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Abstract 

This report describes how the processes between a wholesaler in paint and paint related products and 
painter's trader have to be organised to reduce the cost without decreasing the service level to the 
market. Hereby there has been made use of the cost information system Activity-Based Costing. This 
system enhances insight in costs, which will lead to a better control of costs. 
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Voorwoord 

Dit verslag is geschreven in het kader van een afstudeeropdracht binnen de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen 
het strategisch COLOR-project (Customer Oriented Logistics and Optimal Replenishments) in 
opdracht van de stichting Vedined. Bij dit project is een keten in de verfbranche onderzocht. 

Het afstudeeronderzoek richt zich op de ontwikkeling van een serviceconcept voor de 
schildersbedrijven vanuit ketenperspectief. De beschrijving en resultaten van het onderzoek zijn terug 
te vinden in het voor u liggende verslag. 

Ten eerste wil ik Ton ter Hoeven bedanken voor de ruimte en capaciteit die mij ter beschikking is 
gesteld bij de verfgroothandel Ter Hoeven om mijn afstudeerproject tot een goed einde te brengen. 
Graag zou ik ook de heer W. de Weerd willen bedanken voor zijn inzet, hulp, begeleiding en tijd die hij 
voor mij heeft vrijgemaakt. Daarnaast wil ik alle medewerkers niet vergeten voor hun hulp die zij 
hebben verleend bij het verkrijgen van de noodzakelijke informatie. 
lk wil ook de drie schildersbedrijven, van Olst/ Schilders, Wissink en Steven Jansen, bedanken voor 
hun tijd en hulp tot het verzamelen van de benodigde informatie met betrekking tot de tijdbesteding en 
kosten van de activiteiten in het bestel- en levertraject. 

Verder wil ik de heer A. Schaart en de heer G.L.H. van Herel , de begeleiders van de T.U.E., bedanken 
voor hun steun en opbouwende kritiek tijdens het onderzoek en ten aanzien van het verslag. 
Hierbij wil ik ook de resterende leden van de werk- en stuurgroep bedanken voor hun tijd en inzet in 
het begeleiden en sturen van het COLOR-project. 

Tenslotte wil ik mijn collega-studenten, Anton van Daalwijk, Jan-Martijn Egbers en Jaap Weijers, 
bedanken voor de samenwerking en afronding van het COLOR-project. 

Wiljo Nieuwkerk 

Apeldoorn, juli 1999 
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Management summary 

The graduation project is the final test in the subjects of Industrial Engineering & Management Science 
of the faculty Technological Management at the Eindhoven University of Technology. Its goal is to 
solve a complex organisational problem in a practical environment. This research has been carried out 
in the period from October 1998 till August 1999 and has been situated at the wholesaler Ter Hoeven,- 
which is located in Apeldoorn, Deventer and Ede. Ter Hoeven is a wholesaler in paint and paint 
related products. 

The research has been taken place on chain interface between the wholesaler and the professional 
painter's traders and is a part of the strategic project called 'COLOR-project', COLOR stands for 
Customer Oriented Logistics and Optimal Replenishments project and focuses on Supply Chain 
Management. Vedined, a foundation that improves the efficiency in distribution logistics and secures 
the market position of paint manufacturer Sigma Coatings and its wholesalers, started this project. The 
foundation Vedined stands for 'Verfdistributie Nederland' (paint distribution Holland). 

Ter Hoeven was founded in 1937 as a painter's trader and has been developed as a wholesaler with a 
total assortment of 15.000 products. The company has been growing rapidly since the last few years. 
Nowadays the wholesaler has over 100 employees and a yearly revenue just less then Fl. 
100.000.000,-.The product range can be divided in two categories: Paint and non-paint. The market, 
on which Ter Hoeven focuses, can be divided in three categories: Professional, combination and do-it
yourself. This research focuses on the paint products for the professional market. 

The total supply chain has been generically analysed by means of a microcosmic approach, in which 
16 Sigma products represent the total paint assortment. The microcosmic approach gives in a 
comparative short period of time a clear insight into the logistic chain. The total logistic chain is given 
in Figure A and has been analysed on the physically goods-flow, order-flow, communication, control, 
the demand structure and demand behaviour of the customers. 

The professional market 
can be characterised as a 
craft and conservative 
market. One supplier, 
namely Sigma, dominates 
the contribution side of the 
wholesaler and delivers 
61 % of the total 

MANUFACTURER WHOLESALER 

j I Sigma, Coatings I 
: Adam 

Figure A Supply Chain as basis for the research 

PROFESSIONAL 
PAINTER'S TRADER 

professional revenue. The distribution side is dominated by 105 of the 850 professional customers 
( 12% ); together they have for about 75% of total professional revenue. These professional customers 
are used to place small orders. These orders consist in average rate of 4,2 lines and the most of these 
orders are processed in the mornings. Especially in the mornings the customers will place and collect 
these orders to the company or to the their job. This results in over usage of the capacity in the 
mornings and waiting times for the customers. 
The wholesaler is making use of three control systems. The first system can be characterised as a 
(R,s,S)-system. Two days a week the authorised employee takes up the inventory and when inventory 
level gets down level 's' he will order up to the level 'S', rounded to the order unit. The second order 
procedure takes in action when one product of the 5-ton list has to be ordered. The inventory of the 
products that belongs also to the 5-ton list has to be counted. Based on the counting the employee will 

---Vedined 
IV 
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made a proposal for a 5-ton order. The third procedure is that once a month the supplier Sigma will 
make an offer of some products to the wholesaler. The department 'Purchase' informs about the 
inventory level of the products at the three Service Centres. Based on this information they make a 
proposal of an order. After the manager has given his approval the department 'Purchase' will place 
the order with the supplier Sigma. Especially the last two procedures make that the inventory level is 
far to high for the professional assortment. 
The communication between the wholesaler and the painter's trader is not very developed and 
structured. Mostly the orders are placed by phone or at the counter of the Service Centre. Just a few 
orders are placed by fax or with the department 'Sales'. Malfunctions in the invoices are caused by 
lack of communication structure. 
Downstream demand of the microcosmic products at the wholesaler is characterised by great 
fluctuations due to weather conditions, promotions/sales and project orders. Demand on an aggregate 
level is less irregular; only the biggest promotions and holidays influence the demand patterns. Until 
1999, upstream demand of Sigma products was irregular and greatly influenced by manufacturer's 
promotions and caused high inventory level. This high inventory level results in high carrying costs 
consisting of opportunity costs, the degree of risk inherent in inventory investment and the storage 
costs. The analysis also showed that irregular upstream demand results in chain effects that cause 
high inventories and low service levels at the manufacturer. 
The following conclusions are made on the generic analyses: 

• More then half of the occasions the consumer collects the products by the Service Centre; 

• The orders are placed mainly in the mornings; 

• The both parties experience the delivery rate different. The customer experiences the delivery rate 
as 96%, while the wholesaler presumes that his delivery rate is 98%; 

• The orders are small , namely about 4,2 lines. 

This made the conclusion that the order and delivery process is not structured. 

Based on the results of the inquiry, which has been taken under 120 professional customers of the 
wholesaler, the fol lowing conclusions can be made: 

• By some companies the operational employees are authorised to order and collect the materials; 

• In most occasions the order quantity is made on base of estimation; 

• In most of the cases the order is placed just before the need ; 

• Orders are placed often. In most occasions almost everyday. 

Based on these conclusions grow the suspicion that there is no or hardly any planning of the 
materials. 

In the ordering and delivering process there is also no insight in the cost of the activities. This causes 
that there is no information about what the current situation of the ordering and delivering process 
costs are for the both parties. For many activities, the wholesaler does not make any distinction 
between professional and do-it-yourself absorption. 

Based on the generic analyse and the results of the inquiry one central problem thesis can be made, 
which is: 

"The ordeting and delivering process between the wholesaler and the painter's traders can be 
announced as inefficient." 

.....____ 

VedinE!d 
V 
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This problem thesis and the central objective of the research, namely the operational logistics between 
the wholesaler and the painter's traders, results in the following assignment: 

"Development of a service concept for the painter's traders which will reduce the costs in the ordering 
and deliverin9 process between the wholesaler and the painter's traders, without the reduction of the 

service level. " 

The service conc1=pt can be seen as a total set of actions which will support the ordering and the 
delivering process. and generates advantages for both parties. This assignment can be divided in two 
parts. The first part is: How do the logistics process has to fill in , in order to receive optimal cost 
reduction in the supply chain . The second part is: How to introduce this set of actions to the 
professional customers. 

First the cost of the relevant activities has to be identified. Hereby is made use of the accounting 
information system Activity-Based Costing . This system is based on the assumption that activities 
cause costs. Activities are therefore the basis of the cost calculations. The assignment of cost to cost 
objects, take place in two phases. The first phase is called 'resource cost assignment' . In this phase 
the costs of resources are assigned to the activities. Hereby is made use of costdrivers and can be 
defined as measuring of the consumption of resources by activities. 
The second phase is called 'activity cost assignment'. In this phase the periodical costs of each 
activity are assigned to the cost objects. Therefore, activity drivers are used. An activity driver can be 
defined as a measuring of frequency and intensity of the demand of activities. 
The development of Activity-Based Costing was started with the identification of the relevant activities 
in the ordering and delivering process. Hereby different interviews were held at the departments and 
the schedule of the processes was also used for the identification. The next step is to generate the 
costpools for the relevant activities. The difficulty here was that for some activities no distinction was 
made between professional and do-it-yourself duties. Another problem was that for some activities no 
processing time was known. Through the use of random tests it became possible to solve the 
difficulties and to calculate the rates of the activities. 
The orders can mainly be processed in two ways. The first one is the processing done by the Service 
Centre and the other one is the processing done by Warehouse. For an average order the processing 
done by the Warehouse is about Fl. 5,- cheaper then done by the Service Centre. 

Now the rates for the activities belonging to the wholesaler is known, the next step is to find the rates 
for the activities belonging to the painter's trader. Based on selection criteria , three painter's traders 
are selected to take part in the research . The selection criteria were: 

• Well or not thei presence of a dispenser; 

• Centralised/ decentralised authorisation to order products; 

• To deliver or to collect products; 

• The distance between the painter's trader and the wholesaler; 

• The level of material planning. 

At these three painter's traders the same ABC-analyse has been taken place and the rate of the 
activities belongin9 to painter's traders are determined . 

The logistics process between the three links can be done by two objectives, namely to deliver or to 
collect products. This makes that the logistics process can be organised in six's different routes. These 
routes are shown in figure B. 

VI 
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Based on the rates of the activities 

following out thE: ABC-analyse at the 
wholesaler and tine painter's traders the 
total costs for the possible routes are 

calculated. The 1·esult is that the route 

Deliver (2) and Deliver (3) generate the 

Deliver (2) 

Wholesaler 

'--- ~----' Collect (2) 

Deliver(1) 

Deliver(3) 

Settlement 

'--------' Collect (3) 

most benefits. The best objective is to c ollect (1) 

deliver the products direct to the Figure a The combinations of the good flows 

settlement. At the settlement the order will 

be separated into smaller orders for the different projects. The foreman will deliver the products to the 

projects, whi le hE3 is controlling the progress of these projects. When 70% of the orders will be 

delivered instead of collected , the total reduction of Fl. 107.800,- for the chain can be achieved. This 
calculation is made on basis of the average rate of the activities for the painter's traders. To ascertain 

the reliability of these calculations, an analysis of sensitiveness has been conducted . The same 
calculations have been made with the lowest and the highest rates of the activities. In both occasions 

the same conclusion can be made. 
Besides this revision of the logistics process there have been generated three other proposals. These 

proposals are: 

• Pre-announcing the need for products; 

• Improving and spreading the capacity usage; 

• Changing the ordering frequency . 

Pre-announcing the need for products 
It is possible to retrieve cost reduction , on the interface between the wholesaler and the painter's 

trader, by movin!~ the announcement of the need to an earlier point of time. This cost reduction 
consists mostly in the reduction of the waiting time: The waiting time before placing an order and the 

processing time of an order. 
Based on the random tests, it was possible to make a division of the orders for every hour. These 
orders are also divided in delivering and collecting orders. The assumptions are that the delivering 

orders do not disturb the process and the activity 'Dispense' is the bottleneck in the process. The 

waiting time before the production has been calculated by using the formula of Pollaczek. The waiting 
costs can be measured by multiplying the waiting time and the personnel costs. 
The total processing time for an average order is about 20 minutes. The total costs for the waiting time 

during the production can be calculated by multiplying the processing time and the personnel costs. 
The total cost reduction of Fl. 188.969,- can be achieved by pre-announcing the orders. 

Improving and spreading capacity usage 
By increasing the pre-announcing time it is possible to improve the capacity usage. It would also be 
possible to spread the orders during the day, which will develop a constant need for capacity . The 

spreading of the order will decrease the need for production capacity in the Service Centre . The 

remaining capacity can now be used for other activities , like customer-service and processing rush

orders. 

Changing the ordering frequency 
In the current situation , most of the professional customers are placing orders every day. By 
decreasing the ordering frequency , this also mean increasing the order size , the costs shall decrease. 

In this situation can be thought of placing an order once week instead of every day. This will make a 

total cost reduction of Fl. 6.846,- in the supply chain . 

VII 
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Service concept 
Nowadays the market is making more and strictly demands at her suppliers. These demands, which 
are changing more quickly, make it harder to make a good forecast. The professional market is also 
characterised as craft and conservative not willing to change easily. This makes it necessary to 
develop a concept that concludes all the benefits and the motivation to adapt the proposed approvals 
to the chain . This concept is called 'Service concept' which have to be developed and introduced by 
the wholesaler to its market. The concept, developed in this research , consist in the following five 
points: 

• Introduce an automated ordering system; 
By introducing a total automated system of personal planning, material planning, inventory control 
system an ordering system it will be possible that the total material consumption for the painter's trader 
can easier be controlled and material ordering can be structured. This will decrease the malfunctions 
in the current ordering. 

• Restructuring of the logistics process; 
To deliver the products in the future to the painter's trader it is possible to gain cost reduction in the 
supply chain . Wholesaler can do the transportation cheaper through economies of scale. By 
increasing transportation it may be cheaper to hire a transporter. 

• Pre-announcing the order; 
To pre-announce the need for products by the customer several chain improvements can be realised . 
First the wholesaler can spread the orders during the day and gain improved usage of the capacity. 
Second the customer do not have to wait during placing and during the production of an order. Hereby 
the assumption is that this customer prefers to collect the order instead of letting the order be 
delivered. Third the wholesale can introduce improved picking techniques, like picking in batches. 

• Introduce Value Added Log istics (VAL); 
The supply chain will gain cost reduction by introducing Value Added Logistics (VAL). VAL consist in 
activities, which will upgrade product value and improve customer specifications The wholesaler can 
do several activities through economies of scale for its customers for less money, like pre-stitchering . 
By increasing communication between both parties it may be possible to develop more VAL-activities. 
This will enhance competitive advantage for the wholesaler and cost reduction for the chain . 

• Improving cost insight. 
Cost insight is gained by the fact that there is made a distinction in the activities costs, employed by 
the company. The ABC-system shows where in the process activities costs are made. The process 
can be improved through the reduction of activity drivers, resource drivers and improving utilisation 
rate. 

This total concept gained cost reduction and efficiency in the chain by introducing proposals relay on 
improvements for both parties. 

The difficulty lies in the fact that the market is craft and conservative. So it is necessary that the 
implementation is well organised and structured. These facts have to be part of the total plan for 
changing the process. This plan includes two parts, namely introducing the service concept and the 
introduction of the ABC-system. 

---Vedined 
VIII 
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The implementation plan consist in the following steps: 

• First try to select two or three painter's traders, who are closely involved, takes a good deal of their 
products at the wholesaler and are willing to chance; 

• Introduce the ABC-system, which will improve insight in the activities costs; 

• Centralised ordering instead of decentralised ordering at the painter's trader; 

• Introduce an automated ordering system; 

• Develop the benefits of pre-announcing of the need; 

• Introduce performance-indicators to control the logistics process; 

• Introduce VAL-activities; 

• Deliver the products to the painter's traders; 

• Deliver the products to the projects by the foreman , while controlling the progress of the projects; 

During the implementation evaluation of these steps can be held. The evaluation will give direct 
feedback about the improvements and will control the progress of the implementation. 

In the near future the following topics can be considered: 

• Develop a material planning for the painter's trader, by which the painter's trader can easily control 
their inventory and generate forecast about their need; 

• Match information about product technical specification, new products or promotion sales t'o the 
automated ordering system; 

• Develop an automated system at the wholesaler, which will divide the orders in dispense lines and 
pick lines; 

• Through an automated ordering system it may be possible to pass information on to the 
manufacturer. The manufacturer will get better insight in the market consumption and can adjust 
its production to this information; 

• Keep in touch with your customers and try to develop new VAL-activities together; 

• This research is held at the wholesaler Ter Hoeven, it is a good thing to consider introducing the 
service concept to other wholesalers. 

......__ 

Vedined 
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Hoofdstuk 1 

lnleiding 

In dit hoofdstuk warden de algemene kenmerken en de plaats van dit onderzoek binnen het COLOR
project toegelicht. Er wordt ingegaan op de bedrijfsbeschrijving en organisatie van de verfgroothandel 
Ter Hoeven, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. Bij de analyse tijdens het vooronderzoek is 
gebruik gemaakt van de microkosmosbenadering, deze zal hier ook nader toegelicht warden. 

1.1 Het COLOR-project 

Het COLOR-project is een project dat is opgestart binnen de faculteit Technologie Management, 
studierichting Technische Bedrijfskunde, aan de Technische Universiteit Eindhoven. COLOR staat 
voor Customer Oriented Logistics and Optimal Replenishments. In het project wordt onderzoek 
gedaan op het gebied van ketenlogistiek en informatievoorziening in de professionele verfbranche. 
Het project is uitgevoerd in opdracht van Stichting Vedined, wat staat voor Verfdistributie Nederland. 
Deze stichting bestaat uit de verffabrikant Sigma Coatings, 22 van haar regionale Service Centers, en 
23 onafhankelijke groothandels in verf. De doelstelling van de stichting is het verbeteren van de 
efficiency in de verfdistributie en het waarborgen van de marktpositie van Sigma Coatings en haar 
grossiers. 
De winstmarges zullen in de toekomst meer ender druk komen te staan, waardoor de efficiency in de 
keten steeds meer aandacht verdient. Het uitdragen van de doelstelling van de stichting , alsmede een 
bezoek aan het congres van het SLIM-project (soortgelijk project over het gebied van ketenlogistiel<, 
([SLIM-werkgroep, 1997])), hebben de directeur van Vedined aanleiding gegeven om een soortgelijk 
ketenproject op te starten . Het ketenproject valt bij Vedined ender de module Logistiek en heeft als 
doelstelling: 

"De implementatie van een integraal Jogistiek systeem, dat een concurrentievoordee/ op/evert, dat 
voldoet aan de wens van de k/ant en dat een bijdrage levert aan de verbetering van het rendement 

van de ondememingen." 

Bij het project zijn vier bedrijven direct betrokken, te weten Sigma Coatings te Amsterdam 
(distributiecentrum), Uithoorn (hoofdkantoor) en Eindhoven (Sigma Service Centre Eindhoven), 
verfgroothandel Ter Hoeven te Apeldoorn , groothandel Martin Glas & Verf te Eindhoven , en 
schildersbedrijf Knaapen te Son . 
Sigma Coatings B.V. is een verfproducent met het hoofdkantoor gelegen in Uithoorn en het 
distributiecentrum in Amsterdam. De divisie binnen Sigma die betrekking heeft op dit onderzoek heet 
Bouw en valt ender de afdeling Sigma Trade NL. Het Sigma Service Center te Eindhoven is een van 
Sigma's 22 eigen outlets. Het voert hoofdzakelijk Sigmaproducten en verkoopt oak aanverwante non
paint producten. Ter Hoeven te Apeldoorn is een onafhankelijke groothandel in verfproducten en is lid 
van Stichting Vedined. Ter Hoeven heeft drie vestigingen, namelijk in Apeldoorn (hoofdvestiging), 
Deventer en Ede. De naam Ter Hoeven staat in dit verslag voor deze gehele organisatie. Martin Glas 
& Verf BV te Eindhoven is een groothandel in glas en verf en is eveneens lid van Stichting Vedined. In 
het onderzoek is alleen de afdeling verf betrokken. De Knaapen Groep BV te Son is een onderhouds
en renovatiebedrijf. De Groep bestaat uit verschillende BV's, waarbij het onderzoek zich voornamelijk 
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toespitst op Knaapen Planmatig Onderhoud (KPO BV). Wanneer in dit verslag de naam Knaapen 
wordt gebruikt, wordt dit laatste bedrijf bedoeld. 
Het COLOR-project is uitgevoerd door vier studenten, waarbij twee logistieke ketens onder de loep 
zijn genomen. Deze logistieke ketens bevinden zich in een ambachtelijke branche. In elk van de 
logistieke keten is afzonderlijk onderzoek gedaan naar verbeteringsmogelijkheden. In Figuur 1.1 wordt 
een overzicht gegeven van de twee logistieke ketens en de deelnemende bedrijven in het project. De 
marktsegmenten warden in het onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 

FABRIKANT GROOTHANDEL 
PROFESS/ONEEL 

SCH/LDERSBEDRIJF 
(MARKTSEGMENT) 

........ .. . .................... ....... . 

Keten 1: • 1 Sigm!.;;~tings I ~,_! --~~r---/---► 17i:: ====::====::==:!..IH+~--► Bouw 

T er Hoeven bv 

Keten 2: Knaapen Groep 
bv t----.. Bouw 

.....-,,, c_ ___ __J ···· ············· · ··· ···· ·· · · ·······' 

Martin bv 

Figuur 1.1 Ketens van bedrijven in het COLOR-project 

In het eerste deel van het project, hetgeen beschreven is in het voortgangsrapportage COLOR-project 
([van Daalwijk e.a., 1999]), is gekozen voor een universele aanpak, waarbij de verschillende bedrijven 
en ketens onderzocht zijn op punten zoals goederen- en informatiestromen, logistieke performance en 
kosten. De bedoeling van deze zogeheten General Chain Analysis is om te achterhalen waar 
knelpunten aanwezig zijn en welke verbeteringsmogelijkheden kunnen warden gedefinieerd. 
Als resultaat van het vooronderzoek zijn er vier voorlopige opdrachtformuleringen naar voren 
gekomen. Deze vier voorlopige opdrachtformuleringen hebben uiteindelijk geresulteerd in de volgende 
vier opdrachtformuleringen: 

1. Fysieke distributie tussen Sigma Coatings en de verkooppunten ((Weijers, 1999]); 
2. Voorraadbeheersing bij een verfgroothandel: Hoe het systeem van voorraadbeheer beter uit de 

verf komt ([Daalwijk, 1999]); 
3. Ontwikkeling van een serviceconcept voor schildersbedrijven vanuit ketenperspectief; 
4. Electronic Commerce tussen schilder en groothandel ([Egbers, 1999]). 

De derde opdrachtformulering dient hier als startpunt voor het afstudeeronderzoek. Het onderzoek zal 
in de eerste keten van het COLOR-project vanuit de verfgroothandel Ter Hoeven plaatsvinden. De 
eerste fase van het project heeft bijna vier maanden in beslag genomen. 
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1.2 Achtergronden behorende bij de verfgroothandel Ter Hoeven 

In 1937 huurde Gerard ter Hoeven, de vader van de huidige directeur, een pand in Apeldoorn en 

begon er een schildersbedrijfje. In 1945 veranderde de bedrijfsformule, het schildersbedrijf stopte en 

de nadruk werd vanaf dan gelegd op de grossierderij. Daarna wisselde de groothandel tot op heden 

vier keer van locatie, de eerste twee keren vanwege behoefte aan uitbreiding van het grondoppervlak 

en daarna vanwege een brand in 1990. Na een tijdelijke noodoplossing is Ter Hoeven in 1992 

verhuisd naar het huidige pand aan de Molenmakershoek. 

De jaaromzet van Ter Hoeven is de afgelopen jaren gemiddeld met ongeveer 9% per jaar 

toegenomen . Zo'n 86% van de jaaromzet werd gegenereerd door de doe-het-zelf branche (landelijk) 

en zo'n 14% door de professionele schildersbranche (regionaal) . Precies is dat echter niet aan te 

geven, omdat de branches voor een gedeelte verstrengeld zijn in combinaties van schildersbedrijven 

met een doe-het-zelf winkel erbij . In Figuur 1.2 staan de in- en uitgaande stromen vanuit Ter Hoeven 

gezien ( 1997). Door de grote rol die 
LEVERANCIER 

Sigma Coatings 

30% 

Andere 
70% 

leveranciers 

GROOTHANDEL 

Ter Hoeven bv 

83% 

AFNEMER 

Professloneel 

Comblnatie 
Prof/ OHZ 

DHZ 

Sigma Coatings speelt in dit project 

wordt deze onderneming expliciet 

genoemd in de Figuur 1.2. Het 

COLOR-project richt zich op de 

goederenstroom afkomstig van Sigma 

Coatings en uiteindelijk bij de 

professionele afnemer terechtkomt. Het 

aandeel van Sigma Coatings van de 

totale inkoopwaarde bedraagt 30%. 

Hiervan levert de professionele 

Bouwdivisie van Sigma een derde van 
Figuur 1.2 Verdeling van de omzet uit het oogpunt van Ter Hoeven 

alle Sigmaproducten die bij Ter Hoeven binnenkomen. 

In de Figuur 1.2 is ook de verdeling van omzetten naar soorten afnemers gemaakt. Hierbij zijn de 

volgende groepen afnemers te onderscheiden , namelijk professioneel , combinatie prof/DHZ en DHZ. 

De totale afnamegrootte van deze groepen zijn te achterhalen, echter hoe de producten uiteindelijk 

worden aangewend , professioneel of verkoop via de winkel is moeilijk tot niet te achterhalen . 

Er werken thans meer dan 100 medewerkers. Ter Hoeven kent een lijnorganisatie, bestaande uit zes 
functionele afdelingen, drie staffuncties voor ondersteuning, en een directie, bestaande uit een 

persoon . De organisatiestructuur staat in bijlage A waarin het organigram van de onderneming is 

opgenomen. Ter Hoeven heeft behalve de hoofdvestiging in Apeldoorn ook filialen in Deventer en in 

Ede. Deze twee filialen dienen sedert enkele jaren alleen nog maar als Service Center voor de 

professionele markt. In de hoofdvestiging vinden alle verkoopondersteunende en administratieve 

processen plaats en ook hier is een Service Center aanwezig . 

De groothandel is op dit moment in de verfbranche qua omvang een van de grootste in Nederland. 

Het totale assortiment op voorraad bestaat uit ongeveer 15.000 artikelnummers producten op het 

gebied van verf, behang en aanverwante producten . Het artikelbestand telt ongeveer 2.800 items die 

in de professionele branche gebruikt worden . De producten worden geleverd door ongeveer 250 

leveranciers, waarvan een derde ook professionele producten aanlevert. Het klantenbestand telt zo'n 

2.000 afnemers, daarvan zijn ongeveer 850 afkomstig uit de professionele sch ildersbranche. Er 

werden in 1998 ongeveer 155.000 klantenorders gefactureerd , waarvan 43.000 voor professionele 

afnemers gefactureerd werden . 
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1.3 De microkosmos 

Er is gekozen voor een microkosmosbenadering , waarbij het onderzoek zich concentreert op een 
beperkt aantal geselecteerde producten. Dit is gedaan om de analyse overzichtelijk te houden en in 
betrekkelijk korte tijd een beeld te krijgen van de huidige situatie en de mogelijke 
verbeteringsmogelijkheden in de keten. Belangrijke voorwaarde bij deze methode is dat de 
geselecteerde producten een goede weerspiegeling zijn van het gehele assortiment en dat zij tevens 
representatief zijn voor de goederenstromen binnen de keten. Om dit te bereiken is in overleg met de 
werkgroep een aantal selectiecriteria gekozen, op basis waarvan vervolgens 22 producten zijn 
geselecteerd . 

Welke varianten van ieder product per productgroep zijn gekozen voor de microkosmos, is te zien in 
Tabel 1.1. Hierin staan oak enkele kwantitatieve eigenschappen van de producten en de afkortingen 
die in het vervolg van dit project voor de verschillende producten gebruikt zullen warden. In bijlage B 
zijn voor de betreffende producten een kwalitatieve beschrijving gegeven. In bijlage C is de 
verantwoording van de microkosmosproducten gegeven. 

Tabel 1.1 Producten uit de microkosmos 

Productgroep Product Eenheid Kleur Afkorting Verpakkings- Brutogewicht 
(liter) dichtheid (kg) 

S2U Gloss 1 Wit S2U G1W 84,4 dozen/ m• 1,31 
Gloss 4 Wit S2U G4W 133,3 eenh/ m• 5,08 

Solid Gloss 1 Wit S2U SG1W 84,4 dozen/ m• 1,00 

Solid Gloss 4 Wit S2U SG4W 133,3 eenh/ m• 4,00 

Primer 1 Wit S2U P1W 84,4 dozen/ m• 1,00 

Primer 4 Wit S2U P4W 133,3 eenh/ m• 4,00 

Satin basis L 1 Lichte kleuren S2U S1L 84,4 dozen/ m• 1,26 

Satin basis L 4 Lichte kleuren S2U S4L 133,3 eenh/ m• 4,80 

Satin basis Z 1 Donkere kleuren S2U S12 84,4 dozen/ m• 1,00 

Satin basis 2 4 Donkere kleuren S2U S42 133,3 eenh/ m• 4,00 

Schakelverf Basis L 4 Lichte kleuren Sch 4L 133,3 eenh/ m• 5, 11 

Basis 2 4 Donkere kleuren Sch 42 133,3 eenh/ m• 4,00 

Basis B 4 Blauwe kleuren Sch 4B 133,3 eenh/ m• 4,80 

Basis Y 4 Gele kleuren Sch 4Y 133,3 eenh/ m• 4,80 

Schakelverf Basis L 4 Lichte kleuren SchC 4L 133,3 eenh/ m• 4,00 

Continu Basis 2 4 Donkere kleuren SchC 42 133,3 eenh/ m• 4,00 

Sig mu Ito* Expression 5 Alie kleuren Sgm s•x 100,0 eenh/ m• 5,00 

Evolution 5 36 kleuren Sgm s•v 100,0 eenh/ m• 5,00 

Original 5 45 kleuren Sgm Sor 100,0 eenh/ m• 5,00 

Fai;:ade Topcoat Wit 10 Wit FaTc 10W 47, 1 eenh/ m• 10,00 

Basis L 10 Lichte kleu ren FaTc 10L 47, 1 eenh/ m• 9,80 

Sigmadur * HB Finish 4 Alie kleuren Sdur HBF4 92,2 eenh/ m• 4,00 

* S1gmulto en S1gmadur bestaan u1t vele kleurvarianten die op kleurnummer warden geleverd. 

......... 4 . 
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Hoofdstuk 2 

Generieke analyse 

In dit hoofdstuk wordt eerst de logistieke grondvorm van de keten gegeven, waarin het onderzoek 
plaatsvindt. Vervolgens wordt er ingegaan op de bespreking van de goederenstroom, orderstroom, 
beheersing en besturing, berichtenstroom en het vraagpatroon in het onderzoeksgebied binnen de 
keten. In de volgende paragraaf wordt er een beschrijving en een analyse van het bestelgedrag 
gegeven van de afnemers van Ter Hoeven. Hierbij warden de resultaten van een gehouden enquete 
nader belicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies uit de generieke analyse. 

2.1 Logistieke grondvorm 

Tijdens het onderzoek is van de in Figuur 2.1 weergegeven logistieke grondvorm uitgegaan. Deze 
keten bevindt zich in een ambachtelijke branche. Hierbij wordt door middel van het gekleurde vak 
aangegeven op welk gebied in de keten dit onderzoek zich concentreert. Het onderzoek richt zich op 
het gebeid van operationele logistieke interactie tussen de groothandel en de professionele 
schildersbedrijven. De marktsegmenten, waar de verfproducten uiteindelijk worden geconsumeerd, 
worden in het onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 

FABRIKANT GROOTHANDEL 

············· ·· ·· ······ ··· ···· ········-

PROFESS/ONEEL 
SCHJLDERSBEDRIJF 

MARKTSEGMENT 

~ -· ----t~-Z -►~I~-~ -----► Bouw 

T er Hoeven bv 

Figuur 2. 1 Keten van bedrijven in het onderzoek 

Aangezien in deze situatie het onderzoek plaatsvindt bij de groothandel Ter Hoeven zullen de 
schildersbedrijven automatisch afkomstig zijn uit de schakel 'Professioneel schildersbedrijf , 
behorende bij de regio waar Ter Hoeven haar activiteiten op concentreert. De regio wordt gevormd 
door de vestigingen van Ter Hoeven in Apeldoorn, Deventer en Ede. Samen dekken zij Noord 
Gelderland. Binnen de schakel 'Professioneel schildersbedrijf kunnen twee soorten bedrijven 
onderscheiden worden, namelijk het professionele schildersbedrijf en het combinatiebedrijf. Onder 
een professionele schildersbedrijf worden de bedrijven verstaan waar applicatie van verf de 
kernactiv iteit is. Daarnaast wordt onder een combinatiebedrijf een bedrijf verstaan waar naast de 
activiteit 'Applicatie' ook een winkel aanwezig is voor het verkoop van verfproducten . 
Voor de combinatiebedrijven is moeilijk tot niet aan te geven welk gedeelte van de verfproducten 
uiteindelijk professioneel worden verwerkt. Hierom is er besloten om aan te nemen dat 50% van 
afname van producten door de combinatiebedrijven bij Ter Hoeven door de professionele schilders 
verwerkt wordt. Deze verdeling wordt ook intern bij Ter Hoeven gehanteerd. 
In de beschreven keten bedraagt 61 % van de professionele omzet van Ter Hoeven uit 
Sigmaproducten en is de afzet van Sigmaproducten bij Ter Hoeven 5% van de omzet van Sigma 
Bouwdivisie. Van de uitgaande stroom van Sigmaproducten wordt 99,5% van de omzet van Ter 
Hoeven uit voorraad geleverd aan de professionele afnemers, en 0,5% wordt door de afnemers via 
Ter Hoeven besteld en rechtstreeks door Sigma geleverd . In de meeste gevallen loopt de facturering 
van deze laatste stroom van bestellingen wel via Ter Hoeven. 
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2.2 Goederenstroom 

In deze paragraaf warden de goederenstromen in en tussen de schakels 'Groothandel' en 
'Professioneel schildersbedrijf beschreven. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de 
groothandel en het schildersbedrijf. In bijlage D staat een gedetailleerd schema met daarin de route 
van de goederenstromen in de keten. Daarbij is het proces binnen beide schakels van de keten 
beschreven en is er aandacht besteed aan de tijdsduur van deze processen . De processen warden · 
voor zowel de professionele producten als niet-professionele producten door elkaar uitgevoerd, 
waardoor moeilijk te achterhalen is welk gedeelte van de processen voor professionele producten 
uitgevoerd is. 
Kortingen spelen een dominante rol in de keten. Deze bepalen voor een groat deel de 
afnamepatronen van de afnemers maar ook het bestelgedrag richting producent. Zo komen op het 
moment bij Ter Hoeven vaak in zeer grate hoeveelheden producten in een keer binnen. Hier zal in 
paragraaf 2.6, alwaar de vraagpatronen in de keten nader geanalyseerd wordt, verder warden 
ingegaan. 
De goederenstromen bij Ter Hoeven warden gekenmerkt door een aanvoer van producten van relatief 
veel leveranciers en een afvoer naar vele afnemers. Er zijn dominante goederenstromen in de keten 
te onderkennen: Aan de contributiezijde (aanvoer) zorgt een leverancier (Sigma) voor 61 % van de 
professionele omzet en aan distributiezijde (afvoer) zorgen 105 van de 850 afnemers (12%) voor 75% 
van de omzet. De verdel ing van de afnemers naar grootte en omzet is opgenomen in Tabel 2.1. Voor 
de grootte van de afnemers kan de volgende karakterisering naar afnamegrootte van de afnemers 
onderscheiden warden, namelijk: 

Groot 
Middelgroot 
Klein 

= Afnamegrootte meer dan 100.000 gulden per jaar 
= Afnamegrootte tussen de 25.000 en de 100.000 gulden per jaar 
= Afnamegrootte minder dan 25.000 gulden per jaar 

Tabel 2. 1 Verdeling van de afnemers naar grootte en omzet 

Grootte Aantal Percentageverdeling Omzet afname Percentageverdeling 
schildersbedrijf • bedrijven bedrijven omzet 
Groot 22 2,6% Fl. 2.508.949 30,2% 

Middelgroot 83 9,7% FL 3.726.282 44,9% 

Klein 747 87,7% Fl. 2.066.587 24,9% 

Totaal 852 100,0% Fl. 8.301 .818 100,0% 

In Tabel 2.2 wordt een aantal logistieke kengetallen met elkaar vergeleken voor de professionele 
markt. Deze tabel (informatie over 1997) geeft inzicht in de distributiestructuur van de keten. 

Tabel 2.2 Karakteristieken van de distributiestructuur 

Logistieke kengetallen Sigma Ter Hoeven 

Assortimentsgrootte 5.500 2.800 

Aantal leveranciers n.v.t. 80 

Aantal afnemers 64 850 

Aantal distributiepunten 1* 3 

Belang afnemers 55% van de afnemers = 12% van de afnemers = 
75% van de omzet 75% van de omzet 

Aantal orderregels in 1997 100.000 183.000 

Aantal orders in 1997 20.000 44.000 

Gem. aantal orderregels per order 5 4 

Regio Nederland Noord Gelderland 

• Sigma Service Centers warden gedefin1eerd als afnemers en metals dIstnbut1epunten. 
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In deze keten komen ook retourstromen voor, zowel van het schildersbedrijf naar Ter Hoeven, als van 
Ter Hoeven naar Sigma. In Figuur 2.2 worden de twee soorten retourstromen, namelijk veroorzaakt 
door foutieve levering en schade aan product, uiteengezet. De precieze hoeveelheden en de kosten, 
die hieraan verbonden zijn, zijn bij Ter 
Hoeven niet bekend en ook niet precies te 
achterhalen. Er is in het kader van het 
onderzoek wel getracht om een indicatie te 
geven van het aantal en van de kosten . Na 
verschillende gesprekken blijkt dat de 

Sigma 
Coatings 

fout in order 
(product) 

schade aan 
product 

retourstromen die veroorzaakt worden door Figuur 2.2 Retourstromen 

verkeerde leveringen of bestellingen (fouten 

fout in order 
(kleur. product) 

Ter Schilders 
Hoeven bedrijf 

schade aan 
product 

in de orders) groter zijn dan de retourstromen die veroorzaakt worden door fysieke schade aan het 
product. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat het schildersbedrijf meer belang hecht aan de 
kwaliteit van de verf dan aan de kwaliteit van de verpakking. Een andere verklaring is dat het grootste 
gedeelte van de verf door de schilders zelf gehaald wordt. Hierdoor ontstaan voornamelijk 
retourstromen veroorzaakt door fouten in de orders. 
De retourproducten worden door de professionele afnemers voornamelijk telefonisch bij de balie van 
het Service Center aangemeld. Met retourproducten worden die producten beschouwd die 
veroorzaakt zijn door foute leveringen , kwalitatieve fouten of fysieke schade, en vervangen dienen te 
worden door nieuwe producten . In ongeveer 5% van de gevallen worden de retourproducten fysiek 
aan de balie door de afnemers aangemeld. De retourproducten worden hier, indien mogelijk, direct 
door het personeel van het Service Center afgehandeld. De resterende 95% van de aanmeldingen 
van retourproducten vindt telefonisch plaats. Na aanname van de retourorder door het betreffende 
personeel wordt het doorgegeven aan de retourafdeling , alwaar de verdere afhandeling plaatsvindt. 
De retourstromen (van het schildersbedrijf en naar producent) vormen samen minder dan 1 % van de 
professionele omzet van Ter Hoeven, en de retourstromen van alle groothandels naar Sigma 
bedragen minder dan 1 % van de omzet van Sigma. Vervolgens zijn ook de kosten gemoeid met de 
retourstromen in kaart gebracht. Aangezien de retourstromen vooral arbeidsintensief zijn , zijn hier 
alleen de personeelskosten geanalyseerd. Omdat de retourproducten bij de volgende levering toch 
weer mee terug worden genomen, zijn de transportkosten hier buiten beschouwing gelaten . In Tabel 
2.3 zijn de tijdbestedingen van de activiteiten gegeven. Hieruit kunnen de kosten voor de groothandel 
berekend worden. Dit komt neer op Fl. 7.500,-, wat ongeveer overeenkomt met 2% van de 
personeelskosten, per jaar. Voor het schildersbedrijf liggen de kosten rond de Fl. 100,- per jaar, wat 
ongeveer 0, 1 % van de personeelskosten is. Aangezien de retourstromen een klein gedeelte van de 
personeelskosten voor zowel de groothandel als het schildersbedrijf vormen, wordt in het vervolg van 
dit onderzoek hieraan geen verdere aandacht besteed. 

Tabel 2.3 Tijdbesteding van de activiteiten behorende bij de retourstromen 

Activiteit 

Afhandeling bij Service Center 
Afhandeling Retourafdeling 

lnterne verwerking bij het schildersbedrijf 

........._ 

Vedined 

Tijdbesteding 

Een persoon is hier 30 minuten per week mee bezig 
Minder dan 5% van de tijd wordt hier besteed aan professionele orders 

2 keer per maand een telefoontje van ongeveer 5 minuten 
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2.3 Orderstroom 

In deze paragraaf wordt er dieper ingegaan op de orderstroom vanaf het ontstaan van de behoefte 

aan materialen tot aan de ontvangst van de producten op de werkplek. Eerst zal de orderstroom bij 

een gemiddelde schildersbedrijf beschreven worden. Hierbij wordt er ingegaan op de offerte 

afhandeling bij het schildersbedrijf en het plaatsen van een order bij de leverancier door een 
schildersbedrijf. Vervolgens zal er ingegaan worden op de orderinstroom en orderuitstroom bij de · 
verfgroothandel Ter Hoeven. 

Schildersbedrijf 

De ingaande orderstroom heeft te maken met de verwerking van een offerte-aanvraag. Een offerte 

wordt door een klant aangevraagd. Op basis van de wensen van de klant, het te bewerken object, de 
uit te voeren handelingen en de behoefte aan nieuw werk van het schildersbedrijf wordt een offerte 

gecalculeerd. Na acceptatie van de offerte door de klant wordt de order opgenomen in de 
orderportefeuille. 

De uitgaande orderstroom ontstaat door behoefte aan materialen. De behoefte aan materialen bij de 
schildersbedrijven kan ontstaan op de werkplek tijdens de applicatie of centraal bij de voorbereiding 
van de start van een werk. De benodigde hoeveelheid aan producten kan bepaald worden op basis 

van schatting of calculatie. Intern bij de schildersbedrijven kunnen hoofdzakelijk twee orderstromen 
onderscheiden worden. De eerste orderstroom ontstaat doordat de behoefte aan materialen door de 

schilder intern bij de vestiging wordt doorgegeven. Een bestelling kan intern door een schilder 
telefonisch, schriftelijk of mondeling geplaatst warden. Nadat de bestelling van interne 

materiaalbehoefte ontvangen is, wordt er door de hiertoe bevoegde persoon een externe bestelling 
opgemaakt en geplaatst. Deze externe bestelling kan telefonisch , per fax of aan de balie door de 

bevoegde persoon geplaatst worden. De tweede orderstroom ontstaat doordat de schilders/ 
voormannen zelf bevoegd zijn tot het bestellen van de benodigde producten. Zij kunnen beslissen 
deze bij de groothandel te gaan halen of te laten bezorgen. In andere gevallen kunnen de benodigde 
verfproducten centraal in Magazijn aanwezig zijn. Deze voorraadproducten zijn voornamelijk 

producten die vaak of tijdens de eerste fase van een werk gebruikt worden. Deze producten worden in 

grotere hoeveelheden en op voorraad besteld . 

Ter Hoeven 

Bij Ter Hoeven kan er ook een onderscheid gemaakt worden naar een in- en uitstroom van orders. 

Hier zal er eerst kort ingegaan worden op de uitstroom van orders naar de leverancier Sigma. 
Aangezien het onderzoek zich voornamelijk concentreert op het gebied tussen de schakels 

groothandel en afnemer zal er dieper ingegaan worden op de ingaande orderstroom dan op de 
uitgaande orderstroom. 

Het ontstaan van de uitgaande orderstroom wordt in paragraaf 2.4 nader belicht. Gemiddeld wordt er 

2,5 keer per week per fax besteld . De levertijd van de producten is 2 tot 3 dagen. De geleverde 

producten door Sigma warden begeleid door een pakbon. Op deze pakbon staan alleen de producten 

vermeld, die in de zending zijn opgenomen , en dus niet de producten die nog nageleverd moeten 
warden . Aan de hand van de pakbon wordt de zending gecontroleerd op compleetheid. Doordat een 

bestelorder kan bestaan uit meerdere zendingen die op verschillende dagen binnen kunnen komen, 

kan de compleetheid van de bestelorder pas nadat alle zendingen binnen zijn, gecontroleerd worden. 
Daarbij komt het probleem dat de kleinere professionele bestellingen regelmatig gecombineerd met 

DHZ bestellingen geleverd worden. Deze pallets kunnen tijdens inslag als een DHZ pallet beschouwd 
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worden en opgenomen warden in het bulkmagazijn. Dit leidt achteraf tot onnodig zoekwerk voor de 
professionele werknemers. De genoemde problemen in deze alinea worden voornamelijk veroorzaakt 
door de slechte (logistieke) communicatie tussen Ter Hoeven en Sigma en de afstemming tussen de 
logistieke dienstverlener TNT en vervoerder Spido. 

lnstroom van professionele orders zijn te onderscheiden naar twee soorten, namelijk een speciale 
bestelling of een normale bestelling. 
Een speciale bestell ing kan een grote order of een order voor een niet-alledaags product zijn en wordt 
aangeduid met 'speciale order'. Een speciale order kan op verschillende manieren bij Ter Hoeven 
geplaatst warden , maar wordt door de afdeling Calculatie afgehandeld. Bij de afdeling Calculatie wordt 
per speciale order gekeken wat de mogelijkheden zijn . Eventueel kan er ook een speciale prijs 
berekend worden. De uitkomsten worden direct teruggekoppeld naar de klant. Nadat er tot een 
overeenstemming gekomen is, wordt de speciale order door de afdeling Calculatie bij de afdeling 
Verkoop Binnendienst geplaatst. Doordat deze speciale orders buiten de scope van het onderzoek 
vallen , wordt er hier verder niet op ingegaan en zal alleen de stroom van de normale orders in kaart 
gebracht worden. 
Een normale bestelling wordt aangeduid als 'normale order'. Deze warden geplaatst en na interne 
verwerking afgehandeld . De orders kunnen bij vertegenwoordiger, aan de balie of bij Verkoop 
Binnendienst geplaatst warden. In de huidige situatie warden de orders op verschillende manieren 
geplaatst. Dit kan aan de balie, telefonisch, per fax of per leespen plaatsvinden. Enkele 
combinatiebedrijven beschikken over een leespen. Hiermee wordt de barcode van een bepaalde 
artikel gescand, waarbij de te bestellen aantal stuks wordt aangegeven. Zo kan een bestelling 
automatisch doorgegeven worden. In bijlage E wordt een kwalitatieve beschrijving van de interne 
orderstroom bij Ter Hoeven gegeven. 
In Tabel 2.4 is een overzicht gegeven van het aantal orders, het aantal orderregels en gemiddelde 
aantal orderregels per order over het jaar 1997 en 1998. De aantallen worden per fil iaal en in totalen 
weergegeven . Uit de tabel blijkt dat gemiddeld 4,2 orderregels op een order aanwezig zijn . 

Tabel 2.4 Overzicht van het aantal orders, orderregels en gemiddelde aantal orderregels per order 

Filiaal Jaar Orders 

Apeldoorn 1997 20.516 

1998 19.196 

Deventer 1997 14.046 
1998 13.793 

Ede 1997 9.624 

1998 10.231 

Totaal 1997 44.186 

1998 43.220 

Op basis van een steekproef van een week is 
gekeken wat de percentuele verdeling is van 
het aantal orderregels per order. Door de 
omstandigheden is er een steekproef over een 
week aan het eind van februari genomen. Deze 
periode kan beschouwd worden als een rustige 
periode, maar geeft wel een indicatie van de 
verdeling van het aantal orderregels per order. 
In Figuur 2.3 is een grafiek opgenomen met 
percentuele verdeling van de orders met een 
bepaald aantal orderregels. Uit de grafiek blijkt 

"' Vedined 
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Figuur 2.3 Percentue/e verdeling van het aantal orderrege/s 
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dat iets meer dan 35% van de orders uit een orderregel bestaat. Algemeen kan geconcludeerd 
warden dat de orders relatief uit weinig regels bestaan. 

Op basis van de steekproef is er ook 
gekeken naar hoeveel orders op een 
bepaald dagdeel verwerkt zijn. De 
resultaten zijn in Figuur 2.4 opgenomen, 
waarbij de dagdelen op de x-as warden 
weergegeven . Met de lichtgrijze staven 
wordt het aantal orders per dagdeel, 
gesommeerd over een week, 
weergegeven. Met de donkergrijze 
staven is het aantal orders, die door de 
afnemers word en afgehaald, 
aangegeven. 

IT) = totaal aantal verwerkte orders per dagdeel gesommeerd over een week 

I = aantal afgehaalde orders per dagdeel gesommeerd over een week 
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hand van de figuur getrokken warden: Dagdeel 

Figuur 2.4 Orderstroom verdeeld naar dagdeel 

• In de figuur is te zien dat vooral in de ochtend de meeste orders verwerkt warden en er sprake is 
van piekbelasting bij het Service Center; 

• Tevens wordt er in de ochtend het grootste gedeelte van de orders door de afnemers afgehaald. 

De figuur geeft enigszins een vertekend beeld, want het Service Center gaat om 7.30 uur open en om 
17.30 uur dicht. De dagdelen aan het begin en het eind van een dag zijn dus een half uur langer. Dit 
neemt niet weg dat het in de ochtend voornamelijk drukker is. De piek rond 12.00 uur kan verklaard 
warden doordat bestellingen die geplaatst zijn voor 11.00 uur dezelfde dag warden geleverd. De 
uiterlijke vertrektijd van de eigen bezorging is 13.00 uur. De bestellingen dienen dus voor deze tijd 
gereed en klaar gezet te zijn. 

Doordat de piek van het aantal verwerkte en afgehaalde orders in de ochtend bevindt, kan er 
aangenomen worden dat hier wachttijden bij de balie ontstaan. 

2.4 Beheersing en Besturing bij Ter Hoeven 

Bij Ter Hoeven vindt op dit moment de planning en besturing van professionele Sigmaproducten nog 
handmatig plaats. Dit komt doordat er geen voorraadregistratiesysteem voor de professionele Sigma 
producten aanwezig is. Hierdoor warden de bestellingen van de producten door het hiertoe bevoegde 
personeel van het Service Center van de filialen zelf gegenereerd . 
Bij Ter Hoeven zijn er drie verschillende bestelprocedures te onderscheiden. De eerste 
bestelprocedure kan gekarakteriseerd warden als een (R,s,S) bestelsysteem en betreft voornamelijk 
de langzaamlopers. Een (R,s,S) systeem wordt gekenmerkt door voorraadcontrole op vaste dagen 'R' 
en wanneer het voorraadniveau onder niveau 's' zakt wordt er aangevuld tot niveau 'S'. Echter bij Ter 
Hoeven is de parameter 'R' variabel. Voor de groothandel zijn twee leveringsdagen en twee 
besteldagen in de week vastgesteld. Op deze vastgestelde besteldagen loopt de verantwoordelijke 
persoon door het Magazijn en kijkt water besteld dient te warden . Dit wordt door de verschillende Ter 
Hoeven Service Centers afzonderlijk gedaan. Aangezien er voor de langzaamlopers geen vaste 

---Vedined 
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bestelhoeveelheid is, wordt er voornamelijk besteld in afgeronde verpakkingseenheden. De 
bestellingen warden vervolgens per fax bij Sigma geplaatst. 
De tweede bestelprocedure omvat alleen de snellopers bij Ter Hoeven. De snellopers zijn opgenomen 
in de zogehete 5-tons bestellijst. In deze 5-tons bestellijst zijn 60 van de 275 Sigmaproducten 
opgenomen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat een pallet in 6 tot 8 weken omgezet 
moet zijn . Een 5-tons bestelling bevat een order van minimaal 15 pallets waardoor een extra 
kwantumkorting verkregen wordt. Zadra tijdens de voorraadopname blijkt dat een van de producterr 
van de 5-tons bestellijst besteld dient te warden , wordt de volgende procedure gevolgd: Eerst wordt er 
gekeken naar het aantal pallets dat van het betreffende product besteld moet warden. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de voorraden van alle Service Centers. Vervolgens wordt er gekeken naar de 
voorraden van de andere producten die in de 5-tons bestellijst zijn opgenomen. Aan de hand van de 
voorraden van de producten wordt er bepaald hoeveel van deze producten besteld kunnen warden. 
Dit is alleen voor het verkrijgen van de gestelde 15 pallets. Een 5-tons bestelling vindt ongeveer een 
keer in de twee weken plaats. Per 1 januari 1999 is deze kwantumkorting afgeschaft en zal in het 
vervolg geen verdere aandacht aanbesteed warden. 
De derde bestelprocedure betreft de maandelijkse actie van Sigma. Gemiddeld een keer per maand 
wordt er een actielijst van producten met kortingen naar Ter Hoeven gestuurd. Voor de betreffende 
producten wordt door de afdeling lnkoop de voorraadhoogten van de producten bij de Ter Hoeven 
Service Centers opgevraagd. Aan de hand van de omzetsnelheden, voorraadhoogten en kortingen 
van de producten wordt een bestelling opgemaakt. De bestelling wordt door de directeur 
gecontroleerd en eventueel aangepast, voordat deze uiteindelijk per fax bij Sigma geplaatst wordt. De 
actiebestelling aan het einde van het jaar is het grootst, omdat Ter Hoeven dan een extra bonus voor 
het betreffende jaar kan verdienen . Deze kwantumacties zijn de voornaamste oorzaak van de 
opslingereffecten in de keten (voor nader toelichting op het verschijnsel van opslingereffecten wordt er 
verwezen naar het vooronderzoek, dat gehouden is binnen het COLOR-project ([van Daalwijk e.a., 
1999])). Aangezien dat deze kwantumkortingen ook per 1 januari 1999 zijn afgeschaft zal hier ook 
verder geen aandacht aanbesteed warden . 

Naast het ontbreken van een voorraadregistratiesysteem bl ijkt het back-ordersysteem voor 
professionele producten niet naar behoren te werken. Zadra een product niet uit voorraad geleverd 
kan worden, wordt dit handmatig geregistreerd. In de praktijk blijken hierbij onduidelijkheden te 
bestaan over wie nu wel en wie niet nageleverd dienen te worden. 

2.5 Berichtenstroom 

In deze paragraaf wordt ingegaan op 
de berichtenstromen in de keten. In 
Figuur 2.5 warden de berichtenstromen 
tussen de schakels weergegeven . 
Daarbij dienen enkele opmerkingen 
geplaatst te warden . Het betreft hier de 
'normale' gang van zaken , 
uitzonderingen warden in de figuur niet 
vermeld . De volgorde van de stromen 
in de figuur (van boven naar beneden 
gelezen) kan veranderen. Zo kunnen 
prijsaanvragen en technische vragen 
altijd plaatsvinden en zijn de 
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bestellingen bij Sigma niet afhankelijk van de informatiestromen tussen Ter Hoeven en het 
schildersbedrijf. Verder zijn de kleinere stromen (zeals retourstromen en directe bestellingen naar 
Sigma) niet opgenomen in de figuur, teneinde het overzicht te behouden. Ook hoeft niet altijd het 
gehele voortraject te worden doorlopen om tot een uiteindelijke bestelling te komen, aangezien 
prijsinformatie over het algemeen al bekend is bij de kopende partij. Voor professionele 
schildersbedrijven is deze prijs overigens zelfs van ondergeschikt belang. 

2.6 Het vraagpatroon in de keten 

De goederenstromen in de keten worden gekenmerkt door grote variaties in de vraag. Acties zijn de 
grootste oorzaak van deze pieken en dalen en komt in Figuur 2.6 goed tot uitdrukking . De totale vraag 
naar de microkosmosproducten voor Sigma en Ter Hoeven is respectievelijk 1. 730 stuks per dag en 
140 stuks per dag. Hieruit is de gemiddelde vraag per product te bepalen en is voor Sigma en Ter 
Hoeven respectievelijk 86 stuks per product per dag en 7 stuks per product per dag. 

In Figuur 2.6 worden de vraagpatronen van 
Ter Hoeven voor de microkosmosproducten 
over 1997 in een grafiek weergegeven. Met 
de lijn aangeduide stroomafwaartse vraag in 
de keten wordt de afzet voor Ter Hoeven 
weergegeven . De inkoop van de producten 
wordt weergegeven door middel van 
staafjes: Dit is de stroomopwaartse vraag in 
de keten. Hierbij is een onderverdeling 
gemaakt naar eenheden om aan te geven 
dat de pieken in de stroomopwaartse vraag 
voornamelijk door 1 liter verpakkingen 
worden veroorzaakt. 

"- = vraag stroomafwaarts (in # producten) 

D = vraag stroomopwaarts van 4L, 5L en 10L verpakkingen (in# producten) 

I = vraag stroomopwaarts van 1 L verpakkingen (in # producten) 
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Figuur 2.6 Microkosmos vraagpatronen Ter Hoeven (1997) 

De stijgende vraag bij Ter Hoeven wordt verklaard doordat eind september de winteractie start, 
waarbij schilders aantrekkelijke kortingen kunnen verdienen wanneer ze een bepaalde hoeveelheid 
verf afnemen. De actie eindigt rond februari, het dal in de afzetlijn rond maart bij Ter Hoeven is dan te 
verklaren doordat de schilders op dat moment voldoende verf op voorraad hebben (door de actie). Na 
maart neemt de afzet weer toe, omdat het buitenwerk dan weer begint (andere verfproducten) . Verder 
zijn zes grote bestelpieken in de stroomopwaartse vraag waar te nemen. Deze zijn ontstaan door 
commerciele acties, met name de 5-tons bestelling en de bonusbestelling (in periode 12 en 13). Deze 
bestelprocedures veroorzaken grote opslingeringen in de keten . Zeals af te lezen is in de figuur, wordt 
het grootste deel van de opslingeringen veroorzaakt door de kleine verpakkingen (1 liter) . 
Het dal rond augustus in de afzetlijn kan verklaard worden door de bouwvakvakantie en het dal rond 
december door de kerstvakantie. 

2.7 Analyse van het bestelgedrag van de afnemers 

Voor de analyse van het bestelgedrag is gebruik gemaakt van de resultaten van de verwerking van de 
enquete. De enquete 'COLOR-project' is opgezet in het kader van het onderzoek over ketenlogistiek 
in de professionele schildersbranche en had als doel om een beeld van het huidige bestelgedrag en 
inzicht in de bestelbehoefte van de uiteindelijke gebruiker te krijgen . Op bijlage F is de enquete nader 
uitgewerkt. Algemeen kan gesteld worden dat de afnemers tevreden zijn over de huidige gang van ., -.... 
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zaken. De afhandeling van de spoedorders en de informatievoorziening betreffende de verfproducten 
kan wel verbeterd warden. 

De meeste bedrijven houden verfproducten op voorraad. Deze verfproducten liggen ongeveer 200 
dagen op voorraad. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de restanten van werken bewaard 
warden. De voornaamste reden om verfproducten op voorraad te houden is om de voortgang van de 
werken te waarborgen. Bij vier afnemers is er een geautomatiseerd voorraadbeheersingssysteem 
aanwezig (zie uitwerking enquete, bijlage F). 

Gezien de antwoorden op de vragen betreffende de bestelprocedure ontstaat het vermoeden dat bij 
de afnemers geen of nauwelijks planning van de behoefte van de verfproducten plaatsvindt. Dit komt 
voort uit het feit dat de verfproducten kart voor aanvang besteld warden, bestellingen vaak decentraal 
geplaatst warden, in de meeste gevallen de bestelhoeveelheid op basis van schatting bepaald wordt 
en dat relatief vaak per week besteld wordt. Dit resulteert in het volgende oorzaak-gevolg diagram, 
welke opgenomen is in Figuur 2.7. 

Binnen het leverproces is er een 
perceptieverschil, betreffende de 
leverbetrouwbaarheid, tussen de afnemers 
en Ter Hoeven waarneembaar. De afnemers 
ervaren de leverbetrouwbaarheid van Ter 
Hoeven gemiddeld als 96%, terwijl bij Ter 
Hoeven verwacht wordt een 
leverbetrouwbaarheid van meer dan 98% te 
hebben. 
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In ongeveer de helft van de gevallen warden Figuur 2. 7 Oorzaak-gevotg diagram votgend uit de enquete 

de verfproducten gehaald. 

Voor verdere analyse en keuze voor diepte-onderzoek bij de afnemers zijn de volgende logistieke 
karakteristieken interessant: 

• Wei of geen dispenser aanwezig; 

• Centraal/ decentraal bestellen van de verfproducten; 
• Bezorgen/ afhalen van de verfproducten; 

• De afstand tussen een project of vestiging en de groothandel; 

• De mate van planning van de verfproducten. 

Op basis van de hiervoor interessante logistieke karakteristieken zijn drie schildersbedrijven 
geselecteerd welke benaderd zijn voor verdere deelname in het onderzoek. In bijlage G is de 
verantwoording van de selectie opgenomen. De drie afnemers hebben na de eerste gesprekken 
toegezegd deel te willen uitmaken van het onderzoek. De voor het onderzoek benodigde informatie 
zijn bij deze drie afnemers verkregen en zijn in het verslag opgenomen. Met de afnemers is echter 
afgesproken om vertrouwelijke informatie buiten het verslag te laten. Hierom zijn de namen van de 
betreffende schildersbedrijven dan oak buiten het rapport gehouden en vervangen door 
schildersbedrijf 1 t/m 5. In bijlage H wordt er ingegaan op de organisatiestructuur van de 
geselecteerde schildersbedrijven . 

----
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2.8 Conclusies uit de generieke analyse 

In het vooronderzoek is het lever- en besteltraject tussen Ter Hoeven en de afnemers geanalyseerd. 
Uit het vooronderzoek is naar voren gekomen dat de meeste afnemers geneigd zijn om vlak voor de 
start van een werk de benodigde producten te bestellen of direct bij het Service Center af te halen. 
Hierdoor is het moeilijk om de capaciteit bij het Service Center op de benodigde vraag af te stemmen. 
Het afhalen van de producten vindt voornamelijk in de ochtend plaats, waardoor een overbezetting · 
van de capaciteit in de ochtend plaatsvindt, en de wachttijden toenemen. 
Uit de analyse van de omzetgegevens blijkt dat 12% van de afnemers goed is voor 75% van de omzet 
(professioneel). Hieruit kunnen twee conclusies getrokken warden. Ten eerste is dat een kleine groep 
afnemers het grootste gedeelte van de omzet van Ter Hoeven vertegenwoordigen. Ten tweede heeft 
Ter Hoeven veel afnemers die kleine hoeveelheden afnemen (Dit komt oak naar voren in het 
gemiddelde aantal orderregels van 4,2 per order). Er zijn dus in verhouding veel kleine bestellingen 
die arbeidsintensief zijn en veel kosten met zich meebrengen. 
Uit de enquete is oak gebleken dat in iets minder dan de helft van de gevallen de verfproducten 
warden opgehaald. Dit vindt voornamelijk plaats in de ochtend, wat oak drukt op de capaciteit van het 
Service Center. Tevens gaat het ophalen van de verfproducten ten kosten van de arbeidstijd van de 
betreffende werknemer, wat oak gederfde omzet tot gevolg heeft. Betreffende het verkregen inzicht in 
de orderstromen en het bestel- en leverproces kan het volgende oorzaak-gevolg diagram opgesteld 
warden (opgenomen in Figuur 2.8): 

Vaak afhalen 
van de 

producten 

Perceptie
verschii 

!everbetrouw
baarheid 

Bestellen 
voornamelijk in 

de ochtend 

Relati ef wein ig 
orderrege ls per 

order 

Bestel- en 
leverproces is 

ongestructureerd 

Figuur 2.8 Oorzaak-gevolg diagram behorend bij het lever- en bestelproces 

Algemeen kan uit het oorzaak-gevolg diagram geconcludeerd warden dat het bestel- en leverproces 
ongestructureerd is. Tijdens de analyse is oak gebleken dat er geen inzicht is in de kosten van het 
bestel- en levertraject. Wat de transportkosten zijn en wat de kosten zijn die gegeneerd warden door 
de verschillende afdelingen voor de verwerking van een order. De belangrijkste afdelingen zijn toch 
wel de afdelingen: Service Center, Verkoop Binnendienst en Magazijn. Daarnaast is er oak geen 
inzicht in de kosten die bij het schildersbedrijf gemaakt warden voor het bestellen , afhalen en interne 
verwerking van een bestelling . 

........._ 
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Hoofdstuk 3 

De opdracht 

In dit hoofdstuk warden de prob/eemstelling en de hieruit volgende opdrachtformu/ering weergegeven. 
Aan de hand van de prob/eemgebieden, zoals die voort zijn gekomen uit de resultaten van de enquete 
en de conc/usies van de generieke analyse, wordt de centrale probleemstelling gedefinieerd. Op basis 
van de prob/eemstelling wordt de opdracht voor het onderzoek geformuleerd en de bijbehorende 
aandachtsgebieden weergegeven. Om de goede afloop van het onderzoek te kunnen waarborgen, 
wordt er een plan van aanpak opgesteld. Afsluitend wordt er een overzicht gegeven van de 
voorwaarden en beperkingen van het onderzoek. 

3.1 Centrale probleemstelling 

In hoofdstuk 2 zijn twee oorzaak-gevolg diagrammen weergegeven welke hebben geleid tot twee 
probleemgebieden in de operationele logistiek tussen de groothandel en de afnemers. Het eerste 
oorzaak-gevolg diagram volgde uit de resultaten van de enquete, die gehouden is onder 120 
afnemers van Ter Hoeven. Het tweede oorzaak-gevolg diagram is opgesteld op basis van de 
conclusies van de generieke analyse, betreffende de orderstromen en het bestel- en leverproces 
tussen de groothandel en de afnemers. Door de twee oorzaak-gevolg diagrammen en de hieruit 
volgende twee probleemgebieden te combineren kan de volgende centrale probleemstelling 
gedefinieerd worden : 

"Het bestel- en leverlraject tussen de schildersbedrijven en de groothandel is inefficient." 

De koppeling van de twee oorzaak-gevolg diagrammen en de hieruit volgende centrale 
probleemstell ing wordt in Figuur 3.1 schematisch weergegeven. 

Oecentrale 
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Figuur 3. 1 Schematische weergaven van de twee oorzaak-gevolg diagrammen en de centrale probleemstelling 
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3.2 Opdrachtformulering 

Het onderzoek vindt plaats op het gebied van de operationele logistiek tussen de groothandel en de 
schildersbedrijven . De in de vorige paragraaf aangehaalde probleemgebieden en de gedefinieerde 
centrale probleemstelling vormen de basis voor de wijziging van de voorlopige opdrachtformulering 
(zie paragraaf 1.1) in de volgende definitieve opdrachtformulering: 

"Het opzetten van een serviceconcept voor de schildersbedrijven dat de kosten van het bestel- en 
levertraject tussen de groothandel en de schildersbedrijven reduceert zonder dat de servicegraad naar 

de markt toe vermindert." 

Onder het serviceconcept wordt verstaan het vanuit de groothandel aan de schildersbedrijven 
aanreiken van een bestelmethodiek, dat voordelen op het gebied van logistiek bij de 
schildersbedrijven als wel bij de groothandels genereren. Hierbij kan gedacht worden aan het voor het 
schildersbedrijf vergemakkelijken van het plaatsen van orders, uitvoeren van logistieke - en service 
taken en klantspecifiek maken van een product. 
De opdracht is tweeledig. Ten eerste: Hoe dienen de processen in het bestel- en levertraject zodanig 
ingericht te worden dat de kosten in de keten dalen. Ten tweede: Hoe dienen vervolgens de 
gegenereerde verbetervoorstellen aan de markt aangeboden worden. Dus hoe dienen de eventuele 
gegenereerde verbetervarianten, die voldoen aan de centrale doelstelling 'Reductie van kosten in het 
bestel- en leverproces in de keten', zodanig aan de schildersbedrijven aangeboden te worden, dat 
deze gestimuleerd worden om de omschakeling naar de nieuwe situatie te maken. Het totaal pakket 
van invulling van het bestel- en leverproces wordt ondervangen in het serviceconcept. 
Bij de beschouwing van de opdrachtformulering en de verdere aanpak van het onderzoek zijn de 
volgende aandachtsgebieden te onderscheiden: 

• Analyse van het bestelgedrag en organisatie van de schildersbedrijven; 

• lnzicht in de kosten in het bestel- en levertraject tussen de groothandel en de schildersbedrijven; 

• lnvulling geven aan de optimale inrichting van de processen in het bestel- en levertraject; 

• De uitkomsten aan de markt aanbieden als een serviceconcept. 

3.3 Plan van aanpak (onderzoeksopzet) 

Om de goede afloop van het onderzoek te waarborgen is voor het volgende plan van aanpak 
gekozen : 
0. Probleemformulering en opdrachtformu/ering 

Na uitgebreide analyse van de processen in het bestel- en levertraject is een identificatie 
verkregen van de probleemgebieden. Op basis van de probleemgebieden is de centrale 
probleemstelling geformuleerd. Hieruit is de uiteindelijke opdrachtformulering voor het 
afstudeeronderzoek gedefinieerd. 

1. Ontwerpproces van Activity-Based Costing 
Aangezien er in de huidige situatie geen inzicht is in de kosten van de activiteiten in het 
bestel- en levertraject en in de verdeling van de tijdbesteding tussen professionele en DHZ 
activiteiten, is er gebruik gemaakt van het kosteninformatiesysteem Activity-Based Costing om 
tot het gewenste inzicht van de kosten te verkrijgen. Het kosteninformatiesysteem biedt de 
benodigde ondersteuning voor het achterhalen van de kosten van de activiteiten in het bestel
en levertraject tussen de groothandel en de afnemers. Op basis van de verkregen kosten 
worden de tarieven berekend, die behoren bij de activiteiten in het bestel- en levertraject. 

--- 16 
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Deze tarieven dienen als input voor het doorrekenen van verschillende mogelijkheden voor de 
inrichting van de logistieke processen tussen de groothandel en de afnemers. 

2. Herinrichten van de logistieke processen en ontwerp van een serviceconcept 
De mogelijke inrichtingen van de logistieke processen tussen de groothandel en de afnemers 
dienen in kaart gebracht te worden. De te onderscheiden inrichtingen worden doorgerekend 
om tot een aanbeveling te komen voor de optimale inrichting van de logistieke processen. 
Daarnaast worden enkele verbetervoorstellen aangedragen op het gebied van logistiek tussen 
de groothandel en afnemer. Deze verbetervoorstellen worden vervolgens gekwantificeerd. 
Afsluitend dient er een serviceconcept ontworpen te worden om het totaal pakket van 
verbetervoorstellen aan de markt te kunnen aanbieden. De schildersbedrijven dienen op een 
zodanige wijze benaderd te worden dat ze ook daadwerkelijk overgaan op een voor de keten 
efficientere invulling van de processen. Dit gebeurt door het ontwikkelen van een 
serviceconcept dat de schildersbedrijven er toe stimuleert om een omschakeling te maken 
naar de nieuwe wijze van bestellen en invulling van het logistieke proces. 

3. lmplementatie 
Voor de ondersteuning van de invoering van de verbetervoorstellen dient er een 
implementatieplan opgezet te warden . Hierbij zal eerst een implementatieplan ontworpen 
warden ter ondersteuning van de invoering van de verbetervoorstellen. Vervolgens wordt er 
een implementatieplan geschreven voor de invoering van het kosteninformatiesysteem 
Activity-Based Costing . 

3.4 Afbakeningen binnen het onderzoek 

Het onderzoek beperkt zich dus tot de 22 gekozen microkosmosproducten. Verder zijn in overleg met 
de werkgroep de volgende beperkingen en aannames toegevoegd: 

Alleen de professionele markt in Nederland wordt ender de loep genomen; 
Alleen Sigmaproducten warden in het onderzoek betrokken (de eventuele aangedragen 
oplossingen kunnen oak betrekking hebben op de andere producten); 
Sigma Coatings Bouwdivisie (Trade NL) is het startpunt in de keten en wordt gedefinieerd als 
producent; 
Het professionele schildersbedrijf wordt als eindgebruiker gezien in deze keten; 
Non-paint producten, zoals kwasten en schuurpapier, warden buiten beschouwing gelaten; 
Het ontwerp dient ketengericht te zijn . De oplossing dient voor de keten geoptimaliseerd te 
warden in plaats van sub-optimalisatie per schakel in de keten; 
Tijdens de rapportage is er onderscheid gemaakt tussen afnemers en schildersbedrijven. Met 
afnemers wordt de totale groep van bedrijven, dus zowel professionele schildersbedrijven als 
combinatiebedrijven, mee aangeduid. Daarnaast wordt met schildersbedrijven de groep bedrijven 
aangeduid die de producten alleen professioneel aanwenden; 
Het onderzoek richt zich alleen op de activiteiten in het bestel- en levertraject tussen de 
groothandel en de professionele schildersbedrijven; 
In het onderzoek is alleen het Service Center in Apeldoorn als leverancier van professionele 
producten aan de afnemers opgenomen; 
Van de afgenomen producten bij Ter Hoeven door de combinatiebedrijven wordt 50% uiteindelijk 
door schilders verwerkt. 
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Hoofdstuk 4 

Ontwerpproces van Activity-Based Costing 

In dit hoofdstuk warden de kosten van de processen in het bestel- en /evertraject op basis van de in 
de bijlage I beschreven Activity-Based Costing methode berekend. Bij de berekeningen is deze/fde 
aanpak gevolgd zoals die beschreven is bij de 'Millstone case ' ([van Here/, 19931). Eerst wordt er een 
uitvoerige inventarisatie gemaakt van de activiteiten die binnen het domein van de groothandel Ter 
Hoeven val/en, waarna de tarieven van de set relevante activiteiten bepaa/d warden. Hierna volgt een 
gevoeligheidsanalyse van de resultaten . Vervolgens warden de kosten van de processen behorende 
bij de gese/ecteerde schildersbedrijven berekend. 

4.1 Opzet van het ontwerpproces 

Voor het in kaart brengen van de kosten van de activiteiten in het bestel- en levertraject is er gekozen 

om Activity-Based Costing, hierna ABC genoemd, als uitgangspunt voor het ontwerpproces te nemen. 

Het ontwerpproces is gebaseerd op een ABC-model, waarin tot uitdrukking wordt gebracht op welke 

wijze de kostprijs van de producten is samengesteld uit de kosten van activiteiten die, direct of 
indirect, warden uitgevoerd ten behoeve van de producten. In bijlage I is een theoretische 

beschouwing, de werking van het systeem ABC en de onderbouwing van de keuze voor ABC 
opgenomen. Door een uitvoerige analyse van de processen binnen Ter Hoeven te houden , is er een 

inventarisatie van de activiteiten verkregen. Aangezien het onderzoek zich concentreert op de 

processen in het bestel- en levertraject warden de activiteiten behorende bij deze processen nader 
gespecificeerd. Aan deze relevante activiteiten warden vervolgens kosten toegewezen. De processen, 

die buiten de scope van het onderzoek vallen, warden als activiteiten in de afdelingen, waar de 

processen plaatsvinden, gegroepeerd opgenomen. De kosten warden dan ook toegewezen aan de 

afdelingen, waar de activiteiten plaatsvinden. Dit om na de verdeling van de kosten aan de activiteiten 

een vierkantscontrole te kunnen uitvoeren. Hierbij dient het totaal na toewijzing van de kosten overeen 

te komen met het totaal van de kostencategorie. 

In de bijlage I is het principe van de ABC-methode nader beschreven. Het ontwerpproces dat leidt tot 

een ABC-model omvat twee fasen . De eerste fase bestaat uit: 

• Het vaststellen van de activiteiten binnen de onderneming; 

• Het samenstellen van een costpool voor iedere activiteit. 
Voor wat betreft de tweede fase gaat het om: 

• Het vaststellen van een costdriver voor iedere activiteit; 

• Het vaststellen van een tarief voor iedere costdriver; 

• Het toewijzen van kosten aan kostendragers met behulp van costdrivers. 

Aangezien voor de ABC-methode gekozen is om de kosten en de tarieven van de relevante 

activiteiten in kaart te brengen, wordt alleen de eerste fase nader uitgewerkt. Hierbij warden de 

uiteindelijke kostendrager de entiteiten beschouwd die bepalend zijn voor de activiteiten, terwijl in 

bestaande ABC de uiteindelijke kostendragers altijd de eindproducten zijn . De tarieven van de 

activiteiten warden uiteindelijk verkregen door de toegewezen kosten te delen door de waarde van de 

kostendragers. 
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4.2 De eerste fase van het ontwerpproces 

Deze fase start zoals gezegd met het vaststellen van een set van activiteiten, welke representatief zijn 
voor de handelingen binnen het bedrijf. Van groat belang hierbij is het kiezen van het 
aggregatieniveau. Hoe gedetailleerder men te werk gaat bij het onderscheiden van activiteiten hoe 
preciezer de kosten toe te wijzen zullen zijn aan de producten. Maar een grotere mate van detail 
brengt een complexer calculatiesysteem en zodoende hogere kosten voor het verzamelen van· 
informatie met zich mee. Los van het feit dat dit kan leiden tot schijnexactheid, leidt deze hoge graad 
van detaillering tot hogere besturingskosten. Precisie kost geld en 'oneindig ' precies is niet altijd nodig 
of zelfs niet wenselijk. De keuze van aggregatieniveau vereist dus een compromis tussen de mate van 
detail enerzijds en de inzichtelijkheid en kosten van het calculatiesysteem anderzijds. In het kader van 
dit onderzoek zullen de kosten van de activiteiten in het bestel- en levertraject een hogere mate van 
detail hebben dan de kosten die gegenereerd warden door andere activiteiten . In bijlage J wordt het 
processchema bij Ter Hoeven weergegeven waar binnen de activiteiten te onderscheiden zijn . Het 
processchema van Ter Hoeven is voortgekomen uit de generieke analyse. 

4.2.1 Stap 1. Vaststellen van de activiteiten 

Een activiteit wordt gedefinieerd als een verzameling samenhangende taken die herhaaldelijk warden 
uitgevoerd. Activiteiten zijn bijvoorbeeld transport, planning, orderregistratie, productie en controle. 
ledere activiteit valt samen met een functie, bewerking of dienst binnen de organisatie. De activiteiten 
die in het in het bestel- en levertraject noodzakelijk zijn , dienen te warden ge"inventariseerd . Voor het 
verkrijgen van een compleet geheel van activiteiten zijn er diverse gesprekken gevoerd met de te 
onderscheiden afdelingen binnen Ter Hoeven. De te onderscheiden afdelingen warden in bijlage A in 
het organigram van Ter Hoeven weergegeven. In eerste instantie zijn de activiteiten zo gedetailleerd 
mogelijk in kaart gebracht. In bijlage K is de inventarisatie van alle activiteiten van de afdelingen 
binnen Ter Hoeven opgenomen. Vervolgens is er op basis van deze inventarisatie een set van 
relevante activiteiten ge"identificeerd die van toepassing zijn op het gebied van het bestel- en 
levertraject. Deze set van relevante activiteiten wordt in Tabel 4.1 weergegeven. In het vervolg wordt 
er achter de activiteiten tussen haakjes aangegeven bij welke afdeling de activiteit plaatsvindt. 

Tabel 4.1 Overzicht van de relevante activiteiten per afdeling 

Afdeling Activiteiten 

Service Center (SC) Orderregistratie 
Mengen Sigma 
Mengen Wijzonol 
Mengen Trimetal 

Schudden 
Orderpicken 
Afhandeling orders 

Transport 
Verkoop Binnendienst (Bi) Aannemen order 

Controle orders 
Controle ordermutaties 

Magazijn (M) Orderpicken 
Controle/ verpakken 
Administratieve afhandeling 

Expeditie (E) Handling-uit 

Transport 

Externe transport (T) Transport 
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Een opmerking bij Tabel 4.1 en bijlage K is dat de activiteit 'Herstellen van incomplete ordergegevens' 
wel gezien kan worden als een relevante activiteit in het bestel- en levertraject, maar niet is 
meegenomen als een relevante activiteit. De reden hiervoor is dat deze activiteit betrekking heeft op 
het onderzoek 'Electronic Commerce tussen schilder en groothandel', ([Egbers, 1999]), waar dieper 
op deze problematiek ingegaan wordt en een oplossing wordt aangedragen in de vorm van een 
verbeterde, geautomatiseerde order-entry . Echter, de kosten van deze activiteit worden verder in het 
verslag wel weergegeven . 
Activiteiten kunnen in eerste instantie onderscheiden worden naar twee soorten, namelijk vo/ume
gerelateerde activiteiten en niet volume-gerelateerde activiteiten. Dit onderscheid is van belang om 
vast te kunnen stellen wat voor iedere activiteit de kostendragers zijn . 
Een volume-gerelateerde activiteit wordt per eenheid product uitgevoerd. De frequentie waarmee zo'n 
activiteit wordt uitgevoerd is dan ook direct afhankelijk van de omvang van de voortbrenging van de 
producten. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn het mengproces, schudproces en voorprijzen/ 
verpakken. 
De frequentie van niet volume-gerelateerde activiteiten is niet direct afhankelijk van de 
voortbrengingsomvang maar van andere factoren . Deze soort activiteiten zijn weer onder te verdelen 
in batch-gerelateerde activiteiten, producttype-gerelateerde activiteiten en ondersteunende activiteiten 
(die dienen ter ondersteuning van andere activiteiten). 
Batch-gerelateerde activiteiten worden uitgevoerd per batch. Batch moet hier gezien warden in de 
ruimste betekenis van het woord. Een batch kan dus zijn een serie (productiebatch), een order, een 
lading (transportbatch) enzovoort. De frequentie, bijvoorbeeld op jaarbasis, waarmee een dergelijke 
activiteit wordt uitgevoerd is direct afhankelijk van het jaarlijks aantal batches waarop zo'n activiteit 
betrekking heeft. Factoren die dit aantal be'fnvloeden zijn de diversiteit van het productassortiment, de 
mate van samengesteldheid van de producten, maar ook de seriegroottes. Verder zullen de specifieke 
eigenschappen van een batch bepalen hoeveel tijd er besteed wordt aan een bepaalde activiteit. 
Producttype-gere/ateerde activiteiten warden uitgevoerd per producttype (of productfamilie) . Te 
denken valt aan activiteiten als marketing, offerteafhandeling en leverancierselectie. De frequentie van 
zo'n activiteit, op jaarbasis, neemt met name toe met de diversiteit van het productassortiment en is 
tevens afhankelijk van de levensduur van de producten . 
Ondersteunende activiteiten warden uitgevoerd ter ondersteuning van andere activiteiten of zelfs ter 
ondersteuning van het gehele bedrijf. Hierbij wordt gedacht aan activiteiten als personeelszaken , 
juridische zaken, onderhoudsbeheer, boekhouding en administratie en oak directie; stuk voor stuk 
activiteiten die niet direct voor producten , batches of producttypes warden uitgevoerd en waarvan de 
omvang wordt be'fnvloed door een veelheid aan factoren . Zo is de omvang van personeelszaken 
onder meer afhankelijk van het totaal aantal werknemers in de onderneming . 

Op basis van de activiteiten per afdeling is een definitieve set van activiteiten vastgesteld . Hierbij zijn 
die activiteiten die sterk met elkaar samenhangen en altijd gezamenlijk warden uitgevoerd, 
samengevoegd tot geaggregeerde activiteiten. De samengevoegde activiteiten warden in Tabellen 
4.2a tot en met 4.2c per soort activiteit weergegeven . Hierbij warden alleen voor het onderzoek 
relevante activiteiten uiteengezet. Hierbij moet warden opgemerkt dat er geen producttype
gerelateerde activiteiten binnen de set van relevante activiteiten te onderscheiden zijn . 

Tabel 4.2a Volume-gerelateerde activiteiten 

Activiteiten Kostendragers 

Mengen (SC) Eenheid product 
Schudden (SC) Eenheid product 
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Tabel 4.2b Batch-gerelateerde activiteiten 

Activiteiten Kostend rage rs 

Orderregistratie (SC) Order 
Orderpicken (SC) Orderregel 
Afhandeling order (SC) Order 
Transport (SC) Order* 

Orderregistratie (Bi) Order 
Controle ordermutaties (Bi) Order 
Orderpicken (M) Orderregel 
Controle/ verpakken (M) Orderregel 

Administratieve afhandeling (M) Order 
Handling-uit (E) Order 
Transport (E) Order* 
Transport (T) Order* 

Tabel 4.2c Dienstverlenende activiteiten 

Activiteiten Kostendragers 

Algemeen Overige activiteiten 
Personeel Overige activiteiten 

* Doordat de transportkosten per transportbatch n1et meer z1Jn te 
achterhalen, wordt hier order als kostendrager gedefinieerd. 

De volgende activiteiten uit Tabel 4.2 zijn samengestelde activiteiten : 

• 'Mengen (SC)' (samengesteld uit mengen Sigma (SC), mengen Wijzonol (SC) en mengen 
Trimetal (SC)) ; 

• 'Orderregistratie (Bi)' (samengesteld uit aannemen order (Bi) en controle orders (Bi)); 

• 'Algemeen' (samengesteld uit algemeen management (D) , secretariaat (S), kantinebeheer (S) en 
systeemonderhoud (Au)) ; 

• 'Personeel' (samengesteld uit personeelswerving (P) , arbeidsomstandighedenbeleid (P) en 
personeelsadministratie (P), salarisadministratie (Fa)). 

Het genoemde onderscheid wordt gemaakt om vast te stellen wat voor iedere activiteit de 
kostendragers zijn . Een kostendrager is datgene (product, serie, etc. ) waarover de kosten, die het 
uitvoeren van de activiteiten met zich meebrengt, wordt verdeeld. Voor de directe activiteiten zijn in 
totaal vier kostendragers onderscheiden , namelijk eenheid product, orderregel , order en 
transportbatch. 
Een aparte soort zijn de dienstverlenende activiteiten. Deze activiteiten worden niet rechtstreeks voor 
bijvoorbeeld producten of orders uitgevoerd, maar dienen ter ondersteuning van andere activiteiten. 
De kostendragers voor dienstverlenende activiteiten zijn dan ook de activiteiten waar de diensten aan 
verleend worden . Er zijn dus naast eindproducten andere entiteiten als kostendragers gekozen . Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat deze andere entiteiten slechts als "hulpkostendragers" optreden , daar 
de uiteindelijke kostendragers altijd de eindproducten zijn. 
Hiermee is de eerste stap, het vaststellen van de activiteiten , in het ontwerpproces mee afgerond . 

4. 2. 2 Stap 2. Het samenstellen van een costpool voor iedere activiteit 

Na het vaststellen van de relevante set van activiteiten worden per activiteit de kosten hiervan 
samengebracht in een costpool. Een costpool wordt dus gezien als een verzameling toegerekende 
kosten per activiteit. Hierin worden allereerst alle kosten opgenomen van resources die direct door die 
activiteit gebruikt worden. Bij de toewijzing van de kosten aan de activiteiten wordt er uitgegaan van 
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de werkelijke kosten van 1998. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de gerealiseerde kosten van dat 
jaar normatief zijn . 
Voor het verdelen van de totale kosten op jaarbasis over de activiteiten, is uitgegaan van toerekening 
van uitgaven naar activiteiten van de eerste orde. Met andere woorden: Het is de eerste toerekening, 
die in een bedrijf wordt gemaakt op het moment van het ontstaan van de uitgaven. Deze 
toegerekende uitgaven worden kostensoorten genoemd ([Kokke e.a. , 1996]). 
De kostensoorten van de eerste orde worden vervolgens gegroepeerd in een zevental 
kostencategorieen. Voor Ter Hoeven zijn de volgende kostencategorieen te onderscheiden: 
Personeelskosten, hulp- en grondstofkosten , huisvestingskosten , energiekosten , afschrijving , diensten 
van derden en algemene kosten . Als uitgangspunt zijn de totaal bedragen per kostencategorie 
genomen. In bijlage L zijn de percentages van de kostencategorieen opgenomen. In de 
kostencategorieen zijn alle kosten opgenomen die bij de hoofdvestiging van Ter Hoeven in Apeldoorn 
(excl. Deventer en Ede) gegenereerd worden. Hierbij is dus nog geen onderscheid gemaakt tussen 
kosten gemaakt door DHZ of professionele activiteiten. Het onderscheid wordt gemaakt nadat de 
definitieve costpool per activiteit bekend is. Door de orderstromen voor de verschillende afdelingen 
binnen Ter Hoeven te splitsen naar professioneel en DHZ orders of orderregels wordt er inzicht 
verkregen in de verdeling van de kosten naar professioneel en DHZ. Het idee hierachter is dat de 
kosten per order of orderregel onafhankelijk zijn van de uiteindelijke bestemming, professioneel of 
DHZ. Nadat de totaalbedragen van de kostencategorieen bepaald zijn , dienen deze toegerekend te 
worden aan de activiteiten. In Tabel 4.3 is kort aangegeven hoe de kostencategorieen over de 
afdelingen/ activiteiten verdeeld zijn. In bijlage M wordt een toelichting gegeven over de toewijzing van 
de kostencategorieen aan de activiteiten/ afdelingen, behorende bij Tabel 4.3. 

Om in te schatten hoeveel tijd de uitvoering van een activiteit in beslag neemt, is er een tijdstudie 
uitgevoerd bij de verschillende afdelingen . De methode die hierbij gehanteerd is, is de zogenaamde 
'Multi-Moment-Opname' (MMO). Deze is gebruikt om een indicatie van de tijdbesteding van de 
relevante activiteiten bij de verschillende afdelingen te verkrijgen. De Multi-Moment-Opname is een 
procedure om met behulp van een steekproefsgewijze observatie de tijd te schatten , die mensen, 
machines of combinaties daarvan besteden aan bepaalde soorten activiteiten ([Govers e.a, 1992]). In 
bijlage N zijn voor de relevante activiteiten een indicatie gegeven voor de verdeling van de 
personeelskosten aan de hand van de tijdbesteding verkregen door de MMO. 
Nadat alle kostencategorieen zijn toegewezen aan de activiteiten , kan de voorlopige costpool per 
activiteit berekend worden. De voorlopige costpool wordt berekend door het toegewezen deel van de 
kostencategorieen aan de activiteiten bij elkaar op te tellen . 

Tabel 4.3 lndicatie van de verdeling van de kostencategorieen over de afdelingen/ activiteiten 

Kostencategorieen Kostenverdeling 

Personeelskosten Personeelsverdeling per afdeling; tijdbesteding per activiteit 
Grand- en hulpstoffen Direct aan de producten 
Huisvesting Op basis van oppervlakte 
Energie Op basis van oppervlakte 
Afschrijving - Direct aan afdelingen/ activiteiten waar de objecten warden aangewend; 

- Kantoorobjecten op basis van personeelsbezetting; 

- Magazijninventaris: 
Service Center op basis van gemiddelde van Deventer en Ede 
Resterende aan magazijn 

Diensten van derden Direct aan afdelingen/ activiteiten waar het aan verbonden is 
Algemene kosten Direct aan afdelingen/ activiteiten waar het aan verbonden is 

Nadat de kostencategorieen zijn toegewezen aan de activiteiten en de voorlopige costpools bekend 
zijn, kan er een vierkantscontrole uitgevoerd worden. Bij de vierkantscontrole blijkt dat er 0, 1 % 
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verschil zit in de kosten voor toewijzing van de kosten met de kosten na de toewijzing van de kosten. 
Dit verschil is acceptabel en kan er dus doorgegaan worden met de berekening van de definitieve 
costpools . 

Om tot definitieve costpools per activiteit te komen, moeten de ondersteunende activiteiten 
doorberekend worden aan de overige activiteiten. Dit gebeurt op basis van verdeelsleutels, voor zover 
dat op rationele basis te doen is. 
Voor het vaststellen van de verdeelsleutels voor de ondersteunende activiteiten bestaan geen 
eenduidige stelregels. In iedere situatie zijn hiervoor verschillende mogelijkheden . Zo zijn de kosten 
van personeelszaken bijvoorbeeld toe te wijzen aan de hand van het aantal werknemers, het aantal 
arbeidsuren of de loonkosten per activiteit. Hoe in de praktijk de verdeelsleutels gekozen worden zal 
afhangen van de situatie, maar essentieel is dat zij zo gekozen worden dat ze een reele afspiegeling 
vormen van de factoren die de kosten bepalen. Echter, als dit niet op een rationele wijze te doen is, 
dan zal men op min of meer arbitraire wijze de betreffende kosten moeten toewijzen. Hierbij moet wel 
gerealiseerd worden dat daardoor een zekere 'vervorming' in de kosten per activiteit ontstaat. 
In deze situatie zijn twee ondersteunende activiteiten te onderscheiden, namelijk 'Personeelszaken' 
en 'Algemeen'. Voor deze twee ondersteunende activiteiten dienen verdeelsleutels gedefinieerd te 
worden. Deze verdeelsleutels zijn als volgt gedefinieerd: 

• Voor de verdeling van de ondersteunende activiteit 'Personeelszaken' is de verdeelsleutel de 
personeelsbezetting van de afdelingen/ activiteiten; 

• De kosten van de ondersteunende activiteit 'Algemeen ' worden doorberekend naar ratio van de 
(voorlopige) costpools van de afdelingen/ activiteiten . De verdeelsleutel is dan ook de ratio van de 
voorlopige costpools van de directe activiteiten. 

Bij de doorrekening van de kosten van de ondersteunende activiteiten naar de directe activiteiten zijn 
de kosten ook toegewezen aan de Service Centers in Deventer en Ede. Een gedeelte van de 
uitgevoerde ondersteunende activiteiten bij de hoofdvestiging worden namelijk ook uitgevoerd voor de 
betreffende Service Centers. 
Nu de definitieve costpools bekend zijn, kan er een vierkantscontrole uitgevoerd worden . Bij de 
vierkantscontrole blijkt er geen verschil te zitten tussen de kosten voor toewijzing en kosten na 
toewijzing . Nu kan getracht worden om de definitieve costpools te splitsen naar professionele en DHZ 
kosten. Aangezien de scope van het onderzoek zich richt op de professionele branche worden de 
kosten van de professionele activiteiten verder toegelicht. In Tabel 4.4 is er een overzicht gegeven 
van het professionele aandeel van de verschillende afdelingen/ activiteiten en wordt per afdeling 
aangegeven hoe het aandeel van de professionele kosten van de activiteiten verdeeld is. In bijlage 0 
wordt een toelichting gegeven over de splitsing van de kosten naar professionele en DHZ activiteiten. 

Tabel 4.4 Aandeel van professioneel per afdeling 

Afdeling Professioneel 

Calculatie lndicatie cijfer (5% van de tijdbesteding is professioneel Apeldoorn) 

Marketing & Sales - Eerste selectie : Op basis van specifieke professionele activiteiten ; 

- Tweede selectie : Verdeling op basis van verhouding van de prof. en DHZ 

vertegenwoordigers; 

- Resterende op basis van indicatiecijfers hoofd Marketing & Sales 

Service Center Aanname is dat hier alleen professionele activiteiten uitgevoerd worden 

Verkoop Binnendienst Op basis van verhouding van professionele en DHZ orders• 

Magazijn Op basis van verhouding van professionele en DHZ orders* 

Expeditie Op basis van verhouding van professionele en DHZ orders• 

Extern transport Op basis van verhouding van professionele en DHZ orders* 
lnkoop Verhouding inkoopwaarde (6% van de tijdbesteding is professioneel Apeldoorn) 

Administratie Op basis van omzetverhouding professioneel en DHZ (7% prof. Apeldoorn) 
.. .. 

• De verhouding van de profess1onele en DHZ orders z1Jn verkregen op basis van een steekproef, waarb1J 

gekeken is naar welk gedeelte van de zendingen professionele zendingen zijn geweest. 
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Op basis van de verhoudingen kunnen voor de betreffende relevante activiteiten de professionele 
kosten op jaarbasis berekend warden. Deze uiteindelijke professionele kosten van de relevante 
activiteiten zijn in de tweede kolom van Tabel 4.5 opgenomen. Hiermee is de tweede stap en tevens 
de eerste fase in het ontwerpproces afgerond. Aangezien hier van Activity-Based Costing gebruik 
gemaakt is om de tarieven van de relevante activiteiten op het niveau van bepalende entiteiten te 
bepalen, kan het gestelde doel bereikt warden door de waarde van de costpool te delen door de 
waarde van de kostendrager op jaarbasis. De tarieven zijn in Tabel 4.5 opgenomen. 

Tabel 4.5 De kosten van de professionele activiteiten en de tarieven van de activiteiten 

Activiteiten Costpool Pere. Waarde Kostendrager Tarief Eenheid 

Mengen (SC) Fl. 70.715 11,9% 52. 520 Producten Fl. 1,35 Per rnengproduct 

Schudden (SC) Fl. 8.400 1,4% 52.520 Producten Fl. 0,16 Per mengproduct 

Orderregistratie (SC) Fl. 35.974 6,0% 19.196 Orders Fl. 1,87 Per SC geregistreerde order 

Orderpicken (SC) Fl. 67.151 11 .3% 28.677 Regels Fl. 2,34 Per SC gepickte orderregel 

Afhandeling order (SC) Fl. 35.974 6,0% 19.196 Orders Fl. 1,87 Per SC afgehandelde order 

Transport (SC) Fl. 17.835 3.0% 1.350 Orders Fl. 13,21 Per vutter getransporteerde order 

Orderregistratie (Bi) 33.076 5,5% 123.977 Regels Fl. 0,27 Per Bi geregistreerde regel 

Controle orderrnutaties (Bi) Fl. 1.511 0,3% 4.788 Orders Fl. 0,32 Per Bi gecontroleerde order 

Controle/ verpakken (M) Fl. 45.411 7,6% 202.261 Regels Fl. 0,22 Per gecontroleerde regel 

Orderpicken (M) Fl .. 164.552 27,6% 202.261 Regels Fl. 0,81 Per M gepickte regel 

Administratieve afhandeling (M) Fl. 7.686 1,3% 7.811 Orders Fl. 0,98 Per M afgehandelde order 

Handling-uit (E) Fl. 15.556 2,6% 7.811 Orders Fl. 1,99 Per E gehandelde order 

Transport (E) Fl. 39.144 6,6% 4.341 Orders Fl. 19,54 Per E getransporteerde order 

Transport (T) Fl. 53.378 9,0% 1.224 Orders Fl. 43,59 Per exteme getransporteerde order 

Totaal Fl. 596.363 100,0% 

Naast de in de Tabel 4.5 gegeven jaarkosten en tarieven van de relevante activiteiten zijn de kosten 
van de activiteit 'Herstellen van incomplete ordergegevens' achterhaald . Aangezien deze activiteit 
arbeidsintensief is, zijn alleen de personeelskosten behorende bij deze activiteit in kaart gebracht. Uit 
ervaring wordt door hoofd Service Center Apeldoorn aangegeven dat bij ongeveer 15% van de totale 
orders de gegevens niet compleet zijn. Hierbij werd aangegeven dat van de orders met incomplete 
gegevens voor 70% veroorzaakt wordt door onvoldoende deskundigheid van de medewerkers van 
Verkoop Binnendienst. Voor het herstellen van de incomplete ordergegevens is 7% (Fl. 21 .823,-) van 
de personeelskosten van het Service Center gemoeid. Deze kosten kunnen gereduceerd warden door 
de medewerkers van Verkoop Binnendienst de benodigde kennis bij te brengen of het bestelproces 
anders in te richten . Hierbij kan gedacht warden aan automatische uniforme order-entry . Voor verdere 
uitwerking van dit onderwerp in de verfbranche wordt verwezen naar het rapport 'Electronic 
Commerce tussen schilder en groothandel' ([Egbers, 1999]). 

4.3 Gevoeligheidsanalyse 

Bij de berekening van de tarieven voor de relevante activiteiten is er gebruik gemaakt van variabelen, 
zoals tijdbesteding, waarde van de kostendragers, oppervlakte etc. Aangezien enkele variabelen de 
werkelijke grootheid niet bekend is, is door middel van steekproeven getracht de grootheid te 
benaderen. De voornamelijk twee door middel van steekproeven benaderde variabelen zijn de waarde 
van de kostendragers en tijdbesteding van desbetreffende activiteiten. Bij gebruikmaking van 
steekproeven kan zowel de betrouwbaarheid van de benaderde variabelen als de betrouwbaarheid 
van de uiteindelijke berekende tarieven van de activiteiten afnemen. Hierom wordt er een 
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gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om een beter beeld van de betrouwbaarheid en de robuustheid van 
de berekende tarieven te krijgen. 
Een gevoeligheidsanalyse betekent in dit kader dat voor de activiteiten de tarieven zijn bepaald bij 
verschillende waarden van de benaderde variabelen. De benaderde variabelen zijn in Tabel 4.6 
uiteengezet. 

Tabel 4.6 De benaderde variabel per activiteit 

Activiteit Benaderde variabelen 

Mengen (SC) 

Schudden (SC) 

Orderregistratie (SC) 
Orderpicken (SC) 

Afhandeling order (SC) 
Transport (SC) 
Orderregistratie (Bi) 
Controle ordermutaties (Bi) 
Controle/ verpakken (M) 
Orderpicken (M) 

Administratieve afhandeling (M) 
Handling-uit (E) 

Transport (E) 
Transport (T) 

Tijdbesteding 
Tijdbesteding mengproces 

n.v.t. 2 

Tijdbesteding orderregistratie 
Tijdbesteding picken 

Tijdbesteding orderafhandeling 

n.v.t. 3 

Tijdbesteding orderregistratie 
Tijdbesteding ordermutaties 

n.v .t. 3 

n.v.t. 3 

n.v.t. 3 

n.v.t. 3 

n.v.t. 3 

n.v.t. ' 

Waarde kostendrager 
n.v.t. 1 

Aantal producten dat tegelijkertijd 

geschud wordt 

n.v.t. 2 

Aantal regels picken 

n.v.t. 2 

Aantal orders per transportbatch 

Aantal professionele orders 
Aantal professionele orders 
Aantal professionele regels 
Aantal professionele regels 
Aantal professionele orders 
Aantal professionele orders 
Aantal professionele orders per batch 
n.v.t. 4 

1 Aangez,en de Jaarkosten van deze actIv1teIten 2I1n gebaseerd op de t1Jdbesteding per eenheId bl!Jft het tanef 
hetzelfde naar gelang de aantallen toenemen of afnemen. 

2 De aantallen of tijbesteding behorende bij deze activiteiten zijn bekend. 

3 Voor deze activiteiten zijn vaste medewerkers in dienst. 
4 Vaste tarieven. 

Bij de gevoeligheidsanalyse van de uiteindelijke berekende tarieven zijn er in totaal zes verschillende 
scenario's voor de benaderde variabelen doorberekend, te weten : 

• Negatieve en positieve afwijking van de benaderde variabele met 5%; 

• Negatieve en positieve afwijking van de benaderde variabele met 10%; 

• Negatieve en positieve afwijking van de benaderde variabele met 15%. 

In bijlage P zijn de resultaten van de scenario's opgenomen . In Tabel 4.7a en Tabel 4.7b warden 
alleen de absolute waarden weergegeven van de belangrijkste resultaten van de 
gevoeligheidsanalyse. 

Tabel 4. 7a Resultaten van de gevoeligheidsanalyse van de variabele 'Tijdbesteding ' in absolute waarde 

Activiteit Afwijking Afwijking Afwijking 

-5% +5% -10% 10% -15% 15% 

Mengen (SC) Fl. 1,30 Fl. 1,39 Fl. 1,25 Fl. 1,44 Fl. 1,21 Fl. 1,49 

Orderregistratie (SC) Fl. 1,78 Fl. 1,97 Fl. 1,69 Fl. 2,06 Fl. 1,60 Fl. 2,15 

Orderpicken (SC) Fl. 2,30 Fl. 2,38 Fl. 2,27 Fl. _2,42 Fl. 2,23 Fl. 2,46 

Afhandel ing order (SC) Fl. 1,78 Fl. 1,97 Fl. 1,69 Fl. 2,06 Fl. 1,60 Fl. 2, 15 

Orderregistratie (Bi) Fl. 0,26 Fl. 0,28 Fl. 0,25 Fl. 0,29 Fl. 0,24 Fl. 0,30 

Controle ordermutaties (Bi) Fl. 0,30 Fl. 0,33 Fl. 0,29 Fl. 0,34 Fl. 0,28 Fl. 0,35 
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Tabel 4.7b Resultaten van de gevoeligheidsanalyse van de variabele 'Waarde kostendrager' in absolute waarde 

Activiteit Afwijking Afwijking Afwijking 

-5% +5% -10% 10% -15% 15% 

Schudden (SC) Fl. 0,17 Fl. 0, 15 Fl. 0,18 Fl. 0,15 Fl. 0, 19 Fl. 0,14 

Orderpicken (SC) Fl. 2,47 Fl. 2,23 Fl. 2,60 Fl. 2,13 Fl. 2,76 Fl. 2,04 

Transport (SC) Fl. 13,91 Fl. 12,58 Fl. 14,68 Fl. 12,01 Fl. 15,54 Fl. 11,49 

Een opmerking bij deze tabellen is dat een verandering in de waarde van een variabele van een 
activiteit geen invloed heeft op de tarieven van de andere activiteiten. Daarnaast zijn de activiteiten die 
niet in waarde veranderen bij de verschillende afwijking niet opgenomen in de tabellen. 
De waarde in de bovenstaande twee tabellen kunnen warden beschouwd als intervallen bij bepaalde 
afwijking. Zo ligt het tarief van de activiteit 'Mengen (SC)' bij een afwijking van 5% tussen Fl. 1,30 en 
Fl. 1,39. 
In de volgende twee tabellen zijn de afwijkingen in de tarieven voor de relevante activiteiten uitgedrukt 
in percentages. In de Tabel 4.8a zijn de percentages opgenomen behorende bij de variabele 
'Tijdbesteding' en in de Tabel 4.8b zijn de percentages opgenomen behorende bij de variabele 
'Waarde kostendrager'. 

Tabel 4.8a Resultaten van de gevoeligheidsanalyse van de variabele 'Tijdbesteding' uitgedrukt in percentages 

Activiteit Afwijking Afwijking Afwijking 

-5% +5% -10% 10% -15% 15% 

Mengen (SC) -3% 3% -7% 7% -10% 11 % 

Orderregistratie (SC) -5% 5% -10% 10% -15% 15% 

Orderpicken (SC) -2% 2% -3% 3% -5% 5% 

Afhandeling order (SC) -5% 5% -10% 10% -15% 15% 

Orderregistratie (Bi) -4% 4% -7% 7% -11% 11 % 

Controle ordermutaties (Bi) -6% 3% -9% 6% -13% 9% 

Tabel 4.8b Resu ltaten van de gevoeligheidsanalyse van de variabele 'Waarde kostendrager' uitged rukt in percentages 

Activiteit Afwijking Afwijking Afwijking 

-5% +5% -10% 10% -15% 15% 

Schudden (SC) 6% -6% 13% -6% 19% -13% 

Orderpicken (SC) 5% -5% 11% -9% 18% -13% 

Transport (SC) 5% -5% 11 % -9% 18% -13% 

Zoals te zien is in Tabel 4.8 is de mate van grootte van de afwijkingen voor de activiteiten 'Mengen 
(SC)', 'Orderregistratie (SC)', 'Orderpicken (SC)' , 'Afhandeling order (SC)' en 'Orderregistratie (Bi)' 
zowel positief als negatief gelijk aan elkaar. Dit wil dus zeggen dat de grootte van de reactie op een 
negatieve evenals een positieve afwijking gelijk is. De activiteiten 'Mengen (SC)', 'Orderpicken (SC) 
(Bij variabele 'Tijdbesteding')', 'Orderregistratie (Bi) ' en 'Controle ordermutaties (Bi) reageren 
inelastisch op de afwijking in de waarde van de variabelen. Deze activiteiten reageren dus minder 
sterk op eventuele afwijkingen dan de andere activiteiten. 
De activiteiten 'Schudden (SC)' , 'Orderpicken (SC)' en 'Transport (SC)' hebben bij een negatieve 
afwijking in respectievelijk benaderde aantal mengproducten , benaderde aantal pickregels en 
benaderde aantal orders per transportbatch een relatief sterkere toename van de tarieven tot gevolg 
dan een re latief afname van de tarieven bij een positieve afwijking. Algemeen gesteld zijn de waarde 
van de variabele 'Tijbesteding' robuuster dan de variabele 'Waarde kostendrager'. 
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4.4 Berekening kosten per order voor activiteiten bij Ter Hoeven 

Nu de kosten van de activiteiten berekend zijn, kunnen de kosten van de activiteiten op orderniveau 
berekend worden. Hierdoor is het bekend wat de toegevoegde waarde per order is in het gedeelte van 
het bestel- en levertraject waar Ter Hoeven, als groothandel, zich bevindt. 
Voor de berekening van de kosten per order is er uitgegaan van een gemiddelde professionele order. 
Op basis van de verkregen gegevens tijdens de generieke analyse en een gehouden steekproef kari 
de in de Tabel 4.9 opgenomen gemiddelde order gekarakteriseerd worden. 

Tabel 4.9 lndeling van een gemiddelde order 

lndeling order Aantal 

Orderregels 4,8 regels 
Percentage mengregels 38% 
Aantal stuks per mengregel 1,5 stuks 
Aantal stuks gewone regel 4,8 stuks 

Bij Ter Hoeven kunnen de goederenstroom intern in twee hoofdorderstromen gesplitst worden. Als 
eerste hoofdstroom kan de orderontvangst en verwerking bij het Service Center beschouwd worden. 
De tweede hoofdstroom is dat de bestelling bij afdeling Verkoop Binnendienst geplaatst wordt en 
vervolgens een gedeelte door het Service Center en een gedeelte door het Magazijn verwerkt wordt. 
Voor de vereenvoudiging van de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de eerste hoofdstroom door 
het Service Center ontvangen bestelling door het Service Center verwerkt wordt, waarna de order 
door 'Transport (SC)', 'Transport (E)' of 'Transport (T)' bezorgd wordt, of door het sch ildersbedrijf 
wordt opgehaald. Bij de tweede hoofdstroom wordt vanwege de eenvoud verondersteld dat de door 
Verkoop Binnendienst ontvangen bestelling door het Magazijn verwerkt wordt en door het eigen 
vervoer (Transport (E)) of extern transport (Transport (T)) bezorgd wordt. 
Op basis van de tarieven uit Tabel 4.5, het aantal orders en orderregels die door de afdelingen 
Service Center en Verkoop Binnendienst in 1998 verwerkt zijn , kunnen de kosten per gemiddelde 
order voor de twee hoofdstromen berekend worden. De berekening van de kosten voor de interne 
verwerking voor zowel Service Center en Verkoop Binnendienst is in Tabel 4.10 opgenomen. 

Tabel 4.10 Berekening van de kosten per order voor het Service Center en Verkoop Binnendienst 

Activiteiten Service Center Verkoop Binnendienst 

Orderregistratie Fl. 1,87 Fl. 1,30 
Mengen Fl. 3,68 Fl. 3,68 
Schudden Fl. 0,44 Fl. 0,44 
Orderpicken •• Fl. 6,97 Fl. 3,91 
Orderafhandeling • Fl. 1,87 Fl. 4,03 

Totaal Fl. 16,70 Fl. 11 ,87 

• B11 de berekening van de orderafhandehng b1J Verkoop B1nnend1enst 1s een 
sommatie gemaakt van controle/ verpakken (M) , administratieve afhandeling (M) 
en controle ordermutat ies (Bi). 

•• Bij de berekening voor Verkoop Binnendienst zijn het totaal aantal orderregels genomen, 
omdat de mengproducten uiteindelijk ook door de orderpickers gepickt dienen te warden. 

Uit de Tabel 4.10 blijkt dat de totale kosten voor de verwerking van een gemiddelde order via de 
afdeling Verkoop Binnendienst lager zijn dan via het Service Center. Bij het Service Center liggen de 
kosten van de orderregistratie hoger dan bij orderregistratie bij Verkoop Binnendienst. Dit komt 
voornamelijk doordat de schildersbedrijven bij de bestelling van een order bij het Service Center vaker 
technische vragen hebben. De vragen worden door het personeel direct beantwoord. Bestellingen, die 
bij Verkoop Binnendienst geplaatst worden, warden hier alleen aangenomen. Eventuele vragen van 
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de schildersbedrijven worden doorgespeeld aan de werknemers van het Service Center. De kosten 
van de activiteiten mengen en schudden zijn in beide gevallen gelijk, omdat het op dezelfde manier en 
op dezelfde plaats gebeurt. 
Algemene conclusie is dat een order het voordeligst door de afdeling Verkoop Binnendienst 
ontvangen en door het Magazijn verwerkt kan worden , mits dat de gegevens van de order compleet 
zijn. 
In Figuur 4.1 worden voor de twee hoofdstromen de kosten van de activiteiten als taartdiagrammen 
weergegeven. 

Legenda: 

1. Orderregistralie 

2. Mengen 

3. Schudden 

4. Orderpicken 

5. Orderafhandeling 

Service Center Verkoop Binnendienst 

Figuur 4. 1 Taartverdeling van de kosten voor het Service Center en Verkoop Binnendienst 

Bij Ter hoeven worden drie mogelijke vormen van transport onderscheiden, namelijk: 

• Vutter. Bij het Service Center zijn twee vutters een halve dag in dienst. Zij bezorgen alleen de 
orders van het Service Center; 

• Eigen vervoer: Voor het eigen vervoer zijn gemiddeld drie chauffeurs in dienst, die verschillende 
routes rijden . De route Apeldoorn wordt dagelijks gereden, de route Deventer wordt elke dag 
behalve op dinsdag verreden en de route Ede wordt elke dag behalve op maandag gereden; 

• Houtman: Houtman is een ingehuurde transporteur. Hierbij kunnen de routes regionaal en 
landelijk onderscheiden warden. Deze twee routes warden dagelijks gereden. 

In Tabel 4.11 zijn voor de verschillende vormen van transport kosten per order opgenomen. Voor 
zowel de vutter als het eigen vervoer is de kosten per order bepaald door de totale kosten te delen 
door het aantal zendingen. Aangezien Houtman een externe vervoerder is, zijn hier tariefprijzen van 
bekend. Het tarief voor Houtman regionaal (R) is Fl. 22,95 voor een bonte zending met een maximale 
gewicht van 100 kg. Uit de berekeningen volgde een tarief van 43,59 per order. Deze scheve 
verhouding kan verklaard warden doordat de DHZ orders veel grater zijn en meestal per pallet 
vervoerd warden, waarvoor andere tarieven in rekening gebracht warden. 
Binnen de Houtman kan een onderscheid gemaakt warden tussen regionaal (R) en landelijk (L) , 
waarvoor aparte tarieven aanwezig zijn . Aangezien de schildersbedrijven regionaal gepositioneerd 
zijn, wordt Houtman (L) hier verder buiten beschouwing gelaten en wordt alleen het tarief voor 
Houtman (R) weergegeven. Daarnaast is er onderscheid in tarieven voor levering van gehele pallets 
en bonte pallets , maar aangezien de gemiddelde order een bonte zending is, wordt er alleen gerekend 
met de tarieven voor bonte zendingen. Met een bonte zending wordt een zending aangeduid welke 
bestaat uit verschillende producten. 

........_ 

Vedined 

Tabel 4.11 Kosten van een gemiddelde order per transportvorm 

Kostendrager Vutter Eigen vervoer Houtman (R) 

Order Fl. 13,21 Fl. 19,54 Fl. 22,95 
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4.5 Berekening van de tarieven van de activiteiten bij de schildersbedrijven 

Bij de in paragraaf 2.7 vermelde geselecteerde schildersbedrijven zijn de kosten van de activiteiten 

oak volgens het principe van ABC in kaart gebracht. In bijlage Q wordt een algemeen geldende 

processchema van de geselecteerde schildersbedrijven gegeven . Elk schildersbedrijf heeft een eigen 

invulling betreffende de organisatie van de orderstromen en de fysieke goederenstromen . In bijlage R 

wordt er een korte beschrijving gegeven van de fysieke stromen van orders en goederen bij de drie 

geselecteerde schildersbedrijven. 

Op basis van het algemeen geldende processchema (zie bijlage Q) en de gesprekken bij de 

betreffende schildersbedrijven zijn de voor het onderzoek relevante activiteiten in het bestel- en 

levertraject ge"identificeerd. De ge"identificeerde activiteiten zijn in Tabel 4.12 opgenomen. Tijdens de 

gesprekken met de schildersbedrijven zijn de totaalbedragen van de kostencategorieen bepaald, 

waarna deze volgens de procedure van ABC aan de activiteiten toegewezen zijn . Wegens de 

vertrouwelijkheid van de verkregen gegevens zijn alleen de resultaten van ABC in de Tabel 4.12 

opgenomen. De resultaten zijn hier als kosten per order opgenomen. Voor verdere berekeningen zijn 

de tarieven voor de activiteiten bepaald door het gemiddelde te nemen van de kosten per order van 

de schildersbedrijven. Deze tarieven zijn in de laatste kolom van de tabel opgenomen. 

Tabel 4.12 Kosten van de activiteiten per order bij de schildersbedrijven 

Activiteiten Schildersbedrijf 1 Schildersbedrijf 2 Schildersbedrijf 3 

Bestellen (In) Fl. 22,42 Fl. 19,33 Fl. 16,84 
Bestellen (Ex) Fl. 8,79 Fl. 4,69 Fl. 6,72 
Afhalen (Ex) n.v.t. n.v.t. Fl. 45,22 
Ontvangst bestelling Fl. 17,70 Fl. 9,46 Fl. 
Bezorgen (In) FL 15,58 n.v.t. 
Afhalen (In) n.v .t. n.v.t. 

(In) 

(Ex) 
Act1v1te1ten die (intern) b1J het sch1ldersbedriJf plaatsv1nden. 
Activiteiten die (extern) buiten het schildersbedrijf plaatsvinden . 

10,43 
n.v.t. 
n.v.t. 

Tarief 

Fl. 20,-
Fl. 7,-
Fl. 45,-
Fl. 13,-
Fl. 16,-
Fl. 54,-

Uit Tabel 4.12 blijkt dat de tarieven voor de activiteiten 'Bestellen (In)' , 'Bestellen (Ex)' en 'Ontvangst 

bestelling ' redelijk verspreid liggen, waarbij de activiteit 'Ontvangst bestelling ' bij het schildersbedrijf 1 

een hogere waarde dan de twee andere schildersbedrijven heeft. De schildersbedrijven 1 en 2 laten 

de producten normaliter bij de vestiging bezorgen en zijn hier dus geen tarieven voor opgenomen. 
Door de drie schildersbedrijven werd aangegeven dat de uitvoerders zich alleen bezig mogen houden 

met het uitvoeren van hun dagelijkse taken en daar valt het intern afhalen van de producten bij de 

vestiging niet onder. Macht het toch noodzakelijk zijn dat de uitvoerders de producten komen afhalen, 

vindt dit buiten de normale werkuren plaats. De kosten voor deze activiteit warden dan oak door de 

schildersbedrijven niet relevant gevonden . Hierbij werd echter wel aangegeven dat de werken 

gemiddeld een half uur van de vestiging bevinden. De betreffende uitvoerder zal dan gemiddeld een 

uur tot 1½ uur (gemiddeld 1,25 uur) mee bezig zijn met het intern afhalen van de producten. Dit, 

vermenigvuldigd met de gemiddelde loonkosten van FL 45,- per uur, geeft aan dat het een dure 

aangelegenheid is. Als indicatie van het tarief voor activiteit 'Afhalen (In) ' wordt Fl. 56 ,- (= 1,25 uur * 

Fl. 45,-) gehanteerd. 

Voor de activiteit 'Bezorgen (In)' konden de andere twee bedrijven geen indicatie geven . Aangezien dit 

meestal wordt gecombineerd met werkbezoeken en deze activiteit als een hogere prioriteit dan 

'Bezorgen (In)' wordt beschouwd , wordt deze activiteit niet als relevant ervaren . 
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Hoofdstuk 5 

Herinrichting processen en ontwerp serviceconcept 

In dit hoofdstuk wordt er nader ingegaan op de /ogistieke invulling van de processen tussen de 
groothandel en de schildersbedrijven. De berekende tarieven uit de ABC-methode zullen hier als input 
dienen voor de activiteiten. Hierbij warden eerst de verschi/lende mogelijke varianten voor de invulling 
van de /ogistieke processen in het bestel- en levertraject besproken. De kosten, op basis van de 
berekende tarieven in hoofdstuk 4, kunnen voor de varianten berekend warden. Hieruit kan de 
optimale inrichting van de logistieke processen bepaa/d warden. Vervolgens zal er gekeken warden 
naar enkele andere mogelijke verbetervoorstellen, waarbij een indicatie gegeven wordt met de 
betrekking tot de kostenreductie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met beschrijving van een 
serviceconcept die vanuit de groothandel aan de schildersbedrijven aangeboden kan warden. 

5.1 lnvulling van de logistieke processen 

Om de benodigde producten op de plaats van de behoefte te krijgen , zijn in de huidige situatie enkele 
mogelijkheden te bedenken. In de huidige situatie zijn er in totaal drie schakels te onderscheiden, te 
weten 'Groothandel' , 'Vestiging van het schildersbedrijf en 'Werkplek', alwaar de behoefte aan 
producten is en de producten uiteindelijk verwerkt worden . Tussen deze schakels vinden 
goederenstromen plaats, welke op twee manieren verwerkt kunnen worden. De producten kunnen 
door de schakel hoger in het traject bezorgd worden of door een schakel lager in het traject afgehaald 
worden. Hier wordt met een hogere schakel, de schakel bedoelt die verder naar voren in het traject 
bevindt. De lagere schakel is de schakel die verder naar het einde van het traject bevindt. Door de 
verschillende goederenstromen tussen de schakels te combineren worden verschillende routes 
verkregen voor het op de plaats van 
bestemming krijgen van de producten. In 
Figuur 5.1 worden deze mogelijkheden 
schematisch weergegeven. 

Voor de bepaling van de optimale invulling 
dienen de verschillende mogelijkheden in 
de huidige situatie doorberekend worden. 
Hierbij is de aanname gemaakt dat de 

Bezorgen ( 1) 

Bezorgen (2) Bezorgen (3) 

Vestiging 

~~~~ Afhalen (2) '-------___, Afhalen (3) 

Afhalen (1) 

Figuur 5. 1 Schematische weergave van de goederenstromen 

ontvangen bestellingen bij de groothandel voornamelijk bestaan uit samengestelde orders. Een order 
bestaat dus uit producten die bij het schildersbedrijf bij verschillende werken worden aangewend. Bij 
de geselecteerde schildersbedrijven , waar de kosten van de activiteiten verkregen zijn, en bij de totale 
groep van afnemers blijkt dit voornamelijk het geval te zijn . 

De volgende varianten zijn in de huidige situatie te onderscheiden , namelijk: 

Variant 1: Bezorgen (1) 
Bij deze variant worden de bestellingen vanaf de werkplek of vanaf de vestiging door de 
schildersbedrijven bij de groothandel geplaatst. Nadat de ontvangen bestellingen bij de 
groothandel verwerkt zijn , worden ze door de groothandel op de werkplekken bezorgd. Hiervoor 
worden de kosten uiteengezet op basis van een bestelling van een werk. 

--Vedined 
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Variant 2: Bezorgen (2) en Bezorgen (3) 

De orders warden, nadat ze bij de groothandel verwerkt zijn , bij de vestiging van het 
schildersbedrijf bezorgd . Hierbij warden de orders door de betreffende magazijnbeheerder bij het 
schildersbedrijf ontvangen en verder verwerkt. De producten warden vervolgens door de 
hoofduitvoerder of projectleider bij de werken bezorgd. 

Variant 3: Bezorgen (2) en Afhalen (3) 
Dezelfde situatie als bij de vorige variant, maar nu warden de materialen door de uitvoerders zelf 
bij de vestiging opgehaald . 

Variant 4: Afhalen (2) en Bezorgen (3) 

De bestelling wordt door de bevoegde medewerker van het schildersbedrijf aan de balie geplaatst. 
De order wordt na registratie door het personeel van het Service Center verwerkt. Na 
gereedmelding wordt de order door de bevoegde medewerker naar de vestiging vervoerd. Bij de 
vestiging wordt de order verwekt en vervolgens door de daartoe bevoegde medewerker bij de 
werkplekken afgeleverd. 

Variant 5: Afhalen (2) en Afhalen (3) 
Hier is de situatie hetzelfde als bij de vorige variant 4. Alleen warden nu de producten niet meer bij 
de werkplekken bezorgd , maar door de uitvoerders zelf bij de vestiging afgehaald . 

Variant 6: Afhalen (1) 
Bij deze variant wordt de order door de uitvoerders zelf bij het Service Center geplaatst en direct 
meegenomen naar de werplekken. De stelling bij de schildersbedrijven is toch dat de uitvoerders 
zich alleen met uitvoerende taken dienen bezig te houden, daarbij is het afhalen van de orders 
niet toegestaan. Alleen in uitzonderingsgevallen wil het weleens gebeuren dat er besloten wordt 
dat de benodigde producten door de uitvoerders bij de groothandel warden opgehaald. 

In de volgende sub-paragrafen zijn de verschillende varianten doorberekend. Bij de berekeningen 
wordt er uitgegaan van de tarieven op orderniveau , zeals die berekend zijn in hoofdstuk 4, en is de 
gemiddelde order als uitgangssituatie genomen. De tarieven voor de verwerking van een gemiddelde 
order zijn in Tabel 4.5 opgenomen. Bij de berekeningen van de varianten zijn alleen de totale tarieven 
voor de verwerking van een order bij het Service Center of Verkoop Binnendienst meegenomen. De 
beschrijving van een gemiddelde order is te vinden in Tabel 4.9. Een aanname hierbij is dat een order 
die bij het Service Center ontvangen is oak door het Service Center verwerkt wordt en niet gesplitst 
wordt in pickregels voor het Magazijn en mengregels voor het Service Center. 

5.1 .1 Kostenberekening voor variant 1: Bezorgen (1) 

Bij deze variant warden dus de kosten uiteengezet voor het geval dat een bestelling bij de groothandel 
al gesplitst wordt en bij de werken bezorgd wordt. Hierbij kan een onderscheid gemaakt warden 
tussen direct vanaf de werken bestellen of via de vestiging bestellen. Hier is vanwege de eenvoud 
uitgegaan van de situatie dat de schildersbedrijven direct van de werkplekken bij de groothandel de 
bestelling plaatsen. De verschillende combinaties zijn opgebouwd uit de verschillende mogelijkheden 
voor verwerking bij de groothandel en de verschillende mogelijke transportvormen. Bij de combinaties 
1, 2 en 3 wordt de gemiddelde order bij het Service Center ontvangen en verwerkt. Deze manier van 
verwerking wordt gecombineerd met de verschillende transportvormen. Bij de combinaties 4 en 5 
warden de orders bij Verkoop Binnendienst ontvangen en verwerkt. Deze orders warden weer 
gecombineerd met de transportvormen , exclusief transport door het Service Center. In Tabel 5.1 wordt 
met 'X' aangegeven hoe de berekening van de kosten van een combinatie is opgebouwd, waarbij is 
uitgegaan van de situatie dat de bestellingen direct van de werkplek bij de groothandel geplaatst 
warden. Voor de uitwerking en opzet van de berekening van de kosten voor de verschillende 
combinaties wordt in het vervolg dezelfde opzet gehanteerd zoals die hier beschreven is. 
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Tabel 5.1 Kostenopbouw van de mogelijke combinaties behorende bij de variant 1: Bezorgen (1) 

Schakel Activiteit Tarief Combinatie 

1 2 3 4 5 
Schildersbedrijf Bestellen (Ex) • Fl. 7,- X X X X X 
Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,- X X X 

Order verwerken (Bi) Fl. 12,- X X 
Handling-uit (E) Fl. 2,- X X X X 
Transport (SC) Fl. 13,- X 
Transport (E) Fl. 20,- X X 
Transport (T) Fl. 23,- X X 

Schildersbedrijf Ontvangst bestelling • Fl. 4,- X X X X X 

Totaal Fl. 41,- Fl. 50,- Fl. 53,- Fl. 45,- Fl. 48;'--
• Voor deze act1v1te1ten z11n de taneven gedeeld door het aantal interne bestelhngen, waaru1t een gem1ddelde 

externe bestelling is opgebouwd. Een gemiddelde order is opgebouwd uit 3 interne bestellingen. 

Hier warden de kosten uiteengezet in het geval dat de er een bestelling van een werk wordt geplaatst. 
Bestaat een order uit meerdere bestellingen van verschillende werken dan nemen de kosten voor de 
verschillende combinaties toe. Bijvoorbeeld, wanneer dezelfde order uit twee bestellingen van 
verschillende werken bestaat dan zullen de kosten toenemen. De activiteiten 'Bestellen (Ex)' , 
'Handling-uit (E)', 'Transport' en 'Ontvangst' dienen voor de verschillende combinaties nog een keer in 
rekening gebracht te warden. De extra kosten voor de combinaties bedragen dan respectievelijk Fl. 
24,-, Fl. 33,-, Fl. 36,-, Fl. 33,- en Fl. 36,-. De kosten voor een gemiddelde order zullen dus sterk 
toenemen naarmate de gemiddelde order is opgebouwd uit bestellingen van verschillende werken. 
In de bestaande situatie is er aangenomen dat de schildersbedrijven bestellingen plaatsen bestaande 
uit een vraag voor meerdere werken. Door de orders te splitsen zullen de orders nog kleiner warden 
dan de gemiddelde 4,8 orderregels per order in de huidige situatie. De transportkosten warden 
voornamelijk bepaald door de tijdbesteding per drop (zending). Door het bezorgen van de producten 
op de werkplek zal de tijdbesteding per drop toenemen. Deze twee oorzaken, kleinere orders en 
toename tijdbesteding per drop, hebben tot gevolg dat de kosten per order en dus de kosten per 
product ten opzichte van levering centraal bij de vestiging zullen toenemen. 
Een ander mogelijkheid is dat de vraag naar producten op de werkplek via de vestiging bij de 
groothandel geplaatst warden. Hierdoor zal het tarief voor de totale activiteit 'Bestellen' toenemen, 
omdat de vestiging als een extra schakel wordt toegevoegd. Hierdoor zullen de kosten per order en 
dus de kosten per product toenemen . 

5.1.2 Kostenberekening voor variant 2: Bezorgen (2) en Bezorgen (3) 

Bij deze variant warden de bestellingen door het schildersbedrijf bij het Service Center of bij Verkoop 
Binnendienst geplaatst. In Tabel 5.2 zijn de kosten voor de verschillende combinaties voor de 
verwerking van de producten uiteengezet. De goederen warden vervolgens bij het schildersbedrijf 
naar de diverse werkplekken gebracht. 

.......__ 
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Tabel 5.2 Kostenopbouw van de mogelijke combinaties behorende bij de variant 2: Bezorgen (2) en Bezorgen (3) 

Schakel Activiteiten Tarief Combinatie 

1 2 3 4 5 
Schildersbedrijf Bestellen (In) Fl. 20,- X X X X X 

Bestellen (Ex) Fl. 7,- X X X X X 
Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,- X X X 

Order verwerken (Bi) Fl. 12,- X X 
Handling-uit (E) Fl. 2,- X X X X 
Transport (SC) Fl. 13,- X 
Transport (E) Fl. 20,- X X 
Transport (T) Fl. 23,- X X 

Schildersbedrijf Ontvangst bestelling Fl. 13,- X X X X X 
Bezorgen (In) Fl. 16,- X X X X X 

Totaal Fl. 86,- Fl. 95,- Fl. 98,- Fl. 90,- Fl. 93,-

Uit de tabel blijkt dat combinatie 1 vanuit ketenperspectief de voordeligste oplossing is. Het transport, 
aangeduid met 'Transport (SC)' , bij het Service Center wordt uitgevoerd door middel van een regeling 
met vutters. De mogelijkheden voor uitbreiding van deze regeling met andere vutters en het 
bestaansrecht van deze regel ing op !anger termijn zijn onzeker. Op basis van deze onzekere factoren 
is het verstandiger om een andere combinatie te kiezen. Deze transportvorm dient overigens niet 
geelimineerd te warden , maar kan voor andere doeleinden aangewend warden. De volgende 
voordeligste combinatie is combinatie 4. Hier is wel eventuele capaciteitsuitbreiding mogelijk. Een 
andere afweging is om andere tariefafspraken te maken met de externe transporteur, zodat het 
voordeliger kan warden om het transport uit te besteden. Het voorstel moet wel zodanig zijn dat de 
tarieven lager liggen dan zelf transporteren. Een voorwaarde is wel dat de externe transporteur 
voldoet aan de eisen met betrekking tot de levertijd en de leverbetrouwbaarheid. 

5.1 .3 Kostenberekening voor variant 3: Bezorgen (2) en Afhalen (3) 

Deze variant 3 is bijna dezelfde situatie als variant 2, alleen met dit verschil dat de producten bij het 
schildersbedrijf niet bij de werken gebracht warden , maar door de uitvoerders afgehaald warden. In 
Tabel 5.3 warden de kosten van de verschillende combinaties voor deze variant weergegeven. 

Tabel 5.3 Kostenopbouw van de mogelijke combinaties behorende bij de variant 3: Bezorgen (2) en Afhalen (3) 

Schakel Activiteiten Tarief Combinatie 

1 2 3 4 5 
Schildersbedrijf Bestellen (In ) Fl. 20,- X X X X X 

Bestellen (Ex) Fl. 7,- X X X X X 
Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,- X X X 

Order verwerken (Bi) Fl. 12,- X X 
Handling-uit (E) Fl. 2,- X X X X 
Transport (SC) Fl. 13,- X 
Transport (E) Fl. 20,- X X 
Transport (T) Fl. 23,- X X 

Schildersbedrijf Ontvangst bestelling Fl. 13,- X X X X X 
Afhalen (In) Fl. 56,- X X X X X 

Totaal Fl. 126,- Fl. 135,- Fl. 138,- Fl. 130,- Fl. 133,-

Bij Tabel 5.3 gelden dezelfde opmerkingen als bij Tabel 5.2. Alleen warden hier de producten door de 
uitvoerders zelf bij de vestiging opgehaald. Bij Tabel 5.3 kan de conclusie getrokken warden dat het 
voordeliger is om de producten door een bevoegde persoon naar de werken te brengen , naast zijn 
andere verantwoordelijkheden zoals controlewerkzaamheden , voortgangsbewaking etc. 
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5. 1.4 Kostenberekening voor variant 4: Afhalen (2) en Bezorgen (3) 

In deze situatie warden de benodigde producten door de daartoe bevoegde medewerker aan de balie 
van het Service Center geplaatst, alwaar de verdere verwerking van de order plaatsvindt. Verkoop 
Binnendienst en het Magazijn warden bij de verwerking van de order verder niet betrokken en warden 
dus achterwege gelaten. Bij deze variant warden de producten door de medewerker mee naar de 
vestiging genomen, waarna de producten naar de werkplekken gedistribueerd warden. In Tabel 5.4 
warden de kosten van deze variant weergegeven. 

Tabel 5.4 Variant 4: Afhalen (2) en Bezorgen (3) 

Schakel Activiteiten Tarief 

Schildersbedrijf Bestellen (In) Fl. 20,-
Afhalen (Ex) Fl. 45,-

Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,-

Schildersbedrijf lnterne verwerking • Fl. 6,-

Bezorgen (In) Fl. 16,-

Totaal Fl. 104,-
• De helft van de kosten voor ontvangst bestell1ng. 

Conclusie volgend uit Tabel 5.4 is dat deze variant voordeliger is dan de behandelde combinaties bij 
de vorige variant 3, maar wel in totaal meer kosten genereren dan de uitkomsten bij de varianten 1 en 
2. De voornaamste kosten zitten bij de hier behandelde variant 4 in de activiteit 'Afhalen (Ex)'. 

5. 1. 5 Kostenberekening voor variant 5: Afhalen (2) en Afhalen (3) 

Bij deze situatie warden de benodigde producten door de daartoe bevoegde medewerker aan de balie 
van het Service Center geplaatst. De producten warden vervolgens door de uitvoerders van diverse 
werkplekken bij de vestiging afgehaald. In Tabel 5.5 warden de kosten van deze variant weergegeven. 

Tabel 5.5 Variant 5: Afhalen (2) en Afhalen (3) 

Schakel Activiteiten Tarief 

Schildersbedrijf Bestellen (In) Fl. 20,-

Afhalen (Ex) Fl. 45,-

Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,-

Schildersbedrijf lnterne verwerking Fl. 6,-

Afhalen (In) Fl. 56,-

Totaal Fl. 144,-

Uit de Tabel 5.5 volgt de totaal kosten behorende bij deze variant hoger ligging dan de totaal kosten 
bij de andere varianten. Dit wordt veroorzaakt door de twee keer de producten door eigen personeel 
van het schildersbedrijf te laten transporteren , wat veel personeelskosten met zich meeneemt. Dit is 
terug te vinden in de hoge kosten voor de activiteiten 'Afhalen (Ex) ' en 'Afhalen (In)'. 

5.1.6 Kostenberekening voor variant 6: Afhalen (1) 

In deze situatie warden de kosten in Tabel 5.6 uiteengezet met betrekking tot het afhalen van de 
producten door de uitvoerders. Hierbij geldt net zoals bij variant 1 dat hier alleen de kosten voor een 
bestelling uiteengezet zijn en de kosten hoger liggen dan het laten bezorgen van de producten op de 
werkplekken. 
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Tabel 5.6 Variant 5: Afhalen (1) 

Schakel Activiteiten Tarief 

Schildersbedrijf Afhalen (Ex) Fl. 45,-
Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,-

Schildersbedrijf lnterne verwerking * Fl. 6,-

Totaal Fl. 69,-
.. 

* Aanname gehJk aan vorige variant. 

Hierbij zijn de kosten van gederfde omzet van de uitvoerder niet in rekening gebracht. Gederfde omzet 
ontstaat doordat de uitvoerder niet op zijn werkplek is en dus geen uitvoerende taken kan verrichten. 

5. 1. 6 Conclusie uit de verschil/ende varianten 

Conclusie op basis van de voorafgaande sub-paragrafen is dat vanuit ketenperspectief de kosten per 
order voor bezorgen naar de vestiging lager liggen dan de producten zelf afhalen door het 
schildersbedrijf. Zoals al opgemerkt is bij de berekening van variant 2 het voordeligst om de order via 
de Verkoop Binnendienst te laten lopen en door het eigen vervoer (Transport (E)) te laten bezorgen, 
rekening houdend met de eventuele mogelijkheden voor uitbreiding van de transportcapaciteit. 

Aangezien hierbij gebruik gemaakt is van 
gemiddelde tarieven voor de activiteiten is 
er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 
met betrekking tot deze gemiddelde 
tarieven. Bij de gevoeligheidsanalyse is er 
gekeken wat de invloed is op de resultaten 
bij gebruikmaking van de minimale en 
maximale waarde voor de tarieven. De 
uitvoering en de resultaten van de 
gevoeligheidsanalyse zijn opgenomen in 
bijlage S. In de Figuur 5.2 zijn voor de 
verschillende varianten de voordeligste 
combinaties voor de inrichting van de 
logistieke processen opgenomen . Op de 

~ 250 -
Q) 
'O 

~ 200 -

[J = ketenkosten bij instell ing minimale waarde voor de tarieven 

I = ketenkosten bij instelling maximale waarde voor de tarieven 

:~ ;~_[t~-"-~-~~ ! 
1,1 1,4 2,1 2,4 3,1 3,4 4 5 6 

(Variant. combinatie) 

Figuur 5.2 Resultaten gevoe/igheisanalyse 

horizontale as warden de combinaties per variant weergegeven in de vorm van (variant, combinatie). 
Aangezien de laatste twee varianten bestaan uit een mogelijkheid is hiervoor alleen het nummer van 
de variant opgenomen . Uit de tabellen van bijlage S en de Figuur 5.2 blijkt dat combinatie 4 van 
variant 2 voor de zowel minimale als maximale waarde van de tarieven voor de activite iten de 
voordeligste oplossing genereert. Hier is door de capaciteitsbeperking van de vutters niet gekozen 
voor combinatie 1 als oplossing . 

De volgende stap is om een indicatie te geven wat vanuit ketenperspectief de kostenbesparingen zijn . 
Uit de gehouden steekproef is gebleken dat ongeveer 58% van de orders warden afgehaald. In het 
jaar 1998 zijn er in totaal 19.000 orders bij het Service Center verwerkt. Van deze orders zijn er dus 
11 .000 orders (= 19.000 * 58%) afgehaald. Per order kan op het traject groothandel en vestiging een 
kostenreductie van Fl. 14,- (= Fl. 68,- - Fl. 54,-) (z ie Tabel 5.7) bereikt warden. Bij een reductie van de 
afgehaalde orders van 70% kan een besparing van Fl. 107.800,- (= Fl. 14,- * (70% * 11 .000)) behaald 
warden . 

......._ 
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Tabel 5.7 Kosten voor bezorgen en afhalen 

Activiteiten Tarief Bezorgen Afhalen 

Bestellen (Ex) Fl. ·• · 7,- X 
Verwerken (SC) Fl. 17,- X 
Verwerken {Bi) Fl. 12,- X 
Afhalen Fl. 45,- X 
Handling-uit (E) Fl. 2,- X 
Transport (E) Fl. 20,- X 
Ontvangst bestelling Fl. 13,- X 
lnterne verwerking Fl. 6,- X 

Totaal Fl. 54,- Fl. 68 ,-

Door de overschakeling van de afhalen naar bezorgen heeft tot gevolg dat de groothandel de 
transportkosten naar zich toe trekt. Het tarief is voor transport per order is Fl. 20,-. Dit en handling-uit 
van Fl. 2,- zijn extra kosten voor Ter Hoeven. Daarnaast treden voor Ter Hoeven ook nog besparingen 
op, namelijk Fl. 5,-, doordat de order via Verkoop Binnendienst kan lopen. Dit maakt dan dat de extra 
kosten voor Ter Hoeven Fl. 17,- per order is. In dit voorbeeld geeft dit Fl. 130.900, - (= Fl. 17,- * (70% * 

11.000)) extra kosten voor Ter Hoeven. Daar staat tegenover dat de kostenvoordelen voor de 
schildersbedrijven Fl. 38,- per order, opgebouwd uit het wegvallen van de afhaalkosten van Fl. 45,- en 
toename van de ontvangstkosten en extern bestellen van respectievelijk Fl. 7,- en Fl. 7,-. Dit geeft in 
dit voorbeeld een kostenreductie voor de schildersbedrijven in zijn totaliteit van Fl. 238.700,- (= fl . 31 ,
* (70% * 11 .000)). Samen is dit weer Fl. 107.800,-
Echter bij een zending die !outer bestemd is voor een werk kan het de vraag zijn of het niet 
voordeliger is om de producten direct bij de werkplek te bezorgen. Hierdoor kan het traject van 
bezorgen van vestiging naar werkplek overgeslagen warden. 

5.2 Berekening van kostenreductie bij verschillende verbetervoorstellen 

Hier wordt per sub-paragraaf een indicatie gegeven van de te behalen kostenreductie in het bestel- en 
levertraject bij de verschillende verbetervoorstellen , gebruikmakend van de tarieven volgend uit het 
voorgaande hoofdstuk. Hierbij wordt eerst ingegaan op het verbetervoorstel vooraanmelden van de 
bestelling, verbetering van de capaciteitsbezetting en vergroten van de samengestelde order. 
Vervolgens wordt er gekeken naar de te behalen kostenreductie ten gevolge van de spreiding van de 
capacite itsbehoefte. 

5.2.1 Vooraanmelden van bestelling 

Onder het verbetervoorstel vooraanmelden van de bestelling wordt verstaan dat de bestelling wordt 
aangemeld alvorens deze wordt afgehaald. Het aanmelden van de order dient wel bij het Service 
Center te gebeuren , zodat het personeel van het Service Center direct op de hoogte is en de 
werkzaamheden geed kunnen in plannen . Het aanmelden van producten kan op verschillende 
manieren gebeuren, bijvoorbeeld telefonisch, per fax of zelfs via internet. Bij het vooraanmelden dient 
er een afspraak gemaakt warden op welke tijdstip de producten warden afgehaald, zodat de order op 
tijd gereed is en geen wachttijden ontstaan . 
De kostenreductie die gerealiseerd kan warden ligt voornamelijk in de reductie van de wachttijd van 
de afnemers. De wachttijd kan hier onderverdeeld warden in de wachttijd in wachtrij , alvorens de order 
te kunnen plaatsen en in de wachttijd op verwerking , wachten tot de order verwerkt is. Hieronder 
wordt eerst een indicatie gegeven wat de gevolgen zijn bij het elimineren van de wachttijd in wachtrij 
en vervolgens zal er een indicatie gegeven warden met betrekking tot de eliminatie van wachten op 
verwerking. 

-.. 36 
Vedined 



Afstudeervers/ag, Technische Universiteit 1(8 Eindhoven 

Wachtrij 

De gemiddelde wachttijd, alvorens een order te kunnen plaatsen, is moeilijk te bepalen. Aangezien dat 
de orders, die aan de balie geplaatst worden, direct afgehandeld worden, hebben deze voorrang op 
orders, die op basis van bezorging verwerkt worden. Hierbij wordt dan ook aangenomen dat de laatste 
genoemde orders geen verstorende factor vormen voor de verwerking van de aan de balie geplaatste 
order. Voor de bepaling van de wachttijd is er van uitgegaan dat de mengmachine de bottleneck vormt 
in het verwerkingsproces. Dit wil dus zeggen dat de wachttijd veroorzaakt wordt door het mengproces. 
Voor de bepaling van de wachttijd voor het mengproces en dus voor het plaatsen van een order is er 
gebruik gemaakt van de formule van Pollaczek. Deze formule van Pollaczek mag worden toegepast 
als het aankomstproces Poisson-verdeeld is. De aankomstroom bij de mengmachine wordt gevormd 
door het ongeordend samenkomen van de verschillende stromen die afkomstig zijn van de 
verschillende werknemers van het Service Center. De verwachte waarde van de aankomstintensiteit 
is de som van de verwachte waarden van de intensiteiten van de deelstromen. De som van de 
Poissonprocessen is weer een Poissonproces ([van Eekhout e.a. , 19951). 
De formule van Pollaczek luidt ([Bertrand e.a., 1990] & [van Eekhout e.a., 19951): 

B 1-q 

W = Wachttijd 

B = Bedieningstijd 
CsbA2 = Variatiecoefficient van de bedieningstijd in het kwadraat 

q = Bezettingsgraad van de Sigma mengmachine 

Vanwege de eenvoud is de bedieningstijd van de mengmachine hier constant verondersteld en kan 
gelijk gesteld worden aan 3 minuten. De variatiecoefficient van de bedieningstijd, gewoonlijk 
aangeduid met Csb, is de verhouding tussen het gemiddelde en de spreiding van de bedieningsduur. 
Bij de veronderstelling dat de variatiecoefficient van de bedieningsduur nul is, volgt dat Csb ook gelijk 
aan nul is. Naarmate de variatiecoefficient van de bedieningstijd van de mengmachine toeneemt, zal 
de term Csb groter worden dan nul. Hierdoor zal de term in de teller van de breuk groter worden en 
dus ook de gemiddelde wachttijd . De laatste parameter die bepaald meet worden is de 
bezettingsgraad per dagdeel van de mengmachine. Hierbij is er uitgegaan van het aantal verwerkte 
orders en de verdeling van afgehaalde en 
bezorgde orders, die in Figuur 2.4 bij paragraaf 
2.3 gegeven is. Op basis van deze gegevens is 
de bezettingsgraad per dagdeel berekend en in 
Figuur 5.3 opgenomen . 

Nu de parameters van de formule bekend zijn , 
kan aan de hand van de formule van Pollaczek 
de gemiddelde wachttijd per order voor de 
verschillende dagdelen berekend worden. In 
Tabel 5.8 wordt per dagdeel de absolute 
bezettingsgraad, de gemiddelde wachttijd per 
product en de gemiddelde wachttijd per order 
weergegeven. 

----Ved i ned 
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Figuur 5.3 Bezettingsgraad mengmachine per dagdee/ 
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Tabel 5.8 Bezettingsgraad, wachttijd per product, wachttijd per order per dagdeel 

Dagdeel Bezettingsgraad Gem. wachttijd per product (min .) Gem. wachttijd per order (min.) 

Tot9.00 57% 2,0 5,4 
9.00-10.00 44% 1,2 3,2 
10.00-11 .00 33% 0,8 2,0 
11 .00-12.00 46% 1,3 3,4 
12.00-13.00 23% 0,4 1,2 
13.00-14.00 18% 0,3 0,9 
14.00-15.00 14% 0,2 0,7 
15.00-16.00 44% 1,2 3,2 
Na 16.00 26% 0,5 1,4 

In Tabel 5.9 worden de kosten per jaar voor wachten schematisch weergegeven. Hierbij wordt per 

dagdeel het aantal afgehaalde orders gegeven. Vervolgens wordt de gemiddelde wachttijd per order 

per dagdeel gegeven. Dit alles vermenigvuldigd met de personeelskosten per minuut geeft de totale 
wachtkosten per dagdeel en kunnen hieruit de totale wachtkosten berekend worden. De 

personeelskosten per minuut zijn Fl. 0, 75 (= Fl. 45,- per uur / 60 minuten). 

Tabel 5.9 Berekening van de kosten voor wachten per jaar 

Dagdeel Afgehaalde orders Gem. wachttijd per order (min.) Kosten 

Tot 9.00 2.578 5,4 FL 10.441 ,-
9 00-10.00 1.321 3,2 Fl. 3.170,-
10.00-11.00 1.126 2,0 Fl. 1.689,-
11.00-12.00 1.164 3,4 Fl. 2.968,-
12.00-13.00 733 1,2 Fl. 660,-
1300-14.00 1.014 0,9 Fl. 684,-
14.00-15.00 936 0,7 Fl. 491 ,-
15 00-16 00 1.199 3,2 Fl. 2.878,-
Na 16.00 941 1,4 Fl. 988,-

Totaal 11 .012 Fl. 23.969,-

Op jaarbasis wordt er voor Fl. 23.969,- aan personeelskosten gewacht alvorens de order 

daadwerkelijk in productie (mengen) wordt genomen . 

Verwerking 

Op basis van de gemiddelde order kan de gemiddelde bewerkingstijd van een order bepaald worden. 
De opbouw van een gemiddelde order is gegeven in Tabel 4.9. In Tabel 5.10 is een specifiekere 
verdeling van een gemiddelde order gegeven. 

Tabel 5.10 Opbouw van een gemiddelde order 

Order Mengorderregel Pickorderregel 

Aantal regels 1,8 regels 3 regels 
Aantal producten 1,5 producten 4,7 producten 

Op basis van deze gegevens kan de benodigde bewerkingstijd van een order berekend worden. In 

Tabel 5.11 is de berekening gegeven. 

Tabel 5.11 Bewerkingstijd van een gemiddelde order 

Activiteiten Tijdbesteding Benodigde tijd 

Orderregistratie 2 min. Per order 2 min. 

Orderpicken 2 min. Per order 2 min. 

Mengen 3min. Per order 8min. 

Schudden 3 min. Per order 6 min. 

Orderafhandeling 2 min. Per order 2 min. 

Totaal per order 20min. 
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Uit de tabel volgt dat de verwerkingstijd 20 minuten bedraagt. Het uurloon van een medewerker van 
een schildersbedrijf bedraagt ongeveer Fl. 45,-. De loonkosten voor wachten op verwerking is Fl. 15,
(FI. 45,- * 20 minuten verwerkingstijd / 60 minuten) per order. Op jaarbasis warden er 58% van de 
verwerkte orders 19.196 (Tabel 2.4) bij het Service Center afgehaald. De totale afgehaalde orders 
bedragen 11.000 orders. De kostenbesparing van dit aspect is dan 11 .000 orders * Fl. 15,- = Fl. 
165.000,-. 
Het resultaat is dat op jaarbasis Fl. 23.969,- + Fl. 165.000,- = Fl. 188.969,-, door de afnemers 
bespaard kan warden door de producten van te voren aan te melden. 

5. 2. 2 Betere capaciteitsbezetting 

Naarmate het tijdstip van de aanmelding van de bestelling verder naar voren wordt geschoven, kan de 
verwerking van de order beter gepland en beheerst warden. Hierdoor is het mogelijk om de 
bezettingsgraad van de capaciteit te beheersen en orders geleidelijk over de dag te verdelen . 
Als voorbeeld is de situatie, die beschreven is in paragraaf 2.3 en opgenomen is in Figuur 2.4, 
genomen. In de Figuur 2.4 is goed te zien dat de pieken van de verwerking van de orders zich in de 
ochtend bevinden. In Tabel 5.8 zijn de absolute aantallen behorende bij de steekproef gegeven. Door 
deze orders over de dag uit te strijken zal de gemiddelde capaciteitsbehoefte afnemen. In Tabel 5.12 
zijn het aantal werkelijk verwerkte orders per dagdeel en het aantal orders per dagdeel na geleidelijke 
verdeling opgenomen. 

Tabel 5.12 Aantal verwerkte orders per dagdeel in huidige situatie en na verdeling 

Dagdeel Aantal verwerkte orders Geleidelijke verdeling 

tot 9.00 • 58 49 

9.00-10.00 41 33 

10.00-1 1.00 39 33 

11 00-12.00 56 33 

12.00-13.00 35 33 

13 00-14.00 19 33 

14.00-15.00 16 33 

15.00-16.00 40 33 

na 16.00 • 24 49 

Totaal 328 328 

• Deze twee dagdelen bestaan In tegenstelhng tot de andere dagdelen u1t 1,5 uur. 

G:::::l = aantal orders per dagdeel in huid ige situatie 

-+- = aantal orders per dagdeel na spreiding 

~ 70 -

~ 60 -

~ 50 
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In Figuur 5.4 wordt het aantal verwerkte orders in 
huidige situatie en na spreiding schematisch 
weergegeven. Op basis van de tijdbesteding van een 
gemiddelde order (Tabel 5.11) kan de gemiddelde 
capaciteitsbehoefte voor beide situaties bepaald 
warden. De minimale aanwezige capaciteit moet 
voldoen aan de maximale vraag . In de oude situatie 
moet de minimale capaciteit dus gelijk zijn aan de 
vraag van 56 orders (dagdeel 11 .00-12.00). In de 
oude situatie dient er dus 3,7 manjaren (= 56 orders 
per dagdeel per week * 20 minuten per order / 5 
dagen per week/ 60 minuten per uur * 1 man per uur) 
voor de verwerking van de orders aanwezig te zijn om 
de maximaal vraag aan te kunnen. Na spreiding van 
de orders over de dag is de maximale 

Dagdeel 

...____ 
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Figuur 5.4 Aantal orders per dagdeel 
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capaciteitsbehoefte gelijk aan 33 orders per dagdeel. Dit komt overeen met 2,2 manjaren (= 33 orders 
per dagdeel per week * 20 minuten per order / 5 dagen per week I 60 minuten per uur * 1 man per 
uur) capaciteitsbehoefte. De nieuwe situatie geeft door de spreiding van de orders over de dag een 
capaciteitsbehoefte verlaging van 1,5 manjaren. Dit komt overeen met een kostenverlaging van 1,5 
manjaarsalaris. 

5.2.3 Ver/agen van de bestelfrequentie 

Naarmate de afnemers hun materiaalbehoefte over een langere periode gaan bestellen, zal de 
bestelfrequentie afnemen en de grootte van een order toenemen. Hierbij zullen wel de 
ordergerelateerde kosten gelijk blijven, terwijl de kosten op productniveau zullen afnemen. In de 
huidige situatie is het normaal dat schildersbedrijven elke dag een bestelling plaatsen en is de 
bestelfrequentie dus vijf bestellingen per week. Bij omschakeling van elke dag bestellen naar een keer 
in de week bestellen zal de bestelfrequentie afnemen tot een bestelling per week. De bestelfrequentie 
zal dus met een factor 5 afnemen . In het bestel- en levertraject is er al in Tabel 4.2 gesteld dat voor de 
groothandel de activiteiten 'Orderregistratie (SC)', 'Orderregistratie (Bi)' , 'Afhandeling order (SC)', 
'Controle ordermutaties (Bi)' , ' Administratieve afhandeling (M)', 'Handling-uit (E)' , 'Transport (SC)', 
'Transport (E) ' en 'Transport (T)' orderafhankelijk zijn . Voor deze activiteiten geldt dan ook dat ze voor 
elke order bij benadering gelijk zijn , ongeacht de grootte van de order. Voor de schi ldersbedrijven kan 
een soortgelijke opsomming van orderafhankelijke activiteiten in het bestel- en levertraject gegeven 
warden. De activiteiten zijn dan 'Bestellen (Ex)', 'Afhalen (Ex)' en 'Ontvangst bestelling'. Deze 
activiteiten zijn ook orderafhankel ijke grootheden. Voor de overige activiteiten, die product of 
orderregel gebonden zijn , geldt dat ze lineair zijn ten opzichte van de kosten . Dus naarmate de orders 
grater warden , nemen de kosten voor deze activiteiten evenredig toe. 

Tabel 5.13 Kosten voor dagelijks bestellen en wekelijks bestellen 

Schakel Activiteiten Tarief Bestellingen Kosten Tarief Bestellingen Kosten 

Schildersbedrijf Bestellen (Ex) • Fl. 7,00 260 Fl. 1.820 Fl. 7,00 52 Fl. 364 
Ter Hoeven Orderregistratie (Bi) •• Fl. 1,30 260 Fl. 338 Fl. 2,90 52 Fl. 203 

Mengen (SC) Fl. 3,68 260 Fl. 957 Fl. 18,40 52 Fl. 957 
Schudden (SC) Fl. 0,44 260 Fl. 114 Fl. 2,20 52 Fl. 114 

Orderpicken (M) Fl. 3,91 260 Fl. 1.017 Fl. 19,55 52 Fl. 1.017 
Handling-uit (E) • Fl. 2,00 260 Fl. 520 Fl. 2,00 52 Fl. 104 
Orderafhandeling (M) Fl. 4,03 260 Fl. 1.048 Fl. 20,15 52 Fl. 1.048 
Transport (E) • Fl. 20,00 260 Fl. 5.200 Fl. 20,00 52 Fl. 1.040 

Schildersbedrijf Ontvangst bestelling • Fl. 13,00 260 Fl. 1.355 Fl. 13,00 52 Fl. 676 

Totaal Fl. 12.369 Fl. 5.523 

• OrderafhankeilJke act1v1te1ten . 
•• Door toename van het aantal regels zal de tijdbesteding toenemen . Hier wordt het geschat op een toename van factor 3. 

In Tabel 5.13 zijn de kosten voor een specifiek geval uiteengezet. Een bestelling wordt door de 
vestig ing bij de groothandel geplaatst, waar de order bij de groothandel door Verkoop Binnendienst 
verwerkt wordt en door eigen transport geleverd wordt. In de Tabel 5.13 wordt in kolom 5 de kosten op 
jaarbasis bij elke dag bestellen uiteengezet en in kolom 8 warden vervolgens de kosten op jaarbasis 
bij wekelijkse bestelling weergegeven. 
Zoals te zien is in Tabel 5.13 geeft de nieuwe situatie voor dit specifiek geval, een keer in de week 
bestellen bij een zelfde vraag naar producten, een kosten reductie van Fl. 6.846 (= Fl. 12.369 - Fl. 
5.523) op jaarbasis. De kostenreductie van Fl. 6.846 is opgebouwd in de kostenreductie van Fl. 2.135 
(= Fl. 1.456 (Fl. 1.820 - Fl. 364) + Fl. 679 (Fl. 1.355 - Fl. 676)) voor het schildersbedrijf en Fl. 4.711 
(= Fl. 135 (Fl. 338- Fl. 203) + Fl. 416 (Fl. 520- Fl. 104) + Fl. 4.160 (Fl. 5.200- Fl. 1.040)) voor de 
groothandel. 
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5.3 Serviceconcept 

Consumenten en zakelijke afnemers stellen steeds hogere en meer uiteenlopende eisen aan 

leveranciers. Eisen die bovendien steeds veranderen , waardoor de vraag steeds moeilijker is te 

voorspellen . Deze eisen gelden niet alleen ten aanzien van het product in 'enge' zin, maar in 
toenemende mate oak ten aanzien van de dienstverlening random het product. Deze ontwikkeling 
naar klantspecifieke producten en diensten heeft de volgende logistieke consequenties ([van Damme· 
en Pulles, 1995]): 

• De productieseries (mengproducten) warden kleiner; 

• Het assortiment wordt breder en dieper; 

• Het klantenorder-ontkoppelpunt verschuift richting de afnemer; 

• De leveringen warden kleiner en frequenter. 

Dit alles brengt met zich mee dat niet alleen aan de productie, maar oak aan de fysieke distributie en 

de beheersing daarvan steeds hogere eisen warden gesteld. Zo zijn de eisen ten aanzien van 
leversnelheid en leverbetrouwbaarheid de laatste jaren toegenomen. Daarnaast wordt de verfbranche 
gekarakteriseerd als een ambachtelijke, conservatieve branche. Deze karakterisering, herinrichting 

van de logistieke processen en de invoering van de gekwantificeerde verbetervoorstellen hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling van een totaal pakket van logistieke - en service taken , met als 
doelstelling dat in de keten voor beide partijen een win-win situatie gecreeerd wordt. Dit totaal pakket 

wordt ondervangen in een serviceconcept dat vanuit de groothandel aan de markt dient aangeboden 
te warden. Hierdoor kunnen kostenreductie en een betere afstemming op de wensen van de afnemers 

bereikt warden. Met het serviceconcept wordt beoogd dat de schildersbedrijven uiteindelijk mee 
werken aan de invoering van de aangedragen verbetervoorstellen. De omschakeling wordt 
voornamelijk gestimuleerd wanneer het bestel- en leverproces voor de afnemers inzichtelijker en 

gemakkelijker wordt. Het genoemde serviceconcept bestaat uit de volgende punten: 

• Mogelijkheden aanbieden met betrekking tot geautomatiseerd plaatsen van bestel/ingen 
Met het aanreiken van een geautomatiseerd systeem van personeelsplanning , materiaalplanning, 
voorraadbeheer en bestelmogelijkheden kan het de afnemer makkelijker gemaakt warden om 

tijdig complete geautomatiseerde bestellingen te plaatsen. Zodoende kunnen de orderstromen 
geautomatiseerd en gestructureerd plaatsvinden. Een gevolg is dat de fouten in of het ontbreken 
van gegevens van een order zullen afnemen, waardoor de tijdbesteding van het personeel van het 

Service Center aan de activiteit 'Herstellen van incomplete ordergegevens' zal afnemen. In 
paragraaf 4.2.2. zijn de kosten van deze activiteit uiteengezet. Hierdoor zullen oak de 
retourstromen afnemen. lmmers de kans op fouten met betrekking tot verkeerde interpretatie van 

de bestelde producten zal afnemen. 
Bij het opmaken van een bestellijst door de afnemer kan de gebruiker voorzien warden in extra 
informatie met betrekking tot technische specificaties, nieuwe producten of aanbiedingen . 

Hiermee kan het negatieve effect van het wegvallen van impulsaankopen opgevangen warden. 

• Herinrichting van de /ogistieke processen 
Deze herinrichting heeft voornamelijk kostenreductie bij de schildersbedrijven tot gevolg . Door het 

bezorgen van de producten door de groothandel trekt de groothandel de transportkosten naar zich 

toe. Voor de keten heeft deze wijziging kostenreductie tot gevolg, want de groothandel kan door 

schaalvergroting de activiteit 'Transport' voordeliger verzorgen. Door meer orders te bezorgen zal 

de vraag naar transportcapaciteit bij de groothandel toenemen. Deze vraag kan opgevangen 
warden door het transport uit te besteden aan een externe transporteur. Bij het maken van 

eventuele nieuwe tariefafspraken kan er gezocht warden naar tarieven die lager liggen dan de 
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tarieven voor eigen transport, wat het voordeliger maakt om het transport uit te besteden. Hierdoor 
zal de druk op transportcapaciteit bij de groothandel afnemen. 

• Vooraanmetden van de producten 
Bij de herinrichting van de logistieke processen en geautomatiseerde bestelprocessen , kan er met 
de schildersbedrijven afgesproken warden om de bestellingen tijdig aan te melden. Dit heeft voor 
de groothandel enkele voordelen. De orders bij het Service Center en het Magazijn kunnen beter 
gepland warden, waardoor een betere capaciteitsbezetting en -spreiding bereikt kan warden. Door · 
invoering van prestatie-indicatoren (hier zal in het volgende hoofdstuk nader op ingegaan warden) 
kan er beter inzicht verkregen warden in de interne en externe activiteiten. Hierdoor kunnen de 
processen beter beheerst en gestuurd warden en kan er gezocht warden naar een betere manier 
van verwerken van de order. Hierbij kan gedacht warden aan dat de Verkoop Binnendienst de 
orderontvangst van vaste klanten op zich neemt, het Service Center alleen de specifieke of 
incidentele bestellingen verwerkt en dat het Magazijn het orderpicken verzorgt. 
Doordat meerdere orders tijdig bekend zijn, kan er gezocht warden naar andere vormen van 
orderpicken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht warden aan batchgewijs orderpicken. Hierdoor 
kunnen de kosten voor de activiteit orderpicken afnemen en kan de werkdruk in het Magazijn 
beter beheerst warden. Door verbeterde planning en capaciteitsspreiding zal de piekbelasting in 
de ochtend afnemen en meer capaciteit beschikbaar zijn voor de eventuele klanten in het Service 
Center en afhandeling van spoedorders. Dit resulteert in een verbeterde service aan de klanten 
door het Service Center. 

• lnvoeren van Value Added Logistics 
Value Added Logistics (VAL) is een bedrijfsorganisatorische vorm die wordt gekenmerkt door een 
specifieke structurering van de waardeketen. Deze structurering bestaat uit twee tegengestelde 
bewegingen. Ten eerste is er een stroomafwaartse verplaatsing van waardetoevoeging en 
gezichtsbepaling van een product tot een latere fase in de keten. Daarnaast warden logistieke - en 
service taken stroomopwaartse verplaatst. Deze VAL-activiteiten zijn: Assemblage, klantspecifiek 
maken van een product, ompakken, labelen , kwaliteitscontrole, testen van producten , reparatie en 
hergebruik. Voor meer informatie omtrent dit onderwerp wordt er verwezen naar de literatuur ([van 
Damme en Pulles, 1995]). 
Bij VAL-activiteiten kan gedacht warden aan het voorstickeren van de producten. Nadat een order 
bij het schildersbedrijf ontvangen is, wordt deze hier gesplitst in kleine pakketjes voor de werken 
en voorzien van een sticker met de uiteindelijke plaats van bestemming . Door de 
schildersbedrijven de mogelijkheid te bieden om tijdens het plaatsen van de bestelling de 
uiteindelijk bestemming van het product aan te geven, kan tijdens het picken van de orders de 
producten voorzien warden van een sticker van de uiteindelijke bestemming van het product. 

• Verbeterde kosteninzicht 
Door een ABC-analyse aan de schildersbedrijven aan te bieden wordt bij de schildersbedrijven 
beter inzicht in de kosten verkregen. Hierdoor kan bij de schildersbedrijven de kostenreductie 
aangegeven warden wat een extra stimulans geeft om de voorgestelde verbeteringen oak 
daadwerkelijk in te voeren. Hieruit kunnen oak enkele andere verbetervoorstellen volgen en 
eventueel VAL-activiteiten door de groothandel overgenomen warden. 

Het serviceconcept heeft tot doel de afnemers het plannen, bestellen en het in ontvangst nemen van 
de benodigde producten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hiermee kan voor beide partijen in de 
logistieke keten kostenreductie gecreeerd warden, waardoor een win-win situatie kan ontstaan. 
Eventuele scheve kostenverdelingen tussen beide partijen kan opgevangen warden door het invoeren 
van tarieven voor bewezen diensten. Aangezien dit onderwerp buiten de scope van het onderzoek 

valt, wordt er hier verder niet op ingegaan. 
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Hoofdstuk 6 

lmplementatie 

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de invoering van het serviceconcept. De invoering van het 
serviceconcept kan globaal ingedeeld warden in twee gedeelten, namelijk de herinrichting van de 
logistieke processen en het kosteninformatiesysteem ABC. In het eerste gedeelte wordt er ingegaan 
op de herinrichting van de logistieke processen bij zowel de schildersbedrijven als de groothandel. 
Hierbij warden ook prestatie-indicatoren gedefinieerd, waarmee de prestatie van de logistieke 
processen bepaald, beheerst en gestuurd kunnen warden. Het tweede gedeelte betreft de invoering 
van het kosteninformatiesysteem ABC. Alvorens te beginnen met de behandeling van de twee 
gedeelten wordt er een algemene beschouwing over de implementatie gegeven. 

6.1 Algemene beschouwing 

Na de onderzoeks- en oplossingsfase volgt de invoeringsfase. De onderzoeks- en oplossingsfase was 
erop gericht via een grondige analyse van de oorzaken en achtergronden van de probleemstell ing en 
opdrachtformulering een oplossing te ontwikkelen die tot de gewenste resultaten zal leiden. De 
gegenereerde oplossing dient vervolgens daadwerkelijk ingevoerd te warden, waarbij een 
organisatieverandering dient plaats te vinden. Deze verandering moet goed warden voorbereid omdat 
deze gemakkelijk weerstanden kunnen opwekken en zelfs kunnen mislukken. 
Een van de centrale kenmerken van een organisatie is dat haar leden min of meer stabiele 
gedragspatronen vertonen . Dit is deels spontaan en individueel bepaald en deels collectief bepaald 
door organisatorische routines. Deze routines zijn door de !eden van de organisatie aangeleerd bij 
toetreding tot de organisatie, waarna zij in het algemeen een voortdurend proces ondergaan van 
aanpassing aan interne en externe ontwikkel ingen. Organisatieverandering betekent in essentie een 
blijvende verandering in deze min of meer stabiele, collectief bepaalde gedragspatronen . 
Organisatieverandering betekent daarmee een verandering in een of meer structurele eigenschappen 
van een organisatie. Verreweg het grootste deel van de veranderingen in een organisatie vindt 
geleidelijk en spontaan plaats. Zander dat er expliciet door iemand of door een groep personen 
gestuurd wordt, veranderen organisatieleden hun routines in reactie op omgevingsverandering, op 
veranderingen in de personele samenstelling van de organisatie of op grand van nieuwe inzichten 
over beleid en/of werkwijzen. Naast deze spontane organisatieveranderingen vinden er in organisaties 
ook gestuurde organisatieveranderingen plaats. Dit zijn veranderingen in een of meer structurele 
eigenschappen van de organisaties die door een of meer veranderaars bewust gestuurd warden ([van 
Aken , 1994]) . 
Zo'n gestuurde organisatieverandering laat zich het beste ondervangen door het opzetten van een 
implementatieplan . Dit plan dient dus als ondersteuning voor een gestroomlijnde invoering van een 
oplossing. Naarmate organ isatieveranderingen complexer van aard zijn , vraagt het implementatieplan 
meer aandacht. In een implementatieplan warden de volgende zaken aangegeven ([Kempen e.a., 
1996]): 

• De punten waarop de organisatie moet veranderen om de gekozen oplossing in te voeren; 

• De inhoud van de verandering ; 

• De betrokkenen bij de verandering; 

• De persoon/ functionaris die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke verandering ; 

• De start- en einddatum van het verandertraject. 
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6.2 Herinrichting van de logistieke processen 

In paragraaf 5.1 zijn verschillende inrichtingen van de logistieke processen doorgerekend. Hieruit is 
gebleken dat combinatie 4 van variant 2 uit sub-paragraaf 5.1.2 voor de keten de optimale oplossing 
is. Dit wil dus zeggen dat de order centraal bij het schildersbedrijf bij Verkoop Binnendienst geplaatst 
dient te warden . Bij Verkoop Binnendienst wordt de order gesplist in mengregels en pickregels. De 
mengregels warden door het Service Center verwerkt. De pickregels warden door het Magazijn· 
gepickt, inclusief de verwerkte mengregels. De order wordt uiteindelijk door Expeditie verwerkt en bij 
de klant afgeleverd. De order wordt bij het schildersbedrijf vervolgens door de magazijnbeheerder 
gesplitst in orders voor de verschillende werken. Deze orders warden door de projectleider bij de 
werkplekken tijdens de werkbezoeken afgeleverd. 
Voor invoering van deze herinrichting van de logistieke processen zijn twee partijen, namelijk de 
groothandel , de leverende partij, en de afnemers, de bestellende en tevens de ontvangende partij , 
betrokken. Hieronder wordt voor beide partijen kart aangegeven wat op basis van het serviceconcept 
dient te veranderen. Hierbij wordt er gebruikt gemaakt van de in paragraaf 6.1 behandelde punten van 
het implementatieplan om de verandering structureel te laten verlopen. 

6. 2. 1 Schildersbedrijf 

Enkele schildersbedrijven laten de producten al bij de vestiging bezorgen, zoals de twee bij het 
onderzoek betrokken schildersbedrijven. Uit de analyse van de orderstromen en de gehouden 
enquete onder de professionele afnemers van Ter Hoeven is er gebleken dat in meer dan de helft van 
de gevallen de producten warden afgehaald. Bij deze schildersbedrijven dient de consensus 
veranderd te warden en de voorgestelde inrichting van de logistieke processen ingevoerd te warden. 
Na de invoering van het kosteninformatiesysteem ABC kan aangegeven warden wat de besparingen 
in de ketenkosten zijn en wat de kostenreductie is voor de afnemer. Hierbij dient er oak een 
implementatieplan opgezet te warden voor een gestructureerde invoering van de verbetervoorstellen 
met betrekking tot het serviceconcept. Aangezien de schildersbedrijven elk uniek zijn en onderling 
nogal verschillen is het onmogelijk om een eenduidig implementatieplan op te stellen, dat voor elke 
situatie geschikt is . Bij elk schildersbedrijf moet er opnieuw gekeken warden wat er dient te 
veranderen en hoe dit aangepakt dient te warden . Hier is als voorbeeld een bedrijf genomen, waarbij 
de uitvoerders decentraal bevoegd zijn tot het bestellen en afhalen van de benodigde producten: 

• De punten waarop de organisatie moet veranderen om de gekozen oplossing in te voeren: 
Omschakeling van decentraal naar centraal bestellen van de producten; 
Tijdig plannen en aanmelden van materiaalbehoefte; 
Bestellen door middel van de geautomatiseerde order-entry; 
Bezorgen van de producten combineren met de werkbezoeken. 

• De inhoud van de verandering: 
Centraal bij de vestig ing dient er een persoon aangewezen te warden, die verantwoordelijk is 
voor de planning van de voortgang van de werken . Dus verantwoordelijk voor de planning van 
zowel het personeel als de materialen. Deze persoon dient ook aanspreekpunt te zijn voor de 
schilders, die behoefte aan materialen willen doorgegeven. Hierbij dienen de uitvoerders tijdig 
de materiaalbehoefte bij de centrale bevoegde persoon aan te melden. 
Er dienen afspraken gemaakt te warden met betrekking tot het uiterlijke bestelmoment en 
levertijd van de producten . Aangezien de startdatum van de projecten en de te bewerken 
oppervlakten tijdig bekend zijn, is het mogelijk om de benodigde producten voor de 
uitvoerende taken tijdig bij de groothandel aan te melden. Uit de enquete en gesprekken met 
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diverse schildersbedrijven is gebleken dat het mogelijk moet zijn om de benodigde producten 
tijdig aan te melden. 

Nadat de interne bestellingen zijn ontvangen en aan de hand van de planning de 
materiaalbehoefte bekend is, dient de bestelling aan de hand van een geautomatiseerde 

order-entry bij de groothandel geplaatst te warden. Voor nadere invulling van deze 

geautomatiseerde order-entry wordt er verwezen naar het onderzoek van bij Knaapen en 
Martin ([Egbers, 19991). 

Nadat de order bij de vestiging ontvangen en verwerkt is, dienen de producten bij de 

werkplekken afgeleverd te warden. De aflevering kan gecombineerd met de werkbezoeken 
plaatsvinden . 

• De betrokkenen bij de verandering: 

De uitvoerders. Deze dienen de benodigde producten tijdig aan de verantwoordelijke persoon 
door te geven . 

De uiteindelijke verantwoordelijke besteller. Hierbij kan gedacht warden aan de 

magazijnbeheerder, welke inzicht heeft in de planning van de werken . Hij dient ook altijd 

bereikbaar te zijn voor de uitvoerders. 
Planner. Degene die verantwoordelijk is voor de planning van de werken. Deze dient de 
benodigde producten tijdig aan de magazijnbeheerder door te geven. 

Projectleider. Deze is verantwoordlijk voor de voortgang van de werken en dient op gezette 
tijden de werken te controleren . Tijdens deze bezoeken kan hij de producten bij de diverse 

werkplekken afleveren. 

• De persoon/ functionaris die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke verandering : 
Aangezien de schildersbedrijven over het algemeen eenmanszaken of VOF's zijn , kan de 
directeur de aangewezen persoon zijn die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke verandering . 

• De start- en einddatum van het verandertraject: 
Aan de hand van de grootte van het schildersbedrijf en de mate van de verandering dient een 
startdatum en een einddatum vastgesteld te warden . Ter bewaking van de voortgang kunnen er 
verschillende mijlpalen met uiteindelijke afrondingsdatum gedefinieerd warden . 

6.2.2 Groothandel 

Bij de groothandel warden al in de bestaande situatie al orders bij de schildersbedrijven afgeleverd. In 
principe is de voorgestelde herinrichting van de logistieke processen bij de groothandel haalbaar. 
Alleen dient er wel rekening te warden gehouden met de mogelijkheid tot toenemende druk op de 
capaciteit bij het Magazijn en Expeditie. Hier staat tegenover dat het door tijdig en verbeterde order

entry mogelijk is de vraag naar capaciteit te spreiden en beter te beheersen. In het onderstaande zal 
dan ook ingegaan warden op de herinrichting van de logistieke processen als onderdeel van het 

serviceconcept: 

• De punten waarop de organisatie moet veranderen om de gekozen oplossing in te voeren : 

Geautomatiseerde orderontvangst en splitsing van de orders in meng- en pickregels; 

Plannen en beheersen van zowel interne als externe logistieke processen; 
Mogelijkheden voor het uitvoeren van VAL-activiteiten . 

• De inhoud van de verandering : 
Het proces van orderontvangst dient geautomatiseerd te warden , waarbij een koppeling is 
gemaakt naar het splitsen van de bestelling in pickregels en mengregels. Hierbij dient wel 

rekening te warden gehouden met de capaciteitsbezetting van de betreffende processen . 
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Er dient een systeem ontwikkeld te worden, waarbij de processen worden ingepland. Hierbij 
dient een set van prestatie-indicatoren gedefinieerd te worden ter ondersteuning van de 
beheersing en sturing van zowel de interne als de externe logistieke processen. 
Uit gesprekken en inzicht in de logistieke processen kunnen VAL-activiteiten ge"identificeerd 
worden. Deze VAL-activiteiten kunnen door de groothandel uitgevoerd warden ter verbetering 
van de efficiency in de keten en verbetering van de concurrentiesterkte. 

• De betrokkenen bij de verandering: 
Personeel van Verkoop Binnendienst. Het personeel moet met het geautomatiseerde systeem 
kunnen werken. 
Personeel van Service Center. Hier kan het personeel zich meer specifiek richten op primaire 
uitvoerende taken, zoals beantwoorden van specifieke technische vragen, afhandeling van de 
spoedorders, afhandeling van incidentele bestellingen, eventueel uitvoering van VAL
activiteiten en mengen van de producten. 
Personeel van het Magazijn. In het Magazijn vinden de activiteiten orderpicken, eventuele 
VAL-activiteiten, voorraadbeheer en controle/ verpakken plaats. Eventueel kunnen andere 
manieren van orderpicken gerntroduceerd worden. 
Personeel van Expeditie. Door toename van het aantal te bezorgen orders kan dit van invloed 
zijn op de uitbreiding van de capaciteit, verbetering van de routeplanning en afstemming met 
een externe transporteur. 
Personeel van Automatisering. Deze dienen de automatisering van de orderontvangst en 
splitsing van de orders mogelijk te maken en te onderhouden. Daarnaast is er nog een taak 
weggelegd voor de invoering van management informatie betreffende de besturing en 
beheersing van de logistieke processen. 

• De persoon/ functionaris die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke verandering: 
Logistiek manager. Aangezien deze persoon het meeste inzicht heeft in het totale traject van het 
bestel- en leverproces en informatie nodig heeft met betrekking tot de optimale beheersing en 
besturing van de logistieke processen, is hij tevens in staat om het veranderingsproject te doen 
slagen. 

• De start- en einddatum van het verandertraject: 
Aangezien de verandering betrekking heeft op vindt in diverse afdelingen is het moeilijk om in 
deze fase aan te geven hoeveel tijd het verandertraject in beslag zal nemen. Er zal eerst met 
verschillende partijen gepraat moeten worden om te bepalen op welk niveau daadwerkelijke 
veranderingen worden doorgevoerd. Het verandertraject kan ingedeeld worden in verschillende 
onderdelen en per onderdeel kan een start- en einddatum vast gesteld worden. 

Om het overzicht op het verandertraject te behouden en inzicht in snelle resultaten te verkrijgen, 
kunnen enkele grote en vooruitstrevende afnemers, behorende bij de groep afnemers die 75% van de 
professionele omzet genereren, geselecteerd en benaderd warden voor deelname in het 
veranderingsvoorstel. Hierdoor zijn resultaten snel zichtbaar, wat een goede stimulans zal zijn om 
door te gaan en om op grate schaal succes te bereiken. Daarnaast wordt ook snel feedback 
verkregen over mogelijke verdere verbeteringen in de logistieke processen. 

6. 2. 3 Prestatie-indicatoren 

Ter ondersteuning van de sturing en beheersing van de herinrichting van de logistieke processen 
dienen prestatie-indicatoren gedefinieerd te warden. Voordat de prestatie van het logistieke proces 
kan warden bepaald, dient helder te zijn waaraan de prestaties inhoudelijk moeten voldoen en 
waaraan de indicatoren formeel moeten voldoen. In elke onderneming dienen deze logistieke 
doelstellingen te worden vertaald naar voor de onderneming specifiek vastgestelde customer service. 
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Om een adequate werking van een systeem van logistieke prestatiemeting ter beheersing van de 
logistiek te bewerkstelligen, dienen de gebruikte prestatie-indicatoren aan een aantal voorwaarden te 
voldoen, namelijk ([van Damme en Kokke, 19961): 

• Ze moeten realistisch en representatief zijn. De metingen dienen door de gehele keten consistent 
te warden uitgevoerd , zodat deze eenduidig gedefinieerd en gekwalificeerd zijn ; 

• Ze moeten een herkenbare samenstelling hebben met het commerciele en fysieke 
distributieproces tussen de schakels; 

• Ze moeten zowel in fysieke als in financiele grootheden kunnen warden uitgedrukt; 

• Ze moeten kunnen warden gebruikt om kosten zichtbaar te maken en investeringsbeslissingen te 
onderbouwen; 

• Ze moeten aansluiten bij de verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen ; 

• De opbrengsten dienen op te wegen tegen de kosten voor het bepalen van de prestatie
indicatoren. 

Met betrekking tot de herinrichting van de logistieke processen en het serviceconcept, zijn in Tabel 6.1 
per afdeling prestatie-indicatoren gedefinieerd. Hierbij zijn de benaderde variabelen in het 
ontwerpproces van ABC en het serviceconcept als basis van de inventarisatie genomen. 

Tabel 6.1 Prestatie-indicatoren per afdeling 

Afdeling Prestatie-indicator 

Service Center • Gemiddelde verwerkingstijd per mengproduct ' 
Aantal mengregels 
Gemiddelde aantal producten dat tegelijkertijd geschud wordt 
Gemiddelde tijdbesteding per aangenomen order 
Aantal gepickte orderregels 
Gemiddelde tijdbesteding per gepickte orderregel 
Gemiddelde tijdbesteding per afgehandelde order 
Gemiddelde aantal drops per batch 
Gemiddelde tijdbesteding per batch 

Verkoop Binnendienst Aantal aangenomen professionele orders per werknemer 
Gemiddelde tijd per gecontroleerde professionele ordermutatie 

Magazijn Aantal gepickte professionele orderregels 
Aantal gestickerde producten (VAL-activiteit) 
Aantal gecontroleerde en verpakte professionele orders . 

Aantal afgehandelde professionele orders 
Expeditie Aantal handling-uit professionele orders 

Aantal professionele drops per batch 
Gemiddelde tijd per batch 

Extern transport Aantal professionele drops per batch 
Gemiddelde tijd per batch 
Aantal op tijd geleverde orders 

• Ter 1dent1ficat1e van de p1ekbelasting kan er een extra attnbuut 'dagdeel' aan verbonden worden. 

6.3 lmplementatie van kosteninformatiesysteem Activity-Based Costing 

Zowel afnemer als leverancier zullen tot een goede afweging moeten komen tussen de logistieke 
kwalite it en de logistieke kosten . Om deze afweging te kunnen maken , dient eerst de logistieke 
kwaliteit expliciet gemaakt te warden en dienen de logistieke kosten bekend te zijn . In deze paragraaf 
wordt er dieper ingegaan op de invoering van een kosteninformatiesysteem voor de allocatie van de 
kosten van de logistieke processen . 
Kostentoereken ing is moeilijker geworden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de activiteiten in de 
logistiek veel gedifferentieerder zijn geworden door de toegenomen logistieke eisen van afnemers. 
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Bovendien zijn niet alle kosten relevant ten behoeve van de onderbouwing van elke beslissing. Dit is 
afhankelijk van de specifieke beslissing en de periode waarop deze beslissing betrekking heeft. Op 
oneindig lange termijn kunnen alle kosten als variabel, en dus be"invloedbaar, warden beschouwd. 
Steeds meer beslissingen dienen steeds sneller te warden genomen, waarbij het meestal niet gaat om 
lange termijnbeslissingen. Het wordt dus steeds belangrijker de juiste (be"invloedbare) kosten toe te 
rekenen , waardoor beslissingen beter kunnen warden onderbouwd. Een alternatief voor betere 
kostentoerekening is Activity-Based Costing. 
Het ABC-systeem dat is ontworpen voor het onderzoek is te beschouwen als een op zichzelf staand 
systeem. Het doel van het ontworpen ABC-systeem was het in kaart brengen van kosten van de 
processen in het bestel- en levertraject en was gebaseerd op de gerealiseerde kosten van het jaar 
1998. Door gebruik te maken van de budgetten voor de komende periode, kan de kostentoewijzing 
plaatsvinden op basis van de budgetten. Daarmee wordt de link gelegd met budgettering. 
Alvorens te beginnen met de invoering van een ABC-systeem dient een implementatieplan opgezet te 
warden. In de vorige paragraaf zijn de punten al besproken. In deze paragraaf wordt aan deze punten 
voor de invoering van een ABC-systeem nader invulling gegeven: 

• De punten waarop de organisatie meet veranderen om de gekozen oplossing in te voeren: 
Aangezien het hier een nieuw kosteninformatiesysteem betreft, dient het kostenbegrip binnen 
de organisatie te veranderen; 
Financiele administratie dient de administratie van de kosten aan te passen. De kosten van de 
activiteiten dienen gebaseerd te warden op budgetten. Hier dient dus voor het ABC-model 
aangepaste allocatie van kosten plaats te vinden. 
Scheiding van de activiteiten, die uitgevoerd warden voor professionele en DHZ producten. 
Gevolg hiervan is dat er ook een eenduidige scheiding van de professionele en DHZ kosten 
ingevoerd wordt. 

• De inhoud van de verandering: 
Het kostenbegrip bij de organisatie dient aangepast te warden conform de doelstellingen van 
de benodigde informatie met betrekking tot de kosten. 
Binnen de afdeling Financiele administratie dienen enkele personen opgeleid te warden voor 
het hanteren van het kosteninformatiesysteem ABC. Hierbij dient ook een model ontworpen te 
warden , waarmee op basis van de budgetten informatie gegeneerd wordt betreffende de 
activiteiten. Afsluitend dient er ook een nacalculatiemodule opgezet te warden voor het 
analyseren van de bedrijfsvoering . 
De activiteiten binnen de organisatie dienen gernventariseerd en eenduidig gedefinieerd te 
warden. Vanuit het perspectief van de keten is het noodzakelijk dat de activiteiten tussen en 
bij de schakels eenduidig gedefinieerd warden. Hierbij dient er ook een onderscheid gemaakt 
te warden tussen de professionele en DHZ- activiteiten. 

• De betrokkenen bij de verandering & de persoon/functionaris die verantwoordelijk is voor de 
daadwerkelijke verandering : 
lmplementatie van ABC is te onderscheiden in twee processen, namelijk analyse en actie. Het 
analyseproces vraagt goede projectmanagement vaardigheden . Het actieproces vraagt 
daarentegen vaardigheden voor het tot stand komen van organisatieveranderingen. Aangezien er 
verandering wordt bereikt dankzij mensen en niet door systemen, dienen er dus verschillende 
rollen te warden onderscheiden voor het analyseren en invoeren van het proces ([Cooper e.a., 
1992]). 
Op de volgende bladzijde zijn voor te onderscheiden rollen voor de twee processen nader 
invulling gegeven. 
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Analyseren van het proces: 
Advocaat: lndividu of groep wie het project stimuleert. Hier kan gekozen warden voor de 
directeur. 
Sponsor: lndividu of groep wie het project legitimeert. Voor de directeur is hier oak een 
geschikte rol weggelegd. 
Projectmanager: lndividu of groep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. 
Hier kan gekozen warden voor de Logistiek Manager. 
Target: lndividu of groep die dienen te veranderen op basis van de uitkomst. Hiervoor kunnen 
enkele werknemers van Financiele administratie gekozen warden, die uiteindelijk met het 
systeem dienen te gaan werken . 

lnvoeren van het proces: 
Advocaat: lndividu of groep die wil dat de uiteindelijke verandering daadwerkelijk tot stand 
wordt gebracht. In de omgeving van de Ter Hoeven kan hiervoor de directeur gekozen 
warden. 
Sponsor: lndividu of groep degene die de verandering legitimeert. Hierbij kan gedacht warden 
aan de Controller. 
Change Agent: lndividu of groep die verantwoordelijk is voor de invoering van de verandering . 
Hoofd van de afdeling Financiele administratie. 
Target: lndividu of groep degene die uiteindelijk dienen te veranderen qua operationele taken. 
De medewerkers die met het systeem dienen te gaan werken. 

De advocaat, sponsor en projectmanager uit het analyseproces kunnen oak functioneren als 
advocaat van het invoeringsproces, maar mogen niet een primaire rol in het invoeringsproces 
vervullen. Voor een succesvolle verandering dient het invoeringsproces een eigen sponsor, 
change agent en target te hebben . Bij de behandeling van de rollen is al een voorstel gedaan voor 
de verdeling van de rollen in de omgeving van Ter Hoeven. Bij invoering in een andere omgeving, 
bijvoorbeeld bij de schildersbedrijven, dienen de rollen opnieuw ingevuld te warden ([Cooper e.a. , 
1992]). 

• De start- en einddatum van het verandertraject: 
Afhankelijk van de complexiteit van de omgeving en het gewenste detailniveau kan een planning 
gemaakt warden met betrekking tot de analyse en de invoering van het project. Er kunnen 
eventueel oak mijlpalen gedefinieerd warden . Wanneer een bepaald onderdeel van invoering 
gereed moet zijn . Deze mijlpalen dienen ook als bewaking van de voortgang en inzichtelijkheid 
van het veranderingsproject. 

Hierbij dient nog een opmerking gemaakt te warden met betrekking tot het ABC-model. Sponsors en 
projectmanagers dienen te erkennen dat een ABC-model niet het uiteindelijke doel is, maar een 
middel is tot het verkrijgen van de gewenste informatie met betrekking tot de kosten van de 
gedefinieerde activiteiten. 

In het voorgaande is de implementatie van het kosteninformatiesysteem voor de groothandel Ter 
Hoeven beschreven. Voor de invoering bij een schildersbedrijf kan een soortgelijke implementatieplan 
opgesteld warden. 
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Hoofdstuk 7 
Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zal er ingegaan warden op de conclusies en aanbevelingen op basis van het 
onderzoek en de voorgaande hoofdstukken. Eerst zullen er enkele conclusies behandeld warden 
a/vorens in gegaan wordt op de aanbevelingen. De aanbevelingen zullen meer een toekomstvisie 
hebben. 

7 .1 Conclusies 

In de huidige situatie is er, zoals al eerder is geconcludeerd, geen inzicht in de kosten van de 
logistieke processen. Door gebruikmaking van het kosteninformatiesysteem ABC is het dus mogelijk 
geweest om meer inzicht in de kosten van de activiteiten te krijgen. Hierbij zijn er enkele steekproeven 
en aannames noodzakelijk geweest om diverse kosten daadwerkelijk aan de activiteiten te kunnen 
toewijzen. Voor een goed werkend kosteninformatiesysteem is het dus elementair om de gewenste en 
de juiste informatie, betreffende de variabelen 'Tijdbesteding' en 'Waarde kostendrager' te hebben. Bij 
deze variabelen is het belangrijk dat er onderscheid gemaakt wordt tussen professioneel en DHZ. Er 
zijn diverse prestatie-indicatoren aangedragen die de waarde van de variabelen meten. Daarnaast 
dragen de prestatie-indicatoren bij aan de verbetering van de beheersing en sturing van de 
gedefinieerde activiteiten in het logistieke proces. Bij de invoering van prestatie-indicatoren met 
betrekking tot de geleverde orders kan de leverbetrouwbaarheid gemeten warden. 

Aan de hand van de tarieven van de activiteiten zijn de mogelijke inrichtingen van de logistieke 
processen doorgerekend. Hieruit is gebleken dat het bezorgen van de verfproducten door de 
groothandel bij de vestiging vanuit ketenperspectief de voordeligste oplossing is. Door per schakel de 
kosten uiteen te zetten blijkt dat bij de groothandel door het binnenhalen van de transportkosten meer 
kosten gegenereerd warden. Bij de schildersbedrijven is juist het tegenovergestelde het geval. In de 
voorgestelde oplossing warden de producten niet meer bij groothandel afgehaald, waardoor de kosten 
voor het afhalen van de verfproducten komen te vervallen. De kostenafname bij het schildersbedrijf 
wegen dus op tegen de kostentoename bij de groothandel. De verdeling van de kosten en/of 
opbrengsten valt buiten de scope van het onderzoek. 
Voor de groothandel negatieve effect van de kostentoename kan ondervangen warden door het 
aanreiken van het serviceconcept. Bij verdergaande samenwerking tussen de groothandel en de 
uiteindelijke gebruikers kunnen voorstellen gegenereerd warden die voor beide partijen opbrengsten 
tot gevolg hebben. Hierbij kan gedacht warden aan het voorstickeren van de goederen. De 
groothandel kan deze VAL-activiteit door het effect van schaalvergroting voordeliger uitgevoerd 
warden. Voor het uitvoeren van deze VAL-activiteiten kan een vergoeding van het schildersbedrijf 
tegenover staan. Voor de groothandel zal door het uitvoeren van VAL-activiteiten tevens het 
concurrentievoordeel toenemen. In het serviceconcept wordt er oak ingegaan op het aspect 
vooraanmelden van de producten. Bij het vooraanmelden van de producten speelt de factor 'tijd' een 
belangrijke rol. Naarmate de aanmelding van de producten eerder in de tijd plaatsvindt, wordt er meer 
speelruimte gecreeerd voor de planning van de orders. Hiermee kan er betere capaciteitsbezetting en 
-spreiding bereikt warden en zal de piekbelasting in de ochtend bij het Service Center afnamen. De 
service in het Service Center kan hierdoor, met betrekking tot behandeling van de klanten en 
afhandeling van spoedorders, in het Service Center verhoogd warden . Voor de afnemers heeft dit tot 
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Het ABC-systeem moet met bepaalde regelmaat 'up to date' warden gehouden. De gehele 
kostencalculatie is in principe gebaseerd op geplande output, zowel fysiek als financieel. De werkelijke 
output kan uiteraard afwijken van de geplande output. De verschillen tussen 'gepland' en 'werkelijk' 
moeten warden bijgehouden en geanalyseerd. Ook kunnen de processen warden heringericht 
hetgeen aanleiding kan geven om de activiteiteninventarisatie te herzien. Dit kan ook zijn weerga 
vinden in de kosten van de activiteiten en aanleiding geven tot herziening van de tarieven van de 
activiteiten. 

De laatste, maar tevens de belangrijkste aanbeveling is om de contacten met de afnemers te 
onderhouden met betrekking tot het genereren van verbetervoorstellen, want immers: Wie stopt met 
verbeteren stopt met goed te zijn. 
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gevolg dat zij bij het afhalen van de bestelling niet meer hoeven te wachten, te wachten alvorens de 
bestelling in bewerking wordt genomen en te wachten op bewerking. 

Bij invoering van een geautomatiseerd bestelsysteem kunnen ook de voordelen voor de groothandel 
en schildersbedrijf toenemen . Orderregistratie en genereren van mengorders en pickorders kunnen 
automatisch verlopen en zorgen dat de retourstromen van de producten afnemen . Doordat de 
producten op de bestellijst eenduidig vermeld zijn, warden de kosten met betrekking tot de activiteit 
'Herstellen van incomplete ordersgegevens' geelimineerd. 
Daarnaast kan er met de schildersbedrijven gezocht warden naar de mogelijkheid om voor een 
langere horizon te bestellen. Hierdoor zal de bestelfrequentie afnemen en de ordergrootte toenemen, 
waarmee kostenreductie en verbetering van de keten gerealiseerd wordt. 
In Tabel 7.1 warden de knelpunten, die voort zijn gekomen uit de generieke ketenanalyse, en de 
oplossing voor deze aangedragen knelpunten weergegeven . 

Tabel 7.1 Overzicht van de knelpunten en de oplossingsrichting 

Knelpunt 

Retourstromen 

Incomplete ordergegevens 

Geen inzicht in de verdeling 
professionele en DHZ activiteiten 

Oplossing 

Minder fouten door geautomatiseerd orderontvangst en 
automatisering van de verwerking 
Geelimineerd door structurering en automatisering van het 
bestelproces 

van Eenduidige definitie van de activiteiten en instelling van 
prestatie-indicatoren geeft het benodigde inzicht 

Pieken in de ochtend Door het vooraanmelden van de producten kan de 
verwerking verspreid over de dag plaatsvinden 

Relatieve kleine orders Verbeterde materiaalplanning maakt het mogelijk tot 
verlaging van de bestelfrequentie en toename ordergrootte 

Afhandeling spoedorders Door verbeterde capaciteitsbezetting kan meer capaciteit 
vrijgemaakt worden voor afhandeling van spoedorders 

lnformatievoorziening Wordt verbeterd door bij het bestelproces de afnemer de 
mogelijkheid te bieden voor het opvragen van informatie 

Geen kosteninzicht lnvoering van het kosteninformatiesysteem Activity-Based 
Costing voorziet in het gewenste inzicht 

Perceptie verschil leverbetrouwbaarheid Met de invoering van prestatie-indicatoren kan de 
leverbetrouwbaarheid gemeten worden 

Bestel- en levertraject ongestructureerd Het serviceconcept geeft de optimale inrichting en gewenste 
structurering van het logistieke proces 

Geen of nauwelijks planning Ontwikkeling van een planningsmodule die gekoppeld kan 
worden aan de bestaande calculatieprogramma 

7.2 Aanbevelingen 

Hieronder warden puntsgewijs verschillende aanbevelingen opgesomd met betrekking tot de 
herinrichting van de logistieke processen en het kosteninformatiesysteem ABC: 

Logistieke processen: 
Zorg er ten eerste voor dat de schildersbedrijven de mogelijkheid wordt geboden om hun 
materialen beter te kunnen plannen. Ontwikkel of stimuleer hiervoor de ontwikkeling van een 
module voor materiaalplanning , die eventueel gekoppeld kan warden aan de bestaande 
calculatieprogramma's bij de schildersbedrijven. Probeer tevens een koppeling te maken tussen 
deze materiaalplanningsmodule en het geautomatiseerde systeem van bestellen. Hiermee wordt 
het voor de schildersbedrijven alleen maar eenvoudiger om tijdig en juiste bestellingen bij de 

groothandels te plaatsen. 

--Vedined 
51 



Afstudeerverslag, Technische Universiteit t(B Eindhoven 

Begin met de invoering van het serviceconcept bij enkele grate en trouwe afnemers. Hierdoor 
wordt er snel resultaat en feedback verkregen. Met de behaalde resultaten kunnen andere 
afnemers makkelijker over de streep getrokken warden om oak de voorgestelde veranderingen 
door te voeren . Ten tweede wordt er oak terugkoppel ing verkregen met betrekking tot informatie 
voor eventuele verbetervoorstellen en VAL-activiteiten. 
Doordat de bestelde producten bij de groothandel geautomatiseerd en gestructureerd binnen 
komen, kan er een module ontworpen warden die automatisch de bestelling splitst in mengregels 
en pickregels. Hierbij kan het oak mogelijk gemaakt warden om de orders gelijkmatig over de dag 
te spreiden, waardoor er de optimale capaciteitsbezetting tegen de minimale kosten verkregen 
kan warden. 
Stel bij een eventueel uitbesteding van de activiteit 'Transport' samen met de externe transporteur 
een optimale routeplanning op, waarmee een optimale beladingsgraad van de transportmiddelen 
tegen minimale kosten behaald kan warden. Voor de beheersing en sturing kunnen hierbij oak 
prestatie-indicatoren opgesteld en ingevoerd warden. 
Door een geautomatiseerd orderontvangstsysteem is het mogelijk om de marktinformatie direct 
door te slu izen naar de producent, waardoor er voor de producent eerder inzicht in de uiteindelijk 
vraag verkregen wordt en hier sneller en adequater op gereageerd kan warden. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de omgeving van Ter Hoeven als groothandel. De 
volgende stap is om de bevindingen door te trekken naar andere groothandels die lid zijn van de 
Vedined-stichting . In elke nieuwe omgeving is het aan te raden om de stappen betreffende de 
invoering van het kosteninformatiesysteem ABC opnieuw uit te voeren . De gegeneerde tarieven 
volgend uit het onderzoek kunnen niet rechtstreeks doorgetrokken warden naar de andere 
omgevingen . Met name bij de Sigma Service Centers zullen de kosten van de activiteiten anders 
zijn . Ten eerste zijn deze kleiner en compacter, hebben een smaller assortiment en vervullen een 
andere functie. Andere waarde van de tarieven van de activiteiten volgt oak uit het onderzoek 
'Fysieke distributie tussen Sigma Coatings en de verkooppunten' ([Weijers, 19991). 

Kosteninformatiesysteem ABC: 
Zorg voor een eenduidige definitie van de te onderscheiden activiteiten in de keten , waardoor door de 
keten heen dezelfde en vergelijkbare tarieven van de activiteiten verkregen warden . In het onderzoek 
is voor de bepaling van de tarieven van de activiteiten uitgegaan van de uitgaven in 1998. Door na de 
invoering van ABC gebruikt te maken van budgetten , kan vooraf signalering van relatief hoge tarieven 
plaatsvinden en mogelijke aanpassing van de activiteiten. Bij vergelijking van de geplande 
(toegestane) kosten met de werkelijke kosten kan de mate van het halen van doelstellingen 
geanalyseerd warden. Hieruit kunnen maatregelen volgen voor het aanpakken en reduceren van de 
kosten van deze activiteiten. De eventuele verschillen tussen planning en werkelijkheid zullen de 
doelstellingen voor een nieuwe periode be·,nvloeden. 
Naast het verkrijgen van inzicht in de kosten van de activiteiten kan er natuurlijk inzicht verkregen 
warden in de kosten per product. lmmers ABC is oorspronkelijk ontworpen om inzicht te verkrijgen in 
de werkelijke kosten per product. Een stap verder is het bepalen van de winstbijdrage per product. 
Hiervoor kan gebruik warden gemaakt van het Direct Product Profitability-model (OPP-model). Direct 
Product Profitability is een methode die de werkelijk gemaakte kosten toerekent aan producten of 
productgroepen en wel op een zodanige wijze, dat de werkelijke winstbijdrage kan worden 
vastgesteld. De resulterende OPP per product(groep) is het verschil tussen de verkoopprijs enerzijds 
de som per product toegewezen kosten en de netto-inkoopprijs anderzijds ([Ploos van Amstel , 19931). 
Een belangrijk ander facet is het onderhoud van het kosten informatiesysteem ABC. Hierbij dient 
gedacht te warden aan het onderhouden van de activiteiten , eventueel toevoegen van VAL
activiteiten , en de kostencategorieen met betrekking tot de ontwikkeling van de soorten kosten. 
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Het ABC-systeem moet met bepaalde regelmaat 'up to date' warden gehouden. De gehele 
kostencalculatie is in principe gebaseerd op geplande output, zowel fysiek als financieel. De werkelijke 
output kan uiteraard afwijken van de geplande output. De verschillen tussen 'gepland' en 'werkelijk' 
moeten warden bijgehouden en geanalyseerd. Ook kunnen de processen warden heringericht 
hetgeen aanleiding kan geven om de activiteiteninventarisatie te herzien. Dit kan ook zijn weerga 
vinden in de kosten van de activiteiten en aanleiding geven tot herziening van de tarieven van de 
activiteiten. 

De laatste, maar tevens de belangrijkste aanbeveling is om de contacten met de afnemers te 
onderhouden met betrekking tot het genereren van verbetervoorstellen , want immers: Wie stopt met 
verbeteren stopt met goed te zijn . 
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Begrippenlijst 

BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

Activiteit 

Activity-Based Costing (ABC) 

Activity-Cash flow-model 

Bestelling 

Bonte pallet 

COLOR-project 

Combinatiebedrijf 

Combinatieproduct 

Costdriver 

Costpool 

DCA 

Drop (zending) 

Geldstromen 

Homogene pallet 

lndirecte kosten 

Kostendrager 

.......__ 

Vedined 

Een verzameling samenhangende taken die herhaaldelijk worden uitgevoerd. 
Activiteiten zijn bijvoorbeeld transport, planning en controle. ledere activiteit 
valt samen met een functie, bewerking of dienst binnen de organisatie. 

Een proces waarbij gebruik wordt gemaakt van verscheidene costdrivers om 
de kosten te alloceren naar producten en diensten. Het uitgangspunt van ABC 
is dat alle kosten die samenhangen met de vervaardiging en de verkoop van 

het product aan de kostprijs van dat product worden toegerekend . 

Dit model legt een relatie tussen netto cash flow (verschil tussen de in- en 
uitgaande geldstromen) en de activiteiten van een onderneming . 

Het plaatsen van de benodigde producten door een lagere schakel bij een 
hogere liggende schakel in de keten . Met deze activiteit wordt er verwezen 
naar een extern proces. 

Pallet bestaande uit een aantal verschillende producten . 

Project "Customer Oriented Logistics and Optimal Replenishments", naam 
van dit ketenproject. 

Een combinatie van een doe-het-zelf winkel en een professioneel 
schildersbedrijf. 

Product dat zowel in de doe-het-zelf als in de professionele markt word! 
verkocht. 

Een costdriver (sleutel) geeft het verband aan tussen de activiteit en het 
product. 

Een costpool word! gezien als een verzameling toegerekende kosten per 
activiteit. De costpool wordt door middel van de costdriver toegerekend aan 
het product. 

Distributiecentrum van Sigma te Amsterdam. 

Levering van een verzendeenheid . 

Kas/bank/giro betalingen en ontvangsten 

Pallet bestaande uit een product. 

Kosten die niet rechtstreeks aan de activiteiten in het proces zijn toe te 
schrijven. 

Een kostendrager is datgene (product, serie, etc.) waarover de kosten, die het 
uitvoeren van de activiteiten met zich meebrengt, word! verdeeld. 
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Logistieke keten 

Microkosmos 

Opslingereffect 

Order 

Schildersbedrijf # (# = 1-5) 

Servicegraad 

SLIM-project 

SSC 

Traditionele kostencalculatie 

Value Added Logistics (VAL) 

Vedined 

Vierkantscontrole 

SYMBOLEN 

(Au) 
(Bi) 
(C) 

(D) 
(E) 

(Ex) 
(Fa) 
(I) 

(In) 
(M) 

(MS) 

(P) 
(S) 

(SC) 

(T) 

........_ 
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Het gehele proces voor de voortbrenging en distributie van goederen en 
diensten. 

Onderzoeksmethoden van organisatieadviesbureau McKinsey, waarbij snel 
inzicht in bedrijf en keten wordt verkregen, doordat het onderzoek in eerste 
instantie op kleine schaal wordt uitgevoerd. 

Keteneffect, waarbij vraagschommelingen aan het einde van de keten 
(consument), versterkt optreden bij de producent. 

Een order is gebaseerd op een bestelling die door een lager in de keten 
liggende schakel geplaatst is. Hiermee wordt er verwezen naar interne 

activiteiten. 

Wordt een specifiek deelgenomen schildersbedrijf mee aangeduid, maar met 
betrekking tot de vertrouwelijkheid van de gegevens niet expliciet bij naam 
opgenomen. 

Fractie van de klantenorders die volledig wordt uitgevoerd volgens de 
leveringsvoorwaarden. 

Project "Supply chain Logistics and Information Management", strategisch 
project van de Technische Universiteit Eindhoven, voorganger van het 
COLOR-project. 

Sigma Service Center. 

Kostprijsbepaling en beslissingsondersteuning op basis van integrale kosten . 

Dit is een bedrijfsorganisatorische vorm die wordt gekenmerkt door een 
specifieke structurering van de waardeketen. 

Stichting Verfdistributie Nederland. 

Het controleren van de uitkomsten door middel van het vergelijken van de 
horizontale sommatie met de verticale sommatie. 

Afdeling Automatisering 
Afdeling Verkoop Binnendienst 
Afdeling Calculatie 
Afdeling Directie 
Afdeling Expeditie 
Extern 
Afdeling Financiele administratie 
Afdeling lnkoop 

Intern 
Afdeling Magazijn 
Afdeling Marketing & Sales 
Afdeling Personeelszaken 
Afdeling Secretariaat 
Afdeling Service Center 
Extern transport 
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