% 
zitten (Corsten et al. (2002)). In 
hoofdstuk 3 is reeds gesteld dat het lage 
OOS percentage bij Jumbo mogelijk 
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OOS percentage per winkel 
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Pilotwinkel (DOU) 12.1% 
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Ref. winkel (EIN ) 12. 1% 
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Ref. Winkel (BLA) 2,5% 

I i I I 
Ref. winkel (SOM) 3,0% 

Onderzoek (2002) 
I I I I I 

I ,4% I 
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 

00S % 

Figuur 5. 1: OOS percentage per wink el 
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verklaard kan warden door het feit dat Jumbo winkels relatief klein zijn en een klein assortiment 
voeren in vergelijking met buitenlandse supermarkten. Hierdoor heeft de store manager meer 
overzicht en meer persoonlijke aandacht voor onder andere OOS. Daarnaast is een goed 
functionerende Jumbo organisatie oak een plausibele verklaring . 

5.1 .2 OOS percentage per layout 

In deze paragraaf warden de OOS percentages van de geselecteerd layouts vergeleken . Met 
behulp van de OOS percentages van de referentiewinkels is er een gemiddeld OOS percentage 
per layout berekend . In figuur 5.2 zijn de OOS percentages per layout te zien. De blauwe balk is 
het gemiddelde OOS percentage van de referentiewinkels en de rode punt is het OOS 
percentage van de 
pilotwinkel. Figuur 5.2 
laat zien dat met name 
alle soorten koude 
dranken en chips een 
beduidend hoger OOS 
percentage hebben . 
Verder is duidelijk te zien 
dat de OOS percentages 
per layout van de pilot
winkel en de referentie
winkels grate overeen
komsten vertonen . Het 
gemiddelde verschil 
tussen het OOS 
percentage per layout 
van de referentie winkels 
en de pilotwinkel is 
minder dan 0,7%. Bij 
slechts vijf van de 

c-.ern 1clcle1tj 
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Fn::,c1r.::in1 ;·en 
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\1leel / l)al~ 
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0 2,9% 
2.1% 

2.7 ► 
2, 4% 

2. 3% 
2,1% 
2, 1% 

2,0% 
U % 

1 , 6% ► 
1,4% I Pilotwinke l I 

1,3% 
□ Ref. wlnkel s 

1,0% 
,0% 

3,1)'3/,;, .:l ,0% 

OOS ¾ 

Figuur 5. 2: OOS percentage per layout 

eenentwintig layouts is het verschil tussen de OOS percentages grater dan 1 %. Bij vier van deze 
vijf layouts was het OOS percentage van de pilotwinkel lager. Bij alle vier de layouts was de 
omzetdruk per meter beduidend lager in de pilotwinkel dan bij de referentiewinkels. 
Desalniettemin kan er op basis van de bovenstaande bevindingen geconcludeerd warden dat de 
OOS percentages van de layouts in de pilotwinkel generaliseerbaar zijn voor andere Jumbo 
winkels. 

5.1.3 OOS percentage per bestelsysteem 

In paragraaf 5.1.1 en 5.1.2 is aangetoond dat de OOS percentages in de pilotwinkel 
representatief en dus generaliseerbaar zijn voor de Jumbo winkels. Vanaf nu wordt er dan oak 
alleen nag gekeken naar de metingen in 
generaliseerbaarheid van de OOS oorzaken 
apart besproken . In de pilotwinkel wordt 
gebruik gemaakt van het DIS bestelsysteem 
en het HHT bestelsysteem. Op het moment 
van de meting werden alleen de layouts 
cereals en wasmiddelen met het DIS systeem 
besteld. Figuur 5.3 geeft de OOS percentages 
per bestelsysteem weer. De OOS 
percentages vertonen geen grate verschillen 
en op basis van het geringe aantal layouts die 
gebruik maken van het DIS bestelsysteem 
kan er geen verdere uitspraak gedaan 
warden. 
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de pilotwinkel. In paragraaf 5.6.3 wordt de 

00S percentage per Bestelsysteem 

HHT 2.0% 

' 

DIS 2,4% 

0,0% 0,4% 0,8% 1.2% 1. 6% 2.0'1/o 2.4% 2.8% 

00S % 

Figuur 5.3: OOS percentage per bestelsysteem 
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5.1.4 OOS percentages per dag van de week 

In deze paragraaf worden de 00S percentages per dag van de week besproken. Figuur 5.4 laat 
de 00S percentages per dag van de week zien . In bijlage 5 is te zien wanneer er besteld, 
geleverd en gevuld wordt in de pilotwinkel. De aflevermomenten van de pilotwinkel zijn 
maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond. De vulmomenten van de pilotwinkel zijn 
dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagavond. Zowel op maandag als op woensdag blijft de 
vracht dus 24 uur in het magazijn staan. Dit wordt gedaan vanwege organisatorische problemen 
en iets hogere personeelskosten. In 
figuur 5.4 is duidelijk te zien dat op 
maandag en dinsdag de 00S 
percentages het hoogst zijn . Dit is de 
nasleep van het weekend die ook 
expliciet in de literatuur wordt vermeld 
(Corsten et al (2002) en Andersen 
Consulting (1996)). Het hoge 00S 
percentage op dinsdag is echter niet 
nodig , want de winkel ontvangt de 
vracht al maandagavond. Er kan 
geconcludeerd worden dat het 00S 
percentage op dinsdag minimaal 

OOS percentage per dag van de week 

Maandag ,. 
2,13r, 

I I i 
Dinsdag 3.3 0 

Woensdag 
I I I I 

1.2°;. I 
I I I 

Donderdag 1,2% 
I I 

VnJdag l ~.0% 
I I 

Zaterdag 
I 

1.6% 

0,0% 0.5% 1,0% 1,5% 2. 0% 2,5% 3. 0% 3,5% 

00S % 

teruggebracht kan worden naar 1,2% 
door maandagavond te vullen . 

Figuur 5.4: OOS percentage per dag van de week 

5. 1.5 OOS percentage Fastmovers en slowmovers 

In deze paragraaf worden de 00S percentages van fastmovers en slowmovers besproken. In 
figuur 5.5 zijn de 00S percentages per afzetgroep weergegeven . Er is duidelijk te zien dat het 
00S percentage van fastmovers acht keer zo hoog is dan het 00S percentage van slowmovers. 
In het onderzoek van Jumbo in 2002 werd geconcludeerd dat het 00S percentage van 
slowmovers hoger is. Waarschijnlijk is toen gekeken naar de absolute verhouding van het aantal 
00S. Tabel 5.1 laat de verhouding van fastmovers en slowmovers in het assortiment zien en het 
zal duidelijk zijn dat er geen absolute aantallen vergeleken mogen warden. Carsten et al (2002) 
stellen oak dat het 00S percentage van fastmovers hoger is dan van slowmovers. lndien men 
aanneemt dat elke klant van elk product per aankoop slechts een CE koopt dan betekent dit dat 
de kans dat een klant een fastmover niet aantreft minimaal 240 keer 8 zo groat is dan de kans dat 
een klant een slowmover niet aantreft. 

OOS percentage (fast-medium-slowmovers) 
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Figuur 5. 5: OOS percentages per afzetgroep 
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µ2'30 6,8% Fastmovers 

24:5µ<30 2,4% 

18<;µ <24 3,9% 

12:5µ <18 9,2% 

6:Sµ <12 21,5% 

1:5µ<6 43 ,8% 

µ<1 12,3% Slowmovers 
10,0% 

Tabel 5. 1: Verdeling assottiment 
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5.1.6 OOS percentage na niet leveren 

In deze paragraaf wordt besproken welk effect niet leveren van een hele bestelling heeft op het 
OOS percentage. Tijdens de meting is eenmaal de hele DIS bestelling niet geleverd. Deze cijfers 
zijn niet meegenomen in de overige berekeningen aangezien ze een vertekend beeld geven. Het 
is echter wel interessant om te kijken wat er met het OOS percentage gebeurt als een hele 
bestelling niet wordt geleverd. Figuur 
5.6 laat dit grafisch zien. Er is duidelijk OOS percentage na niet leveren 

te zien dat het OOS percentage omhoog Cereals p::EE::::::::z:::-.~=:::::::::.::!:l!-:Z:r:a::::::i!l'.::!lm~-:;'E u 17.5% 
schiet. Ook valt het grote verschil op '"":i.i::::Z::C~:::;::::::!!llD 

Wasmiddelen 1-1 9,d% 
tussen de twee OOS percentages. Dit ~---~- --~; --------'----~ 

0% 5% 10% 15% 20% 

00S % 
kan verklaard worden door het feit dat 
de restschapruimte zoals Broekmeulen 
et al. (2002) die definieren bij cereals 
producten veel kleiner is dan bij 
wasmiddelen producten. 

Figuur 5.6: 00S percentage na niet leveren hele bestelling 

5.2 Afzetverlies als gevolg van OOS 

In deze paragraaf wordt de gemiste afzet als gevolg van OOS besproken . In paragraaf 5.1 zijn de 
OOS percentages besproken met behulp van de P3 maat. Deze maat zegt echter weinig over de 
gemiste afzet omdat het een momentopname is. In paragraaf 2.1 is reeds besproken dat Jumbo 
juist de OOS die resulteren in veel ontevreden klanten wil voorkomen. Het afzetverlies is hiervoor 
een goede indicator. Met behulp van de voorspelling en de werkelijke verkopen kan bepaald 
worden hoeveel het geschatte afzetverlies is van de producten die OOS waren. Silver et al. 
(1998) noemen het percentage van de vraag dat uit het schap voldaan kan worden de P2 maat 
oftewel de "Fill rate". Een minus de P2 maat is dus het percentage van de vraag dat niet voldaan 
kon warden uit het schap. Het procentuele afzetverlies per layout is benaderd met behulp van de 
volgende formule : 

. . L ,.iE. ,u w osu.n=1 Max[(µ ,_;_1 - x ,,; .1 ),OJ 
Percentage _ gem1ste _ af:::et(L ) = "'"' 

L.µ,.i 
f ) E .--1 ( /_ I 

µ1,;, 1 = De voorspelde vraag van product i, van layout L op dag t dat het product 00S is gemeten 
x 1,;, 1 = De werkelijke vraag van product i, van layout L op dag t dat het product 00S is gemeten 
µ;,1 = De voorspelde vraag van product i, van layout L op dag t 
A(L)= Totale assortiment van een layout 
00S(i,t) = 1: product i is op dag t 00S gemeten 

De formule berekent eerst op dagniveau de gemiste afzet per layout, door de voorspelde afzet 
per product dat die dag OOS is gemeten te verminderen met de werkelijke afzet. Dit afzetverlies 
kan niet kleiner zijn dan 0. Vervolgens wordt de gemiste afzet gedurende de hele meetperiode 
berekend. Deze waarde wordt vervolgens gedeeld door de voorspelde afzet van alle producten 
van de betreffende layout gedurende de meetperiode. Er dient opgemerkt te worden dat 
producten die meer verkooppotentie hadden dan de voorspelling , niet tot uitdrukking komen . 
Substituut verkopen komen echter ook niet tot uitdrukking. 

In figuur 5.7 is per layout het procentuele afzetverlies gedurende de meetperiode te zien . Door de 
afzet per layout te vermenigvuldigen met dit percentage kan er een globale indicatie verkregen 
worden van het aantal ontevreden klanten . Figuur 5. 7 laat zien dat 2, 7% van de afzet verloren 
gaat als gevolg van OOS. Van de layouts in figuur 5. 7 zijn gedurende vier we ken meer dan 3000 
producten niet verkocht omdat ze OOS waren. 
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Het afzetverlies van de producten die 00S waren bedraagt dus 2,7%. Er is reeds opgemerkt dat 
producten die meer verkooppotentie hadden dan de voorspelling en substituut verkopen, niet tot 
uitdrukking komen in de formule. Uit bijlage 3 blijkt dat in gemiddeld 25% van de gevallen 
consumenten het 
product niet of elders 
kopen en in 20% van de 
gevallen wordt de 
aankoop uitgesteld. In 
iets meer dan de helft 
van de gevallen wordt er 
dus een substituut 
aankoop gedaan. In 
tabel 5.2 is te zien hoe 
de klantreacties zijn 
verdeeld. lndien 25% 
van klanten die in 
aanraking komen met 
een 00S geen of elders 
aankopen doen , dan 
resulteert dat op 
jaarbasis voor Jumbo in 
een DKW omzetverlies 
van 3,5 miljoen Euro. 
Om nog maar niet te 
spreken over de klanten 
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die voor al hun boodschappen overstappen naar de concurrentie. Uit deze analyse blijkt dat het 
zeker de moeite waard is om te investeren in het verminderen van 00S. 

- .flJf~;.. ,.,.f:17• OJll-11•• ;.J" tf,(; C:..l:11 r: :Jlt:I•l:.JIII •IP':l•J..'ft1llt{;..a•J.:..1','.I u . .,_,. •,< .. 
•, -

"· ;r.1,u1: : l#',l:.J&•s· ·•~ ,, •• ~J;. 1,•1:,.,1 :. •••• •it:.J:: fJ-;"l. .... 1.-
C',een aankoop of elders 25% 0,7% €3 .500 .000 

Uitstel aankoop 20% 0.5% €2 .500 .000 

Substituut aankoop 55% 1.5% €7 .500.000 

Totaal 100% 2,7% €13.500.000 

Tabel 5.2: Klantreaclles en omzetverhes 

De afzetpercentages in figuur 5.7 verschillen van de 00S percentages in figuur 5.2. In paragraaf 
2.1 is gesteld dat Jumbo met name 00S van producten waar veel klanten naar vragen wil 
voorkomen. Jumbo wil dus 00S met het grootste afzetverlies voorkomen. Het zal duidelijk zijn 
dat het procentuele afzetverlies per layout een beter handvat geeft om verbeterprojecten op te 
sturen dan het 00S percentage per layout indien 00S met het grootste afzetverlies verminderd 
dienen te warden . Vrijwel alle 00S onderzoeken maken echter gebruik van het 00S percentage 
en niet van het procentuele afzetverlies. Dit kan eenvoudig verklaard warden door het feit dat er 
veel meer informatie benodigd is voor het benaderen van het procentuele afzetverlies. 

5.3 Cumulatieve OOS verdeling 

In deze paragraaf wordt besproken welke "soort" producten de meeste 00S veroorzaken . In 
paragraaf 5.1 .5 kwam duidelijk naar voren dat het 00S percentage afhankelijk is van de 
verkoopsnelheid . Behalve de verkoopsnelheid is ook de schapcapaciteit van belang. Uit 
interviews is namelijk gebleken dat de besteller het schap zo vol mogelijk bestelt. Het nieuwe DIS 

" De DK \V omzet I an alle Jumbo 11·inkcls in 2005 1 an 11·eek I rot en met .f2 was -t03 miljoen l:uro. De prognose is dus onge1·eer 500 mi ljoen 
Euro rnor hed 2005. 
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systeem maakt gebruik van (R, s, S, nQ) bestellogica 10
. Bij zowel het HHT bestelsysteem als het 

DIS bestelsysteem wordt dus een soort (R, S) bestellogica gebruikt. Volgens Cachon (2001) is dit 
een veelgebruikte logica om een hoge servicegraad te bewerkstelligen. Als de schapcapaciteit 
(S) relatief groat is ten opzichte van de weekafzet (µ) is er dus slechts een geringe kans op een 
OOS. Zowel de weekafzet als de schapcapaciteit zijn dus van belang. In figuur 5.8 en 5.9 wordt 
aangetoond hoeveel OOS er door bepaalde "soort" producten warden veroorzaakt. Figuur 5.8 
geeft het aantal OOS gevallen weer als functie van een gedeeld door de afzet, zodat er te zien is 
hoe het aantal OOS toeneemt indien de afzetgrens wordt verlaagd. Figuur 5.9 geeft het aantal 
OOS gevallen weer als functie van de schapcapaciteit gedeeld door de afzet en laat dus zien hoe 
het aantal OOS toeneemt als de SIµ grens grater wordt. 

Aantal OOS als funct ie vanµ 
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Figuur 5.8: 00S als functie van 1/µ 
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Figuur 5. 9: 00S als functie van SIµ 

In figuur 5.8 is te zien dat meer dan 50% van de OOS gevallen warden veroorzaakt door 
producten met een verkoopsnelheid die grater of gelijk is aan 20 CE/week (0 ,05 week/CE). 
Slechts 11 % van het assortiment heeft een verkoopsnelheid die grater of gelijk is aan 20 
CE/week. In figuur 5.9 is te zien dat meer dan 50% van de OOS gevallen veroorzaakt warden 
door producten met een SIµ < 1, 1 oftewel met een schapcapaciteit minder dan 110% van de 
weekafzet. Slechts voor 10% van het assortiment geldt SIµ < 1, 1. Fastmovers en producten met 
een relatief kleine schapcapaciteit ten opzichte van de weekafzet zorgen dus voor een 
onevenredig groat aantal OOS. 

5.4 Duur van een OOS 

De duur van een OOS bepaalt de uiteindelijke gemiste afzet zoals die in paragraaf 5.2 is 
besproken. In de onderzoeksopzet is reeds uitgelegd dater elke dag aan het einde van de dag 
wordt gemeten. Er kan dus niet bepaald warden of het product 's ochtend, 's middags of 's 
avonds OOS is geraakt. Er kan echter gesteld warden dat producten die meerdere dagen achter 
elkaar OOS zijn gemeten , alle dagen behalve de eerste, de hele dag OOS zijn geweest. Figuur 
5.10 laat zien hoeveel dagen de producten --- ---- -- ~ 

achter elkaar OOS zijn gemeten. De Duur oos 
1 dag 

gemiddelde duur van een OOS is 1,8 dagen. 63% 

Opvallend is dat er slechts een zeer gering 
percentage !anger OOS is dan vier dagen. Dit 
in tegenstelling tot wat er verwacht zou 
warden op basis van de literatuur. ECR 
Europe en Andersen consulting (1996) stellen 
dat maar liefst een kwart van de OOS 
producten de afgelopen 7 dagen niet zijn 
besteld en wel besteld hadden kunnen , 
warden . DeHoratius et al. (2001 ) noemen dit 
"lost facings". De layouts met slowmovers zijn 
extra gecontroleerd, maar hier bleek het 

2 dagen 
19% 

> 4 dagen 4 dagen 
3% 6% 

Figuur 5. 10: Ouur van een 0 0S 

'" Ten tijde van de meting in de pilotw in kc l maak tc her DIS bcstdsystcem 11 0 g gebrui k va n de oude ( R. s. nQ) log ica. Dit hccn \Tijwel gccn 
in\'loe<l op fi guur 5.8 en 5.9. aa ngczien ten tijde \ an de meting a Il een <le layo uts cereals en \\'asmiddden bestclU werJ en met hct DI S 
bc-stelsys1ecm. 
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vergeten te bestellen slechts incidenteel voor te komen en een product werd vrijwel nooit meer 
dan twee bestelmomenten vergeten. lndien er gebruik wordt gemaakt van het DIS bestelsysteem 
met een correcte systeemvoorraad, doet zich dit probleem helemaal niet voor. Bij het niet 
scannen van een schapsticker wordt het besteladvies namelijk automatisch omgezet in een 
order. Deze bevindingen zijn dus in strijd met de bevindingen in de literatuur en kunnen wellicht 
verklaard warden door het feit dat Jumbo winkels relatief klein zijn en een kle in assortiment 
voeren in vergelijking met buitenlandse supermarkten . Hierdoor warden producten minder snel 
over het hoofd gezien. 

5.5 In assortiment datum 

In deze paragraaf wordt besproken op welke datum de producten die OOS zijn gemeten in het 
assortiment zijn opgenomen. Door dit te vergelijken met de "in assortiment datum" van alle 
producten kan er gekeken warden of er relatief veel nieuwe of oude producten OOS zijn 
gemeten. De opvoerdatum in de A series is van alle producten bijgehouden . In figuur 5.11 zijn 
respectievelijk de "in assortiment datum" van OOS DIS producten, van OOS HHT producten en 
van alle producten te zien . 

In :.ssortime nt v.ln DIS 00S produeten In J<;Sortiment v .1n HHT 00S produeten 

~-- - --- - ---- ~-- , □ Voor 2005 
■ Tussen 1 januari en 1 apri l 2005 
□ Na 1 april 2005 

In assortiment .1 ll e producten uit A s e ries 

Figuur 5. 11: In assortiment datum van OOS producten 

Figuur 5.11 laat duidelijk zien dat er een opvallend hoog percentage nieuwe DIS producten OOS 
is gemeten. Dit percentage is hoger dan men zou verwachten op basis van de "in assortiment 
datum" verdeling van alle producten in de A series. In paragraaf 1. 7 is hier reeds de verklaring 
voor gegeven. Mutatie wijzigingen warden namelijk structureel later in het DIS bestelsysteem dan 
in de A series ingevoerd waardoor de besteller producten blijft bestellen die al uit het assortiment 
zijn en nieuwe producten niet kan bestellen. Het lagere percentage voor HHT OOS producten 
tussen 1 januari en 1 april in vergelijking met de "in assortiment datum" verdeling van alle 
producten in de A series is te verklaren door het feit dat de meeste fastmovers en producten met 
een relatief kleine schapcapaciteit ten opzichte van de weekafzet al voor 1 januari in het 
assortiment zijn opgenomen . Deze producten zorgen voor een onevenredig groat aantal OOS 
waardoor het percentage OOS van producten met een "in assortiment datum" voor 2005 hoger is. 

5.6 Verdeling specifieke OOS oorzaken 

In deze paragraaf wordt per bestelsysteem de verdeling van de specifieke OOS gevallen 
besproken. Met behulp van de flowcharts in paragraaf 4.3 zijn de individuele OOS gevallen 
geanalyseerd en zijn er specifieke OOS oorzaken aan elke OOS constatering toegewezen . In 
paragraaf 5.6.1 warden de resultaten met betrekking tot het DIS bestelsysteem besproken en in 
paragraaf 5.6.2 de resultaten met betrekking tot het HHT bestelsysteem. Tenslotte wordt er in 
paragraaf 5.6.3 afgesloten met de externe validatie van de specifieke OOS oorzaken. 

5.6.1 Specifieke OOS oorzaken DIS bestelsysteem 

In deze paragraaf wordt de verdeling van de specifieke OOS oorzaken besproken in het geval er 
gebruik wordt gemaakt van het DIS bestelsysteem. In totaal zijn er gedurende de meting 159 
OOS geconstateerd . Deze zijn allemaal toegewezen aan een specifieke OOS oorzaak met 
behulp van de analysemethode zoals die besproken is in hoofdstuk 4. Er dient echter opgemerkt 
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te warden dat het aantal waarnemingen slechts beperkt is . Desalniettemin kan er middels deze 
waarnemingen een goed inzicht verkregen warden in de mate en wijze waarin bepaalde 
processen en werkwijzen van invloed zijn op het aantal OOS. Figuur 5.12 geeft de 
oorzaakverdeling van de geconstateerde OOS weer. Voor de duidelijkheid is een aantal 
specifieke OOS oorzaken samengenomen. Deze warden later in deze paragraaf uitgesplitst. De 
oorzaken die zich voordoen op de 
winkelvloer zijn met een blauwe 
kleur weergegeven . In figuur 5.12 
is net als in figuur 3.2 van Carsten 
et al. (2002) te zien dat 74% van 
de OOS zich voordoen op de 
winkelvloer. Daarnaast vertonen 
ook het aantal OOS als gevolg 
van het DC en het hoofdkantoor 
(mutaties centraal) sterke 
overeenkomst. De specifieke 
oorzaken kunnen dan ook gezien 
warden als een verdieping van het 
onderzoek van Carsten et al. 
(2002). De oorzaken in figuur 5.12 
warden een voor een besproken 
en uitgesplitst in meer specifieke 
OOS oorzaken indien dat mogelijk is. 

restvoorraad 

DIS OOS oorzaken 

SKU in fout schap 
bijgevuld 

Systeemvoorraad 
afwiJk ing 

18% 

gezien Schap1stickeri had 
verwijderd moeten 

51);., 
Mutaties centraa l 

15% 
w arden 

S'X, 

Anders 
5% 

Figuur 5. 12: Verdeling OOS oorzaken DIS bestelsysteem 

Schapbevoorrading met restvoorraad (24%): Dit betekent dat er wel restvoorraad in het 
winkelmagazijn aanwezig was terwijl er geen voorraad meer in het daarvoor bestemde schap 
aanwezig was. De oorzaak schapbevoorrading met restvoorraad kan opgesplitst warden in 
meerdere specifieke oorzaken. 
• Slechte uitvoering winkelplanning (7%): Dit betekent dat er wel een moment was gepland 

om de restanten bij te vullen , maar dat dit niet is gebeurd. 
• S/echte uitvoering planogram (4%) : Dit betekent dat het werkelijk aantal facings kleiner is 

dan op het centrale schappenplan staat aangegeven , waardoor er onvoldoende producten in 
het schap passen. 

• Restant over het hoofd gezien (9%): Dit betekent dat de restanten wel zijn bijgevuld, maar 
het desbetreffende product over het hoofd is gezien. 

• Overig (4%): Dit zijn meerdere specifieke OOS oorzaken die te zien zijn onder het kopje 
schapbevoorrading met restvoorraad in bijlage 6. 

Systeemvoorraadafwijking (18%): Dit betekent dat een product niet is besteld omdat de 
systeemvoorraad hoger was dan de fysieke voorraad . lndien de systeemvoorraad correct zou zijn 
geweest was er wel besteld. In principe moet de besteller de systeemvoorraad tijdens het 
bestellen controleren . In de praktijk gebeurt dit slechts beperkt. De systeemvoorraadafwijking kan 
in twee meer specifieke oorzaken warden opgesplitst. 
• Fout DC (10%): Dit betekent dat de systeemvoorraad een of meerdere hele collo plus of min 

een CE is. Deze fout heeft voor het laatste bestelmoment plaatsgevonden en had dus 
gecorrigeerd kunnen warden door de besteller. 

• Onverklaarbaar (8%): Dit betekent dat systeemvoorraad afwijking grater is dan twee CE en 
er geen eenduidige oorzaak is toe te wijzen aan de systeemvoorraadafwijking. 

Vraag groter dan voorzien in besteladvies (15%): Dit betekent dat de verkopen grater waren 
dan de voorspelling plus de minimale voorraad. Alvorens een OOS is toegewezen aan deze 
oorzaak is er gecontroleerd of de POS data niet vervuild was door eerdere OOS. De winkel kan 
het besteladvies aanpassen, dit is dan ook de reden waarom deze oorzaak wordt toegewezen 
aan de winkelvloer. Er kan echter ook gesteld warden dat het besteladvies met behulp van de 
huidige parameter instellingen niet goed is , vandaar ook de gedeeltelijk groene kleur. Het DIS 16 
bits bestelsysteem maakt gebruik van de (R, s, nQ) logica en het nieuwe DIS 32 bits 
bestelsysteem maakt gebruik van de (R, s, S, nQ) logica. De simulatieresultaten met de TU/e 
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simulatietool (§6.5.3) laten zien dat de prestatie van de (R, s, nQ) logica met de huidige 
parameter instellingen matig is. Bij het gebruik van de (R, s, S, nQ) logica is de prestatie beter, 
maar er doen zich nog steeds 00S voor doordat er te weinig wordt besteld. 

Mutatie centraal (15%): Dit betekent dat op het hoofdkantoor de mutaties in het DIS 
bestelsysteem later zijn ingevoerd dan in de A series (§5.5), waardoor de winkel producten blijft 
bestellen die al uit het assortiment zijn en nieuwe producten niet kan bestellen. 

Schap(sticker) had verwijderd moeten warden (8%): Dit betekent dat er een schap aanwezig 
was met een schapsticker met bestelcode nul. Bestelcode nul betekent dat het product uit het 
assortiment is en niet meer besteld kan worden . In paragraaf 1.7 is vermeld dat indien een 
product uit het assortiment gaat het product eerst wordt uitverkocht, de winkel vervolgens niet 
meer weet hoe het schap moet worden aangepast, waardoor lege schappen soms blijven staan. 

Mutatie over het hoofd gezien (7%): Dit betekent dat er een schapsticker met een bestelcode 
op het schap zit terwijl er eigenlijk een schapsticker met bestelcode nul op moet zitten . De winkel 
blijft dit product dus bestellen terwijl het helemaal niet meer wordt geleverd. 

Distributiecenter (6%): Dit betekent dat het DC fysiek niet heeft geleverd. De oorzaak DC kan 
opgesplitst worden in twee meer specifieke oorzaken. 
• DC kon niet leveren (4%): Dit betekent dat het DC een product zowel administratief als 

fysiek niet kon leveren. In tabel 1.1 is te zien dat de servicegraad ongeveer 97% is. Oat 
betekent dus dat van elke 100 bestelde collier 3 niet geleverd kunnen worden. 

• Fout DC (2%): Dit betekent dat een product wel administratief, maar niet fysiek is geleverd. 
In tabel 1.2 is te zien dat het fout percentage ongeveer 1 % is. Oat betekent dus dat van elke 
100 bestelde colli er 1 niet de juiste inhoud bevat. 

SKU in tout schap bijgevuld (1%): Dit betekent dat een product in een fout schap is bijgevuld 
door de vulploeg . Dit kan door onoplettendheid gebeuren of doordat een klant een product 
verkeerd terugplaatst en de vulploeg vervolgens optisch bijvult. Optisch vullen betekent dat een 
vuller alleen kijkt of het product overeenkomt met de producten die al in het schap staan en niet 
naar de bestelcode kijkt. 

5.6.2 Specifieke OOS oorzaken HHT 

In deze paragraaf wordt de verdeling van de specifieke 00S oorzaken besproken in het geval er 
gebruik wordt gemaakt van het HHT bestelsysteem. In totaal zijn er meer dan 1500 00S 
geconstateerd bij de geselecteerde layouts. Deze zijn allemaal toegewezen aan een specifieke 
00S oorzaak met behulp van de analysemethode zoals die besproken is in hoofdstuk 4. Figuur 
5.12 geeft de oorzaakverdeling van de geanalyseerde 00S weer. Voor de duidelijkheid is een 
aantal specifieke 00S oorzaken samengenomen. Deze worden later in deze paragraaf 
uitgesplitst. Ook hier zijn de oorzaken die zich voordoen op de winkelvloer met een blauwe kleur 
weergegeven. Er is duidelijk te zien 
88% van de 00S zich voordoen op HHT oos oorzaken 

de winkelvloer. Dit komt overeen 
met de onderzoeken van Andersen 
Consulting (1996) en Jumbo (2002) 
in figuur 3.2 . Het enige grote 
verschil is dat de schap-
bevoorrading met restvoorraad 
minder frequent als 00S oorzaak 
naar voren komt in dit onderzoek. 
De oorzaken in figuur 5.12 warden 
een voor een besproken en 
uitgesplitst in meer specifieke 00S 
oorzaken indien dat mogelijk is. 

Mutat1e5 

6% 

N,et bestelcl 
55'¼, 
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met restvoorraad 
10% 

SKU in tout scllap 
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1% 

Te wei111g besteld 
19% 

Figuur 5. 12: Verdeling 00S oorzaken HHT bestelsysteem 
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Niet besteld (55%): Dit betekent dat er het laatste bestelmoment helemaal niet is besteld . De 
meer specifieke oorzaken zijn ook onderzocht en kunnen opgesplitst worden in drie oorzaken. 
• Fout besteller (43%): Dit betekent dat de werkelijke vraag kleiner is dan de voorspelling op 

basis van de DIS logica plus twee maal het aantal facings. Uit interviews is gebleken dat de 
bestellers bij fastmovers graag ondersteund willen worden met verkoopinformatie. 

• Niet voorspelde grote vraag (11%): Dit betekent dat de werkelijk vraag groter is dan de 
voorspelling op basis van de DIS logica (bijlage 9) plus twee maal het aantal facings . In deze 
gevallen zou bij het gebruik van het DIS bestelsysteem er ook een grote kans op een OOS 
zijn geweest. 

• Anders (1%): Dit betekent dat het product nieuw in het assortiment is en dus geen 
verkoophistorie heeft of dat er een andere SKU in het schap stond waardoor er niet is 
besteld . Dit is achteraf meestal moeilijk te constateren en het percentage zal in de praktijk 
dan ook iets hoger liggen. 

Te weinig besteld (19%): Dit betekent dater het laatste bestelmoment te weinig is besteld om 
aan de klantvraag te kunnen voldoen. De meer specifieke oorzaken zijn gelijk aan de specifieke 
oorzaken van niet besteld . 
• Fout besteller (14%): Dit betekent dat de werkelijke vraag kleiner is dan de voorspelling op 

basis van de DIS logica plus twee maal het aantal facings. lndien de OOS analyse alleen 
wordt uitgevoerd voor producten met een afzet groter of gelijk aan 30 CE/week, dan blijkt dat 
zelfs 75% van de OOS veroorzaakt worden door niet of te weinig besteld door fout besteller. 

• Niet voorspelde grote vraag (5%): Dit betekent dat de werkelijk vraag groter is dan de 
voorspelling op basis van de DIS logica plus twee maal het aantal facings. Er is te zien dat 
niet besteld of te weinig besteld door niet voorspelde grote vraag in totaal 16% van de OOS 
heeft veroorzaakt. Dit percentage is vrijwel gelijk aan het percentage OOS door vraag groter 
dan voorzien in besteladvies bij het DIS bestelsysteem (figuur 5.12). 

SKU in fout schap bijgevuld (1%): Dit betekent dat een product in een fout schap is bijgevuld 
door de vulploeg . Dit kan door onoplettendheid gebeuren of doordat een klant een product 
verkeerd terugplaatst en de vulploeg vervolgens optisch bijvult. 

Schapbevoorrading met restvoorraad (10%): Dit betekent dat er wel restvoorraad in het 
winkelmagazijn aanwezig was terwijl er geen voorraad meer in het daarvoor bestemde schap 
aanwezig was. De oorzaak schapbevoorrading met restvoorraad kan opgesplitst worden in 
meerdere specifieke oorzaken. 
• Vulpoeg heeft product niet in schap gelegd (3%): Dit betekent dat het product het laatste 

levermoment bij de nieuwe vracht zat, maar niet in het schap is bijgevuld terwijl er wel ruimte 
was. 

• lnconsistentie tussen schapcapaciteit en bevoorradingsfrequentie (2%): Dit betekent 
dat zelfs bij een perfect uitgevoerde winkelplanning de bevoorradingsfrequentie onvoldoende 
is. 

• Slechte uitvoering winkelplanning (2%): Dit betekent dat er wel een moment was gepland 
om de restanten bij te vullen, maar dat dit niet is gebeurd . 

• S/echte uitvoering p/anogram (1%): Dit betekent dat het werkelijk aantal facings kleiner is 
dan op het centrale schappenplan, waardoor er onvoldoende producten in het schap passen. 

• Restant over het hoofd gezien (2%): Dit betekent dat de restanten wel zijn bijgevuld , maar 
de desbetreffende SKU over het hoofd is gezien. 

Mutaties (6%): Dit betekent dat er in de winkel een fout is gemaakt bij een mutatie van een 
product. Deze oorzaak kan opgesplitst worden in meerdere specifieke OOS oorzaken. 
• Schap(sticker) had verwijderd moeten worden (3%): Dit betekent dat er een schap 

aanwezig was met een schapsticker met bestelcode nul. In paragraaf 1.7 is vermeld dat 
indien een product uit het assortiment gaat, het product eerst wordt uitverkocht en de winkel 
vervolgens niet meer weet hoe het schap moet worden aangepast. 

• Nieuw in assortiment (2%): Dit betekent dat er een leeg schap is van een product dat nog 
nooit besteld is. Als er een omwisseling plaatsvindt wordt de nieuwe schapsticker achter de 
oude geplaatst. Op het moment dat het oude product op is wordt soms niet direct besteld . 
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• Mutatie over het hoofd gezien (1%): Dit betekent dat er een schapsticker met een 
bestelcode op het schap zit terwijl er eigenlijk een schapsticker met bestelcode nul op moet 
zitten . De winkel blijft dit product dus bestellen terwijl het helemaal niet meer wordt geleverd. 
Dit wordt aan de winkel teruggekoppeld middels een foutverslag. Op de foutverslagen per 
winkel staan tientallen producten. 

Distributiecentrum (7%): Dit betekent dat het DC fysiek niet heeft geleverd. De oorzaak DC kan 
opgesplitst warden in twee meer specifieke oorzaken. 
• DC kon niet /everen (5%): Dit betekent dat het DC een product zowel administratief als 

fysiek niet kon leveren. 
• Fout DC (2%): Dit betekent dat een product wel administratief, maar niet fysiek is geleverd . 

5.6.3 Externe validiteit specifieke OOS oorzaken 

In deze paragraaf wordt kort besproken of de specifieke OOS oorzaken zoals die gemeten zijn in 
de pilotwinkel generaliseerbaar zijn binnen Jumbo. In paragraaf 5.1 is reeds aangetoond dat de 
OOS percentages generaliseerbaar zijn binnen Jumbo. In paragraaf 5.6.1 en 5.6.2 is er 
aangetoond dat de verdeling van de OOS oorzaken grate overeenkomsten vertonen met eerdere 
onderzoeken . lndien deze oorzaken in meer detail warden opgesplitst kan er gesteld warden dat 
de specifieke OOS oorzaken die niet op de winkelvloer warden veroorzaakt in elk geval 
generaliseerbaar zijn . Zo is er bijvoorbeeld aangetoond dat de servicegraad aan de pilotwinkel 
vergelijkbaar is met de servicegraad aan alle winkels (tabel 1.1 ). Uit interviews en observaties is 
gebleken dat de specifieke OOS oorzaken die warden veroorzaakt op de winkelvloer zich in elke 
winkel voordoen . De mate waarin ze voorkomen kunnen echter verschillen. In de pilotwinkel 
wordt bijvoorbeeld de systeemvoorraad incidenteel gecontroleerd terwijl in een andere winkel 
elke week de hele systeemvoorraad wordt gecontroleerd . Product en schapsticker mutaties 
warden in de pilotwinkel redelijk goed bijgehouden terwijl er tijdens een bezoek aan een andere 
winkel is geconstateerd dat dit meerdere weken niet was gebeurd. Er kan dus geconcludeerd 
warden dat de specifieke OOS oorzaken in elke Jumbo winkel voorkomen, maar dat de mate 
waarin ze zich voordoen afhankelijk is van hoe de winkeloperatie wordt uitgevoerd. 

5. 7 Automatisch versus handmatig bestelsysteem 

In deze paragraaf wordt het verschil tussen automatische en handmatige bestelsystemen 
besproken. In paragraaf 3.2 is het verschil in de verdeling van de OOS oorzaken tussen beide 
systemen besproken. In paragraaf 5.6.1 en 5.6.2 is dit verschil ook aangetoond. Alleen 
schapbevoorrading met restvoorraad komt minder vaak voor bij het handmatig bestelsysteem 
(figuur 5.12) dan men zou verwachten op basis van paragraaf 3.2 en paragraaf 5.6 .1. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de besteller een product besteld als er weinig of geen 
voorraad in het schap ligt ongeacht de restvoorraad. Behalve schapbevoorrading met 
restvoorraad vindt er dus ook schapbevoorrading met nieuwe vracht plaats. Daarnaast warden 
een aantal geselecteerde HHT layouts meer frequent bijgevuld in de pilotwinkel. 

In hoofdstuk 3 en de analyse in dit hoofdstuk is aangetoond dat de verschillen tussen de OOS 
percentages van beide systemen minimaal zijn. Het automatisch bestelsysteem scoort dus niet 
beter wat betreft het OOS percentage. Dehoratius et al (2001) verklaren dit door te stellen dat de 
uitvoering van de winkeloperatie in bijna alle supermarktketens te wensen over laat. In paragraaf 
5.6.1 wordt dit bevestigd door de bevinding dat 74% van de OOS oorzaken zich voordoen op de 
winkelvloer. Er kan dus gesteld warden dat een goed uitgevoerde winkeloperatie een vereiste is 
voor een laag OOS percentage met een automatisch bestelsysteem. lndien dit niet het geval is 
kan het OOS percentage zelfs hoger zijn dan bij een handmatig bestelsysteem. Met name een 
goede uitvoering van de systeemvoorraadcontrole, de schapbevoorrading met restvoorraad en 
het mutatiebeheer zijn voorwaarden voor het succesvol gebruik van een automatisch 
bestelsysteem. Bij fastmovers zal ongeacht de winkeloperatie het automatisch bestelsysteem wel 
beter presteren. In paragraaf 5.6.2 is namelijk te lezen dat bij fastmovers 75% van de OOS 
veroorzaakt warden door het fout inschatten van de vraag . De bestellogica van het automatisch 
bestelsysteem presteert op dit gebied beter. 
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5.8 Samenvatting 

In deze paragraaf warden de meest belangrijke bevindingen samengevat. De OOS analyse kan 
warden samengevat door antwoord te geven op de drie vragen die aan het begin van dit 
hoofdstuk en in paragraaf 2.5 zijn gesteld. 

Hoe groot is het probleem en is het de moeite waard om tijd en geld te investeren in het 
verminderen van 00S? 
• De gemiddelde OOS percentages bij de verschillende Jumbo winkels vertonen grate 

overeenkomst en varieren tussen de 2, 1 % en de 3,0%. 
• De gemiddelde OOS percentages van gelijke layouts bij verschillende winkels vertonen ook 

grate overeenkomsten. De gemiddelde OOS percentages van verschillende layouts varieren 
echter tussen de 1,0% en de 6,2%. 

• De gemiddelde OOS percentages per dag van de week varieren tussen de 1,2% en de 3,3%. 
Met name op maandag en dinsdag is het OOS percentage hoog als gevolg van de nasleep 
van het weekend . 

• Het gemiddelde OOS percentage van fastmovers bedraagt 8, 1 % terwijl het gemiddelde OOS 
percentage van slowmovers slechts 1,0% bedraagt. De kans dat een klant dus in aanraking 
komt met een OOS van een fastmover is vele malen grater dan met een slowmover. 

• Het afzetverlies van de producten die OOS waren , bedraagt 2,7% van de totale afzet. lndien 
25% van klanten die in aanraking komen met een OOS geen of elders aankopen doen, dan 
resulteert dat op jaarbasis in een DKW omzetverlies van 3,5 miljoen Euro. Om nog maar niet 
te spreken over de klanten die voor al hun boodschappen overstappen naar de concurrentie. 

Op welke gebieden kan Jumbo het beter doen? 
• Jumbo kan het met name beter doen op het gebied van fastmovers en producten met een 

relatief kleine schapcapaciteit ten opzichte van de weekafzet. Deze producten resulteren 
namelijk in een onevenredig groot aantal OOS gevallen. 

• De layouts waters en ice tea, frisdranken, sappen en chips verdienen extra aandacht, 
aangezien het gemiddelde OOS percentage hoog is en het afzetverlies van de producten die 
OOS waren bijna 6% bedraagt. 

Welke processen en werkwijzen resulteren in de meeste 00S? 
In dit onderzoek is net als in eerdere onderzoeken aangetoond dat 74% tot 88% van de OOS 
veroorzaakt warden op de winkelvloer. Voor het opsplitsten in meer specifieke OOS oorzaken 
dient er echter een onderscheid gemaakt te warden tussen het DIS bestelsysteem en het HHT 
bestelsysteem. De meest voorkomende oorzaken warden samengevat. 
• De schapbevoorrading met restvoorraad is een veel voorkomende OOS oorzaak bij zowel het 

DIS bestelsysteem als het HHT bestelsysteem. 
• Mutaties in de winkel zijn een veel voorkomende OOS oorzaak bij zowel het DIS 

bestelsysteem als het HHT bestelsysteem. Het gaat hierbij dan met name om schap(stickers) 
die verwijderd hadden moeten warden en mutaties die over het hoofd zijn gezien. 

• Mutaties zorgen voor veel OOS doordat de invoer in de A series en het DIS systeem niet 
synchroon lopen. Dit blijkt ender andere uit het feit dat relatief veel nieuwe DIS producten 
OOS zijn gemeten. 

• De afwijking van de systeemvoorraad ten opzichte van de fysieke voorraad in de winkel is 
een belangrijke OOS oorzaak bij het DIS bestelsysteem. De systeemvoorraad wordt 
onvoldoende gecontroleerd tijdens de bestelmomenten. De afwijking wordt ender andere 
veroorzaakt door het verschil tussen de fysieke en de administratieve leveringen door het DC. 

• Vraag grater dan voorzien in het besteladvies is een belangrijke OOS oorzaak bij het DIS 
bestelsysteem. Het besteladvies met behulp van de (R, s, nQ) logica en de huidige parameter 
instellingen bleek vaak te laag. 

• Het tout inschatten van de vraag is de meest belangrijke OOS oorzaak bij het HHT 
bestelsysteem en zorgt voor meer dan de helft van de OOS gevallen. Bij fastmovers wordt 
zelfs driekwart van de 00S gevallen veroorzaakt door het fout inschatten van de vraag . 
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Hoofdstuk 6: Onderzoeksfocus: Restvoorraad en OOS 

In hoofdstuk 3 en 5 zijn de OOS oorzaken en de frequentie waarin deze voorkomen besproken . 
In dit hoofdstuk wordt er een onderzoeksfocus aangebracht door een keuze te maken voor de 
OOS hoofdoorzaak: schapbevoorrading met restvoorraad. De keuze voor de onderzoekfocus is 
gebaseerd op de volgende onderdelen: 

• Bevindingen uit eerdere onderzoeken en de 00S analyse (§6.1) 
• De omvang en de opbouw van de restvoorraad (§6.2) 
• De handlingskosten van restvoorraad (§6.3) 
• De leemte in de literatuur over restvoorraad (§6.4) 

In paragraaf 6.5 wordt de onderzoekfocus en het plan van aanpak besproken. 

6.1 Bevindingen uit eerdere onderzoeken en de OOS analyse 

In deze paragraaf worden de bevindingen met betrekking tot OOS terwijl er restvoorraad was, 
kort samengevat. Verschillende onderzoeken tonen aan dat bij 8-38% van de OOS gevallen er 
restvoorraad in het winkelmagazijn aanwezig was. Deze bevinding wordt bevestigd door de OOS 
analyse in dit onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat bij 10% (HHT) tot 24% (DIS) van de 
OOS gevallen er restvoorraad in het winkelmagazijn aanwezig was. Bij het DIS bestelsysteem is 
dit de meest voorkomende OOS oorzaak. De hoofdoorzaak, schapbevoorrading met 
restvoorraad, kan in drie oorzaken worden opgesplitst: 

1. 00S a/s gevo/g van de bijvulfrequentie met restvoorraad 
2. 00S als gevolg van de samenstelling en de hoogte van de restvoorraad 
3. 00S als gevolg van het niet vullen van de nieuwe vracht 

Figuur 6.1 geeft deze drie oorzaken grafisch weer. Er is te zien welke specifieke oorzaken bij elk 
van deze drie oorzaken horen en wat het gemeten OOS percentage is. In de rechter tabel staan 
ook enkele bevindingen die wijzen op OOS als gevolg van de restvoorraadhoogte . Deze 
bevindingen warden in de volgende paragrafen meer uitgebreid behandeld . 

Schapbevoorrading met restvoorraad 

-- ' -

OOS als gevolg van de bijvulfrequentie met restvoorraad OOS als gevolg v.d. samenstelling en de hoogte van de restvoorraad 
~ 

Specifieke OOS oorzaak: Bron: OOS % Specifieke OOS oorzaak: Bron: OOS % 

Schapbevoorrad ing met 
Corsten et al (2002) 38% 
Andersen Consulting (1996) : 8% 

restvoorraad 
Jumbo (2002) 31% 

Magazijn te vol Van den Pol (2005) 0% 

Restant over het hoofd gezien Van den Pol (2005) 2-9% 

Bevindingen die wijzen op OOS als gevolg van restvoorraadhoogte 
-Schapcapaciteit ( onvoldoende) 

Andersen Consulting (1996) ; -lnconsistentie tussen 16% 
schapcapacitei t en Van den Pol (2005) 2% 
bevoorradingsfrequentie Van den Pol (2005) 1-4% 

-Gelijke SKU op meerdere locaties 
-Restvoorraad van 1 op de 6 SKU Van den Pol (2005) ~62 
-10200 CE restvoorraad 

-Slechte uitvoering planogram 
Teveel restvoorraad resulteert in 

-Slechte (uitvoering) winkelplanning Van den Pol (2005) 3-7% OOS omdat producten letterlijk niet Netessine (2005) ~64 
-Te druk en le weinig personeel Van den Pol (2005) 0% meer kunnen warden gevonden I 

De voorraadhoogte per product en 

Uitzonderlijk grote vraag waarop 
winke lbevoorrading niet berekend Van den Pol (2005) 

I 
0% 

was 

de breedte van assortiment hebben 
signi ficante invloed op de kans dat , Dehoratius et al. (200 1) ~64 
een product OOS is terwijl er 
restvoorraad is 

OOS als gevolg van niet vullen van de nieuwe vracht: Vulploeg heeft nieuwe vracht tijdens laatste vulmoment niet inschap gelegd. Deze oorzaak valt niet 
onder een van de bovenstaande oorzaken, aangezien dit nieuwe vracht is die gewoon niet is aangevuld (OOS % = 0-3%) 

Figuur 6. 1: 0 0 S terwijl er restvoorraad is 

Afstudeerverslag 26 Rob van den Pol 



Tu e technische univc,siteit eindhoven 

6.2 De omvang, samenstelling en opslag van restvoorraad 

In paragraaf 6.1 is reeds vermeld dat er 00S kunnen optreden als gevolg van de 
restvoorraadhoogte. In deze paragraaf wordt eerst de omvang en de samenstelling van de 
restvoorraad besproken en vervolgens de manier waarop de restvoorraad wordt opgeslagen. 

6.2 .1 De omvang en samenstelling van de restvoorraad 

Momenteel is er geen inzicht in de totale omvang en samenstelling van de restvoorraad bij 
Jumbo. Restvoorraad van een beperkt aantal fastmovers is een minder groot probleem dan van 
honderden verschillende slowmovers (§6.4 ). Om dit te onderzoeken is in de pilotwinkel op 
zaterdag, op het moment dat de restvoorraad maximaal was, de hele restvoorraad in kaart 
gebracht (zie bijlage 10 voor geselecteerde layouts). Dit heeft geresulteerd in de volgende 
bevindingen: 
• Er zijn 10200 CE DKW (gelijk aan 26 rolcontainers) gemeten. 
• Er is van 1 op de 6 SKU restvoorraad geconstateerd. 
• De verkoopwaarde van de restvoorraad bedraagt 26% van de weekomzet. 
• De helft van de restvoorraad bestaat uit producten waarvan er gemiddeld minder dan 6 per 

week oftewel minder dan 1 per dag verkocht worden . In figuur 6.2 is de volumeverdeling per 
afzetgroep te zien. 

Uit interviews met Jumbo medewerkers op 
het hoofdkantoor blijkt dat deze bevindingen 
niet overeenkomen met de veronder
stellingen die er heersen. Er heersen 
namelijk de volgende veronderstellingen : 
• Er is alleen restvoorraad van een 

beperkt aantal fastmovers 
• Er is geen restvoorraad van slow

movers, behalve van uit het assortiment , 
producten, foute bestellingen en XLXL 
producten die van de kopstelling zijn 
gehaald. 

Volumeverdeling restvoorraad per afzetgroep (µ/Wk) 

Slowmo ver s = µ< 1 CE/Wk 

: ■ 15.µ<6 CE/Wk 

♦ !] 6sµ<30 CE/Wk 

F3~tmov ers II µ?:30 CE/Wk 

Figuur 6.2:Volume verdeling restvoorraad per afzetgroep 

6.2 .2 Restvoorraadopslag: 

Per winkel verschilt de manier waarop de 
restanten worden opgeslagen, daar zijn namelijk 
geen centrale richtlijnen voor. In de pilotwinkel 
worden de restanten per winkelgang gesorteerd. 
Er is echter geen vast vak in het magazijn 
toegewezen aan een bepaalde winkelgang en er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
fastmovers en slowmovers per winkelgang . De 
opslag gebeurt in dolli 's met kratten (zie 
afbeelding 6.1 ). De producten liggen los door 
elkaar in de kratten . Tijdens het in kaart brengen 
van de restvoorraad bleek dat exact dezelfde 
producten over verschillende kratten verspreid 
lagen. 
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6.3 De handlingkosten 

De handlingkosten van de restvoorraad zijn zeer hoog . Broekmeulen et al. (2004) stellen dat de 
handlingskosten in de winkel 50% van de totale logistieke kosten bedragen. Deze waarde is 
exclusief de handlingskosten van de restvoorraad . De handlingkosten voor het bijvullen en 
nakijken van de restvoorraad kunnen benaderd worden door 4% van de logistieke kosten te 
vermenigvuldigen met het aantal keer dat een winkel de hele restvoorraad bijvult. De gemiddelde 
restvoorraad in de pilotwinkel bedraagt namelijk tussen de 15 a 20 rolcontainers. Het bijvullen en 
nakijken van deze restvoorraad kost minimaal 8 manuren per keer. Het vullen van de wekelijkse 
vracht van 6000 colli met een vulsnelheid van 60 colli per uur kost 100 manuur. lndien 100 
manuur gelijk staat aan 50% van de totale logistieke kosten dan staat 8 manuur gelijk aan 
ongeveer 4% van de logistieke kosten . Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom winkels de 
restvoorraad slechts een beperkt aantal keer per week bijvullen. 

6.4 Literatuur over restvoorraad 

Er is weinig onderzocht en geschreven in de literatuur over restvoorraad in supermarkten. De 
relatie tussen restvoorraad en 00S is helemaal onderbelicht. Netessine (2005) stelt dat minder 
restvoorraad een positief effect kan hebben op 00S. De reden die hij hiervoor aandraagt is dat 
bij een teveel aan restvoorraad , producten letterlijk niet meer gevonden kunnen worden . 
Dehoratius et al. (2001) maken dit meer expliciet door middels een lineair regressiemodel te 
onderzoeken hoe het komt dat producten niet in het schap liggen maar wel in het winkelmagazijn . 
Ze tonen aan dat het verloop van personeel, de voorraadhoogte per product, de breedte van het 
assortiment en het verloop van de store manager significant zijn . Het verloop van personeel is 
relatief laag in pilotwinkel. Tijdens de meetperiode is echter wel de store manager naar een 
andere winkel gegaan. Over de voorraadhoogte per product kan geen uitspraak gedaan worden 
en de breedte van het assortiment is voor alle Jumbo winkels in vergelijking met andere 
Nederlandse supermarktketens groot. Beide papers tonen aan dat zowel de restvoorraadhoogte 
als het aantal verschillende producten waar restvoorraad van is, invloed hebben op het aantal 
00S. 

Volgens een Amerikaans onderzoek in het vakblad Grocery Headquarters (1998) bedraagt de 
gemiddelde restvoorraad 62% van de weekomzet. Dit cijfer heeft echter betrekking op 
Amerikaanse supermarkten met direct store delivery. Veel Amerikaanse supermarkten hebben 
geen eigen DC waardoor er vanwege kwantumkortingen grote orders worden geplaatst. 
Bovendien kan de leverfrequentie beduidend lager zijn in bepaalde gebieden. Dit verklaart 
waarom het percentage in het Amerikaans onderzoek aanzienlijk hoger is dan het percentage 
van 26% in de pilotwinkel. 

In het workingpaper van Broekmeulen et al. (2004) wordt er een formule gegeven voor de 
schapcapaciteit van een operationeel ideaal schap. Door de schapcapaciteit namelijk af te 
stemmen op de maximaal mogelijke voorraad kan er geen restvoorraad ontstaan. lndien de 
werkelijke schapcapaciteit kleiner is dan de maximaal mogelijke voorraad is er sprake van 
'underfacing' en is er dus kans op restvoorraad . De potentiele oorzaken van restvoorraad worden 
in paragraaf 7.1 nader besproken. 

6.5 Onderzoeksfocus en plan van aanpak 

Op basis van pararaaf 6.1 tot en met 6.4 , gecombineerd met het feit dat de overige 00S 
oorzaken reeds aandacht krijgen of veel minder frequent voorkomen, is ervoor gekozen de relatie 
tussen restvoorraad en 00S nader te onderzoeken. In het kader van de onderzoeksfocus wordt 
in deze paragraaf een ontwerpopdracht geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld . 
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6.5 .1 Ontwerpopdracht: 

De focus van het onderzoek ligt op de relatie tussen restvoorraad en OOS. Uit paragraaf 6.1 blijkt 
dat de OOS oorzaak schapbevoorrading met restvoorraad onderverdeeld kan warden in drie 
meer specifieke oorzaken. Alleen de eerst twee oorzaken zullen warden onderzocht, aangezien 
de derde oorzaak een duidelijke fout van de winkel is die eenvoudig voorkomen kan warden . De 
oorzaken OOS als gevolg van de bijvulfrequentie met restvoorraad en OOS a/s gevolg van de 
samenstelling en de hoogte van de restvoorraad warden dus nader onderzocht. Na aanleiding 
van deze onderzoeksfocus en afbakening is de volgende tweeledige ontwerpopdracht 
geformuleerd: 

Maak inzichtelijk welk soort producten meer frequent bijgevu/d dienen te warden vanuit het 
winkelmagazijn, om zo OOS als gevolg van schapbevoorrading en het daaruit voortvloeiend 
afzetverlies zoveel mogelijk te beperken. 

Ontwikke/ een tool waarmee het aantal verschil/ende producten met restvoorraad en de totale 
restvoorraadhoogte a/s gevolg van de verschillende restvoorraadoorzaken inzichtelijk wordt 
gemaakt. 

6.5.2 Plan van aanpak 

Voor het kunnen uitvoeren van de ontwerpopdracht dienen er eerst een aantal aspecten nader 
onderzocht te warden . Er wordt onder andere gebruik gemaakt van bestaande literatuur, 
metingen in de pilotwinkel , de TU/e simulatietool (§6.5.3) en interviews. De volgende aspecten 
zullen in hoofdstuk 7 warden onderzocht: 
• De potentiele restvoorraadoorzaken 
• De invloed van de winkelbijvulfrequentie op de restvoorraadhoogte 
• Het afzetverlies dat wordt geleden als de bijvulfrequentie te laag is 

In hoofdstuk 8 zal vervolgens worden uitgewerkt hoe de bevindingen uit hoofdstuk 7 kunnen 
warden toegepast in de winkels, om de producten te identificeren die resulteren in het meeste 
afzetverlies als gevolg van OOS door een te lage bijvulfrequentie met restvoorraad . 

Tenslotte zal in hoofdstuk 9 uitgewerkt warden hoe de bevindingen uit hoofdstuk 7 toegepast 
kunnen warden om een tool te ontwikkelen die inzichtelijk maakt welk percentage van de 
producten kans op restvoorraad heeft. Tevens zal de tool inzicht geven in de totale 
restvoorraadhoogte bij bepaalde leverfrequenties en minimale voorraadinstellingen . 

6.5.3 TU/e simulatietool 

In de vorige paragraaf is reeds vermeld dat er in hoofdstuk 7 gebruik wordt gemaakt van een 
simulatieprogramma. In samenwerking met dr. Ir. Broekmeulen is het simulatie programma, dat 
ontwikkeld is voor het workingpaper van Broekmeulen et al. (2004 ), aangepast. Met behulp van 
dit simulatieprogramma kan het gehele winkelproces nauwkeurig gesimuleerd warden . Voor dit 
onderzoek zijn de volgende relevante aanpassingen gemaakt: 

1. De bijvulfrequenties van restvoorraad zijn instelbaar gemaakt. 
2. De werkelijke fill rate (P2)1 1 en de maximaal mogelijke fill rate (P2 potential) 12 warden 
bijgehouden. Door de maximale fill rate te verminderen met de werkelijke fill rate kan het gemiste 
procentuele afzetverlies als gevolg van onvoldoende schapbevoorrading warden berekend. 
3. De gemiddelde restvoorraadhoogte wordt bijgehouden. 

11 De P2 meet het pcrcentagi.: van de vraag dnt direct uit hd schap \'O ldaan k :1 11 wordcn. Er kunnen zich dus gcmi~tc \·erkopcn , ·oordoi:n nls 
gc\·olg ,·~m on,·oldo~nde schapbc,·oorrad ing. 
1~ Bij de P2 potent ia l ,,·ordt er , ·,muit gegaan dat a ll e ,·oorrnad bo,·cn het schap Z\\'ce ft en d irect won.It bijgcntld. Er zijn dus gccn gcmistc 
, ·erkopcn door 011,·o ldoen1.k schapbe,·oorradi ng mi:t rest, oorraad mogclijk. 
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Data: Er is gebruik gemaakt van de winkeldata van drie Jumbo winkels uit 2002. De simulatie 
wordt alleen gebruikt om het gedrag van producten met bepaalde karakteristieken te achterhalen. 
Er wordt dan ook geen vertaalslag van de werkelijke situatie naar de gesimuleerde situatie op 
winkelniveau gemaakt. 
Vraagverdeling: De TU/e simulatietool maakt gebruik van een gamma verdeelde om de 
klantvraag op weekniveau te simuleren. Het trading profile is gebruikt om de vraag per dag te 
bepalen. Er wordt aangenomen dat de vraag gelijk over de dag is verdeeld . In bijlage 11 is te 
zien dat deze aanname in overeenstemming is met de werkelijkheid . 
Beste/ en af/everschema: 85% van Jumbo winkels bestellen drie tot zes keer per week en 
worden ook drie tot zes keer beleverd. Er is daarom gesimuleerd met een minimale B&A 
frequentie van drie keer per week en een maximale B&A frequentie van zes keer per week. 
Bestelsysteem: Er is gesimuleerd met een (R, s, S, nQ) bestelsysteem. Dit is gelijk aan het 
huidige DIS bestelsysteem met de volbestelmodule . De volbestelmodule biedt de mogelijkheid 
het schap (op bepaalde dagen in de week) volte bestellen. 
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Hoofdstuk 7: Restvoorraadanalyse 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de oorzaak van het ontstaan van restvoorraad is, de 
invloed van de winkelbijvulfrequentie op de restvoorraadhoogte en het afzetverlies als gevolg van 
onvoldoende schapbevoorrading met restvoorraad . lnzicht in deze aspecten is van belang om de 
geformuleerde ontwerpopdracht in hoofdstuk 6 uit te kunnen voeren. Een eenduidige definiering 
van restvoorraad is hierbij noodzakelijk. De definitie van restvoorraad die vanaf nu gehanteerd 
wordt is : 

Restvoorraad is voorraad die niet in het reguliere schap past tijdens het vu/fen van de nieuwe 
levering 

In paragraaf 7.1 wordt besproken wat de oorzaken van het ontstaan van restvoorraad zijn . In 
paragraaf 7.2 wordt vervolgens aangetoond dat de bijvulfrequentie in de winkel slechts een 
beperkte invloed heeft op de restvoorraadhoogte . In paragraaf 7.3 wordt het afzetverlies als 
gevolg van onvoldoende schapbevoorrading besproken en in paragraaf 7.4 wordt tenslotte een 
samenvatting gegeven van de meest belangrijke bevindingen. 

7. 1 De restvoorraad oorzaken 

In deze paragraaf warden de potentiele restvoorraadoorzaken nader toegelicht. lnzicht in de 
samenhang van deze oorzaken is van belang om gericht actie te kunnen ondernemen om het 
aantal producten met restvoorraad en de totale restvoorraad te verminderen. In tabel 7 .1 warden 
alle potentiele restvoorraad oorzaken toegelicht. 

r:/',1t: J1lif:11 :.•• ; .. . . ... , .. ,_ .. . ~ I -: '"". - - '·:.~· "' -
Schapcapaciteit s lndien producten niet in schap passen ontstaat er restvoorraad . 

Gemidde/de weekvraag µ lndien de vraag groot is kan het gebeuren dat de vraag tussen twee levermomenten 
niet in het schap past en er dus restvoorraad ontstaat. 

Co/lo grootte Q Nieuwe vracht word! vrijwel altijd in hele coll i aangeleverd. Als er dus geen hele collo 
in het schap past ontstaat er restvoorraad. 

Minimale voorraad M lndien minimale voorraad (ook wel veil igheidsvoorraad genoemd) relatief hoog is 
t.o.v. de schapcapacite it kan dit leiden tot restvoorraad . De Minimale voorraad word t 
bepaald door: MAX (X • gemiddelde vraag, Y • schapcapaciteil, Z • het aantal 
facings) . 

Maximale Max R lndien er niet frequent word! geleverd kan het gebeuren dat de vraag tussen twee 
afzetoverbrugging levermomenten niet in het schap past. lndien er niet direct word! gevuld dan gaat het 

dus om de maximale afzetoverbrugging tussen twee bijvulmomenten . Maximale 
Review period (inclusief vu ltijd) = Max R. 

Voorspelling L lndien ·s ochtend de bestelling wordt gemaakt die ·s avonds wordt geleverd en 
gevu ld, dan wordt in de berekening van de bestelgrootte ervan uitgegaan dat de 
gemiddelde verkoop tijdens de lead time daadwerkelijk heeft plaatsgevonden . Bij een 
stochastische vraag kan het echter gebeuren dat de voorspelling hoger is dan de 
werke lijke verkoop . Het schap is dan voller op het moment van vu llen en er kan dus 
restvoorraad ontstaan . 

Tabel 7. 1: Restvoorraadoorzaken 

Naast de genoemde potentiele restvoorraad oorzaken zijn er ook nog andere mogelijke 
restvoorraad oorzaken, zoals uit het assortiment, XLXL artikelen die van de kopstelling gehaald 
warden , foute bestellingen, nieuwe vracht vergeten te vullen , afwijking van de systeemvoorraad, 
etc. Deze warden buiten beschouwing gelaten aangezien de aandacht uitgaat naar de structurele 
restvoorraadoorzaken bij een goed operationeel winkelproces. 

De potentiele restvoorraadoorzaken in tabel 7 .1 zijn onderling gecorreleerd. Het is de samenhang 
van de potentiele restvoorraadoorzaken die uiteindelijk tot restvoorraad leidt. De samenhang van 
al deze oorzaken wordt het beste weergegeven middels de Excess shelf space (E;) formule van 
Broekmeulen et al. (2004). De variabelen en de logica van de formule worden in tabel 7.2 
verklaard . 
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Excess shelf space formule Broekmeulen et al. (2004 ): 

.,, . .2 \ r• 2 
,,, 

l!tUm I C -
i Product i Elke SKU heeft unieke eigenschappen. 

I Periode t De vraag gedurende de week is niet gelijk verdeeld. dus de gekozen 
perioden ziin van belanq (Biilaqe 11 ). 

E, Excess shelf space Het versch il tussen de werkelijke schapcapaciteit en de maximale 
voorraadhooqte. 

s, Schapcapaciteit De schapcapaciteit zoa ls die door category management is bepaald. 

s, Maximale voorraad Op basis van de potentiele restvoorraad oorzaken kan de maximale 
voorraad warden berekend . De min 1 is gebaseerd op he! feit dat he! 
bestelsysteem pas besteld als de voorspelde systeemvoorraad onder 
de minimale voorraad komt. 

M; Minimale voorraad De minimale voorraad in DIS is MAX (X • gemiddelde vraag, Y • 
schapcapaciteit , Z • het aantal facinqs) . 

Q, Collo grootte De verpakkingsgrootte in consumenten eenheden. 

Max {µ;1(L,,+R,1)} = Maximale gemiddelde In dit element worden de volgende drie potentiele restvoorraad 
MaxRLµ vraag gedurende Review oorzaken gecombineerd : 

periode en lead time . De gemiddelde vraag (µ) 
(inclusief vultijd) . De maximale afzetoverbrugging tussen twee vu lmomenten 

(Max R) . De periode van het bestellen tot het vullen waarover een 
voorspelling gemaakt moet worden (L) 

lndien er vanaf het bestelmoment tot het levermoment geen verkopen 
plaatsvinden, moet de verwachte afzet gedurende de Lead time (L) en 
de verwachte afzet tot he! volgende levermoment (R) samen in het 
schap passen . Het bestel- en aneverschema word! dus vervangen 
door slechts een variabele. 

Tabel 7.2: Excess shelf space vanabelen 

lndien de werkelijke schapcapaciteit gelijk is aan de maximale voorraad kan er bij een goed 
operationeel winkelproces nooit restvoorraad ontstaan. Bij een E; 2! 0 is er dus nooit restvoorraad. 

Theoretisch gezien is er a/leen kans op restvoorraad als geldt: E; < 0 

In het geval dat de E; negatief is spreken Broekmeulen et al. (2004) van een 'underfaced ' 

product. De negatieve E; waarde geeft de maximale mogelijke restvoorraad aan. - LE; (E; < 0) 

is dus de maximaal mogelijke restvoorraadhoogte van alle producten. De maximaal mogelijke 
restvoorraad van de geselecteerde layouts in de pilotwinkel bedraagt 6300 CE. Dit is inderdaad 
hoger dan de gemeten maximale restvoorraad in de pilotwinkel van 5400 CE (bijlage 10). De 
kans dat namelijk alle producten tegelijkertijd de maximale restvoorraadhoogte bereiken is vrijwel 
gelijk aan nul. 

Bovenstaande theorie wordt ondersteund door de bevindingen die volgen uit de TU/e 
simulatietool. De simulatie resultaten laten zien dat er een duidelijk omslagpunt is bij E; = 0 en er 
alleen restvoorraad is voor producten met een negatieve E; waarde (Zie figuur 7.3). Daarnaast is 
in bijlage 12 te zien dat indien de E; kleiner is dan 0 er relatief vaker een 00S gemeten is in de 
pilotwinkel terwijl er restvoorraad is . 

lnteressant om te vermelden is dat indien er aan de logistieke eisen (§1.6) van Jumbo wordt 
voldaan de E; wel negatief kan zijn. In het geval van de pilotwinkel voldoet 88% van de 
geselecteerde producten aan de logistieke eisen die Jumbo stelt, maar heeft slechts 69% een E; 
;:: 0. In bijlage 13 is een rekenvoorbeeld te zien waarin onder andere wordt aangetoond dat de E; 
gelijk is aan de maximale restvoorraad en dat een product dat voldoet aan de logistieke eisen 
een negatieve E; kan hebben. 
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Een negatieve E; kan dus door de samenhang van meerdere zaken veroorzaakt worden. In het 
voorbeeld in bijlage 12 is dit duidelijk te zien. Het is niet eenduidig een collo probleem, een 

~". u• • • : : r,,_ 
··.• ,I II :uu1u1 :.11 -

Collogrootte probleem S/Q < 1 

Minimalevoorraad probleem S/(M-1 )<1 

omzetoverbrugging probleem 
of een veiligheidsvoorraad 
probleem. In sommige 
gevallen is de oorzaak van de 
negatieve E; echter wel 
duidelijk toe te wijzen aan een 
of twee restvoorraad 
oorzaken. Dit is samengevat in 

Combinatie van een minima/e voorraad en co/lo probleem S/(Q+M-1 ) < 1 

Afzetoverbruggingsprobleem S/µ < MAX R 

Afze t + levertijd overbruggingsprobleem Si µ < MAX RL 

tabel 7.3. Tabel 7.3: lndicatoren restvoorraad oorzaken 

7.2 lnvloed winkelbijvulfrequentie op de restvoorraadhoogte 

In deze paragraaf wordt de invloed van de winkelbijvulfrequentie van de restvoorraad op de 
gemiddelde restvoorraadhoogte besproken. De restvoorraadhoogte is van belang aangezien uit 
hoofdstuk 6 is gebleken dat OOS kunnen ontstaan als gevolg van de hoogte en de samenstelling 
van de restvoorraad. 

7.2 .1 lnvloed winkelbijvulfrequentie per afzetgroep 

Uit interviews is gebleken dat in alle winkels 
op elk moment restvoorraad aanwezig is, zelfs 
als er zeer frequent wordt bijgevuld . Dit 
fenomeen wordt uitgelegd met behulp van de 
volumeverdeling van de restvoorraad van 
slowmovers en fastmovers in figuur 6.2. In de 
pilotwinkel bestaat minimaal 16% van de 
restvoorraad uit producten met een afzet 
kleiner dan een CE per week. Figuur 7.1 geeft 
het restvoorraadhoogte verloop bij zes keer 
en een keer per week (aan het einde van de 
week) restvoorraad bijvullen van slowmover 
product X. Deze figuur is correct wanneer er 
uit wordt gegaan van het feit dat er een CE 
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6 keer per week bijvul len 

Figuur 7.1: Restvoorraad slowmovers 

per twee weken wordt verkocht, de restvoorraadhoogte drie CE bedraagt en het schap vol is na 
het vullen van de vracht. Er is heel duidelijk te zien dat de bijvulfrequentie in het geval van een 
slowmover slechts een zeer beperkte invloed heeft op de restvoorraadhoogte. 

Het restvoorraad verloop van fastmovers ziet er heel anders uit. 
In de pilotwinkel bestaat 21 % van de restvoorraad uit fastmovers 
met een afzet groter of gelijk aan 30 CE per week. Figuur 7 .2 
geeft het restvoorraadhoogte verloop bij zes keer per week 
bijvullen en alleen bijvullen voor het vullen van de nieuwe vracht 
van fastmover product Y weer. Dit geldt indien de afzet op 
zaterdag , maandag en dinsdag respectievelijk 120, 48 en 48 CE 
is, de restvoorraad 216 CE bedraagt en het schap vol is na het 
vullen van de vracht op vrijdag . Er is heel duidelijk te zien dat de 
bijvulfrequentie van een fastmover grote invloed heeft op de 
restvoorraadhoogte. 

Figuur 7 .1 maakt inzichtelijk dat een gedeelte van de 
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restvoorraadhoogte vrijwel onafhankelijk is van de Figuur 7.2: Restvoorraad fastmovers 
bijvulfrequentie en figuur 7.2 maakt inzichtelijk dat een ander 
gedeelte van de restvoorraad wel afhankelijk is van de bijvulfrequentie. In figuur 6.2 is te zien dat 
een groot gedeelte van de producten tussen deze twee extremen inzitten . In de volgende 
paragraaf wordt dan ook onderzocht wat de gemiddelde restvoorraadhoogte is. 
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7.2.2 Verband gemiddelde restvoorraadhoogte en E; 

Middels de TU/e simulatietool is er op productniveau onderzocht of er een verband is tussen de 
E; en de gemiddelde restvoorraadhoogte. Figuur 7.3 laat zien dater een duidelijk lineair verband 
is tussen de gemiddelde restvoorraadhoogte van product i en de E;. Bij elke bijvulfrequentie 
bleek dit verband aanwezig te 
zijn. De verbanden tussen de 
E; en de gemiddelde 
restvoorraadhoogte bij 
verschillende bijvulfrequenties 
kunnen niet verge le ken 
warden 13

. Wei kan er gekeken 
warden wat het verband 
tussen de E; en de gemiddelde 
restvoorraadhoogte in de 
meest ideale situatie is. Er is 
dan ook bepaald wat het 
verband is bij zes keer per 
week bijvullen met 

• 
•• 

-200 

Gemiddelde restvoorraadhoogte (bijvulfrequentie 6x per week) 

• • • 

-150 -100 

Ei (CE) 

100 
---90-+------I 

- - --70-+------I 

-

-50 0 50 

restvoorraad. Middels lineaire 
regressie is het volgende 
verband achterhaald : 

Figuur 7.3: Relatie E;en gemiddelde restvoorraadhoogte 

Gemiddelde restvoorraad hoogte van product i = -0,28 x E; (E; < 0) hierbij geldt R2 = 0,88 

De totale gemiddelde restvoorraadhoogte bij zes keer per week de restvoorraad vullen bedraagt 

dus: / = -0,28 L E; (E; < 0). De som van de E; (E; < 0) van de geselecteerde layouts in de 

pilotwinkel bedraagt -6300 CE. De gemiddelde restvoorraad van de geselecteerde layouts in de 
pilot winkel bij dagelijks bijvullen bedraagt volgens het bovenstaande lineaire model dus 1800 CE 
(ongeveer 5 a 6 rolcontainers) . Dit is volgens de assistent store manager aan de lage en kant en 
minder dan de gemeten 5400 CE. Er kan dus gesteld worden dat 1800 CE de laagste mogelijke 
restvoorraadhoogte is. Dit is echter nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid. Er kan dus gesteld 
worden dat ondanks de hoge bijvulfrequentie er een aanzienlijk hoeveelheid restvoorraad 
aanwezig is. 

De bevinding dat de bijvulfrequentie van restvoorraad slechts beperkte invloed heeft op de 
gemiddelde restvoorraadhoogte is tegenstrijdig met de veronderstelling die er binnen Jumbo 
heerst. Men is namelijk in de veronderstelling dat de totale restvoorraad grotendeels weggewerkt 
kan warden door heel frequent de restvoorraad bij te vullen . Winkels worden namelijk 
aangemoedigd frequent de restvoorraad bij te vullen . Uit de formule blijkt duidelijk dat de 

restvoorraad verlaagd kan worden door de waarde van - IE; (E; < 0) te verlagen . 

7.3 Afzetverlies als gevolg van onvoldoende schapbevoorrading 

In deze paragraaf wordt besproken welke producten bij onvoldoende schapbevoorrading 
resulteren in een 00S met een hoog afzetverlies als gevolg. Eerst wordt de maximale 
afzetoverbrugging besproken , dan de producten die resulteren in het meeste afzetverlies en 
tenslotte de relatie tussen het afzetverlies en de verschillende variabelen . 

7.3.1 Maximale afzetoverbrugging 

'' l:lij I kccr per week restrnorrnad bij\"ll llen 1rnrd1 de ges imu kerck POS data in hoge mate 1·crrn ild doo r de ge miste , ·erkopen. I let ,·erschil 
in de bestclde hoe,·eelhe id bij ,·erschillende bijnilfreq uent ies kan hi erdoor oplopen 101 rnec rdcrc co lli per ll'eek en hedt invloed op de 
(rest)1 oorraadhoog1e. De res trnorrnaclhoog tc bij 1·crschilkndc bijvulfrequentics kunncn dan oo k ni et ,·ergekken ll'orden . 
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De invloed van de bijvulfrequentie is van directe invloed op de hoogte van het afzetverlies. Bij het 
restvoorraadbijvulproces gaat het net als bij het bestel- en afleverschema om de maximale 
afzetoverbrugging tussen twee bijvulmomenten. In dit geval is de levertijd (L) vrijwel 
verwaarloosbaar en is alleen relevant hoe vaak en wanneer de schappen met restvoorraad 
worden bijgevuld. De maximale afzetoverbrugging is dus de maximale afzet tussen twee 
bijvulmomenten uitgedrukt in de procentuele weekafzet. lndien er vaker dan een keer en minder 
dan zes keer per week restvoorraad wordt bijgevuld, moet het bijvulmoment zo gekozen worden 
dat de maximale afzetoverbrugging tussen de bijvulmomenten zo klein mogelijk is. In tabel 7.5 is 
te zien wat de kleinst mogelijke maximale afzetoverbrugging is op basis van het gemiddelde 
trading profile (bijlage 11 ). Er wordt vanuit gegaan dat net als in de huidige situatie alleen wordt 
bijgevuld na openingsuren. Het verschil tussen vier, vijf of zes keer bijvullen is vrijwel 
verwaarloosbaar. Ook blijkt uit de tabel dat indien een winkel minder dan drie keer per week 
restvoorraad bijvult er een inconsistentie is tussen de bijvulfrequentie en de logistieke regel SIµ ~ 
0,4 (§1 .6) die wordt gehanteerd bij het maken van schappenplannen. 

1: .. . "'"" • '" " "'" .. 
I 

100% N.v.t. 

2 51% Do+ Za 

3 40% Ma+ Do+ Vr 

4 30% Di + Do + Vr + Za 

5 27% Di + Wo + Do + Vr + Za 

6 27% N.v.t. 

Tabel 7.5: Maximale afzetoverbrugging tussen b11vulmomenten 

7.3.2 Relatie afzetverlies en S/µ 

Uit interviews en een meeting in het kader van excellentie op de werkvloer, is gebleken dat alle 
winkels minimaal een keer per week de schappen met restvoorraad bijvullen . Er geldt dus een 
maximale afzetoverbrugging van 100%. Oat betekent dat producten met een negatieve E;, maar 
een SIµ ~ 1 theoretisch geen 00S kunnen hebben terwijl er restvoorraad is (indien een 
deterministische vraag wordt verondersteld). De relatie tussen o.a . de SIµ en het afzetverlies 
door onvoldoende schapbevoorrading (vanaf nu afzetverlies) is onderzocht door gebruik te 
maken van de TU/e simulatietool en metingen in de pilotwinkel. In figuur 7.4 is het afzetverlies als 
gevolg van onvoldoende schapbevoorrading uitgezet tegen de SIµ bij een keer per week 
restvoorraad bijvullen. 

Afzetverlies door onvoldoende schapbevoorrading bij 1 x restvoorraad bijvullen 
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Figuur 7.4 laat 
Figuur 7.4: Afzetver/ies door onvoldoende schapbevoorrading 
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afzetverlies licht begint te stijgen vanaf SIµ < 1, 1 en niet bij SIµ < 1. Ook in figuur 5.9 ligt het 
omslagpunt bij SIµ= 1, 1. Deze empirische constatering is wellicht toe te schrijven aan de variatie 
van de (stochastische) weekvraag. Een opvallend fenomeen is de enorme toename van het 
afzetverlies vanaf SIµ :5 0,5 voor alle winkels . De stijging , die afhankelijk is van een aantal 
variabelen zoals de MaxRL, wordt in paragraaf 7.3.3 besproken. Het afzetverlies voor producten 
met SIµ > 0,5 is , ongeacht de MaxRL, vrijwel altijd kleiner dan vijf CE per week. In de 
onderstaande tabel staat het cumulatieve afzetverlies. Er is duidelijk te zien dat voor 6% van de 
producten geldt SIµ :5 0, 5. Deze selectie resulteert in 90% van het afzetverlies en is 
verantwoordelijk voor meer dan 30% van de afzet. De SIµ waarde is onafhankelijk van de soort 
winkel. Het percentage producten waarvoor geldt SIµ :5 0,5 verschilt natuurlijk wel per winkel en 
is afhankelijk van de afzetdruk per meter DKW (zie paragraaf 9.4 tabel 9.2). Het percentage 
producten waarvoor geldt SIµ :5 0,5 bedroeg in de pilotwinkel slechts 2% en deze producten 
werden meerdere keren per week bijgevuld . Desalniettemin heeft deze categorie in 40% van het 
afzetverlies geresulteerd. 

SIµ !> 0.5 90% 6% 40% 2% 

0. 5 < SIµ < 1. 1 9% 16% 40% 8% 

SIµ <!. 1.1 1% 78% 20% 90% 

• *De omzetdruk per dkw meter (€/m) is het gewogen gemiddelde van de drie winkels waarvan de data is gebru ikt. 

Tabel 7.6: Afzetverlies en percentage producten per SIµ categorie 

7.3.3 Model ter verklaring van het afzetverlies 

Het meeste afzetverlies wordt veroorzaakt door de categorie producten waarvoor geldt SIµ :5 0, 5. 
Uit interviews is duidelijk gebleken dat winkels slechts een beperkt aantal producten extra 
aandacht kunnen en willen geven . Zoals eerder vermeld is uit interviews en een bijeenkomst met 
alle assistent store manager gebleken dat alle winkels minimaal een keer per week de 
restvoorraad bijvullen . Gezien de geformuleerde ontwerpopdracht is er dan ook voor gekozen om 
te onderzoeken welke soort producten binnen de categorie SIµ :5 0, 5 resulteren in het grootste 
afzetverlies bij een keer per week restvoorraad bijvullen. Er dient ook opgemerkt te worden dat 
de logistieke regel SIµ :::: 0,4 die gehanteerd wordt bij het ontwerpen van schappenplannen op 
basis van de bovenstaande bevinding minimaal aangepast dient te worden naar SIµ:::: 0,5. 

Middels lineaire regressie met achterwaartse eliminatie is een model opgesteld dat het 
afzetverl ies benadert voor de selectie producten waarvoor geldt: SIµ :5 0,5, E; < 0 en SI Q:::: 0,5. 
lndien E; :::: 0 is er geen restvoorraad en dus geen probleem met het bijvullen van restvoorraad . 
Voor alle producten waarvoor geldt SIµ :5 0,5 geldt ook E; < 0. Met de voorwaarde SIQ :::: 0,5 
worden de producten verwijderd waarvan de schapcapaciteit te klein in het systeem staat (§8.5). 
Als uitgangsbasis voor de achterwaartse eliminatie zijn alle variabelen genomen die ook 
terugkomen in de E; formule . Het geconstrueerde model is valide en de verklarende variabelen 
zijn significant bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,01. De richting van de 
regressiegewichten is gecontroleerd en er is gekeken of de onderlinge correlatie van de 
verklarende variabelen niet groter was dan 0,9. Aan al deze voorwaarden is voldaan. Het model 
heeft een aangepaste R2 van 0,93. De verklaarde variantie is dus hoog, het aantal verklarende 
variabelen is beperkt en de selectie is groot (n=779). Volgens Van den Bercken et al. (2003) mag 
er dan ook gesteld worden dat er sprake is van een goed model. 

Afzetverlies = 1,61 - 1,65S + 0,64M + 0,36Q + 0,90MaxRL *µ (SIµ :5 0,5) 

Aangezien de MaxRL niet in het DIS systeem op productniveau wordt bijgehouden is deze 
variabele bij alle producten met een gelijk bestel- en afleverschema vervangen door een 
afgeronde waarde MaxRL9em_ Winkels die drie keer beleverd worden in de simulatie hebben een 
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MaxRL die varieert tussen de 0,66 en 0,71. Deze waarden zijn vervangen door 0,7. De winkel die 
zes keer beleverd wordt heeft een MaxRL die varieert tussen de 0,47 en de 0,53. Deze waarden 
zijn vervangen door 0,5. Hierna is er opnieuw een model geconstrueerd. Dit leverde een 
vergelijkbaar model op met een gelijke aangepaste R2 van 0,93. Dit model ziet er als volgt uit: 

Afzetver/ies = 0,59- 1,63S + 0,65M + 0,41Q + 0,88MaxRL9em*µ (SIµ :5 0,5) 

Middels achterwaartse eliminatie is op een vergelijkbare manier onderzocht of er een model 
geconstrueerd kon worden voor het procentuele afzetverlies. Als uitgangsbasis voor de 
achterwaartse eliminatie zijn de variabelen zoals ze in de E; formule staan genomen gedeeld 
doorµ plus SIM en SI Q vanwege hun mogelijke relevantie. De procedure en gehanteerde criteria 
zijn identiek aan de eerder beschreven achterwaartse eliminatie. Het herleide model heeft een 
aangepaste R2 van 0,85. De verklaarde variantie is dus hoog en er mag ook in dit geval van een 
goed model gesproken worden . Dit model ziet er als volgt uit: 

% afzetverlies = 28,62- 128, 14(SIµ) + 46,60(QIµ) - 2,46(SIM) + 49, 12MaxRL (SIµ :5 0,5) 

lndien de MaxRL wordt vervangen door een afgeronde waarde MaxRL9em , dan levert dit ook 
voor het procentuele afzetverlies een vergelijkbaar model op met een gelijke aangepaste R2 van 
0,85. Dit model ziet er als volgt uit: 

% afzetver/ies = 27,49- 128,38(SIµ) + 46, 17(QIµ) - 2,41(SIM) + 50,38MaxRL9em (SIµ :5 0,5) 

Uit interviews bij Jumbo is gebleken dat sommige winkels voor het bepalen van verschillende 
bijvulfrequenties een onderscheid maken in de producten op basis van de afzet. De afzet wordt 
meestal uitgedrukt in colli per week. lmpliciet wordt er dus vanuit gegaan dat alle producten een 
min of meer gelijk procentueel afzetverlies hebben. lndien voor dezelfde producten het 
afzetverlies wordt bepaald aan de hand van deze variabele , dan resulteert dat in een model met 
een aangepaste R2 van 0,55. Dit model ziet er als volgt uit: 

Afzetverlies = -5, 16 + 3,06{µI Q) (SIµ :5 0,5) 

In figuur 7.5 is de relatief grote 
spreiding van het afzetverlies te 
zien voor de selectie SIµ :5 0,5. 
Het bepalen van het afzetverlies 
op basis van de afzet is dus niet 
meer dan een aardige vuistregel 
die beduidend slechter is dan de 
geconstrueerde modellen. 

Er is ook gekeken naar de 
mogelijkheid om de bijvul
frequentie van de restvoorraad 
als variabele in de modellen op 
te nemen. Er is reeds vermeld 

Afzetverlies bij 1 x restvoorraad bijvullen ( S/µ :5 0,5 en S/Q ~ 0,5) 

100 

90 f----~ --- ------------~ 

80 -
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dat bij meer dan een keer en Figuur 7.5: Relatie afzetverlies en afzet (µIQ) 

minder dan zes keer 
restvoorraad bijvullen de momenten zo gekozen moeten worden dat de maximale 
afzetoverbrugging tussen de bijvulmomenten zo klein mogelijk is. De simulatie scenario 's 
voldeden niet aan deze voorwaarde en vanwege de tijdsduur is dit punt niet verder onderzocht. 
Dit is een interessant punt voor verder onderzoek. 
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In deze paragraaf warden de meest belangrijke bevindingen uit dit hoofdstuk samengevat. 
• Er is een duidelijk verband aangetoond tussen de schapcapaciteit, de collo grootte, de 

minimale voorraad , de afzet en het bestel- en afleverschema bij het ontstaan van 
restvoorraad. Dit verband is niet terug te vinden in de logistieke Jumbo regels (§1 .6) die 
warden gehanteerd bij het maken van schappenplannen. 

• Producten met een negatieve E; hebben kans op restvoorraad. lndien het aantal 
producten met restvoorraad verminderd moet warden dient dus het aantal producten met 
een negatieve E; verminderd te warden. 

• De (gemiddelde) restvoorraadhoogte is afhankelijk van de waarde van - IE; (E; < 0). 

lndien de totale restvoorraadhoogte verlaagd moet warden dient deze waarde dus 
verlaagd te warden. De winkelbijvulfrequentie heeft slechts een beperkte invloed op de 
restvoorraadhoogte. 

• lndien er vaker dan een keer en minder dan zes keer per week restvoorraad wordt 
bijgevuld, moet het bijvulmoment zo gekozen warden dat de maximale afzetoverbrugging 
tussen de bijvulmomenten zo klein mogelijk is. De winkels dienen minimaal drie keer per 
week de schappen met restvoorraad bij te vullen , anders is er een inconsistentie tussen 
de bijvulfrequentie en de logistieke regel SIµ ~ 0,4 die wordt gehanteerd bij het maken 
van schappenplannen. 

• Er is aangetoond dat indien er een keer per week restvoorraad wordt bijgevuld, er een 
explosieve toename van het afzetverlies is voor producten waarvoor geldt SIµ =,; 0,5. 
Producten waarvoor geldt SIµ > 0, 5 hebben vrijwel nooit een afzetverlies grater dan vijf 
CE/week. 

• Het afzetverlies bij een keer per week restvoorraad bijvullen kan verklaard warden met 
een model dat naast de afzet ook de schapcapaciteit , de minimale voorraad , de collo 
grootte en de MaxRL als variabelen bevat. De afzet alleen als variabele is niet meer dan 
een vuistregel voor het verklaren van het afzetverlies. 
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Hoofdstuk 8: Risico OOS lijst 

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt hoe de bevindingen uit hoofdstuk 7 in praktijk gebracht 
kunnen worden om OOS en het daaruit voorvloeiend afzetverlies als gevolg van een te lage 
bijvulfrequentie te beperken. In paragraaf 8.1 worden de ontwerpmogelijkheden besproken en in 
paragraaf 8.2 worden de ontwerpvarianten vergeleken . In paragraaf 8.3 worden de mogelijke 
algoritmen van de geselecteerde ontwerpvariant vergeleken en uiteengezet wat voor extra inzicht 
dit oplevert. In paragraaf 8.4 worden de kosten en baten besproken en in paragraaf 8.5 wordt 
tenslotte de ontwerpspecificatie beschreven. 

8.1 Het ontwerp 

De winkels zijn zich bewust van het feit dat bepaalde producten meer frequent moeten worden 
bijgevuld, maar vanwege de hoge handlingkosten gebeurt dit slechts in beperkte mate. In 
hoofdstuk 7 is reeds vermeld dat sommige winkels voor het bepalen van verschillende 
bijvulfrequenties een onderscheid maken tussen producten op basis van de afzet in colli per 
week. Meestal komt het erop neer dat enkele layouts (zie tabel 8.5) vaker worden bijgevuld . Een 
structureel inzicht in alle producten die meer frequent moeten worden bijgevuld ontbreekt echter. 
Uit interviews is gebleken dat winkels wel behoefte hebben aan dit inzicht. Er wordt echter ook 
direct vermeld dat ze slechts een beperkt aantal producten extra aandacht kunnen geven. Met 
behulp van de bevindingen in hoofdstuk 7 worden er twee ontwerpvarianten onderscheiden: 

1. Lokale ontwerpvariant: Er wordt periodiek een winkelspecifieke lijst gegenereerd met een 
overzicht van de producten die resu/teren in het meeste afzetverlies bij een te /age 
bijvulfrequentie. Dit is de Risico OOS producten lijst (ROOS-lijst) . 

2. Centrale ontwerpvariant: Er wordt periodiek op basis van gemiddelde verkopen per cluster en 
de centrale schappenplannen een lijst gegenereerd met producten die bij a/le winkels resu/teren 
in het meeste afzetverlies bij onvoldoende schapbevoorrading. 

lndien de lijst per winkel wordt gebruikt om bepaalde producten extra aandacht te geven zal het 
duidelijk zijn dat de ROOS lijst veel betrouwbaarder is. De centrale lijst wordt tenslotte bepaald 
aan de hand van gemiddelden en niet aan de hand van winkelspecifieke data. De meerwaarde 
van de centrale lijst is echter dat er wordt bepaald welke producten voor de meeste winkels 
resulteren in het hoogste afzetverlies . Met deze lijst kan in het distributiecentrum vervolgens een 
aparte family groep worden ingericht zodat alle winkels kant en klare rolcontainers krijgen met 
producten die ze meer frequent moeten bijvullen . De centrale ontwerpvariant is dan ook de 
centrale lijst in combinatie met de aangepaste levering. 

8.2 Vergelijk van de ontwerpvarianten 

In deze paragraaf wordt met behulp van de ontwerpcriteria van Kusters et al. (2000) en de 
ontwerpspecificaties van Van Aken et al. (2001) de twee ontwerpvarianten vergeleken . Dit wordt 
gedaan op basis van de hanteerbaarheid, economische verantwoording en acceptatie door de 
betrokkenen. In bijlage 14 zijn de voor- en nadelen per ontwerpcriterium samengevat. 

Op basis van de selectiecriteria is gekozen voor de lokale ontwerpvariant. De lokale 
ontwerpvariant scoort namelijk beter op zowel het gebied van de gebruikerseisen, de 
randvoorwaarden en de functionele eisen. De gebruikerseisen komen het meest overeen met de 
lokale ontwerpvariant waardoor het draagvlak voor deze variant in de winkels veel groter is. Een 
belangrijke randvoorwaarde is dat het ontwerp eenvoudig implementeerbaar moet zijn en past 
binnen het huidige beleid. Ook daaraan voldoet de lokale variant. Ook voldoet deze aan de 
functionele eis dat de winkels inzicht moeten krijgen in de lokale probleem producten. In § 8.3.2 
wordt aangetoond dat in de huidige situatie de top-50 lokale probleem producten per winkel 
minder dan 20 dezelfde producten bevatten. Dit is een zeer belangrijk argument om te kiezen 
voor de lokale ontwerpvariant. 
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8.3 Validatie van de algoritmen 

Nu er gekozen is voor de lokale ontwerpvariant dient er een keuze gemaakt te warden voor een 
van de algoritmen zoals herleid in hoofdstuk 7. Het betreft de volgende drie algoritmen: 

A1 : Afzetverlies = 0,59- 1,63S + 0,65M + 0,41Q + 0,88MaxRL9em*µ 

A2: Afzetverlies1 = [27,49- 128,38(S/µ) + 46, 17(Q/µ) - 2,41(S/M) + 50,38MaxRLgem ]*µ 

A3: Afzetverlies = -5, 16+ 3, 06(µ/Q) 

Alie drie de algoritmen zijn ontworpen om de producten die voldoen aan SIµ s 0,5 en S/Q 2: 0,5 te 
categoriseren op basis van het verwachte afzetverlies bij een keer per week bijvullen . Algoritme 1 
en 2 zijn nieuwe algoritmen herleid in hoofdstuk 5 en algoritme 3 is een wiskundige vertaling van 
de huidige werkwijze bij Jumbo. 

In hoofdstuk 7 is reeds een duidelijke ontwerpbeperking vermeld . Deze ontwerpbeperking is van 
toepassing op algoritme 1 en 2. De MaxRL9em wordt namelijk niet in het DIS systeem 
bijgehouden. De MaxRL9em is de maximale waarde van de levertijd plus de tijd tot het volgende 
vulmoment uitgedrukt in de procentuele weekvraag. In tabel 8.1 staan de kleinst mogelijke 
MaxRL9em waarden die behoren bij elke leverfrequentie14

. Hierbij wordt verondersteld dater 's 
ochtends wordt besteld en 's avonds wordt geleverd en gevuld. Er is duidelijk te zien dat er geen 
verschil is tussen vier, vijf of zes keer leveren 15

. 

r1111: : ,&•,1_: ... = •11.1: "" r • ..-1 ; r1t1,.: .. ; ' r: , . •r.• :,,. ·f - f ,\F-n;J~- - ' -r.(: =1•• ~ =1:IJ 

1 110% Di 

2 67% Ma + Vr 

3 60%' Ma+ do + Vr 

4 49% Di + Do + Vr + Za 

5 49% Ma + Wo + Do + Vr + Za 

6 49% n.v.t. 

*De pilot winkel heeft nu een MaxRL waarde van 70%. Deze kan echter eenvoudig teruggebracht warden naar 60% door op 
maandaa te vullen i.o.v. dinsdaa. 

Tabel 8.1: Klemst moge/1jke MaxRLgem 

Voor het instellen van de MaxRL9em kunnen twee alternatieven warden onderscheiden: 
1. Er kan per winkel een MaxRLgem waarde berekend warden zaals in haafdstuk 7 gedaan is, met 
behulp van het gemiddelde trading profile (bijlage 11 ). 
2. Er kan een standaardwaarde ter vervanging van de MaxRLgem warden genamen. 

Het tweede alternatief heeft als groot voordeel dat bij alle winkels exact dezelfde module 
ge·1nstalleerd kan worden. Het feit dat 85% van de winkels drie tot zes keer worden beleverd en 
dat uit tabel 8.1 blijkt dat de verschillen tussen de kleinst mogelijke MaxRL9em waarden voor deze 
winkels minimaal zijn , is ook een argument voor een standaardwaarde. Op basis van tabel 8.1 en 
de testen in de volgende paragrafen is gekozen voor de standaardwaarde van 0,55. 

Wanneer de MaxRL gem vervangen wordt door een standaardwaarde dienen er twee extra 
algoritmen getest en vergeleken te worden naast de reeds genoemde drie. Dit zijn de volgende 
twee algoritmen: 

" In de prakt ijk hebbcn de win kcl s a lk rnaa l andere srhe111a ·s in ,erband 111et de werklastspreid ing , ·an he t DC. 
1

-' De Ma xRL \\'aardc kan :ianzienl ijk n!rl aag<l \\'Orden bij mcerdc re le,·e ri ngen a ls de le,·e rt ijUcn verkort ,,·o rden en de ,Tacht t i_jdcns 
o pcningsur~n worth gevul d. Met m1me de mogelijkh e id om te vulkn tijdens open ingsurcn is e~n bcla ngrij kc \ 'OOrwaanlc. 
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A 1 b: Afzetverlies = 0, 59 - 1, 63S + 0, 65M + 0, 41 Q + 0, 88*0, 55*µ 

A2b: Afzetverlies1 = [27,49- 128,38(SIµ) + 46, 17(QIµ) - 2,41(SIM) + 50,38*0,55 ]*µ 

In deze paragraaf warden in totaal dus vijf algoritmen vergeleken en getest met behulp van: 
• Data uit de pilotwinkel (§ 8.3.1) 
• Data verkregen uit de TU/e simulatietool (§ 8.3.2) 

8.3.1 Validatie met pilotwinkel data 

Alvorens er begonnen is met het OOS project is er een database aangelegd waarin alle 
productkarakteristieken zijn opgeslagen. Deze database is een maand voor de daadwerkelijke 
OOS meting samengesteld. Met behulp van het selectie criterium SIµ :s; 0,5 is een lijst 
gegenereerd voor de geselecteerde layouts. Tabel 8.2 geeft een samenvatting van de 
karakteristieken van deze lijst. 

' ::, : 
. ~ ,. ,, .. :, .. .,,.., I 

Aantal SKU op de lijst: 40 1,9% van assortiment. 

Aantal SKU dat een of meerdere 8 20% van de SKU op de lijst is dus in een maand tijd een of meerdere malen 
keren OOS is gemeten terwijl er 00S geweest terwijl er restvoorraad was . 
restvoorraad was: 
Aantal SKU dat een of meerdere 27 68% van de SKU op de lijst is dus in een maand tijd een of meerdere malen 
keren OOS is gemeten (incl. de 00S geweest. 
bovenstaande 8) : 
Afzetverlies veroorzaakt door de 8 60 Dit is 40% van het totale afzetverlies veroorzaakt door SKU die 0 0S waren 
SKU die OOS waren terwijl er terwij l er restvoorraad was . 
restvoorraad was 
Aantal SKU die niet voldoen aan de 3 Tijdens het onderzoek is gebleken dat de schapcapaciteit niet altijd correct in 
eis S/Q ~ 0,5: het systeem staat. De SKU met te kleine schapcapaciteit in het systeem 

kunnen eenvoudig worden verwijderd door de voorwaarde S/Q:?: 0,5 toe te 
passen bij producten waarvoor geld! S/µ :5 0,5. Bij de pilotwinkel bleek dat 3 
soorten Ice tea niet vo ldeden aan de eis: S/Q :c: 0,5. De papierwaren en 
dergelijk vo ldeden wel aan deze eis. Zie ook § 8.4. 

Tabel 8. 2: Karakteristieken /ijst met producten waarvoor geldt: SIµ :s: 0, 5 

lndien de selectie had plaatsgevonden op basis van het hele DKW assortiment waren er naar 
schatting maximaal 100 tot 150 producten geselecteerd. lnteressant om te zien is dat 20% van 
de producten die op de lijst staan een of meerdere keren OOS zijn gemeten terwijl er 
restvoorraad was en hebben geresulteerd in 40% van het afzetverlies. De lijst is oak een 
uitermate goede indicator voor 'alle soorten' OOS, want bijna 70% van de producten zijn 
gedurende een maand tijd een of meerdere keren OOS gemeten . In figuur 5.9 is te zien dat 
producten waarvoor geldt SIµ :s; 0, 5 in meer dan 20% van het totaal aantal OOS hebben 
geresulteerd. 

Met behulp van de vijf algoritmen kunnen de geselecteerde producten gecategoriseerd warden 
op basis van het verwachte afzetverlies bij een keer per week bijvullen . Er warden drie 
indicatoren gebruikt om de algoritmen te vergelijken en te testen: 

1. Hoeveel van de producten die OOS waren bevinden zich in de top 15, berekend met behulp 
van elk algoritme. 
2. In hoeveel procent van het afzetver/ies hebben deze top 15 producten geresu/teerd. 
3. Bij hoeveel van de 40 producten, berekende het algoritme een negatief afzetver/ies. 
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Algoritme 1 3 

Algoritme 1 b 5 12 

Algoritme 2 4 23% 3 

Algoritme 2b 4 17% 9 

Algoritme 3 9% 4 

Tabet 8.3: Vergelijking algoritmen op basis van pilotwinkel data 

Tabel 8.3 laat duidelijk zien dat algoritme 1, 1 b, 2 en 2b een veel beter resultaat geven dan 
algoritme 3. Er kan geen uitspraak gedaan worden over het verschil tussen de top 15 lijst van 
algoritme 1, 1 b, 2 en 2b. Er is wel duidelijk te zien dat algoritme 1 b resulteert in het hoogste 
aantal producten met een negatief afzetverlies. 

8.3.2 Validatie met simulatie data 

De algoritmen worden nu vergeleken en getest door naar elke winkel apart te kijken . Met behulp 
van de TU/e simulatietool is het afzetverlies bij een keer per week bijvullen gesimuleerd. Per 
winkel is een selectie gemaakt van de producten die voldoen aan de eis: SIµ~ 0,5 en S/Q 2: 0,5. 
De voorlaatste rij in tabel 8.4 laat zien hoeveel producten per winkel voldoen aan deze 
voorwaarden . lnteressant om te vermelden is dat de top 50 producten per winkel grote verschillen 
vertonen . In het allerbeste geval staan er 20 dezelfde producten in de verschillende top 50 lijsten. 
Dit is een belangrijk argument om te kiezen voor de lokale ontwerpvariant. De 50 producten met 
het hoogste gesimuleerde afzetverlies zijn ter controle voorgelegd aan de assistent store 
manager van winkel een die in 2002 ook al werkzaam was. Hij herkende vrijwel alle producten als 
(toenmalige) probleemgevallen. Er zullen twee indicatoren gebruikt worden om de algoritmen te 
vergelijken en te testen : 

1. Er wordt gekeken in hoeverre de top 15, top 50 en top 100 producten met het hoogste 
gesimuleerde afzetverlies terugkomen in de top 15, top 50 en top 100 lijsten die berekend zijn 
met behulp van de a/goritmen. 
2. Er wordt weergegeven bij hoeveel procent van de producten elk algoritme een negatief 
afzetverlies heeft berekend. 
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W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 

Algoritme 1 14 13 14 35 48 49 77 92 97 89% 16% 

Algoritme 1 b 14 14 13 34 45 44 73 88 89 84% 16% 

Algoritme 2 14 14 14 33 48 49 72 95 97 88% 9% 

Algoritme 2b 14 15 14 33 47 46 70 91 93 85% 9% 

Algoritme 3 10 10 8 16 31 32 31 69 89 60% 11 % 

Aantal SKU per 435 230 114 435 230 114 435 230 114 
lijst S/µ~0,5 en S/ Q 
2: 0,5: 
MaxRL9em 0,5 0,7 0, 7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 

Tabel 8.4: Vergelijking algoritmen met simulatie data 

In tabel 8.4 wordt in de voorlaatste kolom de overall voorspellende waarde per algoritme 
gegeven. Deze waarde is berekend door te kijken hoeveel producten met het hoogste 
gesimuleerde afzetverlies daadwerkelijk terugkomen in de top 15, top 50 en top 100 lijsten van 
elke algoritme. Er dient vermeld te worden dat de overall voorspellende waarde logischerwijze 
afhankelijk is van de lengte van de lijst. Er is namelijk duidelijk te zien dat de verschillen tussen 
de winkels bij de top 15 lijst vrijwel verwaarloosbaar zijn, maar dat bij de top 100 lijst winkel een 
beduidend minder scoort dan winkel drie. 
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Er is wederom duidelijk te zien dat algoritme 1, 1 b, 2 en 2b beduidend beter zijn dan algoritme 3. 
De overall voorspellende waarden van algoritme 1 b en 2b zijn iets lager dan van algoritme 1 en 
2, maar nog steeds erg goed . In de laatste kolom is per algoritme te zien voor hoeveel producten 
een negatief afzetverlies is berekend. Met name op dit punt scoren algoritme 2 en 2b beter. 
Opvallend is dat de percentages tussen algoritme 1 en 1 b en tussen 2 en 2b niet verschillen in 
tegenstelling tot tabel 8.3. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de algoritmen 
geconstrueerd zijn op basis van de simulatiedata. 

Extra validatie: De algoritmen 1, 1 b, 2 en 2b zijn achterhaald met behulp van de simulatie data 
van alle drie de winkels. De algoritmen worden dus getest op basis van de data waarmee ze 
achterhaald zijn . Als extra validatie slag zijn daarom de algoritmen 1 en 2 nogmaals berekend, 
maar dan alleen op basis van winkel een en twee. Deze algoritmen waren vergelijkbaar met de 
algoritmen gevonden op basis van winkel een , twee en drie. De test is desalniettemin herhaald 
en de overall performance van alle drie de winkels bleef vrijwel onveranderd. 

8.3.3 Selectie algoritme 

Er kan met grote zekerheid geconcludeerd worden dat het voorspellen van het afzetverlies op 
basis van alleen de afzet (in colli) zoals dat nu bij Jumbo gebeurt beter kan. Algoritme 3 kan dan 
ook verworpen worden. Algoritme 1, 1 b, 2 en 2b voorspellen de producten met het hoogste 
afzetverlies in zowel de test met de pilotwinkel data als de simulatiedata beduidend beter. 
In de test met de simulatiedata is te zien dat algoritme 1 en 2 iets beter voorspellen dan algoritme 
1 b en 2b. In de test met de pilotdata is het verschil echter helemaal verwaarloosbaar. Algoritme 2 
en 2b scoren in zowel de test met de simulatiedata als met de pilotwinkel data beter op het aantal 
producten waarvoor een negatief afzetverlies is berekend. Gezien het grote 
implementatievoordeel dat behaald kan worden met een gelijke module voor alle winkels, het feit 
dat 85% van de winkels drie tot zes keer worden beleverd , de grote voorspellende kracht en het 
beperkt aantal producten waarvoor een negatief afzetverlies wordt berekend, geniet algoritme 2b 
dan ook de voorkeur: 

A2b: Afzetverlies = [27,49- 128,38(S/µ) + 46, 17(Q/µ) - 2,41(S/M) + 50,38*0,55 ]*µ 

Nu er een algoritme is gekozen dient er gekeken te worden of de data die verkregen wordt ook 
werkelijk leidt tot nieuwe inzichten voor de winkels. Dit wordt in de volgende paragraaf 
besproken. 

8.3.4 Vernieuwend inzicht met behulp van de ROOS lijst 

In paragraaf 8.1 is reeds vermeld dat winkels de restvoorraad van bepaalde layouts meer 
frequent bijvullen. lnteressant om te kijken is of de ROOS lijst tot nieuwe inzichten leidt. In tabel 
8.5 is in de eerste twee kolommen te zien van welke layouts op de ROOS lijsten staan en de 
laatste kolom geeft weer of de betreffende layouts meer frequent worden bijgevuld. 

-'•· 1~ ;t:, ,d~~k~ -~• I ""' •• . 1•1,r,1•111 : [:.J, 1/'.._ -~ 

.... ,. ... . . ; •1•L~11• 

r1 :.,,,,!,/,1•, • : .. 1'111 .-,,, 
·. IJll!0_-_. •,••·JI .. · 

10 Suiker Nee 173 Onderleggers Ja 

20 Koffie/ Thee Nee 180 Koffiemelk Nee 

40 Zuren en sauzen Nee 190 Frisd ranken Ja 

50 Soepen Nee 191 Sappen Gedeelte 

60 Margarines Gedeelte 192 Waters en Ice tea Ja 

70 Broodvervangers Gedeelte 231 Hondenvoer Nee 

100 Vlees/ visconserven Nee 232 Kattenvoer Nee 

110 Groentenconserven Nee 243 Schoonmaakmiddelen Nee 

150 Koek Nee 250 Papierwaren Ja 

170 Chips Ja 350 Zuivel houdbaar Gedeelte 

Tabet 8.5: Layouts met producten die meer frequent bijgevuld dienen te warden 
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Uit de tabel blijkt duidelijk dat meer dan de helft van de layouts op de ROOS lijst niet meer 
frequent warden bijgevuld. De layouts die momenteel meer frequent warden bijgevuld staan 
allemaal op de ROOS lijst. De ROOS lijst die wordt verkregen met behulp van het algoritme kan 
dus zeker tot extra inzichten leiden , aangezien deze op productniveau inzicht geeft in de risico 
producten . De winkels hebben aangegeven gefnteresseerd te zijn in een lijst waarop de 
producten per layout staan die meer frequent aangevuld moeten te warden. 

Daarnaast is de ROOS lijst een indicator (per winkel) of layouts onvoldoende ruimte krijgen, door 
te kijken of er relatief veel producten van een bepaalde layout op de lijst staan. In het geval van 
de pilotwinkel blijkt bijvoorbeeld dat 18% van de producten van de layout waters en ice tea op de 
ROOS lijst staan. 

Naast het feit dat winkels een beter inzicht krijgen in welke producten meer frequent bijgevuld 
dienen te warden is in paragraaf 8.3.2 oak geconstateerd dat bijna 70% van de producten die 
voldoen aan de eis S/µ ::;; 0,5 een of meerdere malen OOS zijn gemeten in slechts een maand 
tijd . De lijst kan de winkels dan oak inzicht verschaffen in de producten met een verhoogde kans 
op 'alle soorten' OOS. In figuur 5.9 is te zien dat producten waarvoor geldt S/µ::;; 0,5 in meer dan 
20% van het totaal aantal OOS hebben geresulteerd. 

8.4 Kosten en baten 

In deze paragraaf wordt een grove indicatie gegeven van de kosten en baten bij het gebruik van 
de ROOS lijst. De implementatie- en gebruikskosten kosten van de ROOS lijst zijn 
verwaarloosbaar. In figuur 8.1 is te zien hoe het omzetverlies is verdeeld per OOS groep. Stap 1 
is berekend met behulp van het gemiddelde afzetverlies van 2,7% (§5.2) en de totale Jumbo 
DKW omzet. Stap 2 is berekend met het feit dat in 24% van de OOS gevallen er restvoorraad 
aanwezig was 16 (§5.6) en stap 3 is berekend met het feit dat de producten waarvoor geldt S/µ ::;; 

Gern1~deld--;-~ 
DKW omzet 

500 11111/ll~ f l I· 

y 
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0,5 in de pilotwinkel voor 40% van het afzetverlies 
verantwoordelijk waren 17 (§ 7 .3.2). Er is te zien dat de 
producten die op de ROOS lijst staan naar schatting 
resulteren in meer dan vijf miljoen Euro omzetverlies. Door 
100 tot 500 producten die op de ROOS lijst staan, meer 
frequent met restvoorraad bij te vullen kan tot 1,3 miljoen 
Euro van dit verlies warden teruggebracht. lndien de 1,3 
miljoen Euro wordt vertaald naar het omzetverlies per week 
per winkel dan is dat ongeveer 350 Euro. Op winkelniveau 
dient men vervolgens de afweging te maken hoeveel 
manuur a 7 €/uur men extra wil besteden om dit 
omzetverlies en de ontevreden klanten te voorkomen. 
lndien het nakijken en eventueel bijvullen met restvoorraad 
per product gemiddeld 20 seconden duurt, dan duurt dit 
voor 200 producten een uur. Voor 42 Euro per week 
kunnen dus dagelijks 200 producten warden nagekeken en 
eventueel bijgevuld met restvoorraad . Als dit voor alle 
producten zou gebeuren dan zijn de kosten minimaal acht 
keer zo hoog (§6.4 ). Figuur 8. 1: Omzetverlies per categorie 

8.5 Ontwerpspecificatie 

In deze paragraaf wordt de ontwerpspecificatie besproken. In de vorige paragrafen is bewezen 
dat de lokale ontwerpvariant in combinatie met het juist algoritme goed werkt en tot 
vernieuwende inzichten leidt die van groat belang zijn voor de winkels. Met behulp van deze 
ontwerpspecificatie kan de lokale ontwerpvariant ge'fmplementeerd warden bij Jumbo. 

11
• I kt rel atie\ e afzct, erlies als gc,·o lg, an de OOS oorzaak schapbc\'oorrading met rt!s t, oo rraad is gdij k aan h~l relatic\'c aanta l 00S als 

ge1 olg 1·,111 ck OOS oorzaak schnpbc1 oorrading met r~s trnorrand. 
1
- Oc categoric S p '.:: 05 zorgt ook bij de o,·eri ge OOS ,·oor ongcn :cr -J0°o n rn hcl afzctn:rl ics. 
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Figuur 8.2 geeft de stappen weer die besproken warden voor de ontwerpspecificatie. De lokale 
ontwerpvariant wordt als een aparte module ingebouwd in de lokale DIS systemen . ------ --~-( " (1 •:n lH nr t·,,,~ rp1,ari?. f' I -.... ) 

------------ ~ -- --✓ ___ ] ___ _ 
: ll,ms: ,.,ing I 

- -_i- --' 
( ..... ----- -------....... 
\ Berf:'k<a, ru .' 
., ____ - - - ~· _,,.., 

Figuur 8. 2: Ontwerpspecificatie 

1:. ~JI • 'JL! • ; . ; I ;11:1,., ··""' I fJ.' :r.,, -
Afkorting : Omschrijving : 

s Schapcapaciteit 

M Minimale voorraad 

Q Collo grootte 

µ Gemiddelde weekafzet 

Input: Voor het kunnen maken van de 
berekening dienen er op productniveau een 
aantal variabelen beschikbaar te zijn. In tabel 
8.6 is te zien dat er vier variabelen op 
productniveau benodigd zijn voor de berekening 
met behulp van algoritme 2b. Deze variabelen 
zijn allemaal beschikbaar in de lokale DIS 
database. Figuur 8. 6: Benodigde input variabelen 

Berekening: De berekening die gemaakt dient te warden bestaat uit een viertal stappen . De 
berekening wordt gedaan met behulp van algoritme 2b dat geselecteerd is in paragraaf 8.4: 

Afzetverlies = [27,49 - 128,38(SIµ) + 46, 17(QIµ) - 2,41{SIM) + 50,38*0,55 ]*µ 

De MaxRL waarde 0,55 dient zo in de rekenregel ingegeven te zijn dat deze eenvoudig door de 
IT helpdesk kan warden aangepast. De volgende vier stappen dienen geprogrammeerd te 
warden in de module die in de lokale DIS systemen wordt ge·installeerd: 

Stap 1: Se/ecteer de producten die vo/doen aan de eis SIµ :s 0, 5. 
Stap 2: Optioneel: se/ecteer de producten die vo/doen aan de eis SIQ ~ 0, 5. 
Stap 3: Bereken per geselecteerd product het afzetverlies met behulp van algoritme 2b. 
Stap 4: Rangschik de producten per layout op basis van het berekende afzetverlies van hoog 
naar laag. 

De tweede stap is optioneel en alleen bedoeld om de producten waarvan de schapcapaciteit in 
het systeem kleiner is dan de werkelijk schapcapaciteit te verwijderen . Tijdens het onderzoek is 
namelijk gebleken dat de schapcapaciteit niet altijd correct in het systeem staat. Voor producten 
waarvoor geldt SIµ :s 0, 5 geldt vrijwel altijd SI Q ~ 0, 5. 

Output: De output van de lokale ontwerp variant is de ROOS lijst. Het meest belangrijke is dat de 
gebruiker in de winkel de ROOS lijst begrijpt en kan gebruiken. Uit interviews met assistent store 
managers en categorie management is gebleken dat men een overzichtelijke lijst wil krijgen met 
de producten gerangschikt per layout. Per layout dienen de producten gerangschikt te staan in de 
mate waarin ze leiden tot afzetverlies. Op de lijst dienen de volgende zinnen vermeld te warden: 
• Producten op deze lijst hebben een verhoogde kans op OOS 
• Producten op deze lijst dienen meer frequent bijgevuld te warden met restvoorraad uit het 

magazijn 
• Deze lijst geeft alleen de producten weer die met het DIS systeem warden besteld . 
• Deze lijst kan bepaalde producten wel of niet bevatten door een inconsistentie tussen de 

werkelijke schapcapaciteit en de schapcapaciteit in het systeem. 
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Aansturing: De uiteindelijk opdracht om de berekening uit te voeren en vervolgens de lijst uit te 
printen kan op twee manieren gebeuren: 
• De winkel geeft zelf de opdracht middels een druk op de knop. 
• De opdracht wordt elke periode automatisch uitgevoerd. 
Uit interviews is gebleken dat men gezien het belang van het OOS probleem beide manieren wil 
gebruiken. Op het lokale DIS systeem dient een opdrachtknop ge·,nstalleerd te worden in het 
menu USER DKW. Daarnaast dient de opdracht voor het berekenen en printen van de ROOS lijst 
om de twee weken automatisch op maandag 18 uitgevoerd te worden . 

In dit hoofdstuk is er een methode ontworpen die voor de winkels eenvoudig inzichtelijk maakt 
welke producten een verhoogde kans op OOS hebben en meer frequent moet worden bijgevuld 
met restvoorraad . In het volgende hoofdstuk wordt er gesproken over de mogelijkheid om de 
invloed van verschillende keuzen op de hoogte en de samenstelling van de restvoorraad te 
analyseren. 

1
·' Op zonJag word t de ,·oorspdling , ·an de n~ rkopen berekend . Op maanJag zi_jn dus de meest~ rccent t! wij zigingen , ·an de , ·oorspcll ing 

bcschikbaar in de DIS database. 
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Hoofdstuk 9: Restvoorraad Tool 

In hoofdstuk 6 en 7 is gebleken dat de restvoorraadhoogte en het aantal verschillende producten 
waar restvoorraad van is, de kans vergroten op een OOS. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe 
de bevindingen uit hoofdstuk 7 gebruikt kunnen worden om een tool te ontwikkelen die inzichtelijk 
maakt welk percentage van de producten kans op restvoorraad heeft en wat de 
restvoorraadhoogte is bij bepaalde parameterkeuzen. In paragraaf 9.1 worden eerst de 
functionele en gebruikerseisen beschreven. In paragraaf 9.2 wordt vervolgens de 
ontwerpspecificatie gegeven . Dan wordt in paragraaf 9.3 aangetoond tot wat voor inzichten de 
restvoorraadtool leidt en in paragraaf 9.4 worden de verkregen resultaten gevalideerd . 

9.1 Functionele en gebruikerseisen 

In hoofdstuk 7 zijn de oorzaken van het ontstaan van restvoorraad besproken . De formule die de 
samenhang van de oorzaken weergeeft --- ---._ 
is echter niet geschikt om snel en ,: ·R~stvoorraadtool ' l 

eenvoudig weer te geven wat voor 

Exogene 
variabelen 

~,,__~ ,. / 

----· ----
( ~ Berekening :1 
: ---------~ j Berekening op 

SKU niveau 

Berekening op 
aggregaal 111 veau 

__ l ___ ~_ 
( Data output ·) 

: '------- -------- : 
Endogene 
variabelen 

Parameter 
evaluatie 

invloed bepaalde parameterkeuzen 
hebben op het aantal producten met 
restvoorraad en de restvoorraadhoogte . 
Daarom is er gekozen een tool te 
ontwikkelen waarmee dit inzicht wel op 
een eenvoudige manier verkregen kan 
worden . De tool dient aan een aantal 
functionele en gebruikerseisen te 
voldoen (Van Aken et al. (2001) en Den 
Hartog (2005)) die zijn weergegeven in 
figuur 9.1. 

Figuur 9.1: Functionele eisen restvoorraadtool 

Algemeen: Binnen Jumbo is er momenteel geen inzicht in welke mate bepaalde potentiele 
restvoorraadoorzaken de restvoorraadhoogte en het percentage producten met kans op 
restvoorraad be'invloeden. Het eerste doel van de restvoorraadtool is dan ook inzicht verschaffen 
in de kwantitatieve invloed van bepaalde restvoorraadoorzaken. Het tweede doel is globaal 
inzicht verschaffen in de restvoorraadhoogte en het percentage producten met kans op 
restvoorraad in bepaalde soort winkels. De afdeling die verantwoordelijk is voor het verschaffen 
van interdisciplinaire inzichten binnen Jumbo is de afdeling Business Development. De 
medewerkers van deze afdeling zijn dan ook de toekomstige gebruikers van de tool en stellen 
derhalve enkele gebruikerseisen. De parameters van de potentiele restvoorraadoorzaken die 
gevarieerd moeten kunnen worden zijn respectievelijk de minimale voorraadinstellingen en de 
bestel- en afleverschema instellingen. Daarnaast moet de tool de mogelijkheid bieden om de 
omzetdruk aan te passen, zodat vergelijkbare winkels wat betreft grootte met een andere 
omzetdruk vergeleken kunnen worden. Tenslotte moet de tool eenvoudig op elke computer te 
gebruiken zijn . 

Data input: De gebruiker wil de tool gebruiksklaar opgeleverd krijgen. De gebruiker wil dus zelf 
geen winkeldata meer invoeren. De tool moet echter wel de mogelijkheid bieden de data in de 
toekomst te vervangen. 

Berekeningen: Met een druk op de knop dient de tool per product een aantal berekeningen uit te 
voeren . Met behulp van de berekende waarden op productniveau moeten vervolgens een aantal 
berekeningen op aggregaat niveau uitgevoerd worden. 

Data output: Tenslotte moet de tool op aggregaatniveau een overzicht geven van de endogene 
variabelen zodat de parameterkeuzen geevalueerd kunnen worden . Het aantal verschillende 
producten met restvoorraad en de restvoorraadhoogte (endogene variabelen) dienen dus 
uitgedrukt te worden in hoeveelheden die gangbaar en communiceerbaar zijn binnen Jumbo. 
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9.2 Ontwerpspecificatie restvoorraad tool 

In deze paragraaf wordt de ontwerpspecificatie besproken . Op 
basis van functionele en gebruikerseisen is er gekozen om de 
tool te programmeren in MS Excel. Dit is namelijk een 
veelvuldig gebruikte softwareapplicatie binnen Jumbo die 
relatief eenvoudig is te gebruiken. De samenhang van de 
individuele componenten is grafisch weergegeven in figuur 9.2. 

9.2.1 Management dashboard 

J JJJJ _jj 
supermarllten ■ 

--- --- -- --- -- -. 
Restvoorraad Tool 

Data input 

Berekening 

Data ou tput 

Figuur 9. 2: Restvoorraad tool 

' ' 

De output informatie waarin de gebruiker ge"interesseerd is wordt weergegeven op het 
management dashboard. Het management dashboard kan in drie onderdelen worden verdeeld: 
schapanalyse, leverfrequentieanalyse en minimale voorraad analyse. 

1. Schapanalyse: Bij de schapanalyse wordt weergegeven welk percentage van de schappen 
een van de volgende problemen hebben (§7.1 tabel 7.3), die resulteren in restvoorraad: 

• een afzetoverbruggingsprobleem 
• een collo probleem 
• een minimale voorraad probleem 
• een combinatie van een minimale voorraad en collo probleem 

2. Leverfrequentieanalyse: Bij de leverfrequentieanalyse wordt weergegeven wat de invloed 
van een bepaalde MaxRL (§5.1) parameterkeuze is op de restvoorraad. De invloed wordt 
weergegeven middels het percentage schappen met kans op restvoorraad , de maximaal 
mogelijke restvoorraadhoogte (in CE en in rolcontainers) en de minimale restvoorraad hoogte 
(in rolcontainers ). 

3. Minimale voorraad analyse: De minimale voorraad per product wordt berekend middels de 
formule: MAX (X * gemiddelde vraag, Y * schapcapaciteit, Z * het aantal facings) 
Bij de minimale voorraad analyse wordt de invloed van de individuele parameters X, Yen Z 
op de restvoorraad weergegeven middels het percentage schappen met kans op 
restvoorraad . Het management dashboard biedt de mogelijkheid twee individuele parameters 
in te stellen en vervolgens de derde parameter te varieren , zodat per parameter de relatie 
met betrekking tot de restvoorraad geevalueerd kan worden . 

Per onderdeel kan er gekozen worden om de informatie op layoutniveau of op winkelniveau te 
bekijken. Daarnaast is er op het management dashboard per onderdeel een aantal exogene 
variabelen en parameters te vinden die aangepast kunnen worden zodat er een 'what if' scenario 
kan worden verkregen. De exogene variabele die aangepast kan worden is de omzetdruk. De 
parameters die gewijzigd kunnen worden zijn de MaxRL instellingen en de X, Yen Z instellingen 
voor het berekenen van de minimale voorraad. 

9.2.2 Benodigde data input 

Er dienen op zowel product- als winkelniveau een aantal exogene variabelen ingevoerd te 
worden . Ook dienen de parameterkeuzen voor de MaxRL instellingen en de X, Y en Z 
instellingen voor het berekenen van de minimale voorraad ingevoerd te worden. Tabel 9.1 geeft 
de exogene variabelen en parameters op product- en winkelniveau weer die benodigd zijn voor 
de restvoorraad tool. De derde kolom geeft de locatie(s) weer waar de data binnen Jumbo te 
verkrijgen zijn. 
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: '. I -'~11:t. . I r: ........ 111, ! 
Exo ~ene variabelen op product niveau 

Schaocaoaciteit s DIS database 
Aantal facings F DIS database 
Gemiddelde weekvraag µ DIS database 

Sales explorer 
Co/lo grootte Q DIS database 

A series 
Subgroepnummer SG DIS database 

Sales exolorer 
Exogene variabelen op winkelniveau 

Omzetdruk {€Im DKW) 0 Kenaeta llen loaistiek 
Parameters 

Leverfrequentie MaxRL Kengetallen logistiek 
DKW exoort leverschema 

Minimale voorraad M (X. Y.Z) DIS database 
Tabet 9.1: Variabelen en parameters 

De DIS database is momenteel ongeschikt om data te exporteren naar andere applicaties zoals 
MS Excel. lndien de schapcapaciteit en het aantal facings benodigd zijn , dient hiervoor een 
aanvraag ingediend te worden bij de IT afdeling. De tool wordt dan ook kant en klaar opgeleverd 
met de exogene variabelen van de pilotwinkel en de winkels uit de TU/e simulatietool. 

De data input is dus een grote ontwerpbeperking. Als in de toekomst de DIS database eenvoudig 
toegankelijk wordt gemaakt kan er middels de logica van deze tool eenvoudig een analyse per 
winkel gemaakt worden . De supply chain afdeling kan dan bijvoorbeeld per winkel kijken welk 
bestel- en afleverschema in een aanvaardbare hoeveelheid restvoorraad resulteert en category 
management kan kijken of het centrale schappenplan niet tot hele grote restvoorraadproblemen 
leidt in bepaalde winkels. 

9.2 .3 Rekenregels voor berekening 

De restvoorraad tool dient een aantal berekeningen uit te voeren om tot de gewenste output te 
komen die te zien zijn op het management dashboard. In deze paragraaf worden de rekenregels 
en de eventuele aannamen die daarbij horen toegelicht. Ook wordt er kort besproken hoe de 
producten toegewezen worden aan een layout. 

Rekenregels: 

= X Q 1tml 
fool µ; _ ill/JIii Q . 

111/>III 

De tool moet de mogelijkheid bieden de omzetdruk, van de winkel waar de exogene variabelen 
van zijn ingevoerd, te varieren . Oat betekent dus dat de schapcapaciteit (S) niet verandert en 
alleen de afzet per product verandert. Er wordt aangenomen dat de gemiddelde afzetstijging van 
product i evenredig is aan de omzetdrukstijging van de hele winkel. 

De minimale voorraad is afhankelijk van de waarde van de individuele parameters X, Y en Z in 
combinatie met de gemiddelde afzet, de schapcapaciteit en het aantal facings. 

3. Ei = Si - Mi - MaxRL x JI; rnol - Qi + l 

Deze excess shelf space is reeds uitgebreid besproken in paragraaf 7.1. lndien de E; kleiner is 
dan O heeft een product kans op restvoorraad . De negatieve E; waarde geeft de maximaal 
mogelijke restvoorraadhoogte weer. 
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4. Tota le _ Maximaal _ mogelijke _ restvoorraadhoogte( C £ ) = - L E; (E; < 0) 

De totale maximaal mogelijke restvoorraadhoogte in CE is de som van alle negatieve E; waarden 
vermenigvuldigd met min een. 

-..;;;:, E 
5. Totale _ Ma.ximaal _ mogelijke _ restvoorraadhoogte(Q ) = - 7 Q; (E; < 0) 

De totale maximaal mogelijke restvoorraadhoogte in colli is de som van de negatieve E; waarden 
gedeeld door de bijbehorende collo grootte. 

l £ 
6. Totale Ma.rimaal mozelijke restvoorraadhoogte(Rolco' s ) = ___ -..;;;:,_; (E; < 0) 

- - ~ . - 32 45 L., Q . 
' I · I 

De totale maximaal mogelijke restvoorraadhoogte in rolcontainers is gelijk aan de totale 
maximale mogelijke restvoorraadhoogte in colli gedeeld door het aantal colli per rolcontainer. De 
waarde 32,45 is berekend aan de hand van de DKW uitslag gedeeld door de rolcontainer uitslag 
op het DC19

. 

7. Tota le _ M i11i111ale _ restvoorraadhoogte( CE ) = -0,28 x L E; (E; < 0) 

De totale minimale restvoorraadhoogte bij dagelijks bijvullen kan benaderd worden door de som 
van de negatieve E; waarden te vermenigvuldigen met -0,28. In paragraaf 7.2 is bewezen dater 
een lineair verband is tussen de gemiddelde restvoorraadhoogte van product i en de E;. Er is 
vastgesteld dat de verkregen waarde bij dagelijks bijvullen de laagst mogelijke 
restvoorraadhoogte is. De formule voor de totale minimale restvoorraadhoogte in colli en 
rolcontainers is gelijk aan de logica in formule 5 en 6. 

Aggregaat indeling: 

De restvoorraad tool biedt de mogelijkheid de informatie te bekijken op layout- of op 
winkelniveau. Voor de indeling op layoutniveau wordt er een conversietabel gebruikt, die de 
producten op basis van het subgroepnummer toewijst aan een layout. 

9.3 Resultaten output 

De restvoorraadtool is gebruikt om de geselecteerde layouts (tabel 2.1) in de pilotwinkel te 
analyseren met behulp van de schapanalyse, leverfrequentieanalyse en minimale voorraad 
analyse. In deze paragraaf worden enkele resultaten besproken. De overige resultaten zijn te 
zien in bijlage 15. 

1
" l.:r is gd~ozcn om met een gclij ke maat a ls het DC te werkc n. aa ngczien <l it i.:cn groo thcid is die b innen de o rganisatic bekend is. Bon~ndien 

is uit obsern llics geb lekcn dat de hocree lhe id res t\·oorraad in g roentekran en en igsz ins overccnkomt met de hoevi.:c lh e id pro ducten o p cen 
ru lco ntaincr (.i]00 IO I 350 C E ). 
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·•r. ••:"·· .- .. : 1•.1 :1 •1A.: ••• .;.1IIU: .-: ,, .:1~ ~ l ,',fTI:IJ. 1:r.r.r.ra 
Afzetoverbruooinqsprobleem S/µ < 0,5 2% Maximale restvoorraadhooqte 0,7 17 Rolco's 
Afzet + S/µ < 0,7 4% Minimale restvoorraadhooote 0,7 5 Rolco·s 
levertijdoverbruggingsprobleem Percentage schappen met kans 0,7 31% 
Colla probleem S/Q < 1 4% op restvoorraad (E, < 0) 
Minimale voorraad probleem S/(M-1) < 1 0% Maximale restvoorraadhooote 0,6 13 Rolco 's 
Combinatie van een minimale S/(Q+M-1) < 1 10% Minimale restvoorraadhoogte 0,6 4 Rolco·s 
voorraad en collo probleem Percentage schappen met kans 0,6 
MaxRL pi/otwinkef = 0. 7 op restvoorraad (E, < 0) 
M=Max(0. 1 'µ. 0. 15'S. 3'facings) M=Max(0. 1 'µ . 0. 15'S. 3'facings) 

Tabel 9.2: Schapanalyse Tabel 9.3: Leverfrequentieanalyse 

Schapanalyse: Er zijn twee opvallende bevindingen gedaan met behulp van de schapanalyse. 
Ten eerste blijkt dat 4% van de schappen een colloprobleem heeft en ten tweede dat 10% van de 
schappen een combinatie van een minimale voorraad en collo probleem heeft. Bij normale 
verkopen ontstaat er in deze gevallen per definitie restvoorraad tijdens het vullen van de nieuwe 
vracht. De MaxRL heeft hier geen invloed op. 

Leverfrequentie analyse: De leverfrequentie analyse laat zien dat de restvoorraadhoogte en het 
percentage schappen met kans op restvoorraad stijgt naarmate de MaxRL groter wordt. In bijlage 
15 is te zien welk bestel- en afleverschema overeenkomt met een bepaalde MaxRL waarde. In 
5.1.4 is vermeld dat de pilotwinkel de vracht 24 uur in het magazijn laat staan. Hierdoor heeft de 
pilotwinkel een MaxRL van 0,7. lndien maandagavond in plaats van dinsdagavond wordt 
bijgevuld, neemt de MaxRL af van 0,7 naar 0,6. De maximale restvoorraadhoogte neemt hierdoor 
af van 17 naar 13 rolcontainers (voor de geselecteerde layouts). lndien de pilotwinkel een MaxRL 
zou hebben van 0,5, dan neemt de maximale restvoorraadhoogte zelfs af naar 10 rolcontainers. 
Met de huidige MaxRL waarde heeft 31 % van de producten kans op restvoorraad. Uit de 
schapanalyse blijkt dat ongeachte de MaxRL waarde, eenderde (10%) van deze producten altijd 
kans op restvoorraad heeft. lndien de MaxRL waarde wordt teruggebracht naar 0,6 dan heeft 
27% van de producten kans op restvoorraad . Met de restvoorraadtool is dus aangetoond dat de 
MaxRL waarde in de pilotwinkel een grote invloed heeft op de maximale restvoorraadhoogte , 
maar slechts een beperkte invloed op het percentage producten met kans op restvoorraad. 

Minimale voorraad analyse: In bijlage 15 is de invloed van de individuele minimale voorraad 
parameter instellingen (X, Yen Z) op het percentage schappen met kans op restvoorraad te zien . 
Er is telkens een instelling gewijzigd, de andere twee parameter instellingen zijn gelijk gesteld 
aan de huidige instellingen. Er is te zien dat parameter Y (schapcapaciteit) en parameter Z 
(aantal facings) een grote invloed hebben op het percentage schappen met restvoorraad. De 
invloed van parameter X (afzet) is minimaal. 

9.4 Validatie 

In deze paragraaf worden eerst de output resultaten op basis van de pilotwinkeldata gevalideerd . 
Vervolgens wordt er gecontroleerd of de extrapolatie op basis van het verschil in omzetdruk 
goede resultaten oplevert. 

9.4 .1 Herkenbaarheidsvalidatie 

De gemiddelde restvoorraadhoogte die verkregen is met behulp van de restvoorraadtool is 
voorgelegd aan de assistent store manager om te valideren of de betreffende persoon de 
waarden in overeenstemming vindt met de werkelijkheid . Van Aken et al. (2001) noemen dit 
herkenbaarheidsvaliditeit. De assistent store manager vond een gemiddelde restvoorraadhoogte 
van vijf rolcontainers voor de geselecteerde layouts aan de lage kant, zelfs als er dagelijks zou 
worden bijgevuld . Hij dacht eerder rond de tien rolcontainers. De maximale mogelijke 
restvoorraadhoogte van 17 rolcontainers vond hij net iets te hoog. Hij dacht maximaal 15 a 16 
containers. Tijdens de meting op het moment dat de restvoorraad maximaal was zijn er 14 
rolcontainers gemeten. De genoemde waarden bevinden zich allemaal tussen de gemiddelde 
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restvoorraadhoogte en de maximale mogelijke restvoorraad , waarbij de gemiddelde 
restvoorraadhoogte bij dagelijks bijvullen aan de lage kant is. In de restvoorraadtool wordt dit dan 
ook aangeduid met de minimale restvoorraadhoogte. 

9.4.2 Validatie extrapolatie 

In deze paragraaf wordt gevalideerd of de resultaten die warden verkregen door het extrapoleren 
van de exogene variabalen overeenkomen met de werkelijkheid . De restvoorraadtool biedt 
namelijk de mogelijkheid de omzetdruk te varieren waardoor een extrapolatieslag gemaakt kan 
warden tussen twee winkels met een gelijk aantal schapmeter DKW, maar een andere 
omzetdruk. De validatie gebeurt 
met behulp van de exogene 
variabelen van winkel twee (W2) 
en winkel drie (W3) met de 
geselecteerde layouts (tabel 
2.1 ). Deze winkels hebben een 
vergelijkbaar aantal meters 
DKW schap, verschillen alleen in 
omzetdruk en de exogene 
variabelen zijn op hetzelfde 
tijdstip verkregen. Met behulp 
van winkel twee wordt er 
berekend wat de verwachte 
resultaten (W3*) zijn voor winkel 
drie. Vervolgens warden deze 
verwachte resultaten vergeleken 
met de werkelijke resultaten van 
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Figuur 9.3: Positionering van Jumbo winkels 

winkel drie. In figuur 9.3 is te zien hoe de winkels gepositioneerd zijn en er is duidelijk te zien dat 
er met de restvoorraadtool een extrapolatieslag gemaakt wordt over de verticale as. De 
resultaten van de extrapolatieslag zijn te zien in tabel 9.2 . 

W3* 302 195 5220 4 40% 2% 10% 
W3 302 191 51 62 4 38% 2% 11 % 
LlW3*& W3 58 1% 0 0% 2% 0% 1% 
MaxRL =0.5 
M=Max 0. 1 * , 0. 15*S, 3*facin s 

Tabet 9.2: Extrapolatie resultaten 

De validatietest laat duidelijk zien dat de extrapolatieslag bijzonder goede resultaten oplevert. Het 
verschil tussen de voorspelde restvoorraad waarden (W3*) en de werkelijke restvoorraad 
waarden (W3) is minimaal. Ook de verdeling van het percentage producten per SIµ groep is 
vrijwel gelijk . 

Als de validatie test op layoutniveau wordt uitgevoerd blijkt dat de verschillen tussen de 
voorspelde waarden en de werkel ijke waarden beduidend grater zijn . Bij eenderde van de layouts 
is het verschil tussen de voorspelde restvoorraad waarden (W3*) en de werkelijke restvoorraad 
waarden (W3) grater dan 50%. Dit kan verklaard warden door de verschillen in omzetdruk per 
layout per winkel. 

Op basis van deze bevindingen kan er geconcludeerd warden dat een extrapolatieslag op basis 
van het verschil in omzetdruk goede resultaten geeft op winkelniveau. Op layoutniveau geeft dit 
echter beduidend minder goede resultaten. De restvoorraadtool kan dan ook niet gebruikt warden 
om uitspraken te doen op layoutniveau over een vergelijkbaar grate winkel waar de endogene 
variabelen niet van zijn ingevoerd. 
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Hoofdstuk 10: Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor het 
beter beheersbaar maken van de OOS problematiek bij Jumbo. Tenslotte wordt afgesloten met 
de mogelijkheden voor een eventueel vervolgonderzoek. 

10.1 Conclusies 

In paragraaf 5.7 zijn de bevindingen van de OOS analyse samengevat. Met behulp van de OOS 
analyse is er een goed inzicht verkregen in de omvang van het OOS probleem. Het omzetverlies 
bedraagt minimaal 3,5 miljoen Euro en fouten op de winkelvloer, resulteren ongeacht het 
bestelsysteem, in minimaal 74% van de OOS. Het OOS probleem blijkt zich bij alle Jumbo 
winkels te manifesteren en vertoont daarbij grote overeenkomsten tussen de verschillende 
winkels. 

In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 is er aangetoond dat er een groot verschil is in de verdeling van de 
OOS oorzaken bij het gebruik van een automatisch of een handmatig bestelsysteem. Een 
automatisch bestelsysteem kan het aantal OOS met meer dan 50% verlagen. Menselijke fouten 
resulteren bij het handmatig bestelsysteem namelijk in meer dan 50% van de OOS. lndien men 
echter succesvol een automatisch bestelsysteem wil implementeren, moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. Wordt hier niet aan voldaan , dan veroorzaken 
systeemvoorraadafwijkingen, schapbevoorrading met restvoorraad en mutaties net zoveel OOS. 

De invoering van een automatisch bestelsysteem kan het aantal OOS met meer dan 50% 
verlagen. Dit verbeterpotentieel wordt echter alleen gerealiseerd als de schapbevoorrading 
met restvoorraad, de systeemvoorraadcontro/e en het mutatiebeheer goed worden 
uitgevoerd. 

De OOS oorzaak schapbevoorrading met restvoorraad is nader onderzocht. Hiervoor is gekozen 
aangezien dit de meest voorkomende OOS oorzaak is bij het automatisch bestelsysteem en 
omdat de overige oorzaken voor zich spreken of reeds aandacht krijgen. De OOS oorzaak 
schapbevoorrading met restvoorraad kan in twee meer specifieke oorzaken onderverdeeld 
worden , namelijk: OOS a/s gevo/g van de bijvulfrequentie van de restvoorraad en OOS a/s gevolg 
van de hoogte en de samenstelling van de restvoorraad. Er zijn twee methoden ontwikkeld om 
deze specifieke OOS oorzaken te verminderen en beter beheersbaar te maken. 

Om OOS als gevolg van onvoldoende schapbevoorrading en het daaruit voortvloeiend 
afzetver/ies te verminderen, dient e/ke winke/ inzicht te krijgen in een beperkt aantal risico 
producten. 

Er is een algoritme ontwikkeld dat het verwachte afzetverlies bij onvoldoende schapbevoorrading 
met restvoorraad berekent. Met behulp van dit algoritme is een module ontwikkeld die 
ge"fnstalleerd kan worden op de DIS systemen in de winkels. De module genereert per winkel een 
lijst met een beperkt aantal risico producten. Deze risico OOS producten lijst (ROOS lijst) bestaat 
uit slechts 2% tot 10% van het DKW assortiment. Gedurende een maand zijn in de pilotwinkel 
alle OOS gemeten en vergeleken met de ROOS lijst. De ROOS lijst van de pilotwinkel bevat 2% 
van het totaal DKW assortiment. De producten op de ROOS lijst bleken verantwoordelijk voor 
meer dan 20% van het totaal aantal OOS en voor 40% van het afzetverlies. Maarliefst 70% van 
de producten op de ROOS lijst zijn een of meerdere keren OOS gemeten en dat terwijl bij 
eenderde van deze OOS gevallen er restvoorraad aanwezig was. Er kan dus geconcludeerd 
worden dat met behulp van de ROOS lijst de winkels een methode aangereikt hebben gekregen 
waarmee OOS door onvoldoende schapbevoorrading en het daaruit voortvloeiend afzetverlies 
verminderd kan worden. 
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Om OOS a/s gevo/g van de hoogte en de samenstelling van de restvoorraad te 
verminderen dient er duidelijk te zijn welke invloed bepaalde keuzen hebben op de hoogte 
en de samenstelling van de restvoorraad. 

Er is een tool ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de invloed van bepaalde 
parameterkeuzes is op de hoogte en de samenstelling van de restvoorraad. Met de 
restvoorraadtool is aangetoond dat de maximale restvoorraadhoogte sterk afhankelijk is van de 
maximale afzetoverbrugging tussen twee bijvulmomenten plus de afzet gedurende de levertijd 
(MaxRL). De MaxRL heeft echter een beperkte invloed op het percentage producten met kans op 
restvoorraad. Het percentage producten met kans op restvoorraad wordt met name be"invloed 
door de schapcapaciteit , de collo grootte en de minimale voorraad instellingen. In de pilotwinkel 
heeft 10% van de producten , ongeacht het bestel- en afleverschema, kans op restvoorraad . 
Zelfs 4% van de producten heeft een schapcapaciteit die kleiner is dan de collo grootte. Er kan 
dus geconcludeerd worden dat een methode is aangereikt, die inzichtelijk maakt welke invloed 
bepaalde keuzen hebben op de hoogte en de samenstelling van de restvoorraad . 

10.2 Aanbevelingen 

De conclusies uit de vorige paragraaf resulteren in een aantal aanbevelingen om de OOS 
problematiek bij Jumbo aan te pakken. Eerst worden de aanbevelingen besproken met 
betrekking tot de twee OOS oorzaken die onderzocht zijn . Daarna volgen er aanbevelingen naar 
aanleiding van de OOS analyse in hoofdstuk 5. 

Aanbevelingen voor het verminderen van OOS door onvoldoende schapbevoorrading: 
• De module waarmee de ROOS lijst verkregen wordt moet ge"fmplementeerd worden , zodat 

de winkels inzicht krijgen in de producten die meer frequent moeten worden bijgevuld. 
• De winkels die nog geen beschikking hebben over het DIS bestelsysteem en dus geen 

gebruik kunnen maken van de ROOS lijst, moeten voornamelijk meer aandacht vestigen op 
fastmovers en producten met een relatief kleine schapcapaciteit ten opzichte van de 
weekafzet. 

Aanbevelingen voor het verminderen van OOS als gevolg van de hoogte en de 
samenstelling van de restvoorraad: 
• De logistieke doelstellingen voor het maken van het schappenplan moeten aangepast 

worden . Om het aantal producten met restvoorraad te verminderen dienen in elk geval de 
schapcapaciteit, de collo grootte en de minimale voorraad beter op elkaar afgestemd te 
worden. Daarnaast moet ook de maximale afzet tussen twee bijvulmomenten plus de afzet 
gedurende de levertijd worden meegenomen. Dit kan allemaal met behulp van de E; formule . 

• Naast de bovenstaande aanbeveling , dient voor het verminderen van de restvoorraadhoogte 
het bestel- & afleverschema zo samengesteld te worden dat de maximale afzetoverbrugging 
tussen twee bijvulmomenten plus de afzet gedurende de levertijd minimaal is. 

• Behalve het beter afstemmen van de schapcapaciteit, de collogrootte, de minimale voorraad 
en de afzet, dient er gekeken te worden naar collo-inhoud-verkleinprojecten voor producten 
waar de schapcapaciteit plus de minimale voorraad kleiner of gelijk is aan de collo grootte. 

• De restvoorraadtool kan gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in de samenhang 
van de restvoorraadoorzaken en ter ondersteuning bij het maken van bepaalde keuzen. 

• De opslag van restvoorraad dient meer gestructureerd te gebeuren, zodat in elk geval exact 
dezelfde producten bij elkaar liggen en daardoor sneller kunnen worden gevonden. 

Overige aanbevelingen na aanleiding van de OOS analyse: 
• De uitrol van het DIS bestelsysteem dient als eerste te gebeuren bij layouts met veel 

fastmovers. Hier is namelijk de meeste winst te behalen met het DIS bestelsysteem. 
• Er moet een duidelijk uitverkoopbeleid ge"introduceerd worden. Door langdurig uitverkopen 

ontstaan namelijk lokale afwijkingen ten opzichte van het centrale schappenplan . 
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• Het mutatieproces van in en uit het assortiment producten moet onderzocht warden . De 
aansturing, de communicatie, de invoer in het systeem en de uiteindelijke uitvoering moeten 
beter op elkaar afgestemd warden . 

• Het DC dient het verschil tussen de fysieke en administratieve leveringen te verminderen . 
• De winkels moeten verplicht warden de nieuwe vracht direct te vullen v66r of na 

openingsuren. Met name na het weekend dient de vracht zo snel mogelijk gevuld te warden . 
• De systeemvoorraad moet door de winkels beter warden gecontroleerd. 

10.3 Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is een uitgebreide en diepgaande analyse uitgevoerd naar de OOS 
problematiek. Er is onder andere geconcludeerd dat een goede systeemvoorraad controle, 
voldoende schapbevoorrading met restvoorraad en goed mutatiebeheer voorwaarden zijn voor 
het realiseren van een laag OOS percentage bij het gebruik van een automatisch bestelsysteem. 
lnteressant om te onderzoeken is hoe deze processen middels centrale aansturing en richtlijnen 
in goede banen kunnen warden geleid en minder winkelspecifiek gemaakt kunnen warden. 

Daarnaast is in dit onderzoek gebleken dat er vaak onduidelijkheid is over de uitwerking van 
bepaalde keuzen op endogene variabelen (afzetverlies, voorraadhoogte, OOS, etc) omdat er 
meerdere invloedsfactoren tegelijkertijd een rol spelen. Met behulp van de TU/e simulatietool is 
een aantal van deze relaties onderzocht. Het is interessant om te onderzoeken of de TU/e 
simulatietool omgebouwd kan warden naar een gebruiksvriendelijk programma dat door de 
verschillende Jumbo afdelingen gebruikt kan warden om inzicht te krijgen in de consequenties en 
samenhang van bepaalde keuzen . 

Verder is in dit onderzoek een model geconstrueerd dat het afzetverlies door onvoldoende 
schapbevoorrading bij een keer per week restvoorraad bijvullen berekent. lnteressant om te 
onderzoeken is of de bijvulfrequentie van de restvoorraad ook als variabele in de modellen kan 
warden opgenomen. 

Afstudeerverslag 55 Rob van den Pol 



Tu e technische universiteit eindhoven J JJJ./1 .. U o 
supennarlrten ■ 

Nabeschouwing 

Na negen maanden aan dit onderzoek te hebben gewerkt, is een kritische terugblik op zijn plaats. 

De probleemstelling van dit onderzoek heeft geleid tot een zeer brede probleemanalyse. Na alle 
mogelijke specifieke OOS oorzaken in kaart te hebben gebracht, heb ik een methode ontwikkeld 
die een OOS kan toewijzen aan een specifieke OOS oorzaak. Deze methode heb ik toegepast in 
een pilotwinkel, waar ik in een maand bijna 2000 OOS gevallen heb geanalyseerd. Vervolgens is 
er een onderzoeksfocus aangebracht en heb ik de relatie tussen OOS en restvoorraad nader 
onderzocht. 

De eerste vraag is natuurlijk of dit onderzoek binnen Jumbo heeft bijgedragen aan het verkrijgen 
van inzicht in de OOS problematiek. Op deze vraag is maar een antwoord mogelijk: "Ja". De 
metingen in de pilotwinkel en de ontwikkelde analysemethode om OOS toe te wijzen aan een 
specifieke OOS oorzaak hebben tot nieuwe inzichten geleid voor vrijwel alle betrokken Jumbo 
medewerkers. De tussentijdse presentatie die in een aangepaste vorm aan het midden en 
hogere management van Jumbo is gepresenteerd , heeft bij meerdere Jumbo medewerkers 
nieuwe inzichten gecreeerd. Het was voor mij een groat compliment om te zien hoe de 
gepresenteerde bevindingen door de verschillende disciplines zijn gebruikt om verbeterprojecten 
op te starten . 

Een tweede vraag is of dit onderzoek voldoende handvatten heeft aangereikt aan Jumbo om het 
OOS probleem beter beheersbaar te maken. Oak deze vraag kan met "ja" beantwoord warden . 
Ondanks het feit dat de implementatie van de ROOS lijst nag moet plaatsvinden, is er 
aangetoond dat er zeer goede resultaten behaald kunnen warden indien de producten op de 
ROOS lijst meer frequent warden bijgevuld. Daarnaast biedt de restvoorraadtool inzichten 
waarmee de restvoorraadhoogte en het aantal producten met kans op restvoorraad beter 
beheersbaar warden. De methoden die ontworpen zijn voor dit onderzoek en de aanbevelingen 
die gedaan zijn zullen naar mijn mening een aantal OOS gerelateerde problemen beter 
beheersbaar maken en het mogelijk maken het aantal OOS terug te dringen. 

Al met al kan er gesteld warden dat de spreuk "Meten is weten" zeker van toepassing is geweest 
op dit onderzoek en dat de betrokkenen zelf gericht actie kunnen ondernemen op basis van de 
metingen, analyses en aanbevelingen die zijn gedaan in het kader van dit onderzoek. 
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Bijlage 1: Steekproef schappenplan 

Steekproeven HHT layouts 

De producten die in het centrale schappenplan staan moeten ook in de winkels staan. Er is voor 
gekozen het assortiment zeals dat in het centrale schappenplan staat voor de layout broodbeleg 
te vergelijken met het assortiment zeals dat in de pilotwinkel in het schap staat. De reden 
hiervoor is dat deze layout momenteel nog met de HHT wordt besteld, maar in de toekomst met 
DIS besteld zal warden . De eerste stap bij het converteren naar DIS is het kopieren van het 
centrale schappenplan. Uit de analyse kwam het volgende naar voren: 

• 1 % uit assortiment artikelen met O als bestelcode (2 v.d. 181) 
• Geen oude schapstickers in schap 
• 3% centrale schappenplan niet helemaal bijgewerkt (5 v.d. 192) (vergeten te wijzigen in 

spacemate door category manager) 
• 8% van de producten die op het centrale plan staan, zijn niet in het schap van de 

pilotwinkel aanwezig en zijn niet gemuteerd van week 6 tot 19 (15 v.d . 192) 

Tijdens de orienterende fase van dit project is er ook een aantal bevindingen genoteerd bij het 
ombouwen van bestaande schappen. In dit geval ging het om de layouts groentenconserven en 
vruchtenconserven die samen ongeveer 350 SKU tellen. Deze bevindingen geven enigszins 
inzicht in de uitvoering van het schappenplan: 

• Assortiment niet up to date 
o 5% nog niet in assortiment 
o 4% niet meer in assortiment 

• Aantal producten op centrale schappenplan staan niet in systeem (3%) 
• Meerdere schapstickers over elkaar ( 1 % ) 
• Producten met vrijwel identieke verpakking staan door elkaar in schap ( 1 % ) 
• Afmetingen schappenplan kwamen niet overeen met werkelijke afmetingen 

Steekproef DIS layout 

Twee weken nadat de layout cereals is aangepast volgens het plan dat IT naar de winkel heeft 
gestuurd is er gecontroleerd of alle gegevens overeenkomen. Er is een drietal zaken met elkaar 
vergeleken. 

• Maximale schapcapaciteit in DIS (DKWPRDRP) 
• Maximale schapcapaciteit gegevens zeals die in het centrale schappenplan staan 

(schap_inlading_maximum) en het centrale schappenplan 
• Werkelijke schapcapaciteit en facings 

Bevindingen: 
• In 13% (7 van de 53) van de gevallen bleek het aantal facings zeals die in het DIS 

systeem staat niet overeen te komen met de werkelijkheid. Dit is gedaan door te kijken 
naar het aantal producten dat in het schap past. Opvallend is dat in bijna de helft van 
deze gevallen het werkelijke aantal facings overeen komt met het centrale schappenplan 
(zie tabel 5.5). 

• In 9% (5 van de 53) bleek het aantal facings zeals die in het centrale schappenplan staan 
niet overeen te komen met de werkelijkheid . 

• In 19% (10 van de 53) van de gevallen bleken de schapcapaciteit gegevens (per facing) 
in het DIS systeem af te wijken van de werkelijkheid. De afwijking was maximaal 2 
producten, wat in het geval van ontbijtgranen gelijk is aan een afwijking van maximaal 
20%. 

• In 13% (7 van de 53) van de gevallen bleken de schapcapaciteit gegevens (per facing) in 
het DIS systeem af te wijken van de schapcapaciteit gegevens zeals die in het 
schappenplan staan. Dit is opmerkelijk aangezien deze systemen gebruik maken van 
dezelfde brongegevens. 
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2068206 6 14 7 
1319205 16 9 16 
2068001 10 20 10 
6673708 2 22 8 
0104728 18 18 9 
1210807 14 14 7 
1442902 24 24 12 
Datum: 12-aor 18-aor 18-aor 

Bron: schao inladinq maximum DKWPRDRP.tmo Observatie 
Tabel B13: Verschil in schapcapaciteit 

Het schappenplan dat in DIS wordt gebruikt, wordt 1 op 1 overgenomen uit het centrale 
schappenplan. Op het moment dat er een mutatie wordt doorgevoerd in de A series en dit wordt 
vermeld op de mutatielijst verandert IT dit in de master en vooralsnog ook in spacemate voor de 
DIS 32 bites aangestuurde layouts. De category managers moeten de verandering in de 
toekomst zelf gaan doorvoeren in spacemate. De layout cereals wordt niet lokaal geoptimaliseerd 
en moet dus overeenkomen met het centrale plan. Uit gesprekken met de verantwoordelijke IT 
specialist is gebleken dat er waarschijnlijk per ongeluk een keer een lokale optimalisatie heeft 
plaatsgevonden waardoor het centrale schappenplan afwijkt van het plan in DIS. Naast de 
uitvoering van het centrale plan is de afwijking van de schapcapaciteit gegevens per facing een 
aandachtspunt, aangezien dit parameters zijn die in het DIS systeem warden gebruikt voor het 
generen van een besteladvies. 
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Bijlage 2: Promoties bij Jumbo 

Jumbo hanteert over het algemeen de Every Day Lowest Price (EDLP) strategie. Oat betekent 
dus dater een laag en stabiel prijspeil wordt gehanteerd. Bij Jumbo vinden echter ook promoties 
plaats. Bij Jumbo kunnen vier soorten promoties warden onderscheiden: 

1 Extra lang Extra laag (XLXL) 
2 Klantverwenners 
3 lnkoopvoordeel 
4 Lokale winkel promoties 

Extra lang Extra laag is een langdurige prijsverlaging van bepaalde producten . Elke donderdag 
warden er op de kopstellingen de nieuwe XLXL producten van die week gestald. Deze producten 
warden door het hoofdkantoor op maandag naar de winkels gestuurd. Vervolgens krijgen deze 
producten 12 weken lang een extra frame om de schapsticker waarop te zien is dat het gaat om 
een XLXL artikel. De XLXL lijst wordt 10 dagen (meestal op een maandag) voor aanvang van de 
actie gecommuniceerd naar de winkels. Voor deze producten wordt ook op landelijk niveau 
reclame gemaakt. 

Klantverwenners zijn acties waarbij er bijvoorbeeld 3 producten voor de prijs van 2 warden 
aangeboden , het koekje van de week, producten voor mandje bij kassa en seizoensartikelen 
zeals bijvoorbeeld oranje tompoezen voor koningendag. De winkels krijgen wekelijks een lijst met 
producten die ze voor 6 weken later kunnen bestellen. Op deze lijst staat al een besteladvies per 
product ingevuld. Dit is dus een extra bestelling naast de reguliere bestellingen. 

lnkoopvoordeel is een interne promotie waar de klant niets van ziet. Winkels kunnen bepaalde 
producten gedurende 9 dagen goedkoper afnemen van het distributiecentrum. Deze 
inkoopvoordeellijst wordt samen met de XLXL lijst verstuurd. Het inkoopvoordeel geldt voor de 
producten die op de zaterdag (na ontvangst lijst) tot vrijdag gefactureerd warden. Deze termijn is 
echter niet bij iedereen duidelijk en er bestaat verwarring aangezien men denkt dat het 
inkoopvoordeel gelijk loopt met de XLXL actie . 

Naast de centrale promoties doen de winkels zelf ook nog producten promoten. In Jumbo Den 
Dungen zijn bijvoorbeeld 10 kopstellingen waarvan er slechts 3 in gebruik zijn voor XLXL 
producten. De andere kopstellingen warden naar eigen inzicht gevuld. Dit zijn overwegend 
producten met een hoge marge die via de normale weg , het inkoopvoordeel of de 
klantverwenners besteld zijn. Afhankelijk van hoe goed het product verkoopt blijft het een, twee of 
drie weken staan . Het streven is namelijk de voorraad zoveel mogelijk weg te werken . 

Er dient opgemerkt te warden dat de interne promoties binnen Jumbo vanuit logistiek 
beheersoogpunt gezien niet verstandig zijn. In tegenstelling tot de EDLP formule warden de 
winkels met de actie inkoopvoordeel en in mindere mate met de actie klantverwenners aangezet 
om grate hoeveelheden in een keer af te nemen, wat leidt tot fluctuaties in de ordergrootte . 
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Bijlage 3: Consumentengedrag bij OOS 

Er is veel geschreven over consumentengedrag bij OOS (varierend van globaal tot 
productcategorie specifiek). De doelstelling van deze bijlage is een goed beeld te krijgen en om 
een inschatting te kunnen maken welke productcategorieen prioriteit moeten krijgen bij OOS 
verbeterprojecten . 

OOS reacties 

In de literatuur is veel te vinden over de reacties van consumenten indien ze met een OOS in 
aanraking komen . De vijf meest voorkomende negatieve reacties in de literatuur (AC Nielsen 
2004, Corsten et al 2004 en Sloot et al 2002) in het geval dat een consument te maken krijgt met 
een OOS zijn: 

• Consument koopt een ander item van hetzelfde merk 
• Consument koopt een ander merk 
• Uitstel aankoop 
• Consument gaat naar een andere winkel 
• Geen aankoop 

Emelhainz et al (1991) stellen dat er minimaal 15 verschillende reacties zijn door de keuze voor 
een alternatief uit te breiden met merk, grootte en varieteit. Campo et al (2003) onderscheiden 
een aantal eenduidige reacties en samengestelde reactie patronen. Hierbij is met name het 
kwantiteit effect interessant. Campo et al (2003) tonen aan dat het kwantiteit effect als vrijwel 
verwaarloosbaar kan warden beschouwd. Emmelhainz et al 1991 laten zien dat in 77% van de 
gevallen voor een groter of even groat alternatief gekozen wordt. Carsten et al (2002) en 
Fensholt (2002) stellen daarentegen dat klanten bij alternatieven meestal kiezen voor kleinere en/ 
of goedkopere producten vanwege risicomijdend gedrag. De meningen in de literatuur verschillen 
dus met betrekking tot het consumentgedrag bij de keuze voor een substituut. 
4.2 Procentuele OOS reacties 

lnteressant is om te kijken in welke mate elke reactie volgens de verschillende auteurs voorkomt. 
Dit is van belang aangezien er aan alle bovenstaande reacties negatieve consequenties kleven 
die resulteren in directe dan wel indirecte verliezen , die kunnen verschillen voor de retailer en de 
fabrikant. 

l:1-.r.1:.w- .. - . ,,u1 .. ; 1~ ; 11 Ill · II ·-"~ : :•:1-; 1•• IIIY.a ..._"1 •T• 1•: 1.-:[.P'-t.ll tr.n 

Andere winkel 14% 27% (31%) 19% 
Uitstel aankoop 13% 17% (1 5%) 23% 
Geen aankoop -- 9% (9%) 3% 
Ander item van zelfde merk 41 % 16% (19%) 18% 
Ander Merk 32% 32% (26%) 34% 

Europa (world averaqe) Cateqorie switch niet weerqeqeven 
Tabet 85. 1: Klantreact1es verschtllende onderzoeken 

Uit de bovenstaande tabel B5.1 blijkt dat de mate waarin elke reactie voorkomt verschilt per 
onderzoek. Opvallend is echter het grote verschil in de mate waarin volgens AC Nielsen wordt 
gekozen voor een ander item van hetzelfde merk en de mate die in andere onderzoeken warden 
vermeld . Het omzetverlies voor retailers door OOS gebaseerd op de cijfers van AC Nielsen zal 
dan ook aanzienlijk kleiner zijn dan het omzetverlies gebaseerd op basis van de andere cijfers. 
Er is slechts een gering verschil in de mate waarin elke reactie voorkomt in de USA, Europa en 
het wereldgemiddelde (Carsten et al (2002)) dus zowel Amerikaanse als Europese studies 
kunnen met elkaar vergeleken warden wat betreft de mate waarin elke reactie voorkomt. Wei 
dient er opgemerkt te warden dat de bereidheid om een ander merk te nemen in Europa iets 
grater is dan in de USA. De grootste verschillen in de tabel kunnen waarschijnlijk aan de 
onderzochte productcategorieen warden toegeschreven, aangezien vrijwel elk onderzoek andere 
productcategorieen in ogenschouw neemt en het gemiddelde van de onderzochte 
productcategorieen resulteert in de bovenstaande getallen. 
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00S reactie per productcateqorie 

lndien er informatie verkregen wil warden over de mate waarin elke reactie voorkomt per 
productcategorie dan is de generaliserende informatie slechts beperkt bruikbaar en bovendien 
warden in de artikelen meestal verschillende productcategorieen onderzocht. Bijvoorbeeld de 
mate waarin voor een ander merk gekozen wordt is 51 % voor melk tegen 20% voor margarine 
(Sloat et al 2002) . Uit dit voorbeeld blijkt al dat het van belang is dat er prioriteiten aangebracht 
kunnen warden tussen de verschillende productcategorieen. 

Campo et al (2000) hebben bijvoorbeeld een model gemaakt dat een drietal klantkosten vertaalt 
in verschillende OOS reacties. Een stijging van de kosten reduceert de utiliteit van een bepaalde 
keuze. Carsten et al (2002) vatten het model samen door te laten zien op welke negatieve 
reacties consumenten overgaan : 

Ander merk 
1 Verl ies van utiliteit als consumptie van een hele categorie wordt gereduceerd 
2 afname utiliteit vanwege lagere voorkeur en/ of hogere prijs 
3 De kosten om het artikel te verkri· en ti'd , moeite etc 

Tabel 85.2: Kostenmodel Campo et al (2000) 

Fitzsimons (2002) stelt dat het OOS gedrag bepaald door de invloed van de OOS op de 
moeilijkheid voor het maken van een keuze uit een set alternatieven en de mate van commitment 
met het 00S alternatief. De twee meest belangrijke conclusies die in dit artikel naar voren komen 
zijn ten eerste dat de klanttevredenheid vrijwel geheel bepaald wordt door de keuze tevredenheid 
en niet de tevredenheid over het uiteindelijk gekozen product. Dit betekent dus dat het aantal 
(merk)alternatieven van belang is. Ten tweede wordt aangetoond dat een 00S de grootste 
significante invloed heeft op het gedrag als het betreffende artikel in de 'consideration set' van de 
klant zit. Dit is ook in overeenstemming met Carsten et al (2002), die vermelden dat indien een 
"higher planned purchases" OOS is, de kans veel grater is dat een klant naar een andere winkel 
gaat. lndien een 'lower planned purchases' OOS is, dan bestaat er slechts de kans op het 
mislopen van omzet. 

Sloat et al maken een onderscheid tussen merk (high en low equity) en product (utilitaire en 
hedonistische) factoren die kunnen helpen bij het voorspellen van de mate waarin elke reactie 
per productcategorie zal plaatsvinden. De resultaten van deze factoren zijn in tabel 3 te zien . 
High en low equity wordt bepaald aan de hand van de premie die de klant bereid is extra te 
betalen voor een merkproduct. Utilitaire producten zijn de functionele producten zoals melk, 
eieren etc. De hedonistische producten de meer tot de verbeelding sprekende producten zoals 
sigaretten , bier, etc. Sloat et al concluderen dat indien retailers OOS willen reduceren er prioriteit 
gegeven moet warden aan high equity merken en dan met name high equity merken in 
hedonistische productcategorieen. Er wordt terecht opgemerkt dat dit niet in overeenstemming is 
met de praktijk, waar de tendens is om veel aandacht te geven aan het eigen private-label. 
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Andere winkel 10% 25% 13% 26% 
Uitstel aankoop 26% 27% 29% 25% 
Geen aankoop* -- -- -- --
Ander item van zelfde 14% 21 % 19% 18% 
merk 
Ander Merk 51% 26% 39% 31 % 
*Geen aankoop bij uitstel aankoop opgeteld 
Bron: Sloot et al 2002 

Tabel 85.3:Klantreacties per soorl product 
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Onderzochte productcateqorieen 

De meeste auteurs hebben slechts enkele productcategorieen onderzocht en meer gepoogd 
algemene modellen te ontwerpen. Corsten et al (2002) en Sloot et al (2002) hebben echter 
meerdere productcategorieen onderzocht. In de tabel B5.4a en B5.4b zijn hun bevindingen 
samengevat en is er een duidelijk verschil te zien in de mate waarin elke reactie voorkomt per 
productcategorie. Met name sigaretten , vrouwelijke verzorgingsproducten , luiers en tandpasta 
zijn de productcategorieen met de grootste potentiele verlieskans voor de retailer vanwege de 
grote kans op een bezoek aan een andere winkel ingeval van OOS. 

ll_'jf•l ■ l' .' l :;, 1111~ U!JOD "'ll":11 • ■ l": h tt-:1 l.r.t:. ,,.,, 
• ' :n ~ ~ 

1:.F., : u : 111 

l'.l : lr<• • Ill!. ~ . r:r:r:i~ 
Andere winkel 40% 39% 37% 32% 26% 18% 15% 13% 
Uitstel 
aankoop 13% 17% 16% 16% 20% 19% 10% 19% 
Geen aankooo 5% 10% 7% 7% 7% 11 % 16% 12% 
Ander item 
van zelfde 
merk 17% 14% 16% 15% 16% 24% 21 % 19% 
Ander Merk 25% 20% 24% 30% 31% 28% 38% 37% 
Cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde van metingen in 8 landen 
Bron: Corsten et al 2002 

Tabel B5.4a: Klantreactie per productcategorie 

:, :'••. -"l ■ t'; :111:1• ~ l;JOi 11'1 ·••!t:1 ' lillJl.l l'.a.'F-l=-111 .:1 ~ ~ -- r.rll l 
Andere winkel 51 % 22% 22% 15% 15% 15% 9% 5% 
Uitstel aankoop 8% 31 % 27% 36% 14% 31 % 18% 19% 
Geen aankoop 1% 1% 4% 4% 2% 7% 8% 1% 
Ander item van 
zelfde merk 30% 16% 5% 26% 14% 23% 21 % 14% 
Ander Merk 11 % 26% 43% 20% 51 % 24% 41 % 58% 
Categorie verandering staat niet in label 
Bron : Sloot et al 2002 

Tabel B5.4b: Klantreactie per productcategorie 

Corsten et al (2002) benaderen de OOS reacties ook nog op een andere manier. Door 
winkelscanner data te koppelen met frequentshopper data kan voor snellopende producten een 
schatting gemaakt worden van de klantreactie in het geval een snellopend product OOS is. 
Hieruit blijkt dat de schade van OOS voor retailers het meest groot is voor snellopende A merken 
(en alle soorten luiers) . Dit is in overeenstemming met de eerder genoemde bevinding van Sloot 
et al, die opmerken dat high equity merken prioriteit moeten krijgen van retailers . Ook in tabel 5 is 
duidelijk te zien dater een groot verschil is tussen de productcategorieen. 

Andere 
winkel of 
geen 
aankoo * 
Uitstel 
aankoo 
Ander item 
van zelfde 

66% 

4% 

56% 48% 

2% 5% 

67% 49% 52% 

7% 1% 6% 

merk 15% 20% 24% 12% 39% 42% 
Ander Merk 15% 22% 23% 14% 11 % 0% 
*Uit data kan geen verschil opgemaakt warden tussen ander winke l en geen aankaap 
Bron : Carsten et al 

Tabe/B5.5: Klantreactie per soort SKU 

Consumenten gedraq bii meerdere 00$ 

1% 47% 5% 

1% 8% 4% 

0% 20% 35% 
98% 25% 56% 

Corsten et al 2002 merken op dat indien klanten slecht met een OOS te maken krijgen , ze eerder 
geneigd zijn de aankoop uit te stellen of een substituut te nemen . Als de klant echter met 
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meerdere OOS te maken krijgt dan is hij eerder geneigd naar een andere winkel te gaan. Hierin 
speelt natuurlijk ook de mate van belangrijkheid van het product voor de klant mee. De OOS 
reacties per productcategorie worden dus ook be'invloed door het totale aantal OOS waar de 
klant mee te maken krijgt. 
Naast het aantal OOS waar de klant tijdens een winkelbezoek mee te maken krijgt speelt 
natuurlijk ook de frequentie mee. Als de klant namelijk keer op keer als hij of zij gaat winkelen te 
maken krijgt met een OOS artikel(en) dan verhoogt dit de kans dat de klant naar een andere 
winkel gaat. De onderstaande figuur B5 laat dit zien : 

Response to Repetitive Out-of-Stocks 

70 11
/0 

60 % 

50 °/4, 

40% 

]0 '1/o 

1" Time 
-+- Substitute 70% 

--- Not buy JO% 

2nd Time 
501¾, 
50'1/o 

] •• Time 
rn'1/,, 

70"/4, 

Grafiek 85: Reactie bi} meerdere OOS (Carsten et al (2002)) 

Conclusie consumentenqedraq 

Concluderend kan er gesteld worden dat de klantreacties op OOS met name verklaard kunnen 
worden aan de hand van merkgerelateerde, productcategorie gerelateerde en moment specifieke 
variabelen . Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat indien de retailer OOS wil verminderen het 
nuttig is prioriteit aan bepaalde productcategorieen te gegeven die bij OOS resulteren in een 
bezoek aan een andere winkel, geen aankoop of uitstel. Fabrikanten daarentegen zijn het meest 
gebaat bij het voorkomen van de aankoop van een ander merk. 

De productcategorieen die prioriteit moeten krijgen van de retailer voor het verminderen van OOS 
hebben de volgende eigenschappen: 

• Fastmoving 
• A merken/ high equity 
• Meer hedonistisch van aard 
• Weinig merkalternatieven 
• Promotie artikelen 
• Uit de onderzochte productcategorieen verdienen met name verzorgende producten 

zoals cosmetica, luiers, vrouwelijke verzorging en hygiene producten extra aandacht. 

De productcategorieen die de prioriteit moeten krijgen van de fabrikant voor het verminderen van 
OOS hebben de volgende eigenschappen: 

• B merken/ Marktvolgers 
• Meer utilitair van aard 
• Weinig merkalternatieven 

Uit de onderzochte productcategorieen verdienen met name eieren, melk, bier, chips en zoute 
snacks de aandacht 
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Bijlage 4: Specifieke OOS oorzaken literatuur 

• :r,•i,,· . I .. ., • ,1•r. .t"; I ' ·, . 

Plannen Bestellen Bevoorraden 
Winkel 

0 lnconsistentie tussen 0 Data (s lechte POS data , 0 Personeel (te weinig of druk 
schapcapacite it en bevoorrading inaccurate bestanden) person eel) 
frequentie. 0 Voorspellen (inaccu rate 0 Magazijn (le vol) 

0 Product verkoop frequenties voorspell ing , lange cyclus) 0 Ontvangen (ontvangst foul , 
0 Groot aantal SKUs in assortiment 0 Voorraad (inaccurate voorraad of inaccurate bestanden) 

boek voorraad) 0 Schap bevoorrading (niet vaak 
0 Bestellen (geen order, le late genoeg, le laat of geen aanvulling 

order, backorders) door a.a. feit dat er geen 
adequaat signaal is als product 
niet in schap ligt) 

0 Planogram (s lechte uitvoering en 
le flexibel) 

0 Verlies (beschadiging en diefstal ) 

Distributiecenter 
0 Data (s lechte data, inaccurate 0 Transport (verzenden, laden) 

bestanden) 0 Ontvangen (laad fouten, 
0 Voorspellen (inaccurate inaccurate bestanden) 

voorspelling) 0 Opslag (wegzetlen/ openbreken 
0 Voorraad (inaccurate voorraad of verpakking) 

boek voorraad) 0 Bevoorrad ing (niet vaak genoeg, 
0 Bestellen (geen order, te late te laat of geen winkel aanvull ing) 

order, backorders) 0 Levertijden (lang en niet vaak 
genoeg) 

0 Verlies 

Hoofdkantoor 
0 Assortiment (nieuw of 0 Data (slechte data , inaccurate 0 Beschikbaarheid (tekort) 

discontinued item) bestanden) 
0 Data en communicatie (master 0 Voorspellen (inaccurate 

data) voorspelling) 
0 Planogram ontwerp en 0 Voorraad (inaccurate voorraad of 

implementatie (schapallocatie) boek voorraad) 
0 Promotie en prijs beslissingen 0 Bestel len (geen order, le late 
0 Advertenties en weergeven order, backorders) 

planning 
0 Winkel indelinq en servi ce levels 

Leverancier 
0 Assort iment (n ieuw of 0 Data (slechte data , inaccurate 0 Beschikbaarheid (verpakking, 

discontinued item) bestanden) grondstoffen en ingredienten) 
0 Data en communicatie (master 0 Voorspellen (inaccurate 

data) voorspelling) 
0 Promotie en prijs beslissingen 0 Voorraad (inaccurate voorraad of 
0 Advertenties en weergeven boek voorraad) 

planning 0 Bestellen (geen order, le late 
order, backorders) 

" . . 
Tabel b11Jage b1: Spec1f1eke 00S oorzaken In de /1teratuur (Carsten et al. (2002)) 
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Bijlage 5: Kengetallen en B&A pilotwinkel 

Vers Vers Die 
1060 232 20 67003 25647 
1113 212 17 90104 34489 

KW Vers Die vries KW 
568 
763 

n 

rolco 
m1 plaats € 

DOU 289 670 22334 
Gemiddeld 41 3 17199 

Colli 

195 98 
262 132 

....... , ... 
....;._ -

Rolco 
1242 
956 

65 
50 

COiii 

Tabel b1 : Kengetallen P1fotwmkel 

Beste/, aflever en vu/moment 

Bestellen 
Vo or 9u 

i 
Leveren 
Wu-2 lu 

Levtring + 
rest.ant~n 
.. tullen:; 

20u-23u 

j 
DI 

Bes tellen 
Voor 9u 

i 
Leveren 
J(hJ-2lu 

Leve1ing + 
re stanten 
"";nJ.llen· 
20u-2 3u 

DO VR 

Le-:tering 
-:rullen. 
22u-02u 

Rest,:1.nten 
9-15u 

l 
i 

Levertn 
2(1u,.2 lu 

Bi:-st.ellen 
Voor 9u 

Figuur b5: Beste/, af/ever- en vu/moment. 
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Bijlage 6: Specifieke OOS oorzaken 

- • ;.1 H1H r.t: :••l•""--• ,,,r. ,,, l 
Plannen I Procedure Beste/Jen Bevoorraden 
Winkel 
Mutaties Bestellogica HHT Scha~bevoorrading met nieuwe vracht . Schap(sticker) niet verwijderd (schapsticker . Niel besteld door lout besteller (vraag kleiner . SKU in lout schap bijgevuld 

met bestelcode a zit op schap) dan voorspel/ing + 2 x aantal facings) . Actie artikef elders in winkel (SKU staat niet in . Nieuw schap niet toegevoegd . Niel besteld door niet vaorspeld grate vraag regulier schap maar we/ op kopstelling) . Mutatie over het hoofd gezien (schapsticker (vraag groter dan voorspelling + 2 x aantaf 
met bestelcode zit op schap terwijl er facings) Scha~bevoorrad ing met restanten 
schapsticker met bestelcode a op moet zitten) . Niel besteld omdat ander product ervoor . Restvoorraad omdat vulploeg SKU niet in . Nieuw in assortiment (nieuw schap stond schap heeft ge/egd (tijdens laatste 
toegevoegd. maar SKU nog niet aanwezig) . Niet besteld omdat product net nieuw is vu/moment heeft vulp/oeg SKU niet gevuld 

Schapbeheer (besteller kon vraag nie t inschatten) terwij'/ scl1ap (bijna) /e eg was) . Schapsticker zit op lout schap (schapsticker . Te weinig besteld door lout besteller (vraag . Restvoorraad door te vol magazij'n 
zit bij verkeerde layout) kleiner dan voorspelling + 2 x aantaf facings) (reslanlenvuJ/er konden niel a/Jes verwerken . Te weinig besteld door niel voorspeld grate vanwege grate hoeveelheid) 

vraag (vraag grater dan voorspelling + 2 x . Restvoorraad doordat reslantenvuiler SKU 
aantal facings) over het hoofd heeft gezien (de restanten zijn . Te weinig besteld omdal product net nieuw is ve,werkt. maar restantenvuller heeft SKU . Niel scanbaarl geen bestelcode over het hoofd gezien) . Te laa/ besteld (bestelling op DC . Restvoorraad door le druk en te weinig 

doorgeschoven naar volgend moment) personeel (restantenvuller werd gestoord en 
kon daardoor niet a/le restanten nakijken) 

Bestellogica DIS . Restvoorraad door slechte uitvoering . Fout besteller (besteller slelt advies naar winkelplanning (De restvoorraad wordt met 
beneden bij) ve,werkt vofgens de winkefplanning) . Vraag grater dan voorzien in besteladvies . Uitzonderlijk grote vraag waarop . Vraag grater dan voorzien in besteladvies winkelbevoorrading niet berekend was (dit 

door vervuilde POS da ta (indien SKU kan niet direct geconstateerd worden) 

afgelopen 2 weken OOS is geweest heeft . Restvoorraad door slechte winkelplanning 

gemiste verkoop invloed op voorspelling) (Er was moment gepland voor ve,werken . Vraag grater dan voorzien door promotie restvoorraad. maar is niet uitgevoerd) 

{deze reden komt niet voor bij Jumbo) . Restvoorraad door inconsistentie tussen . Te laat besteld (bestelling op DC schapcapaciteit en bevoorrading frequentie 

doorgeschoven naar volgend moment) {bij perfecte uitvoering winkelplanning is . Foute systeemvoorraad en besteladvies bevoorradingsfrequentie onvoldoende) 

geladen in DIS handterminal (doordat . Restvoorraad door slechte uitvoering 

bestelmoment tijdens feestdag niel is planogram (werkelijk aantal facings is kteiner 

aangepast) dan op cenlrale schappenplan. waardoor . Onverklaarbaarbare sysleemvoorraad onvoldoende producten in schap passen) 

afwijking (zonder afwijking was er we/ Derving 

besteld) . Derving in winkel (dervmg na laatste . Software lout bestelmoment) 

Diefstal/lekkage . Systeemvoorraad afwijking door diefstal/ 
lekkaoe 

Distributiecenter 
Servicegraden . DC kon niet leveren (zowel adm. als fysiek 

niet ge/everd} 

Verwisselingen/ fouten . Fout DC (laatste levering adm. geleverd . 
maar niet fysiek) . Systeemvoorraad afwijking door lout DC ( 
tijdens eerdere levering we/ adm. maarniet 
fvsiek oeleverd) 

Hoofdkantoor 
Mutaties . Mutatie doorvoor op centraal niveau foopt niet 

synchroon (Mutatie in DIS la ter ingevoerd dan 
in orderset) . Fout bes/andsbeheer (SKU gegevens four 
ingevoerd) 

Centrale scha1212en12lan . Regels schappenplan onvoldoende voor 
opvangen variatie in de vraag (dit kan niet 
direct geconslaleerd warden) . Foute schapcapaciteit gegevens in systeem 
(er passen onvoldoende producten in het 
schap) 

.. 
Tabel 8 6: Spec1fleke OOS oorzaken 
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Bijlage 8: BOOS lijst 

BOOS (Bijzo1ulerheclen Datum : ITijd: 'Dag: INamn: 
Out of Stock) fonnulier 

Prod,u;i B....te/code (of Afgebalki 0 als butdcode op Actiescll.ap Ve,.,.,isseliq ••t pro.lrut: Butelcod.e 11i1t 

olfl.ttltrij,dng E.4N) (r,st,.,oorraa scltapnick.ir (/«>pst• lli1<g) lt.tulu11.baar 

d) 

Dit BOOS formulier dient tijdens het scannen van de lege schappen meegenomen te worden. Producten die niet in het schap liggen en aan een 

bijzonderheid voldoen zoals die in de kolommen vermeld st••~ moeten genoteerd worden. Dit hoe ft alleen gedaan te worden voor: 

kruideruerswaren, zoetwaren, cosmetica, wijnen. eieren (verse zuivel niet) en bier-fnsdrank-sap 

Afbeelding BB: BOOS /ijst 
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Bijlage 9: Exponetial smoothing 

Alpha Wk now Wk-1 Wk-2 Wk-3 Wk-4 Wk-5 Wk-6 Wk-7 Wk-8 
Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor 

0,05 0,05 0,0475 0,045125 0,042869 0,040725 0,038689 0,036755 0,034917 0,033171 0,369751 
0,1 0,1 0,09 0,081 0,0729 0,06561 0,059049 0,053144 0,04783 0,043047 0,61258 

0,15 0,15 0,1275 0,108375 0.092119 0,078301 0,066556 0,056572 0,048087 0,040874 0,768383 
0,2 0,2 0,1 6 0,128 0,1024 0,08192 0,065536 0,052429 0,041943 0,033554 0,865782 

0,25 0,25 0,1875 0,140625 0, 105469 0,079102 0,059326 0,044495 0,033371 0,025028 0,924915 
0,3 0,3 0,21 0,147 0,1029 0,07203 0,050421 0,035295 0,024706 0,017294 0,959646 

0,35 0,35 0,2275 0,147875 0,096119 0,062477 0,04061 0,026397 0,017158 0,011153 0,979288 
0,4 0,4 0,24 0,144 0,0864 0,05184 0,031104 0,018662 0,011197 0,006718 0,989922 

0,45 0,45 0,2475 0,136125 0,074869 0,041178 0,022648 0,012456 0,006851 0,003768 0,995395 
0,5 0,5 0,25 0,125 0,0625 0,03125 0,015625 0,007813 0,003906 0,001953 0,998047 

0,55 0,55 0,2475 0,111375 0,050119 0,022553 0,010149 0,004567 0,002055 0,000925 0,999243 
0,6 0,6 0,24 0,096 0,0384 0,01536 0,006144 0,002458 0,000983 0,000393 0,999738 I 

0,65 0,65 0,2275 0,079625 0,027869 0,009754 0,003414 0,001195 0,000418 0,000146 0,999921 
0,7 0,7 0,21 0,063 0,0189 0,00567 0,001701 0,00051 0,000153 4,59E-05 0,99998 

0,75 0,75 0,1875 0,046875 0,011719 0,00293 0,000732 0,000183 4,58E-05 1,14E-05 0,999996 
0,8 0,8 0,16 0,032 0,0064 0,00128 0 ,000256 5,12E-05 1,02E-05 2,05E-06 0.999999 

0,85 0,85 0.1275 0,019125 0,002869 0,00043 6.45E-05 9.68E-06 1.45E-06 2,18E-07 1 
0,9 0,9 0,09 0.009 0,0009 9E-05 9E-06 9E-07 9E-08 9E-09 1 

0,95 0.95 0,0475 0,002375 0.000119 5,94E-06 2,97E-07 1,48E-08 7,42E-10 3,71E-11 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Afstudeerverslag xv Rob van den Pol 



Tu e technlsche unlversiteit eindhoven JJJJ1J...Ll r 
supennarllt111 ■ 

Bijlage 10: Samenstelling restvoorraad per layout 
Gemidde/de Waarde Restvoorraad 

#SKUin #SKUmet % SKUmet Aantal CE omzet (€) restvoorraad in% van 
Layout Omschrijving assortiment restvoorraad restvoorraad restvoorraad per week (€) weekomzet 

20 Koffie /thee 269 18 7% 209 4263 518 12% 
30 Meel / bak 199 22 11 % 236 667 212 32% 
50 Soeoen 279 41 15% 290 2590 255 10% 
70 Broodvervangers 192 24 13% 275 2574 224 9% 
77 Cereals 57 26 46% 209 612 321 52% 
80 Broodbeleg 186 10 5% 70 2024 129 6% 

130 Reform / dieet 139 11 8% 59 344 123 36% 
140 Babyvoeding 208 53 25% 421 944 867 92% 
170 Chips 146 30 21% 505 2506 719 29% 
190 Frisdranken 101 21 21% 421 3555 355 10% 
191 Saooen 165 44 27% 538 2064 562 27% 
192 Waters en ijsthee 41 11 27% 91 976 100 10% 
193 Sirooen 40 9 23% 51 753 57 8% 

198C Bier bulk 38 6 16% 360 3529 130 4% 
198B Bier soeciaal 128 23 18% 301 Niel bekend Niel bekend Niel bekend 

231 Hondenvoer 97 8 8% 24 564 18 3% 
232 Kattenvoer 195 24 12% 291 734 660 90% 
240 Wasmiddelen 145 46 32% 448 2198 1781 81% 
243 Reinigers 268 33 12% 297 2219 886 40% 
250 Paoierwaren 46 17 37% 207 1857 322 17% 
253 Luiers 47 18 38% 109 748 963 129% 

Gemiddeld/T olaal 2986 495 17% 5412 35720 9202 26% 

Tabel b10: Restvoorraad pergeselecteerde layout 
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Bijlage 11: Verkooppatroon per dag 

Cumulatieve verkopen per dag (Jumbo Eindhoven) 
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Figuur b 11: Gemiddelde verkooppatroon over 27 weken bij Jumbo Eindhoven 

Er is gebruik gemaakt van de verkoopdata van Jumbo Eindhoven, aangezien deze winkel ten 
tijde van dit onderzoek de beschikking had over real time sales informatie. 

Dag van de week Trading profile (Procentue/e verkopen) 
Maandaa 11% 
Disndaa 10% 
Woensdaa 13% 
Donderdaa 17% 
Vriidaa 27% 
Zaterdaa 22% 
Bron: Jumbo 2002 

Tabel b11.2: Trading profile 
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Bijlage 12: Verband Ei en OOS 

J JJJJJJJ r 
supannartiten ■ 

Nu aangetoond is dat theoretisch alleen producten met een negatieve E; waarde resulteren in 
restvoorraad en de gemiddeld restvoorraad hoogte afhankelijk is van de E; waarde, kan er 
onderzocht worden of er een verband is tussen de gemeten OOS terwijl er restvoorraad was en 
de E; waarde. 

Kans op OOS Product met 
terwijl er bepaalde 

restvoorraad is waarde E, 

Jl 

lndien er wordt gesteld dat de schapbevoorrading met 
restvoorraad voor alle producten op een gelijke manier en 
tijdstip gebeurt20

, dan mag er worden aangenomen dat de 
kans op een fout in de schapbevoorrading waardoor er een 
OOS kan ontstaan voor alle producten gelijk is. Dit wordt in 
figuur B12 weergegeven met Y. Het verschil in de kans dat 
er daadwerkelijk een OOS terwijl er restvoorraad optreedt is 
dan alleen afhankelijk van de kans dat er restvoorraad is. 
Dit wordt weergegeven met X. X is afhankelijk van de 
waarde E;. lndien deze negatief is kan er gesteld worden 
dat er een verhoogde kans op het ontstaan van 
restvoorraad is. De hypothese die aan de hand van de 
metingen onderzocht is luidt als volgt: 

Y: Kans 
in bijv 

op foul X: Ka ns op 
orraad ullen restvo 

,, 
Restvoorraad 

Figuur Bl2: Kans op OOS terwijl er 
restvoorraad is 

Hypothese: lndien de E; kleiner is dan O zal er relatief vaker een OOS gemeten worden terwij/ 
er restvoorraad is. 

Deze hypothese is onderzocht door van de producten die OOS waren de E; te bepalen. De 
bevindingen zijn te zien in tabel B12. 

E, Verdeling van gehe/e Verdeling van a/le OOS Verdeling van de OOS Hoeveel procent van de 
steekproef producten gevallen per E, gevallen per categorie 00S per categorie 
per E, categorie categorie: terwijl er restvoorraad warden veroorzaakt 

67% 

was: door 00S terwijl er 
restvoorraad is: 

36% 2,5% 7% 

Tabel B12: 00S percentage per E; categorie 

De eerste kolom laat zien dat 33% van de gehele steekproef een E; had die kleiner was dan 0. In 
de tweede kolom is te zien dat de categorie met E; < 0 verantwoordelijk was voor 64% van alle 
OOS gevallen. In de derde kolom is te zien dat de categorie E; < 0 verantwoordelijk was voor 
6,4% en de categorie E; ~ 0 voor slechts 2,5% van de OOS gevallen terwijl er restvoorraad was. 
De vierde kolom toont het relatieve percentage van de OOS terwijl er restvoorraad was. Er is te 
zien dat dit voor de categorie E; < 0 met 10% beduidend hoger is dan de 7% voor de categorie E; 
~ 0. Het verschil van 3% is aanzienlijk, zeker als men zich realiseert dat het OOS percentage 
door met name de OOS oorzaken 'niet besteld ' en 'te weinig besteld' sterk toeneemt bij 
fastmovers (dit zijn over het algemeen de producten met een negatieve E;). Het blijkt dus duidelijk 
dat wanneer de E; negatief is er relatief vaker een OOS wordt gemeten terwijl er restvoorraad is. 

20 In werkelij kheid gebeurd dit niet, dus het verschil wat geconstateerd wordt zou bij een gelijke behandeling alleen maar groter z ijn . 
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Bijlage 13: Rekenvoorbeeld Ei 

De formule uit paragraaf 7.1 wordt middels een praktijkvoorbeeld toegelicht: 

Pilotwinkel 
Krokante muesli 
µ=3 
MaxRL= 0,75 
MaxRLµ::::: 2 
S = 10 
Q=B 
M=3 
E; = 10- (3 + 2 + 8 - 1) = -2 

JJJ1J..D r 
supennarllt111 ■ 

De maximale RL is van vrijdagochtend tot dinsdagavond. Volgens de voorspelling wordt er op 
vrijdag een artikel, zaterdag een artikel en maandag en dinsdag nul artikelen verkocht. Maandag 
en dinsdag vinden er geen verkopen plaats. Bij een systeemvoorraad kleiner of gelijk aan 4 
(Minimale voorraad is 3 CE en verwachte afzet gedurende RL is 2 CE) wordt er besteld op 
vrijdagochtend. lndien er vrijdag geen artikel wordt verkocht en de systeemvoorraad tijdens het 
bestellen 4 stuks bedroeg, dan is de restvoorraad gelijk aan 2. Dit is de maximale restvoorraad 
die oak volgt uit de E; formule. Let op er is wel voldaan aan logistieke Jumbo doelstellingen: 
S/Q ~ 1,25 en S/µ ~ 0,4. 
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Bijlage 14: Vergelijk ontwerpvarianten 

Ontwerpvarlant: Lokaal Centraal 
Criteria: Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel 
Hanteerbaarheld: 

lmplementeerbaarheld - Eenvoudig in te - MaxRL variabele Redelijk eenvoudig in - MaxRL variabele staat niet in DIS 
bouwen in DIS staat niet in DIS le bouwen in DIS - MaxRL verschilt per winkel 
database - MaxRL verschilt per database - Verschillende schappenplannen 

Winkel - Aparte groep past niet helemaal binnen family 
qroupinQ beleid 

Brulkbaarheld - Winkelspecifiek. Oil Alleen te gebruiken Het aantal - Gebaseerd op gemiddelden .. 
word! alleen maar voor producten die met geselecteerde - Het aantal geselecteerde producten is 
belangrijker met de DIS worden besteld producten is beperkt beperkt 
doorvoer van de (S/µ s 0,5) 
centrale 
schappenplannen21

. 

- Het aantal 
geselecteerde 
producten (S/µ s 0,5) is 
beperkt 

Beheersbaarheld en - Elke week kan er Elke week kan er een In het DC is het niet wenselijk de samenstelling 
onderhoudbaarheld zonder inspanning een geOpdate lijst worden van de groep vaak te veranderen 

geOpdate lijst worden verkregen 
verkregen 
- Het moment waarop 
de lijst in de winkel 
word! uitgeprint is 
centraal instelbaar 

Toepasbaarheld - De winkel kan De winkel moet zelf de - De winkel hoeft zelf - Winkelspecifieke producten moeten wel door 
eenvoudig met de lijst producten apart zetten een gedeelte van de de winkel zelf apart gezet worden in magazijn 
de producten producten niet meer - Elke winkel heeft een eigen werkwijze voor 
controleren apart te zetten. he! sorteren, opslaan etc 
- Lijst is ook een goede 
indicator voor 'alle 
soorten' OOS23 

Economlsche verantwoordlng: 
lmplementatie kosten Laag' 4 Het hergroeperen is eenmalig een aanzienlijke 

kostenoost 
Gebrulkskosten Verwaarloosbaar (apart zetten van He! periodiek hergroeperen is een 

producten in magazijn terugkerende kostenpost 
kost qeld) 

Flnanclele baten - 0, 11-0,58% van de - 0, 11-0,58% van de 
omzet25 omzet 
- Minder ontevreden - Minder ontevreden 
klanten die klanten 
overstappen naar - Er worden minder 
concurrentie handlingkosten in de 

winkel aemaakt26 

Rlslco's - Blind vertrouwen op - Blind vertrouwen dat geen andere producten 
lijst apart gezet hoeven te worden 
- Andere producten - Winkel specifieke producten kunnen worden 
worden (nog) minder vergeten 
bijgevuld - Andere producten worden (nog) minder 
- Niel correcte bijgevuld 
systeemgegevens - Niel correcte systeemgegevens 
- Winkels gaan 
schappen aanpassen 
oo basis van de liist 

Acceptatle betrokkenen: 
Hoofdkantoor - Geen werk op - Mogelijkheid tot 

hoofdkantoor besparing handlina 
Winkel - Enthousiast over lijst - Schapcapaciteit in - Winkelspecifieke producten zitten er niet bij 

als extra aanvu lling systeem word! niet - Gebaseerd op gemiddelden 
- Kunnen lijst naar altijd als juist ervaren - Conflicterend met eigen werkwijze 
eigen inzicht gebruiken - Zijn tevreden met family grouping 

" Karakteristieken van gelijke producten kunnen totaal verschi llend zijn in twee winkels met dezelfde schappenplannen vanwege het verschil 
in de afzet. Zie ook de onderstaande voetnoot. 
22 De 3 ges imuleerde lop 50 producten per winkel tonen grote verscbillen. In het allerbeste geval staan er 20 dezelfde producten in de top 50. 
" In § 8. 3.2 is te lezen dat 70% van de producten die voldoen aan de eis S/µ :S 0,5 in een maand tijd een of meerdere keren OOS zijn 
gemeten. 
24 Het scbrijven van bet programma en bet insta lleren bij de winkels volgens de ontwerpspecificatie in § 8.4 kost I dag. 
" Omzetverlies pi lot wink el door OOS = 3% van de omzet. I 0% (24% voor DI S) van de OOS terwijl er restvoorraad is. 40% (90% in 
simulatie) door categorie Sh t:S0,5. 2,7%x I 0%x40%=0, 11 % en 2,7%x24%x90%=0,58% 
26 Het voordeel in de bandlingkosten wordt echter voor een dee! teni et gedaan omdat wi nkel specifieke producten apart toegevoegd moeten 
worden in de winkel. 
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Bijlage 15: Bijlage output restvoorraadtool 

In deze bijlage zijn de resultaten te zien die verkregen zijn met behulp van de restvoorraadtool. 
De geselecteerde layouts van de pilotwinkel zijn geanalyseerd met behulp van de schapanalyse, 
leverfrequentieanalyse en minimale voorraad analyse. 

1. De schapanalyse 

De schapanalyse is uitgevoerd met de volgende minimale voorraad instellingen: 
M = Max(0, 1 *afzet, 0, 15*schapcapaciteit, 3*aanta/ facings) 

~ 12% -a; 10,4% C) ... 10% 8 
> ... 
IV 
IV 
:it 6% C g_ 

4% 0. 
IV 
.r: u 2% en 
G> 
C) 0% IV 
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1,,"- 1,,"- 1,,"- ..... ~ Cl) 

u 
--£5- "" "" 1,,'0 ' ... 

Cl) C-j :¥ ~ q~ a. q~ 
q-!1 

Figuur b 15. 1: Schapana/yse 

Er is te zien dat er een collogrootte probleem is bij iets meer dan 4% van de schappen. Het 
meest opvallend is echter dat meer dan 10% van de schappen een combinatie van een minima le 
voorraad en collo probleem hebben. 

2. De /everfrequentieana/yse 

Deleverfrequentie analyse is uitgevoerd met de volgende minimale voorraad instellingen: 
M = Max(0, 1*afzet, 0, 15*schapcapaciteit, 3*aantal facings) . Tabel b15 geeft de omschrijving die 
hoort bij elke MaxRL waarde. Dit is gebaseerd op tabel 8.1 en het gemiddelde trading profile. 

MaxRL Omschrijving 

0 Continues replenishment 

0,15 2x leveren op vrijdag en zaterdag en 8x per week 

0,3 6x per week leveren (zonder levertijd) 

0,5 4-6x leveren per week met 1 dag levertijd 

0,6 3x leveren per week met 1 dag levertijd 

0,7 2x leveren per week met 1 dag levertijd 

1, 1 1 x leveren per week met 1 dag levertijd 

Tabe/ b15: Verklaring MaxRL waarden 
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Figuur b15.2: Maximale restvoorraadhoogte (CE) a/s functie van MaxRL 
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Figuur b15.3: Maximale restvoorraadhoogte (Rolco 's) als functie van MaxRL I lnvloed MaxRL ---
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Figuurb15.4: minimale restvoorraadhoogte (Rolco 's) a/s functie van MaxRL 

J JJJJJi.l r 
su,-nnartitan ■ 

Afstudeerverslag XXll Rob van den Pol 



Tu e technlsche universiteit eindhoven 

Q. 45% 
0 40% II) 
C: 35% IQ "C 

.lo: IQ 30% Q) ~ 
E o 25% 
C: 0 20% 8.~ 
Q. 1/) 15% 
IQ ~ 
.c: 10% u 

-~ 
II) 5% 
~ 0 0% 

0,00 0,15 

lnvloed MaxRL 

_.,,/ 

0,30 

,__,,,-

0,50 

MaxRL 

.. 
/ 

/ ____.---

0,60 0,70 1, 10 

Figuur b15.5: Percentage schappen met kans op restvoorraad als functie van MaxRL 

De leverfrequentieanalalyse laat de maximale, de gemiddelde restvoorraadhoogte en het 
percentage schappen met restvoorraad als functie van de MaxRL zien. Er zijn geen opvallende 
breekpunten in de figuren te zien. 

3. Minimale voorraad analyse 

lnvloed paramter X afzet 

Q. 50% 
0 
II) 
C: 40% 
IQ "C 

.lo: IQ 

- IQ 30% QI ... 

E o 
C: 0 
8.~ 20% 
Q. 1/) 

IQ ~ 
.c: 10% u 
II) 

~ 0 
0% 

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 

M=MAX(X* Afzet, 0, 15*Schapcapaciteit,3* Aantal facings) 

Figuur b15.6: Percentage schappen met kans op restvoorraad als functie parameter X 
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Figuur b 15. 7: Percentage schappen met kans op restvoorraad als functie parameter Y 
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Figuur b 15. 8: Percentage schappen met kans op restvoorraad als functie parameter Z 
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De minimale voorraadanalyse laat duidelijk zien indien de huidige instellingen gehanteerd worden 
voor de parameters die niet gevarieerd worden dat met name de invloed van parameter Y en 
parameter Z groot is. De invloed van parameter X is minimaal. 
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