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'A logistician who relies on forecasts to meet changing customer needs is as vulnerable to fate as 
someone who lives by weather forecasts. Both end up all wet. ' 

Tom Andel 



Abstract 

This report deals with production synchronisation in the salad chain to improve customer 
service and decrease supply chain cost. By synchronising production with demand in the 
salad chain the bullwhip effect (i.e., the demand order variabilities of an upstream site are 
greater than those of the downstream site) will be decreased. 
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Management Summary 

SN EL-project 
This research is part of the SNEL-project. The aim of the SNEL-project is to improve customer 
service and decrease supply chain cost in the supply chain. In this supply chain the following 
supply chain partners cooperate: the supplier FanoFineFood, the logistics service provider 
Christian Salvesen and the retailer Schuitema. This report will focus on the research completed at 
FanoFineFood. 

FanoFineFood 
FanoFineFood is a leading convenience food specialist, which is specialised in pre-packed salad 
dishes, complete convenience meals and sauces. The company is part of the business unit Fresh 
Chilled, which belongs to Royal Smilde. FanoFineFood owns the following production facilities: 

• FanoFineFood Oosterwolde and Emmen 
In both facilities fresh chilled salads are produced. FanoFineFood Oosterwolde produced 
16,000,000 kg of salads and FanoFineFood Emmen produced 7,000,000 kg of salads in 1997. 
The lead-time from planning to production is at the most 24 hours for salads produced in Emmen 
and at the most 48 hours for salads produced in Oosterwolde. 

• Profood Oldenzaal 
In this plant chilled meals are produced. Profood Oldenzaal produced 2,000,000 kg of chilled 
meals in 1997. The lead-time from planning to production is on average 8 days. 

Most of the fresh chilled salads and fresh chilled meals are transported to the expedition at 
FanoFineFood Oosterwolde. From expedition, the products are transported to FanoFineFood 
customers (delivery reliability is 99%). The lead-time from receiving a customer order to delivering 
the order is 48 hours. 

Market 
The Dutch retailmarket is characterised by a lot of competition and the combined market share of 
the four largest purchasing organisations exceeds 90%. Within this market FanoFineFood is 
specialised in fresh salads and chilled meals. Both the fresh salads and the chilled meals markets 
expand rapidly, while customers in these markets increase their demands and expectations. This 
can be seen in the following developments: 
• customers want fresher products with shorter expiration periods. Due to this need, supply 

chains must be shortened, which is done by a faster response and a higher frequency of 
delivery; 

• customers demand more choice, which leads to an increase of stock keeping units; 
• due to the fast-expanding market, a lot of convenience food companies are attracted to this 

market. This makes it impossible to increase prices, while investments must be made to keep 
ahead of the competition . 

Current situation 
The current situation in this supply chain is described by analysing the lead-time of a fresh salad 
and a chilled meal. Besides that, the logistic performance was measured at two supermarkets 
(the results are only to provide insight in the supply chain and might not be representative for all 
Schuitema supermarkets). 
The results of the analysis of a fresh salad (salmonsalad (Abee)) are: 
• after production, the product is kept on stock for an average of 1.5 days; 
• after it has been transported, Schuitema will keep it on stock for an average of 2. 7 days; 
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• once the product has been put on the shelves, it takes 5.4 days on average before the 
consumer buys it. The average expiration period is 19 days, after the customer buys the 
product. 

The results of the analysis of a chilled meal (Tortellini ai Funghi) are: 
• after production, the product is kept on stock for an average of 10.2 days; 
• after it has been transported, Schuitema will keep it on stock for an average of 3 days; 
• once the product has been put on the shelves, it takes 3.4 days on average before the 

consumer buys it. After the consumer buys the product, the average expiration period is 1 O 
days. 

The results of the measurements of the logistic performance are: 
• 

• 

the percentage of waste (waste is considered for products which have exceeded the 
expiration period or have a lower price due to a short expiration period) is 0% for the salads 
and 3.4% for chilled meals. The average percentage of waste for all Schuitema supermarkets 
is probably higher, because the supermarkets are required to buy products in quantities of 
four for chilled meals and in quantities of six or twelve for fresh salads. When demand is low, 
supermarkets are forced to throw away some products or offer it for a lower price. Besides 
that, the analysis was done in February. In the summer and December the demand increases 
and is more unpredictable due to influences of the weather. This will cause more waste than 
in other periods (like February). 
the percentage of out of stock (out of stock occurs when a consumer wants a product which is 
not available at that moment, it is measured by the volume which could have been sold if out 
of stock had not occurred) for fresh salads is 5.4% and for chilled meals 5.4%. The average 
percentage of out of stock for all Schuitema supermarkets is probably higher, because in the 
summer and December the demand is high and unpredictable due to influences of the 
weather. 

• the freshness (time between the moment the product is put on the shelves and expiration 
date) of fresh salads is 22.2 days and the freshness of chilled meals is 12.9 days. The chilled 
meals have a shorter expiration date on average, because meals must have an expiration 
period of 21 days (Tortellini ai Funghi is an exception and has an expiration period of 18 days) 
when it is bought by a FanoFineFood-customer. Fresh salads do not have this restriction and 
can have a longer expiration period. 

• The average stock (products in shelves, calculated as daily demand in number of days) at the 
supermarkets for fresh salads is 4.9 days and for chilled meals 12.1 days. Due to the relative 
low demand of chilled meals (compared to fresh salads) and order quantity, the Schuitema 
supermarkets are forced to keep a large stock. Salads have a higher order quantity, but this is 
compensated by a much larger demand. 

Based on the analysis above, it can be concluded that: 
• the current supply chain is not optimally organised to predict the demand of chilled products 

which have a short shelf life; 
• the current supply chain is not fast enough to respond to the changing demand of the 

consumers. 

Assignment 
Based on the description of the current situation, several questions are formulated, which will be 
researched by the SNEL project. For FanoFineFood the following assignment is formulated: 

'Design a way to control the production of salads, which synchronises production with 
supply chain demand' 
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By synchronising production with available information in the supply chain, more accurate 
forecasts can be made. The research question will be focused on the salads, which are made in 
the production facility at Oosterwolde and sold by Schuitema. This research will deal with 
alternative information sources within the supply chain to improve production control. 

The research question can be split in the following subquestions: 

Which causes lead to the necessity to change the production control? 
In the current situation the production is based (partly) on the demand of Schuitema DC and 
stock levels of FanoFineFood. Each supply chain partner decides individually how much must be 
ordered based on his or her information and expectations. This will lead to an upstream demand, 
which is different from the downstream demand. This effect causes variations in the supply chain, 
which could cause a bullwhip effect (variations upstream are larger than variations downstream). 
In order to know whether a bullwhip effect exist in this supply chain, the causes of the bullwhip 
effect and the demand of all supply chain partners is researched. 

Causes of the bullwhip effect 
1. Forecasting 
Each supply chain partner orders products based on their own information and expectations. The 
effect will be that, at the start of the supply chain, demand is based on consumer demand for a 
small part and on expectations for a large part. The forecasting of each supply chain partner is 
described below: 
• FanoFineFood predicts demand with the following information: past data, commercial data, 

influences of seasons and influences of weather. 
• Schuitema DC predicts demand with the following information: past demand of last six weeks 

and influences of weather. 
• the Schuitema supermarkets predict demand with information of actual demand and 

experience. 

2. Order policy 
For efficient production, an optimal produced quantity is used (as much as possible) for each 
product. For products with an average daily demand being lower than the optimal quantity, it can 
mean that the produced amount is as large as demand for several days. Besides that, efficient 
handling and delivery frequency can cause bullwhip effects. The order policy of each supply 
chain partner is described below: 
• FanoFineFood has a production policy, which has the following goals (in order of importance): 

high delivery reliability, low waste, and high efficiency. In the actual situation FanoFineFood 
will try to have a stock of one week for each product 

• Schuitema DC has an order frequency (for FanoFineFood) of three or four times a week (with 
a lead-time of 48 or 72 hours), while their delivery frequency is five times a week (with a lead
time of 24 hours). Besides that, Schuitema DC orders in a certain order quantity. 

• the Schuitema supermarkets have an order frequency which depends on the size and sales of 
the supermarket. Based on the fact, that the consumer can buy the product any time the 
supermarket is open with lead-time O seconds and the supermarkets can order only a few 
times a week with lead-time 24 hours, the chances of a bullwhip effect is high. Besides that, 
supermarkets are required to order in an agreed order quantity, while consumers are not 
required to do this. 

3. Price fluctuations 
In this supply chain price fluctuations are mainly caused by price-offs (i.e., a product is offered at 
a lower price for a short period). Some supply chain partners might be tempted to order more 
than they expect to sell to take advantage of the temporary lower price. This will result in smaller 
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orders after the price-off period, because the supply chain partner needs to lower the high stock 
levels. The behaviour of each supply chain partner during price-offs is described below: 
• FanoFineFood creates this part of the bullwhip effect, because FanoFineFood and Schuitema 

decide which price-offs will be held in the future. 
• Schuitema DC orders the exact price-off amount, which is asked by the Schuitema 

supermarkets. No forecast has to be made, because the Schuitema supermarkets has to order 
in a very early stage. 

• the Schuitema supermarkets will order more than the average amount, because it is expected 
that customers will buy more and the Schuitema supermarkets might be tempted to take 
advantage of the temporary lower price. 

4. Rationing 
Rationing will occur when shortage is expected. Some supply chain partners will order more than 
necessary to anticipate the shortage. The behaviour of each supply chain partner, when shortage 
is expected, is described below: 
• FanoFineFood depends on other suppliers to produce. So, when a shortage is expected of the 

FanoFineFood-suppliers, FanoFineFood might be tempted to ration, in order to have sufficient 
stock to produce. 

• Schuitema DC can decide to ration, when shortage is expected at FanoFineFood. 
FanoFineFood has a policy to solve shortage by delivering a smaller amount than ordered for 
several orders. If Schuitema DC orders more than necessary, it will receive the right amount of 
products during shortage. 

• the Schuitema supermarkets can decide to ration, when shortage is expected at Schuitema 
DC. Schuitema DC has a policy to deliver all orders until shortage occurs. If the Schuitema 
supermarkets order more in advance, they will have enough in stock to cope with the shortage. 

Demand of supply chain partners 
In order to research the bullwhip effect, data of demand is gathered for all supply chain partners. 
The bullwhip effect is researched with the following information: 
• the upstream demand of FanoFineFood is the production amount; 
• the downstream demand of FanoFineFood is the aggregated picked deliveries for all 

F anoFineF ood-customers; 
• the upstream demand of Schuitema DC is the aggregated deliveries from FanoFineFood to all 

Schuitema DC's; 
• the downstream demand of Schuitema DC is the aggregated picked deliveries for all the 

Schuitema supermarkets; 
• the upstream demand of the Schuitema supermarkets is the aggregated deliveries to four 

Schuitema supermarkets; 
• the downstream demand of the Schuitema supermarkets is the aggregated consumer sells of 

four Schuitema supermarkets. 

Note that the data of the Schuitema supermarkets is based on four supermarkets and might not 
be representative for all Schuitema supermarkets. It is expected that the bullwhip effect will be 
lower for all Schuitema supermarkets, compared to the four Schuitema supermarkets. 

Based on the causes of the bullwhip effect and the demand of each supply chain partner, it can 
be seen that: 
• the bullwhip effect will aggravate, when demand increases; 
• when uncertainty increases stocks will increase; 
• different supply chain partners use different information sources, which can lead to different 

actions and expectations; 
• weather can influence demand of salads and uncertainty dramatically. 
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Which alternatives are available to improve the production control? 
In order to cope with the bullwhip effect, it is necessary to synchronise production control with the 
demand downstream. In the current situation, production control is based on the orders of 
Schuitema DC. Four alternatives are formulated which are more synchronised with demand 
downstream: 
• daily supermarket demand; 
• weekly supermarket demand; 
• daily consumer demand; 
• weekly consumer demand. 

To what extent will the problems be reduced for each alternative? 
The alternatives have to be evaluated by customer service and supply cost. The following criteria 
are used: 
• instability; 
• out of stock; 
• waste; 
• supply chain stock; 
• freshness. 

Besides that, also the possibilities and limitations of the current supply chain will be taken into 
consideration to select the alternative, which can best balance benefits and cost. 

The problems are directly related to the criteria. Each criterion will be discussed below: 

1. Instability 

Definition 
Instability is defined as the enlargement of the variability's of demand upstream compared to 
demand downstream (for example, if crupstream=5 and crdownstream=4, the instability would be 
(5/4=) 1.25). 

Results 
The instability is calculated per week. The results are shown below: 

Table 1: instability 
Chain partner Average instability per week 
FanoFineFood 1.23 
Schuitema DC 2.73 
Schuitema supermarket 2.09 

The supply chain instability (which is calculated by the product of the instabilities of all supply 
chain partners) is 7.04. 
When production is synchronised with supermarket demand, the effects of instability will be 
reduced by 63.5%. When production is synchronised with customer demand, the effects of 
instability will be reduced by 82.5%. 

2. Out of stock 

Definition 
Out of stock is defined as the total volume, which could have been sold, if the product (of that 
volume) had been available. 
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Results 
The results are that the percentage of out of stock is 5.5% (lost volume compared to sold volume) 
in the salad chain. This means that sales could have gone up with 5.5% if out of stock did not 
occur. Out of stock is for 8.6% caused by FanoFineFood or Schuitema DC and for 91 .4% caused 
by the Schuitema supermarkets. 

3. Waste 

Definition 
Waste is considered for products which: 
• were eliminated, due to exceeding the expiration period of the product; 
• were sold for a lower price, due to almost exceeding the expiration period of the product. 

Results 
In order to quantify the waste in the supply chain, data was gathered at FanoFineFood and 
Schuitema DC. The waste at FanoFineFood is 0.01% (products which were eliminated) and at 
Schuitema DC 1.4% (products which were sold for a lower price). It is expected that waste at the 
Schuitema supermarkets is large, due to instability (especially in summer and December). In a 
research, which is conducted at three Schuitema supermarkets for four weeks the waste was 
10% (due to the small number of supermarkets involved, this might not be representative for all 
Schuitema supermarkets). When any of the alternative is implemented, it is expected that waste 
will be smaller, due to the reduction of the bullwhip effect. 

4. Stock 

Definition 
Supply chain stock is defined as stock of all supply chain partners. The stock for each supply 
chain partner can be divided into stock which is necessary to compensate the difference between 
arrival and departure of products and stock which is necessary to cope with uncertainty (safety 
stock). If an alternative is implemented a reduction of instability will occur. Due to the decrease of 
instability less safety stock is needed to cope with the instability. 

Results 
The FanoFineFood stock will be reduced from 3 days to 1.2 days if supermarket demand is used 
in forecasting and to 0.6 days if consumer sells is used in forecasting. The Schuitema DC stock 
will be reduced from 3 days to 1.3 days if supermarket demand is used for forecasting and to 0.8 
days if consumer sells is used for forecasting. 
Note that both reductions are maximum reductions, because production and delivery reliability 
must be 100%. 

5. Freshness 

Definition 
Freshness is defined as the time between the moment the product is put on the shelves in the 
supermarkets and expiration date of the product. 

Results 
The freshness will be improved by 14.6% if information about supermarket demand is used and 
by 19.2% if information about consumer sells is used. 

Besides the quantitative effects of the alternatives, it is also necessary to look at the possibilities 
and limitations of the current supply chain: 
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• the production planning at FanoFineFood is done each day. In order to react as fast as 
possible, information of the demand downstream can best be monitored daily. To make an 
optimal planning the information should be least affected by the bullwhip effect 

• daily demand of all supermarkets is available at the headquarters of Schuitema. 
• point-of-sale data is available per week and does not represent consumer demand, due to 

limitations of point-of-sale systems. 
• the Schuitema supermarkets can decide which products will be sold in their supermarkets and 

the quantity of each product to order. 

Based on the above quantitative results , it can be concluded that most can be gained with the 
alternative 'daily consumer sells'. The bullwhip effect is decreased maximal and FanoFineFood 
can react fast, because changes are updated every day. However, due to limitations in the 
current supply chain, the alternative 'daily supermarket demand' can best be selected. 

The gains for the alternative 'daily supermarket demand' are as follow: 
• reduction of supply chain instability by 63.5%; 
• reduction of out of stock by 8.6% (at most); 
• decrease of FanoFineFood-stock from 3 days to 1.2 days and decrease of Schuitema DC-

stock from 3 days to 1.3 days (at most); 
• improvement of freshness by 14.6% (at most); 
• possible within the current supply chain; 
• low investments, because information is already available. 

When the selected alternative is implemented, benefits can be gained, but also investments have 
to be made: 

Benefits 
By reducing the supply chain instability with 63.5%, production will be less affected by the 
bullwhip effect. This will lead to: 

• better planning of personnel 
Changes in production quantity is solved by flexibility of personnel, which can be achieved by 
temporary workers. Sometimes the flexibility is not enough to cope with the changes, which result 
in a planning that will not satisfy the demand. In the new situation the production will be less 
affected by the bullwhip effect, so less flexibility is needed. Due to this, the planning of personnel 
can be better realised. 

• relative more qualified and experienced personnel 
A lot of temporary workers are working during high demand compared to normal demand. Most of 
the temporary workers are less qualified and have less experience, which result in a lower 
productivity. In the new situation, less temporary workers are needed due to a lower variance in 
the demand. 

• availability of raw material and packaging 
Due to the variance in the demand, some suppliers of FanoFineFood cannot deliver the required 
amount (especially when the demand is high). This can result in not or partly using all capacity. In 
the new situation, the lower variance in the demand will result in a higher delivery reliability of the 
suppliers. 

In 1997 the sales of chilled salads from FanoFineFood to Schuitema was fl. 8,723,514 and 
keeping stock equal to one day demand was fl. 2442.58 each year. The total reduction of stock at 
FanoFineFood and Schuitema DC is (1 .8+1 .7=)3.5 days, which results in a total saving of fl. 
8549.03. The out of stock in this supply chain is 5.5%. If this percentage is the case for all salads 
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sold to Schuitema, sales can increase with (0.055*8,723,514=) fl. 479,793.27. 8.6% can be 
reduced with the selected alternative, so sales can increase with fl. 41 ,262.22. It is difficult to 
quantify the benefits of the reduction of waste, but if the waste of salads is 10% a maximum of fl. 
872,351.40 can be saved in this supply chain. 

Investments 
To gain the benefits, the following investments have to be made: 
• FanoFineFood, Schuitema and Christian Salvesen need to invest in manpower and time to 

realise the change and to maintain it; 
• Procedures need to be set up which describe the use of the information by each supply chain 

partner; 
• IT capacity need to be reserved for input of the necessary data and calculations. 

What needs to change to implement the selected alternative? 
To implement the alternative 'daily supermarket demand', the following implementation plan is 
proposed: 

1. Support 
To successfully implement the alternative it is necessary to gain support at management level at 
FanoFineFood and Schuitema. 

2. Selection products 
After support is created, it is necessary to select the products, which will be used for the 
alternative planning. It is recommended to select all products which are sold to TSN (Schuitema is 
part of TSN, which is a purchasing organisation). 

3. Order policy 
It is necessary to make agreements about minimum and maximum stock levels. Besides that 
deliver frequency should also be considered. 

4. Information 
After the physical structure is determined by agreements, it is necessary to make agreements 
about the exchange of information and the interpretation of the information. 

5. Maintenance 
After the implementation, it is necessary to improve the system by improving the forecast quality 
and monitor the performance in the supply chain. 

To implement the plan, people are needed of FanoFineFood, Schuitema, Schuitema DC and 
Christian Salvesen. From FanoFineFood, people are needed from the logistic department, 
because they control production. From Schuitema, people are needed for the communication 
between FanoFineFood and all Schuitema DCs and to make the relevant agreements. From 
Schuitema DC, the people are needed who order from FanoFineFood. From Christian Salvesen, 
the people are needed who are responsible for the agreements between FanoFineFood and 
Schuitema about transport. 

Before or during implementation special attention must be paid to the following points: 
• all people of the supply chain need to focus on consumer service and supply chain cost; 
• make use of the experience of Christian Salvesen; 
• make use of the experience of the logistic department of FanoFineFood; 
• review delivery frequency occasionally; 
• when FanoFineFood will be responsible for the stock at Schuitema DC, involve the people at 

Schuitema DC about stock levels and delivery frequency due to experience with supermarkets; 
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• make agreements about time path of changes. 

Based on this research, a few recommendations can be formulated for further research: 
• involve suppliers of FanoFineFood in the research; 
• investigate improvements of the order policy; 
• efficient data acquirement; 
• information via EDI ; 
• calculate exact benefits and investments. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het onderzoeksverslag dat onderdeel is van het SNEL-project. Dit project (SNEL staat voor 
Samenwerken in een Netwerk voor een Efficiente Logistiek) is geinitieerd vanuit de Technische Universiteit 
Eindhoven en betreft een project waaraan vijf studenten deelnemen. Het verslag van dit afstudeerproject is 
geschreven in het kader van het afsluitend examen van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het doel van het SNEL-project is het verbeteren van de service aan de 
consument tegen lagere ketenkosten door een betere afstemming in de koelverse keten . Dit verslag richt zich 
op de opdracht bij de fabrikant FanoFineFood. 

Hierbij wil ik iedereen bedanken bij FanoFineFood die de tijd heeft genomen om mij te helpen. Daamaast ben 
ik speciale dank verschuldigd aan de mensen die het dichtst bij het project betrokken waren: Gert Top, Karel 
van Donselaar, Jan Fransoo en natuurlijk de overige SNEL-docenten en SNEL-studenten. Rest mij nog 
Richard en Yvonne te bedanken voor de prettige gesprekken en correcties. 

Ik ben, samen met de overige betrokkenen, ervan overtuigd dat dit project de ketenpartners dichter bij elkaar 
heeft weten te brengen wat geleid heeft tot hechte samenwerking. Dit verslag is een resultaat van deze hechte 
samenwerking. 

Oosterwolde, augustus 1998 

Tung Cheung 
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1. SNEL PROJECT 

Voor u ligt het afstudeerverslag dat deel uit maakt van het SNEL-project. In dit hoofdstuk zal de opzet en 
doelstelling van het SNEL project besproken worden . Vervolgens wordt ingegaan op de indeling van dit 
verslag. 

1.1 Opzet SNEL project 

Het SNEL project is een samenwerkingsproject tussen een vijftal bedrijven in de levensmiddelenbranche en de 
Technische Universiteit Eindhoven . SNEL staat voor ' Samenwerken in een Netwerk voor een Efficiente 
Logistiek' en is gemitieerd vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Het SNEL project richt zich op de 
levensmiddelenbranche alwaar samenwerking tussen verschillende partners in de keten erg actueel is . 

De bedrijven in het SNEL project vormen twee ketens. Er zijn namelijk twee producenten die meedoen aan het 
SNEL project: FanoFineFood en Vaco. Deze twee producenten produceren beide verse, gekoelde producten die 
via Christian Salvesen, de logistieke dienstverlener van beide producenten, de goederen naar Schuitema brengt. 
Schuitema is een groothandel die een 337-tal Cl000 winkels van goederen voorziet, deze winkels vormen de 
laatste schakel in de keten . In ieder van de vijf schakels bevindt zich een student van de opleiding Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven die zich in de laatste fase van zijn studie bevindt. 
Men client in deze fase een individuele afstudeeropdracht uit te voeren. De studenten van het SNEL project 
voeren naast deze individuele opdracht ook nog een gezamenlijke opdracht uit, die moet leiden tot betere 
inzichten en samenwerking in de keten . Tabel 1.1 geeft aan welke student in welk bedrijf onderzoek verricht. 

Tblll Bclri" a e .. e 1Jven e ee nemen aan et di d l h SNEL pro_1ect 
Bedrijf Omschriivin2 Afstudeerder 
FanoFineFood Producent van salades en koelverse maaltijden Tung Cheung 
Vaco Producent van koelverse maaltijden Bas Weis 
Christian Salvesen Logistiek dienstverlener Julien Trompetter 
Schuitema Zuid Supermarktorganisatie Koen Jansen 
Cl000 Supermarkt Supermarktondememers (SMO's) Frans de Wolff 

Dit verslag is de eindrapportage over het onderzoek en de resultaten van het SNEL project bij de schakel 
FanoFineFood. Voor informatie over de andere schakels wordt verwezen naar de afstudeerrapporten van de 
opdrachten bij de andere bedrijven. 

1.2 Doelstel/ing SNEL project 

De doelstelling van het SNEL project is het verbeteren van de service aan de consument tegen lagere 
ketenkosten, door een betere afstemming in de keten. 

Daamaast client het SNEL project om de keten voor de verschillende partijen transparanter te krijgen waardoor 
er betere inzichten ontstaan, het vertrouwen tussen de schakels toeneemt en verbetermogelijkheden zich voor 
zullen doen. Dit zal moeten leiden tot een betere en langdurige samenwerking tussen bedrijven. 

Een eerste aanzet hiertoe is reeds gedaan door het regelmatig ontmoeten van de verschillende 
bedrijfsbegeleiders tijdens de ketenteambijeenkomsten van het SNEL project. Een ketenteambijeenkomst is een 
ontmoeting van alle bedrijfsbegeleiders, stafleden van de Technische Universiteit Eindhoven en de studenten 
om de ontwikkelingen van het SNEL project te bespreken. Er zijn gedurende het SNEL project vijf van deze 
bijeenkomsten geweest, alwaar in een open sfeer met elkaar over mogelijkheden voor verbeteringen van de 
huidige keten werd besproken. 
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De doelstelling van het SNEL project sluit aan bij de ontwikkelingen die op het moment in de 
levensmiddelenbranche spelen, namelijk een samenwerking tussen bedrijven in de keten om de consument 
centraal te zetten. Deze beweging wordt Efficient Consumer Response genoemd. 

1.3 lndeling vers/ag 
De indeling van het verslag is als volgt: 

I. Het bedrijf, de markt en de keten 
In deel I zal ingegaan worden op de fabrikant FanoFineFood (hoofdstuk 2), de markt waarin FanoFineFood 
opereert (hoofdstuk 3) en de ketenpartners, waarmee FanoFineFood samenwerkt in het SNEL-project 
(hoofdstuk 4) . Daamaast wordt ook de huidige situatie in de keten geschetst (hoofdstuk 4). 

II. De opdracht 
In deel II wordt de opdracht geformuleerd die voldoet aan het doel van het SNEL-project en zich concentreert 
op FanoFineFood (hoofdstuk 5). Vervolgens vindt de uitwerking van de opdracht plaats (hoofdstuk 6, 7 en 8) . 

III. Conclusies en aanbevelingen 
In deel III wordt dan op basis van de resultaten van de opdracht conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan 
(hoofdstuk 9). 
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I. HET BEDRIJF, DE MARKT EN DE KETEN 
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2. FANOFINEFOOD 

In dit hoofdstuk wordt FanoFineFood, de productievestigingen, de distributie, het productieproces en de 
logistieke prestaties van FanoFineFood bekeken. 

2.1 FanoFineFood 
Heden 
FanoFineFood BV is een toonaangevende producent van koelverse salades, maaltijden en sauzen. Zij is 
onderdeel van de business unit Koelvers van het voedingsmiddelenconcern Koninklijke Srnilde BV te 
Heerenveen en is met haar assortirnent in de consumentenmarkt actief onder het merk ABEE en in de 
grootverbruikersmarkt (horeca, catering en instellingen) onder het merk F ANO. FanoFineFood produceert 
voorts onder diverse vooraanstaande private labels. Door diverse overnames maar met name door groei heeft 
de onderneming haar ornzet in de laatste 10 jaar verdrievoudigd. In bij lage A en B wordt de structuur van 
Koninklijke Srnilde weergegeven en de organisatiestructuur van FanoFineFood. 

Historie 
De twee voormalig zelfstandige bedrijfsonderdelen Fano BV in Oosterwolde en FineFood BV in Emmen 
startten hun bedrijfsactiviteiten binnen het Srnilde concern respectievelijk in 1979 en 1980. In 1986 werd 
ABEE salades te Den Haag geintegreerd en in 1993 kwam een juridische fusie tot stand waardoor 
FanoFineFood BV ontstond. In mei 1991 werd het hoofdkantoor in Oosterwolde in gebruik genomen. Sinds 
1996 is de business unit Koelvers uitgebreid met Profood BV te Oldenzaal. Profood is reeds lang een 
toonaangevend aanbieder op het gebied van (voornamelijk Hollandse en Mediterrane) koelverse maaltijden en 
maaltijdcomponenten. FanoFineFood heeft medio 1997 een minderheidsbelang verworven in Asia Choice te 
Heteren, alwaar de productie van Oosterse kant- en klaar maaltijden plaatsvindt. De verkoop- en 
marketingactiviteiten vinden plaats vanuit het hoofdkantoor in Oosterwolde. Per 1 september 1997 is Subliem 
B.V.B.A. te Oevel-Westerlo (Belgie) overgenomen door FanoFineFood. Subliem is een middelgrote Belgische 
producent van kwalitatiefhoogstaande snack- en schepsalades . 

Samengevat bestaat de business unit Koelvers uit de volgende ondernemingen: 

Hoofdkantoor: 
FanoFineFood (Oosterwolde) 

Productievestiging: 
FanoFineFood (Oosterwolde) 
FanoFineFood (Emmen) 
Profood (Oldenzaal) 
Asia Choice (Heteren) 
Subliem (Oevel-Westerlo) 

productie van: 
aardappelhoudende salades 
snacksalades 
koelverse maaltijden 
Oosterse kant- en klare maaltijden (minderheidsbelang) 
snack- en schepsalades 

In principe geldt dat alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van productie gecentraliseerd zijn. De business 
unit bestaat dus uit een hoofdvestiging met meerdere productievestigingen. Wel zullen bedrijven in het 
buitenland (op dit moment is dat alleen Subliem) een ruimere mate van zelfstandigheid behouden in verband 
met de specifieke kennis van de lokale markt. 

Strategie 
Bij de business unit Koelvers werken ongeveer 350 medewerkers die elk hun eigen taken en 
verantwoordelijkheden hebben onder het gezamenlijke doel: 'het in de breedte groeien tot een convenience food 
specialist' . Hierbij is de missie van FanoFineFood: 
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'FanoFineFood, als toonaangevend bedrijf, wil haar continui:teit waarborgen door marktgericht te ontwikkelen, 
produceren en verkopen van een compleet assortiment koelverse convenience producten.' 
Dit wil zij bewerkstelligen door groei te realiseren in zowel bestaande omzet als d.m.v. acquisities . 

Markt 
In de afgelopen 10 jaar is FanoFineFood uitgegroeid tot een van de twee grootste saladeproducenten in 
Nederland en het marktaandeel voor salades bedraagt nu 45 procent. FanoFineFood is markt- en merkleider in 
het grootverbruikssegment (salades) en heeft een goede tweede merkpositie binnen retail en is erkend producent 
van zeer grote en vooraanstaande winkelmerken. De omzet van FanoFineFood groeit sneller dan de markt. 
FanoFineFood is actief op het gebied van salades, sauzen en maaltijden. Hieronder wordt een korte 
beschrijving gegeven van de markten en de producten die FanoFineFood daarin afzet. 

Salades 
De salades van FanoFineFood worden zowel in de retail als in het grootverbruik verkocht. De retailersmarkt is 
een groeiende markt die zich kenmerkt door toenemende concentratie (zowel retail- als fabrikantenzijde) , hoge 
mate van innovaties alsmede revolutionaire logistieke veranderingen. In de retail worden onder Abee (A-merk) 
en private labels de salades uitgebracht. De grootverbruikersmarkt kenmerkt zich door vele marktsegmenten 
waaronder horeca, institutioneel, bedrijfsrestaurants, catering, slagerijen, specialiteitenwinkels en het grijze 
kanaal (pompstations, e.d.). De van oorsprong ondoorzichtige en niet-professionele aanpak zet zich de laatste 
tijd en in de toekomst nog meer om in een professioneel gebeuren. Een groot deel van de afzet van salades in 
het grootverbruikerskanaal valt binnen horecabedrijven, partyservice- en cateringbedrijven en instellingen. De 
merknaam die aangeboden wordt in dit kanaal is Fano. 

Sauzen 
Naast salades produceert en verkoopt FanoFineFood BV ook sauzen, zoals: sate-, zigeuner-, stroganof-, 
ravagoti- en waldorfsaus . Daamaast levert zij aan McDonald's, waarvoor ook een eigen productielijn opgezet 
is. Tenslotte produceert en verpakt FanoFineFood BV voor een aantal bekende merken sauzen onder de 
noemer co-packing. Dit houdt in dat FanoFineFood BV het recept en de verpakking aangeleverd krijgt en 
onder licentie produceert en verpakt voor hun relaties. 

Maaltijden 
De maaltijden worden geproduceerd door Profood en Asia Choice. Naast de merken Profood (B-merk), Abee 
(A-merk) en Fano worden de maaltijden ook onder private labels uitgebracht. De verwachting is dat deze 
markt de komende tijd zal groeien . 

2.2 Productievestigingen van FanoFineFood 
In deze paragraaf wordt de structuur van FanoFineFood en het productieproces van salades en maaltijden 
beschreven. De aandacht zal gericht worden op de productievestigingen in Oosterwolde, Emmen en Oldenzaal. 
Deze productievestigingen vertegenwoordigen het grootste deel van de omzet van FanoFineFood. 

2.2.1 FanoFineFood Oosterwolde 
In de vestiging van Oosterwolde worden aardappelhoudende salades en sauzen geproduceerd. Hierbij zijn de 
aardappelhoudende salades verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet van FanoFineFood. In totaal 
produceerde FanoFineFood Oosterwolde 16000 ton aan producten en 34 miljoen eenheden (1997). 
FanoFineFood Oosterwolde produceert 200 verschillende producten op basis van circa 50 verschillende 
recepten. De aardappelhoudende salades hebben een houdbaarheid van 32 dagen na productie. Aan 
FanoFineFood-klanten wordt een minimale houdbaarheid van 21 dagen gegarandeerd bij levering. In figuur 2.1 
ziet men een grafiek van de totale productie aan aardappelhoudende salades per periode (4 weken). 
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Tota le output Oosterwolde (1996) 
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Figuur 2.1: Totale output aardappelhoudende salades fabriek Oosterwolde (kg) 

Zoals men in figuur 2.1 kan constateren is de vraag naar aardappelhoudende salades hoog in periode 6, 8 en 
13. In die perioden is de vraag naar salades traditioneel hoog, vanwege de barbecues, mooie weer en 
feestdagen. De vraag in die perioden is vaak groter dan de capaciteit. Men lost dit op door flexibele 
productiecapaciteit en voorraadopbouw. Het grootste knelpunt ligt hierbij in de zomer. De vraag naar 
aardappelhoudende salades is dan afhankelijk van het weer en de weersverwachtingen. Pas een paar dagen van 
tevoren weet men redelijk zeker hoe het weer zich ontwikkelt en of er dus een stijging van de vraag optreedt. 
Als de stijging dan plotseling optreedt, moet men vaak de totale capaciteit meer dan verdubbelen. 

2.2.2 FanoFineFood Emmen 
In de fabriek in Emmen worden snacksalades en sauzen gemaakt. Hierbij ZIJn de snacksalades 
verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet in de fabriek in Emmen. In totaal produceerde 
FanoFineFood Emmen 7000 ton producten en 25 miljoen eenheden (1997). FanoFineFood Emmen produceert 
ruim 200 verschillende producten die gebaseerd zijn op circa 100 verschillende recepten. De snacksalades 
hebben een houdbaarheid van 42 dagen na productie. Aan FanoFineFood-klanten wordt een minimale 
houdbaarheid van 28 dagen gegarandeerd bij levering. In figuur 2.2 ziet men een grafiek van de totale output 
aan snacksalades per periode (4 weken) . 
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Totale output Emmen (1996) 
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Figuur 2.2: Totale output snacksalades fabriek Emmen (kg) 
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Zoals men in figuur 2.2 kan constateren, zijn de schommelingen in de vraag van snacksalades in de fabriek in 
Emmen minder hoog dan in Oosteiwolde. 

2.2.3 Profood Oldenzaal 
Bij Profood Oldenzaal worden koelverse maaltijden gemaakt. Na de ovemame, zijn vele recepturen in de loop 
van 1997 aangepast en is het merk Abee gemtroduceerd voor koelverse maaltijden. In totaal produceerde 
Profood Oldenzaal 2000 ton producten en 4 miljoen eenheden (1997) op basis van circa 30 verschillende 
recepten. De (meeste) koelverse maaltijden hebben een houdbaarheid van 42 dagen na productie. Aan 
FanoFineFood-klanten wordt een houdbaarheid van 21 dagen gegarandeerd bij Jevering1

. In figuur 2.3 ziet men 
de totale ou ut aan koelverse maalti · den. 

Tota le output Oldenzaal (1997) 
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Figuur 2.3: Totale output maaltijden plant Oldenzaal (kg) 
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1 Koelverse maaltijden hebben vaak een langere houdbaarheid dan 21 dagen bij aflevering aan klant. 
Desondanks wordt, wegens voorschriften, op het product aangegeven dat de houdbaarheid bij aflevering 21 
dagen is. 
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De schommelingen in de productie in de fabriek in Oldenzaal z1Jn relatief klein. De maximale productie 
bevindt zich in de wintermaanden. 

2.3 Distributie van FanoFineFood-producten 
Nadat de salades en maaltijden geproduceerd zijn, worden ze via een logistieke dienstverlener naar de klant 
getransporteerd. In figuur 2.4 ziet men de distributiestructuur van FanoFineFood2

. 
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I CSGVV I 
Figuur 2.4: Keten FanoFineFood 

In figuur 2.4 kan men zien dat producten via een bepaald systeem wordt gedistribueerd. De producten kunnen 
op drie verschillende manieren gedistribueerd worden: 

Distributie (distr) 
Als een klant een order plaatst bij FanoFineFood die minder volume inneemt dan een 'standaard' vrachtwagen, 
dan wordt het getransporteerd volgens het systeem van distributie. De order wordt dan samen met orders van 
andere leveranciers samengebundeld bij Christian Salvesen en gestuurd naar de klant. 

Grootvervoer (gvv) 
Als een klant een order plaatst bij FanoFineFood die meer volume inneemt dan een 'standaard' vrachtwagen, 
dan wordt het getransporteerd volgens het systeem van grootvervoer. De order wordt dan direct naar de 
klanten vervoerd. 

AH co-making 
Met Albert Heijn zijn aparte afspraken gemaakt voor bet leveren van orders aan de AH DC's. De globale 
procedure werkt hierbij als volgt: alle AH-filialen geven dagelijks hun kassascanninggegevens door aan de AH 
DC's, die deze gegevens weer doorgeeft aan FanoFineFood. Op basis van deze gegevens wordt bepaald wat de 
voorraadhoogte van elk AH DC wordt. De leveringen aan de AH DC's gebeuren hierbij in combinatie met een 
ander koelvers leverancier. 

2 Vanwege de complexiteit, zijn Heteren en Oevel-Westerlo weggelaten 
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2.4 Productieproces 

In deze paragraafwordt het productieproces beschreven voor de salades en maaltijden. 

2.4.1 Productieproces salades 

afvullen 

Figuur 2.5: Productieproces salades 

In figuur 2.5 ziet men het productieproces van de salades. Productie vindt plaats in twee afzonderlijke 
fabrieken (Emmen en Oosterwolde). De processen in beide fabrieken verschillen fundamenteel gezien 
nauwelijks van elkaar. In beide fabrieken is sprake van voorbewerking (mengklaar maken), productie 
(mengen), afvullen en inpakken. De beschrijving van de goederenstroom hieronder heeft dus zowel betrekking 
op FanoFineFood Oosterwolde als FanoFineFood Emmen. 

Hieronder wordt elk stap in het productieproces beschreven: 

Goederenontvangst 
Grondstoffen en verpakkingen worden besteld op basis van bestelschema's en levertijd van toeleveranciers. 
Nadat de goederen zijn ingekocht worden deze geplaatst in het magazijn. De levertijd van de meeste 
grondstoffen is een week. Als er grondstoffen en verpakkingen voorradig zijn, zijn ze op afroep beschikbaar 
voor productie. 

Buffers 
Na of voor bepaalde stappen in het productieproces, zijn buffers aanwezig. Afhankelijk van de plaats in het 
productieproces, hebben deze verschillende functies: 
• er vinden registraties en controles plaats op de buffers; 
• bij de buffers magazijn en tussenopslag vinden ingangscontroles en voorraadverificaties plaats; 
• bij de buffers na voorbewerking en productie vinden gewichtscontroles en eventueel kwaliteitsbepalingen 

plaats (monsters voor bacteriologie en een directe PH-waardebepaling). 

Voorbewerking 
V oorbewerking is een verzamelnaam voor een zeer divers pakket aan voorbewerkingen met als doe! het 
product geschikt te maken voor productie van salades. 

Productie 
Bij 'productie' worden de grondstoffen gemengd en of in dezelfde werkgang verkleind in de menger of cutter. 

Afvullen 
De geproduceerde salade wordt overgebracht naar een afvullijn. Hier worden de salades afgevuld in een 
verpakking. Er zijn enkele tientallen afvullijnen op de fabrieken beschikbaar. 

Inpak 
Achter iedere afvullijn staat in principe een inpaklijn. De artikelen worden dan in colli (fusten of dozen) 
ingepakt. 
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Expeditie 
De colli worden op voorraad gelegd bij de centrale expeditie van FanoFineFood. Op basis van een klantenorder 
worden de producten uit de voorraad gehaald. De totale order wordt dan verplaatst naar een toegewezen route. 
Deze goederen worden dan naar de klant vervoerd. 

2.4.2 Productieproces maaltijden 

oederen ontvangs voorbewerking productie controle 

Figuur 2.6: Productieproces maaltijden 

In de fabriek in Oldenzaal vindt de voorbewerking, de productie, het afvullen en het inpakken van de 
maaltijden plaats . In figuur 2.6 ziet men het productieproces van maaltijden. 

Hieronder wordt elk stap in het productieproces beschreven: 

Goederenontvangst 
Op woensdag worden grondstoffen ingekocht voor de productie van volgende week. De grondstoffen worden 
een dag v66r productie klaargezet. 

Voorbewerking 
Voorbewerking is een verzamelnaam voor een zeer divers pakket aan voorbewerkingen (bv. koken) met als 
doel het product geschikt te maken voor productie van maaltijden. 

Productie 
De verschillende grondstoffen worden bij elkaar gebracht en tot een product afgevuld in een bakje. Vervolgens 
wordt het product gepasteuriseerd, verpakt in folie, afgekoeld en vervolgens gecontroleerd op metaaldeeltjes . 

Controle 
De producten worden na de metaaldetectie een dag opgeslagen. Hierbij vindt dan de eindcontrole van het 
product plaats. 

Expeditie 
Na controle worden de producten getransporteerd naar de centrale expeditie van FanoFineFood. 

2.5 Logistieke prestatie 

In deze paragraaf wordt de logistieke prestatie (doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid, voorraadniveau) van 
FanoFineFood bekeken. 

2.5.1 Doorlooptijd 
Men kan twee doorlooptijden onderscheiden: 
• Klantenorderdoorlooptijd: de tijd tussen het ontvangen van een bestelling van een klant tot aan levering aan 

de klant. 
• Productiedoorlooptijd: de tijd tussen het ontvangen van de productie-order en het gereed zijn van de 

productie-order. 
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Hieronder zijn beide doorlooptijden uitgewerkt : 

Klantenorderdoorlooptijd 
Dag 1. 
Op dag 1 worden de orders van de klanten verwacht. Een order van een klant ontvangt men op afgesproken 
data v66r 12.00 uur bij order entry. Op basis van de binnengekregen orders worden expeditiebonnen (lijsten 
met de te picken goederen) en rittenlijsten (wijze van vervoer van goederen) gemaakt. Hiermee wordt het 
personeel en het aantal benodigde vrachtwagens ingepland. 

Dag 2. 
Op dag 2 komen regelmatig 24-uurs bijbestellingen van orders binnen. Deze worden dan (als er voldoende 
voorraad is of als er die dag genoeg geproduceerd wordt) verwerkt in de totale order. 
De artikelen voor een order worden bij elkaar gepickt. In de avond of de volgende morgen worden ze vervoerd 
naar het DC van Christian Salvesen of rechtstreeks naar de klant. 

Dag 3. 
Op dag 3 arriveert de order bij de klant. 

De totale doorlooptijd van dit proces bedraagt maximaal 48 uur. 
De klantenorderdoorlooptijd van 48 uur geldt voor salades en maaltijden. 

Productiedoorlooptijd (aardappelhoudende salades) 
Dag 1. 
Aan het eind van dag 1 wordt de productieplanning3 voor dag 3 doorgegeven. 

Dag 2. 
Op dag 2 gaat de afdeling productie op basis van de ontvangen gegevens het personeel toewijzen voor dag 3. 
Op deze dag vindt tevens de voorbewerking van de grondstoffen plaats. 

Dag 3. 
Op dag 3 wordt het productieplan uitgevoerd. De productie, het afvullen en het inpakken van de 
aardappelhoudende salades vindt dan plaats. De aardappelhoudende salades worden vervolgens 
getransporteerd naar de Centrale Expeditie. 

De totale doorlooptijd van dit proces bedraagt maximaal 48 uur. 

Productiedoorlooptijd ( snacksalades) 
Dag 1 
Om 14.00 komt de productieplanning voor de volgende morgen binnen. Na de indeling van het personeel voor 
morgen, worden de vereiste grondstoffen en verpakkingen klaargezet. 

Dag2 
Het voorbewerken, de productie, het afvullen, het inpakken en transport van de snacksalades naar Oosterwolde 
vindt op deze dag plaats . 

De totale doorlooptijd van dit proces bedraagt 24 uur. 

3 Voor het bepalen van de verwachte vraag maakt men gebruik van o.a . historie, acties, seizoensinvloeden en 
weersinvloeden. Op basis van deze verwachte vraag, het voorraadniveau en ideale productie-aantallen bepaalt 
men de productieplanning van salades en maaltijden 
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Productiedoorlooptijd (koelverse maaltijden) 
Week 1 
Op dinsdag wordt de productieplanning voor week 2 vnJgegeven. Na de personeelsplanning, worden de 
vereiste grondstoffen en verpakkingen klaargezet. 

Week2 
De maaltijden worden geproduceerd en verpakt volgens de productieplanning. Vervolgens worden ze 
getransporteerd naar de Centrale Expeditie in Oosterwolde. 

De totale productiedoorlooptijd bedraagt gemiddeld 8 dagen. 

2.5.2 Leverbetrouwbaarheid 
In figuur 2.7 wordt een overzicht gegeven van de leverbetrouwbaarheid van FanoFineFood naar alle klanten 
toe. 

90,00 

:,!! 
0 85,00 

80,00 

75,00 

70,00 
0 

Leverbetrouwbaarheid 

periode 

---%orders 

• • • • • • • % regels 

----% COiii 

Figuur 2.7: Leverbetrouwbaarheid FanoFineFood (periode 10-1996 t/m periode 11-1997) 

Uit de grafiek kan geconstateerd worden dat de leverbetrouwbaarheid op colli-niveau (ca. 99%) en op 
orderregel-niveau (ca. 98%) hoog is. Op order-niveau is de variatie veel groter, de leverbetrouwbaarheid 
fluctueert tussen de 70% en 100%. Het verschil in leverbetrouwbaarheid tussen order-niveau en colli-niveau is 
het gevolg van het feit dat men de keuze maakt een eventuele tekort over meerdere orders te spreiden, in plaats 
van enkele orders niet te leveren. Men is voortdurend bezig de leverbetrouwbaarheid te vergroten voor zover 
dat mogelijk is. Een van de oorzaken die het verhogen van de leverbetrouwbaarheid moeilijk maakt zijn de 24-
uurs bijbestellingen. In figuur 2.8 wordt voor een aantal perioden weergegeven hoe hoog dit percentage is . De 
verwachting is dat dit naar 60% zal stijgen. 
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Figuur 2.8: Percentage 24-uurs bijbestelling t.o.v. totaal aantal orders (periode 10-' 96 t/m 11-'97) 

2.5.3 Voorraden 
De totale voorraad aan salades4 bij FanoFineFood schommelt rond de 500.000 eenheden (daartegenover staat 
een productie van 60 rniljoen eenheden per jaar). Het maximale voorraadniveau van een product is gebonden 
aan de inteme houdbaarheid van de producten. Er mag dus niet meer voorraad worden opgebouwd, dan dat 
men verwacht afte zetten binnen de inteme houdbaarheid van de producten. In figuur 2.9 is weergegeven hoe 
groot de voorraad aan salades is per week. 

Voorraden salades (1997) 

900000 ~ - - ----- ---------- - ---~ 
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Figuur 2.9: Voorraden salades 
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4 Van de maaltijden zijn geen betrouwbare voorraadcijfers over die periode beschikbaar. Op basis van andere 
cijfers en gesprekken kan wel geconstateerd worden dat de voorraad van maaltijden veel kleiner is dan van 
salades. 
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3. MARKTONTWIKKELINGEN 

Dit hoofdstuk ge1i:lft een beschrijving van de markt, waarin FanoFineFood opereert. Dit hoofdstuk zal beginnen 
met een beschrijving van de levensmiddelensector in Nederland en vervolgens aandacht besteden aan de 
koelversmarkt. 

3. 1 Marktomschrijving /evensmiddelensector in Nederland 

De Nederlandse levensmiddelenbranche worcft gekenmerkt door een hevige concurrentiestrijd (Andriesse, 
1997) en een samenbundeling van inkoop-inspanningen om een zo gunstig mogelijke marktpositie te 
verkrijgen. De vier grootste inkooporganisaties hebben een marktaandeel van meer dan 90% van de 
Nederlandse supermarkten (zie figuur 3.1). Hierbij was de gerealiseerde omzet van alle supermarkten in 
Nederland NLG 41 miljard (1997). 

Superunie totaal 
3)% 

Aber! Heijn BV 
29% 

T.S.N. totaal 

15% 

Vendex Food 

Groep/Radar Food 
19% 

Figuur 3.1: Marktaandelen supermarktformules in NL (1997) [Bron: AC Nielsen] 

3.2 De koe/versmarkt 

Binnen de levensmiddelensector is de koelversmarkt een snelgroeiend segment. De koelversmarkt omvat 
producten die bij een temperatuur van 2 tot 4 graden Celsius opgeslagen liggen en vervoerd worden. Deze 
markt omvat de volgende hoofdproductgroepen en producten: 
• zuivel (melk- en melkproducten, desserts, kaas); 
• vers vlees en vleeswaren; 
• salades; 
• diversen food (kant & klaar maaltijden, pizza's en maaltijdcomponenten); 
• diepvries (frites); 
• brood & banket; 
• AGF (voorgesneden groenten, koelverse aardappelspecialiteiten). 

Koelvers is een aantrekkelijke productgroep voor de supermarkten, vanwege de hoge kassa-aanslag (hoge 
prijzen zorgen voor een hoge omzet) en de hoge marges. 

Door de toegenomen vraag naar gemaksvoeding breidt de keten in de koelversmarkt versneld het koelverse 
assortiment uit. In de koelversmarkt is het, omdat het gaat om bederfelijke waar, een noodzaak dat de gehele 
koelketen binnen deze markt een gesloten koelketen (product is gekoeld vanaf productie tot en met aanschaf 
door consument) is. 
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Uit een enquete gehouden onder een aantal supermarktorganisaties en producenten uit de markt blijken o.a . de 
volgende resultaten5

: 

• supermarktorganisaties verwachten dat er niet meer aandacht besteed zal gaan worden aan de droge 
kruidenierswaren, ongeveer een vijfde verwacht dat er meer aandacht aan AGF en aan vers vlees besteed 
zal worden. De helft van de ondervraagden verwacht dat de assortimentsgroep diepvries meer aandacht zal 
krijgen en ongeveer acht negende van de ondervraagden geeft aan dat zij verwachten dat koelvers de 
speergroep zal worden. Voor het overige geldt dat ongeveer een negende zuivel, een derde brood & banket 
en een derde een andere assortimentsgroep als speerpunten zagen; 

• zowel bij de supermarktorganisaties als bij de producenten verwacht het overgrote deel (88,9% resp. 
94,2%) dat de groep koelverse producten in de toekomst verder zal groeien; 

• wat betreft het koelverse assortiment verwachtte acht van de negen ondervraagde supermarktorganisaties 
dat dit breder zou worden en vier van de negen dat dit dieper zou worden (meerdere antwoorden per vraag 
was mogelijk). Voor de ondervraagde producenten geldt het volgende cirkeldiagram: 

Koelvers in de toekomst aldus producenten 

breder en 

dieper 

26% 

dieper smaller 

12% 2% 

breder 

60% 

m breder 

■ breder en dieper 

Odieper 

□ smaller 

Figuur 3.2: Toekomstverwachting van de producenten m.b.t. het assortiment 

In 1997 was de omzet van de totale salademarkt fl. 251 miljoen en de totale kant-en-klare maaltijdenrnarkt fl . 
243 miljoen. In figuur 3.3 ziet men de verdeling van de omzet naar soort salades en in figuur 3.4 naar soort 
kant-en-klare maaltijd. Zoals men ziet nemen snacksalades en koelverse maaltijden een groot deel van de totale 
omzet in. FanoFineFood opereert binnen de salademarkt op alle segmenten en binnen de kant-en-klare 
maaltijdenmarkt alleen op het koelverse segment. 

Maaltijdsalades 

29% 

Slaatjes 

13% 

Ambachtelijk 

voorverpakte salades 

7% 

Figuur 3.3: Salademarkt 1997 [Bron: Food Totaal Nederland] 

5 Bron: afstudeerverslag H. v. Heumen & A. Ververs (vertrouwelijk) 
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Maaltijd Koelvers 

49% 

Figuur 3.4: maaltijdenmarkt 1997 [Bron: Food Totaal Nederland] 

3.3 Logistieke ontwikkelingen 

Maaltijd 

Kruideniersw aren 
32% 

Maaltijd Diepvries 

19% 

De snelle ontwikkelingen in de koelversmarkt noodzaakt bedrijven de inteme organisatie te optimaliseren. De 
logistiek is hierbij een belangrijke wapen. Hieronder staat een beschrijving van de logistieke implicaties van de 
snelle ontwikkelingen. 

Versheid 
Een ontwikkeling die steeds sterker wordt is de versheid van het product. De consument verlangt steeds versere 
producten. Dit heeft als gevolg dat de THT-periode van producten steeds kleiner wordt. Uit logistiek oogpunt 
betekent dit dat de doorlooptijden in de keten korter moeten om een product voldoende lange houdbaarheid te 
geven bij de consument Er zullen daardoor steeds meer tijdsafhankelijke aanlevermomenten ontstaan, waarbij 
afzetpatronen steeds grilliger en onvoorspelbaarder worden. Om dit te bewerkstelligen is een snelle en 
hoogfrequente logistiek noodzakelijk. 

Breder assortiment 
De consument verlangt steeds meer keuze (Boonstra, 1996), terwijl de retailer vaak gebonden is aan een 
bepaald vloeroppervlak. De retailer kan dit op verschillende manieren oplossen: 
1. minder schapvoorraad per product 
Doordat men de schapvoorraad per product verlaagt, wordt lege ruimte gecreeerd die gebruikt kan worden 
voor het verbreden van het assortiment. 
2. verlagen van de filiaal-opslagcapaciteit 
Een filiaal heeft in principe twee verschillende ruimtes : opslagruimte en verkoopvloeroppervlak (VVO). Door 
de opslagruimte te verminderen kan de WO vergroot worden. De extra gecreeerde ruimte kan besteed worden 
aan het verbreden van het assortiment. 

Het aantal SKU's (=stock keeping units) zal groter worden, ongeacht welke methode wordt gebruikt. Hierdoor 
is een daarop toegesneden logistieke structuur nodig. 

Prijs 
De koelversmarkt is een groeimarkt, waarbij veel aanbieders aanwezig zijn. Dit leidt tot harde concurrentie, 
waarbij prijs een belangrijke wapen vormt. Hierdoor zijn de producenten genoodzaakt de logistiek te 
verbeteren, terwijl er geen ruimte is om significant hogere (logistieke) kosten te maken. Hierbij speelt met 
name transport een belangrijke rol in de kosten. Door de verwachte toename van het aantal files en het 
overheidsbeleid zullen de kosten hiervan toenemen. 
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4. KETEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie in de keten. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de 
ketenpartners, vervolgens vindt een analyse plaats van de prestaties binnen de keten. 

4. 1 Ketenpartners 

In deze paragraafwordt ingegaan op de ketenpartners van FanoFineFood (Schuitema, Schuitema 
supermarktondememers, Christian Salvesen) in dit project. 

4.1.1 Schuitema n.v. 
Schuitema is een groothandel en dienstverlener in de levensmiddelenbranche. Het hoofdkantoor van Schuitema 
bevindt zich in Amersfoort. De ondememing heeft op landelijk niveau haar werkgebied onderverdeeld in vier 
regio's: Noord, Oost, Zuid en West. Ieder van die regio's heeft een full line DC, die het hele assortiment 
behalve Het Witte Huis6 (HWH) bevat en een kale groothandel (kagro) waar KW (kruidenierswaren) en AGF 
(aardappel, groente en fruit) verzameld en gedistribueerd worden. HWH wordt landelijk in Woerden verzameld 
en via de lokale DC's gedistribueerd. 

In Amersfoort bevinden zich de afdelingen met een centraal karakter, waar interactie tussen de afdelingen erg 
belangrijk is. Er wordt veelal strategisch en beleidsmatig gewerkt. In de regio's vindt voomamelijk operationeel 
werk plaats dat uitgevoerd moet worden om de winkels te bevoorraden en te begeleiden. In het hoofdkantoor 
zetelen, naast de hoofddirectie, stafafdelingen als Strategie en Ontwikkeling, Automatisering, Inkoop, 
Marketing, Logistiek, Vastgoed, Personeel en Opleiding e.d. In onderstaande figuur wordt een aantal 
kengetallen weergegeven van Schuitema. 

Omzet (min .) 3.185 3.457 
70,5 80,7 
45 ,3 52,5 

486 485 
4.105 4.440 

10,3% 10,6% 
[Bron: Schuitema Jaarverslag 1997] 

4.1.2 Schuitema supermarktondernemers 
Behalve een onafzienbare rij goederen, levert Schuitema ook een breed scala ondersteunende diensten aan 485 
zelfstandige ondememers die de winkelformules van Schuitema exploiteren. Hiervan zijn Casper, Kopak, Spar 
en Cl000 de belangrijkste. Iedere winkelformule bestrijkt een aparte doelgroep, varierend van one-stop shop 
winkel tot buurtwinkel. In tabel 4.2 wordt een aantal kengetallen weergegeven van de Schuitema 
winkelformules . 

6 Het Witte Huis producten zijn de langzaamlopende en waardevolle producten, zoals cosmetica, tabak, 
verpakkingsartikelen, service-artikelen, etc. 
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Tbl42 K a e .. engeta 11 en voor 11 c 1wtema aanges o en suoem1ar en deb .. S l . I t kt 
Formule Gemiddelde weekomzet Omzet aandeel Vestigingspunten 
Cl000 225 .700,- 85,6 % 337 
Spar V oordeelrnarkt 145.300,- 5,5 % 28 
Kopak 64.600,- 5,1 % 63 
Casper 23.900,- 1,1 % 37 
Overige 115 .500,- 2,7% 20 
[Bron: Schuitema Jaarverslag 1997; AC Nielsen] 

De verbinding tussen Schuitema en de zelfstandige ondernemers is gebaseerd op het principe van het vrijwillig 
filiaal bedrijf (VFB), hetgeen resulteert in een koppeling van de belangen van Schuitema en de ondememers. 
Schuitema koopt haar goederen voor de ondernemers centraal in via TSN (Trade Service Nederland). 
Daarnaast levert Schuitema aanvullende diensten onder meer op de gebieden van marketing (SMA), 
financiering (Defimij), logistiek, automatisering en begeleiding detailhandel. Van deze diensten kunnen de 
ondememers naar eigen wens en inzicht gebruik maken. 

4.1.3 Christian Salvesen 
Christian Salvesen Benelux treedt als logistiek dienstverlener binnen deze keten op. Christian Salvesen 
Benelux maakt deel uit van de Christian Salvesen groep, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt in 
Northhampton, Engeland. Bij Christian Salvesen Benelux zijn momenteel ongeveer 900 mensen werkzaam, 
waarvan ongeveer 550 in Nederland en ongeveer 350 in Belgie. Christian Salvesen Benelux beschikt over zo 'n 
190 trekkende eenheden. 

Christian Salvesen heeft op het gebied van het nationaal koelverstransport een groot marktaandeel verworven. 
Volgens schattingen door mensen werkzaam bij Christian Salvesen, zien de geschatte marktaandelen (van het 
uitbesteed koelverstransport) er als volgt uit: 

Tabet 4.3: Marktaandelen (van het uitbesteed koelverstransport) 
Lo2istieke dienstverlener Marktaandeel 
Christian Salvesen 50% 
Bakker 17% 
Coolcare 13% 
Deni 8% 
Nagel 5% 
Overigen 7% 

[Bron: werknemers Christian Salvesen] 

De vestiging, die de distributie verzorgt van FanoFineFood naar Schuitema Zuid in Son, is Christian Salvesen 
Raalte. Christian Salvesen Raalte heeft ongeveer 100 vaste werknemers in dienst . Met betrekking tot de keten 
gaat het bij Christian Salvesen Raalte om de transporttak. 

Met betrekking tot de transporttak gaat het om de volgende onderverdeling: 
• grootvervoer, d.w.z. vervoer van punt A naar punt B (C en D); Christian Salvesen Raalte 'levert' een 

vrachtwagen met chauffeur welke de producten van de klant (punt A) naar punt B (C en D) brengt (het 
directe transport van de klant naar een aantal afleveradressen); 

• route-vervoer, d.w.z. op een vaste dag in de week wordt dezelfde route afgelegd voor een aantal klanten; 
• distributie, een 24-uurs en eigenlijk nog korter koeldistributiesysteem, waarbij de goederen van de diverse 

klanten 's avonds en ' s nachts binnenkomen, verzameld en gebundeld worden op afleveradres en route en 
vervolgens de volgende dag worden gedistribueerd naar de diverse afleveradressen; 

• centrale transportplanning voor een grote klant. 
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Dan vindt er tevens binnen de transporttak verdeeld over de verschillende typen vervoer nog een intercompany 
transport plaats, d.w.z. transport door vestiging X [Raalte] voor vestiging Y. Binnen de keten verzorgt 
Christian Salvesen de volgende transporttakken: distributie en grootvervoer. 

4.2 De relaties tussen de ketenpartners 

Om inzicht te krijgen in de relaties tussen de bedrijven in de keten, is bekeken welke deel van de totale omzet 
naar een ketenpartner gaat: 
• FanoFineFood zet 10% van de totale salade omzet af bij TSN, Christian Salvesen verzorgt qua omzet 

circa 90% van het totale transport van FanoFineFood naar haar klanten toe; 
• binnen het totale koelverse vervoer van de logistiek dienstverlener Christian Salvesen heeft FanoFineFood 

een omzetaandeel van 16%; 
• binnen de groep salades van TSN heeft FanoFineFood een omzetaandeel van 39%. Aile producten, 

waarvoor TSN een inkoop-contract heeft afgesloten, gaan naar de leden van TSN; 
• de supermarkten die gebruik maken van de diensten van TSN moeten minimaal 95% van hun omzet 

inkopen bij TSN. Maximaal 5% mag buiten TSN om worden ingekocht. 
In figuur 4.1 worden grafisch de relaties weergegeven. 

Christian 
Salvesen 

◄- ----, 
I 

10°/o : :90% 

Fano Fine 
Food 

Figuur 4.1: relaties ketenpartners 

4.3 Beschrijving keten 

5% 

Trade Service 100% Supermarkt 
Nederland 95~ 

Legenda: 

90% 
_, : Salades 

: Transport 

Om een beschrijving te geven van de huidige situatie in de keten zijn twee analyses verricht: 
1. analyse van de ketendoorlooptijd van een salade en koelverse maaltijd; 
2. analyse van logistieke prestaties bij Schuitema SMO's. 
Hierdoor verkrijgt men enerzijds inzicht in de doorlooptijd bij elk ketenpartner, anderzijds inzicht in de 
behaalde prestaties aan het eind van de keten. 

4.3.1 Ketendoorlooptijd 
Ketendoorlooptijd wordt gedefinieerd als de tijd die verstrijkt tussen productie van een specifieke product
eenheid en aanschaf van die eenheid door de consument. Door de ketendoorlooptijd te analyseren, verkrijgt 
men inzicht in de totale tijd die een product doorbrengt in de keten en ook de tijd die elke schakel inneemt. Er is 
voor gekozen om de doorlooptijd van het zalmslaatje van Abee (salade) en de Tortellini ai Funghi (koelverse 
maaltijd) te analyseren. De uitwerking van de resultaten staat in bijlage C. 
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Zalmslaatje (Abee) 
Het product heeft de volgende kenmerken: 
• het zalmslaatje behoort tot de aardappelhoudende salades en wordt in Oosterwolde geproduceerd; 
• het zalmslaatje wordt behalve aan Schuitema, ook aan andere FanoFineFood klanten geleverd; 
• een zalmslaatje heeft een gewicht van 150 gram; 
• het zalmslaatje wordt per colli met een inhoud van 12 zalmslaatjes verkocht aan FanoFineFood klanten; 
• na productie en inpakken van bet zalmslaatje heeft het product een houdbaarheid van 32 dagen; 
• het zalmslaatje heeft een maximale inteme houdbaarheid van 10 dagen bij FanoFineFood; 
• het transport naar een klant van FanoFineFood neernt maximaal 1 dag in beslag; 
• het zalmslaatje dient een minimale houdbaarheid te hebben van 21 dagen bij levering aan een klant van 

FanoFineFood; 
• Schuitema DC's kunnen maximaal 1/3 van de minimale houdbaarheid van het product gebruiken, alvorens 

het product getransporteerd wordt naar de Schuitema SM O's. 

Bij elke ketenpartner is informatie verzameld met betrekking tot dit product. In figuur 4.2 zijn grafisch de 
resultaten van de informatie weergegeven. 

Christian Salvesen 

FanoFineFood Schuitema Zuid Supermarkt 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l 

• ~I ~N,___--+-----,~==~~~-------1 _: ,-..-...f' ==~~~/ : 
I 

__ __ _ _ ______ _ _ ____ _ ___ 1 ! ____ _ ___ ____ _ ____ __ ___ ! 1 ___ _ ___ ____ _ _______ _ _ _ 1 

I 1,5 dagen I 1 dag 2,7 dagen 1 dag 5,4 dagen 

32 dagen 30 dagen 29 dagen 25 dagen 19 dagen 

Figuur 4.2: Doorlooptijd zalmslaatje (Abee) 

Uit de analyse van het zalmslaatje (Abee) blijkt het volgende: 
• het voorraadniveau van het zalmslaatje (Abee) bij FanoFineFood is gemiddeld 1,5 dagen. Het product 

verblijft dus gemiddeld 1,5 dagen in de centrale expeditie van FanoFineFood alvorens door Christian 
Salvesen vervoerd te warden naar een FanoFineFood klant; 

• het voorraadniveau van het zalmslaatje (Abee) bij Schuitema DC is gemiddeld 2,7 dagen . Het product 
verblijft dus gemiddeld 2, 7 dagen in het magazijn van een Schuitema DC, alvorens vervoerd te warden naar 
de Schuitema SMO's. 

• het zalmslaatje (Abee) verblijft gemiddeld 5,4 dagen in de schappen van een Schuitema SMO, alvorens 
verkocht te warden. De consument heeft dan op moment van aanschaf een gemiddelde resterende 
houdbaarheid van 19 dagen. 

Tortellini ai Funghi 
Het product heeft de volgende kenmerken: 
• de Tortellini ai Funghi is een koelverse maaltijd en worcit in Oldenzaal geproduceerd; 
• de Tortellini ai Funghi wordt behalve aan Schuitema, ook aan andere FanoFineFood klanten geleverd; 
• de Tortellini ai Funghi heeft een gewicht van 400 gram; 
• de Tortellini ai Funghi wordt per colli met een inhoud van 4 Tortellini ai Funghi verkocht aan 

FanoFineFood klanten; 
• na productie en inpakken van de Tortellini ai Funghi heeft het product een houdbaarheid van 39 dagen; 
• de Tortellini ai Funghi heeft een maximale inteme houdbaarheid van 20 dagen bij FanoFineFood; 
• het transport naar een klant van FanoFineFood neernt maximaal 1 dag in beslag; 
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• de Tortellini ai Funghi client een houdbaarheid te hebben van 18 dagen bij aankomst FanoFineFood klant; 
• Schuitema DC's kunnen maximaal 1/3 van de houdbaarheid van het product (5 dagen in voorraad + I dag 

transport) gebruiken, alvorens het product getransporteerd wordt naar Schuitema SMO's. Bij aankomst 
heeft het product dan een houdbaarheid tussen 12 en 18 dagen. 

Christian Salvesen 

Fano Fine Food Schuitema Zuid Supermarkt 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1---------------------- 1 
I ' I 

i I.____Pj'---(g)-H______.Pv-7 ~• .____Pv,___Z -
' ' ' I ________ ___ _____ _ _____ I I _____________________ _ ; 

1 
10,2 dagen I 1 dag 3,0 dagen 1 dag 3,4 dagen 

19 dagen 18 dagen 14 dagen 10 dagen 

Figuur 4.3: Doorlooptijd Tortellini ai Fw1ghi 

Uit de analyse van de Tortellini ai Funghi blijkt het volgende: 
• het voorraadniveau van de Tortellini ai Funghi bij FanoFineFood is gemiddeld 10,2 dagen. Het product 

verblijft dus gemiddeld 10,2 dagen in de centrale expeditie van FanoFineFood alvorens door Christian 
Salvesen vervoerd te worden naar een FanoFineFood klant; 

• het voorraadniveau van de Tortellini ai Funghi bij Schuitema DC is gemiddeld 3,0 dagen. Het product 
verblijft dus gemiddeld 3,0 dagen in het magazijn van een Schuitema DC, alvorens vervoerd te worden naar 
de Schuitema SMO's. 

• de Tortellini ai Funghi verblijft gemiddeld 3,4 dagen in de schappen van een Schuitema SMO, alvorens 
verkocht te worden. De consument heeft dan op moment van aanschaf een gemiddelde resterende 
houdbaarheid van 10 dagen. 

4.3.2 Logistieke prestaties Schuitema supermarktondernemers 
Naast de analyse van de doorlooptijd van een salade en een koelverse maaltijd is ook een steekproef bij een 
aantal Schuitema SMO's gehouden. In verband met de grote complexiteit die het dagelijks registreren en 
verwerken van deze gegevens met zich meebrengt, is gekozen om slechts bij twee supermarkten en gedurende 
een week te registreren. Het betreft twee middelgrote Schuitema SMO's (Cl000) die door Schuitema Zuid 
worden beleverd. Met nadruk moet gezegd worden dat het hier een steekproef betreft van zeer kleine omvang 
over een zeer korte tijdsperiode voor een beperkt aantal producten. De resultaten geven slechts een indicatie 
van de situatie zoals die geldt voor alle door Schuitema beleverde supermarkten. Het doel van deze steekproef 
is te achterhalen wat de derving, out of stock, versheid en het voorraadniveau is . Hieronder worden de 
resultaten besproken (in bijlage D staan de waamemingen weergegeven en de berekeningen) . 

Derving 
Derving ontstaat wanneer het product niet verkocht wordt aan de klant tegen de normale prijs. Er wordt met 
name gekeken naar logistieke prestaties, zodat bovenstaande definitie als gevolg heeft dat de volgende situaties 
als derving wordt beschouwd: 
• het product verlaat onverkocht de keten, wegens het overschrijden van de houdbaarheid; 
• het product wordt tegen een lagere prijs verkocht, omdat de houdbaarheid dreigt te worden overschreden7

. 

Situaties zoals productsaneringen, diefstallen, slechte kwaliteit worden dus niet beschouwd als derving. Een 
probleem bij de berekening van derving is om te bepalen in hoeverre een verkocht afgeprijsd product (met 
beperkte houdbaarheid) als 'volwaardige' derving kan worden meegerekend. Immers, het product is verkocht 

7 Een actie, waarbij producten tegen een lagere prijs worden verkocht, wordt dus niet als derving beschouwd. 
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aan een klant waardoor een gedeelte van de gemaakte kosten is gedekt. Ervoor is gekozen om een 
vermenigvuldigingsfactor te hanteren (tussen O en 1) voor verkochte afgeprijsde producten (met beperkte 
houdbaarheid) op basis van het quotient van verkoopprijs bij 'dervingkorting' en 'gewone' verkoopprijs. 
Doordat de SMO een korting heeft gegeven is hij namelijk dat deel van de opbrengst van het product kwijt, dat 
ook tot uitdrukking komt in de vermenigvuldigingsfactor. Het percentage derving wordt dus gedefinieerd als 
volgt: 

Totale gewicht aan producten die gederfd zijn/Totale gewicht aan producten die verkocht zijn* 100% 

Voor het salade-segment is het percentage derving: 0%. 
Voor het koelverse maaltijden-segment is het percentage derving: (500/14900*100=) 3,4%. 

Het vermoeden bestaat dat bovenstaande percentages veel hoger zijn, doordat voor maaltijden de besteleenheid 
vier stuks is en voor salades zes oftwaalf stuks is. Als de vraag in de periode, waarin de producten verkocht 
kunnen worden lager is dan de besteleenheid, moeten producten noodgedwongen worden afgeprijsd of 
onverkocht de keten verlaten. De besteleenheid speelt met name bij de koelverse maaltijden een grote rol, 
omdat de vraag naar maaltijden vaak veel kleiner is dan de vraag naar salades (zie bijlage E). Daamaast blijkt 
uit gesprekken met Schuitema SMO's dat de derving per week sterk kan varieren. Zo kan de derving in 
sommige weken 3 maal zoveel zijn als in andere weken. Bij salades geldt dit met name door de hoge vraag en 
de moeilijke voorspelbaarheid van weersinvloeden op de salade-afzet in de zomer en december (voor 
maaltijden in mindere mate) . Gegeven het feit dat de steekproef in februari is gehouden, bestaat het vermoeden 
dat de dervingpercentages van alle Schuitema SMO's over een langere periode hoger zijn dan bovenstaande 
dervingpercentages . 

Out of stock 
Een out of stock situatie ontstaat als consumenten een product verlangen die niet beschikbaar is en normaal 
wel wordt verkocht. Het is hierbij belangrijk te achterhalen wat men meer had kunnen verkopen, als het 
product wel beschikbaar was. Een probleem bij het registreren van out of stock bij een segment is de mate van 
emst van out of stock dat men bepaalt voor elk product binnen dit segment. Ervoor is gekozen om de mate van 
emst te bepalen op basis van het gewicht van het product. Producten die een hoger gewicht hebben en out of 
stock zijn beinvloeden het out of stock percentage meer dan producten die een lager gewicht hebben en out of 
stock zijn. 
Het percentage out of stock van een segment wordt dus gedefinieerd als: 

Totale gewicht van de gemiste verkopen I Totale gewicht van de gerealiseerde verkopen * 100% 

De gemiste verkopen wordt berekend door het product te bepalen van het aantal tijdseenheden dat het product 
out of stock is en de gemiddelde verkopen van het product per tijdseenheid. 

Voor ~et salade-segment is het percentage out of stock: (540/10050*100=) 5,4%. 
Voor het koelverse maaltijden-segment is het percentage out of stock: (800/14900*100=) 5,4%. 
Uit gesprekken met alle ketenpartners blijkt, dat out of stock voor salades met name zal plaatsvinden in de 
zomer en december vanwege de hoge vraag en moeilijke voorspelbaarheid van de weersinvloeden. Vanwege het 
feit, dat de steekproef in februari is gehouden kan voorzichtig geconstateerd worden dat de werkelijke out of 
stock percentages hoger zijn. 

Versheid 
De versheid wordt gedefinieerd als de resterende houdbaarheid van het product, als het product in de schappen 
ligt bij de Schuitema SMO's. Om een uitspraak te doen voor een heel segment, wordt van alle producten de 
versheid berekend en hiervan het gemiddelde (dus zonder weging naar gewicht). 
Voor salades is de versheid 22,2 dagen. 
Voor koelverse maaltijden is de versheid 15,9 dagen. 

Technische Universiteit Eindhoven 21 



Uit gesprekken met verschillende ketenpartners blijkt dat de versheid voor een koelverse maaltijd anders wordt 
bepaald dan de versheid van een salade. Als een koelverse maaltijd wordt verkocht aan een FanoFineFood
klant client aangegeven te worden dat het product exact 21 dagen houdbaar is bij aankomst klant (de Tortellini 
ai Funghi is een uitzondering met een houdbaarheid van exact 18 dagen), ook al is de maaltijd net 
geproduceerd (en dus een houdbaarheid heeft van 42 dagen) . Dit is verplicht vanwege voorschriften met 
betrekking tot koelverse maaltijden. Voor salades is dit niet het geval, zodat de aangegeven houdbaarheid op 
het product ook de daadwerkelijke houdbaarheid is. Bij aankomst klant moet een salade een minimale 
houdbaarheid hebben van 21 dagen of 28 dagen. Hierdoor is de kans groot dat de houdbaarheid van de 
maaltijden in de schappen korter is dan die van salades. 

Voorraad 
De voorraad in de schappen wordt berekend door voor ieder product te bekijken hoeveel eenheden er in het 
schap liggen. Om een uitspraak te doen voor een heel segment, wordt de voorraad in dagen vraag berekend 
door de gemiddelde vraag per dag te berekenen per product en van alle producten het gemiddelde te berekenen 
(dus zonder weging naar gewicht) . Op basis hiervan is het gemiddelde voorraadniveau van het saladesegment 
4,9 dagen en van het koelverse maaltijden segment 12,1 dagen. 

Uit gesprekken met Schuitema SMO's blijkt dat de ondememers door de lage vraag naar koelverse maaltijden 
en de besteleenheden (er dient per vier stuks besteld te worden) noodgedwongen een groot aantal dagen 
voorraad in de schappen hebben . Salades dienen per zes of per twaalf stuks besteld te worden, maar door de 
hogere vraag is de voorraad in dagen lager. 

4.3.3 Conclusies 
Op basis van de beschrijving van de keten, kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• de vraag voor salades wordt jaarlijks gekenmerkt door een aantal opslingeringen door weersinvloeden. 

Deze opslingereffecten vinden hun oorzaak in de moeilijkheden die de verschillende schakels in de keten 
hebben om de vraag die op zal gaan treden in te schatten. Iedere schakel maakt hierbij gebruik van zijn 
eigen ervaring en eist van de hoger gelegen schakel een enorme flexibiliteit als blijkt dat zij het zelf niet 
goed ingeschat hebben. 

• aan het eind van de keten verlaten een aantal producten onverkocht de keten wegens het overschrijden van 
de houdbaarheid. Dit zijn producten die het hele logistieke kanaal hebben doorgelopen en dus de producten 
met de meeste toegevoegde waarde. 

• er vindt out of stock in deze keten plaats van producten. Op het moment dat een product out of stock is 
kan het zijn dat een klant een ander product of zelfs helemaal niets koopt. De invloed van een out of stock 
op het koopgedrag van de consument is moeilijk meetbaar, net als de kosten die een out of stock met zich 
meebrengt. Het zijn echter we! belangrijke zaken die in het SNEL project niet vergeten mogen worden . 
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II. DE OPDRACHT 
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5. OPDRACHT 

In dit hoofdstuk wordt de opdracht geformuleerd. De opdracht wordt hierbij opgedeeld m een aantal 
deelvragen die beantwoord moeten worden. 

5. 1 Prob/eembeschrijving 

In deel I is een beschrijving van de keten gemaakt. Wat opvalt is dat FanoFineFood (en ook de overige 
schakels in de keten) zijn eigen voorspellingen maakt en dat er geen inzicht is in de vraag en voorraad van de 
overige schakels in de keten. Daamaast blijkt uit de beschrijving van de keten dat de prestaties van de keten 
niet optimaal zijn. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd: 
• de huidige keten is nog niet optimaal ingericht om de vraag naar verse producten met een beperkte 

houdbaarheid adequaat te voorspellen; 
• de huidige logistieke grondvorm is niet in staat om snel genoeg op de wisselende vraag van de consument 

in te springen. 

Op basis van de conclusies en in overleg met de overige partners in de keten is besloten een aantal 
vraagstellingen te formuleren die door het SNEL project onderzocht worden. Deze vraagstellingen zijn: 
1. Hoe kan de logistieke service van maaltijden en salades voor de consument worden gemeten? 
2. Welke vraaginformatie moet er worden doorgegeven aan de producent? 
3. Waar moeten de voorraden gereed product in de keten liggen, en hoe moet de logistiek daarop worden 

afgestemd? 
4. Hoe kunnen Schuitema, de producent en Christian Salvesen afspraken maken? 
5. Wat zijn de effecten van gewijzigde SMO bestelfrequenties en bestelhoeveelheid? 
6. Welke logistieke ketens voldoen aan de kwaliteitseisen voor dagverse maaltijden? 

5.2 Opdrachtformu/ering 

De vraagstellingen in de vorige paragraaf vormen een aanzet tot de individuele opdrachten van de studenten bij 
de verschillende bedrijven. Voor de schakel FanoFineFood zal vraagstelling 2 in dit verslag behandeld worden. 
Hierbij is het knelpunt met name de moeilijke voorspelbaarheid en de beperkte houdbaarheid van de verse 
producten. Daamaast is de ketensamenwerking gering en is voor iedere schakel onduidelijk wat de vraag en 
voorraad is in de overige schakels van de keten. Hierdoor bouwt iedere ketenpartner voorraad (door 
onwetendheid over de situatie in de keten) op en kunnen er situaties ontstaan waarbij de keten niet snel genoeg 
is om te voldoen aan de vraag van de consument. Bij FanoFineFood blijkt dat de productie aansturing 
plaatsvindt aan de hand van de voorraad bij FanoFineFood, de vraag van FanoFineFood klanten en 
verwachtingen. Bij de DC's en SMO's van Schuitema bepaalt men de bestellingen ook op basis van eigen 
informatie en verwacht ingen. Dit heeft als gevolg dat bij FanoFineFood niet de hoeveelheid geproduceerd die 
gevraagd wordt door de consument. Derhalve moet de juiste informatie worden uitgewisseld om de 
voorspelbaarheid te vergroten, teneinde de nadelige effecten van de huidige situatie op de consumentenservice 
en ketenkosten te reduceren. Dit leidt tot de onderstaande opdrachtformulering: 

'Ontwerp een wijze van productie aansturing die de productie synchroniseert met de vraag in de keten' 

Door gebruik te maken van de beschikbare informatie in de keten (in plaats van informatie bij FanoFineFood 
alleen) kunnen betere voorspellingen worden gemaakt. In de huidige situatie stuurt men de productie aan op 
basis van eigen informatiebronnen. De focus van de opdracht zal daarom liggen op altematieve 
informatiebronnen binnen de keten die leiden tot een betere aansturing. Er moet dus bepaald worden welke 
vraaginformatie moet worden doorgegeven aan FanoFineFood. In de huidige situatie zijn de maaltijden slechts 
voor een klein dee! verantwoordelijk voor de totale ornzet van FanoFineFood. Derhalve zal de aandacht gericht 
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worden op de salades en met name op de aardappelhoudende salades, die het grootste deel van de omzet van 
FanoFineFood bepalen. Op basis van de situatiebeschrijving en overige informatie zijn ook opdrachten 
geformuleerd voor de overige schakels in de keten. De opdrachten van de overige ketenpartners staan in bijlage 
F. 

5.3 Aanpak van opdracht 

Bovenstaande opdracht wordt uitgevoerd door een aantal deelvragen te beantwoorden die uiteindelijk zullen 
leiden tot het vervullen van de opdracht. De deelvragen zijn hieronder geformuleerd. 

1. Welke oorzaken Leiden tot de noodzaak om de productie aansturing te veranderen? 
Het is van belang de oorzaken te achterhalen die leiden tot de moeilijke voorspelbaarheid. Hierdoor kan inzicht 
worden verkregen in de manier waarop deze oorzaken de productie aansturing beiilvloeden. 

2. Wat zijn alternatieven die de aansturing van productie verbeteren? 
Er is voor gekozen altematieven te formuleren die de voorspelbaarheid van de vraag in de keten kunnen 
vergroten. Door verschillende altematieven te formuleren, kan inzicht worden verkrijgen in de betere 
voorspelbaarheid en de mate van reductie van de oorzaken van het probleem voor elk altematief. Hierdoor is 
een goede afweging tussen de verschillende altematieven mogelijk. 

3. In hoeverre reduceert elk alternatief de problemen? 
Om het altematief te selecteren die het beste aan de opdracht voldoet, is het van belang relevante criteria te 
formuleren die de oorzaak van de problemen, de consumentenservice en de ketenkosten toetst. Op basis 
hiervan kan men dan het ideale altematief selecteren. Vervolgens wordt bekeken wat de mate van 
implementeerbaarheid is van het ideale altematief in de huidige situatie (mogelijkheden en beperkingen van 
ketenpartners). Mocht de implementatie van het ideale altematief leiden tot vele en grote veranderingen, dan 
wordt een ander altematief gekozen die een betere balans kan maken tussen nut en implementatiekosten. 

4. Wat dient veranderd te warden om het geselecteerde alternatief te implementeren? 
Voor het geselecteerde altematief wordt een globaal implementatieplan beschreven. Hierin staat beschreven 
welke stappen ondemomen dienen te worden om het altematief succesvol te implementeren. 
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6. OPSLINGEREFFECT 

In de optimale situatie zou elke schakel exact bestellen of produceren wat door de klant van die schakel 
gevraagd wordt. Zoals uit de situatiebeschrijving blijkt, is dit niet het geval. Hierdoor ontstaan dan ook 
verschijnselen die de consumentenservice en ketenkosten negatief beinvloeden. Doordat de benodigde vraag in 
een andere kwantiteit wordt doorgegeven aan elke schakel in de keten, ontstaan ook variaties in de vraag in de 
keten. Deze variaties (waardoor onzekerheid over de vraag ontstaat) worden schakel op schakel doorgegeven. 
Het vermoeden bestaat dat hierdoor de variaties van de vraag stroomopwaarts groter zijn dan stroomafwaarts . 
Het verschijnsel dat de variaties van de vraag stroomopwaarts in de keten groter zijn dan stroomafwaarts, 
wordt het opslingereffect genoemd. Door deze opslingereffecten en het feit dat FanoFineFood alleen maar 
inzicht heeft in de orders van de Schuitema DC's, kan FanoFineFood niet de werkelijke consumentenvraag 
bepalen. Dit heeft dan als gevolg dat productieplannen worden opgesteld en bestellingen worden gedaan die 
niet altijd optimaal zijn voor de keten . In figuur 6.1 is van de schakel Schuitema DC de stroomopwaartse 
vraag (bestellingen bij FanoFineFood) en stroomafwaartse vraag (bestellingen van de Schuitema SMO's) 
weergegeven. 
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Figuur 6.1: vraag van zalmslaatje (Abee) stroomopwaarts en stroomafwaarts 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de variaties in de vraag stroomopwaarts groter zijn dan stroomafwaarts 
(crstroomopwaarts = 40,4; CTstroomafwaarts = 19,7). Als deze patroon ook plaatsvindt in de overige schakels van de keten, 
heeft dit tot gevolg dat aan het begin van de keten de grootste variaties optreden. Voor productie heeft dit tot 
gevolg dat veel meer flexibiliteit benodigd is dan noodzakelijk. Om inzicht te krijgen in het totale 
opslingereffect, wordt deze in de volgende paragrafen zowel kwalitatief als kwantitatiefbeschreven. 

6. 1 Kwalitatieve beschrijving van opslingereffect 

Het optreden van een opslingereffect heeft verschillende oorzaken. Het kan veroorzaakt worden door de 
volgende zaken (Lee et al, 1997): 
• vraagvoorspelling; 
• bestelbeleid; 
• prijsfluctuaties; 
• hamsteren. 

Elke oorzaak en de invloed van elke oorzaak op de schakels in de keten worden beschreven in een aantal 
subparagrafen. 

Technische Universiteit Eindhoven 25 



6.1.1 Vraagvoorspelling 
Iedere schakel in de keten geeft een bestelling door die is gebaseerd op eigen informatie en verwachtingen van 
de schakel zelf. Dit leidt ertoe dat de fabrikant in de keten bestellingen ontvangt die maar voor een klein deel 
gebaseerd zijn op de vraag bij de consument en voor een groot deel uit 'verwachtingen' bestaan. Hierdoor 
treedt het Forrester effect op, waarbij opslingeringen veroorzaakt worden door een slechte informatiestroom 
(Towill, 1996). De voorspellingen worden gemaakt vanwege het feit dat de beloofde levertijd aan de klant 
korter is dan de levertijd van de leverancier. Uiteindelijk kan dit tot gevolg hebben dat de variatie in de 
productie groter is dan in de consumentenvraag. Hieronder wordt voor elke schakel in de keten bekeken hoe 
men de vraag voorspelt: 

FanoFineFood 
Men voorspelt de vraag op basis van de volgende informatie: 
Historische gegevens 
Er worden historische gegevens van de vraag van FanoFineFood-klanten verzameld. Op basis van de 
historische gegevens, in combinatie met overige informatie (o.a. acties en introducties) kan vervolgens een 
voorspelling van de vraag per product per week worden gemaakt. 

Commerciele informatie 
Ruirn van tevoren worden afspraken gemaakt wanneer de acties zullen plaatsvinden en wat de verwachte 
afuame van het product zal zijn. 

Seizoensinvloeden 
Historische gegevens worden verzameld met betrekking tot seizoensinvloeden. Hieruit blijkt dat de vraag van 
elke salade in min of meerdere mate beinvloed wordt door het seizoen. Op basis hiervan zijn drie 
vraagpatronen voor salades ontwikkeld. De vraagpatronen onderscheiden zich van elkaar door de mate waarin 
de patroon zich laat beinvloeden door het seizoen. In figuur 6.2 zijn de drie patronen weergegeven. 
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Figuur 6.2: seizoensinvloeden 

--- Patroon 1 

- - - - - - - Patroon 2 

- - - - Patroon 3 

Men gebruikt voor elke salade een van de drie patronen om de seizoensinvloeden te voorspellen. Uit de 
patronen valt op te maken dat een piek in de vraag optreedt in de maanden juni, juli en december. 

Weersinvloeden 
De saladeverkoop wordt beinvloed door het weer en de weersverwachtingen. Hoewel niet het exacte effect 
bepaald kan worden, kan wel vastgesteld worden dat zonnig weer (25-30 graden Celsius) en ook de 
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voorspelling hiervan een verhoging van de consumentenverkopen en bestellingen tot gevolg heeft in de keten. 
Ervaring uit het verleden leert dat de productiehoeveelheid per periode tot 350% kan stijgen ten opzichte van 
de gemiddelde productiehoeveelheid. 

Op basis van bovenstaande informatie en ervaring van FanoFineFood, wordt voorspeld wat de totale 
wekelijkse vraag en totale dagvraag is. In combinatie met gegevens van voorraadniveaus, wordt bepaald wat 
de productiehoeveelheid is voor elk product. 

Schuitema DC 
Schuitema DC voorspelt op basis van de verkopen van de afgelopen zes weken, eventueel aangepast aan 
(moeilijk voorspelbare) weersinvloeden. 

Schuitema SMO 
De SMO's baseren hun voorspellingen met name op basis van actuele informatie en ervaring, waarbij het weer 
en de weersverwachtingen een belangrijke rol spelen. Voor zover kan worden nagegaan, worden bij de SMO's 
niet op systematische wijze historische gegevens verzameld en geanalyseerd. Wel biedt Schuitema de service 
om op basis van de bestellingen (weekomzetten) in het verleden een voorstel te doen, hoeveel men moet 
bestellen. Deze service wordt niet gebruikt door alle Schuitema SMO's. 

6.1.2 Bestelbeleid 

V oor een zo efficient mogelijke productie, geldt een optimale hoeveelheid. Dit kan voor langzaamlopende 
producten (als de dagelijkse vraag kleiner is dan de optimale hoeveelheid) tot gevolg hebben dat men voor 
meerdere dagen voorraad produceert. Daamaast spelen efficiente handling (men heeft bijvoorbeeld altijd zes 
producten in een doos zitten) en de leverfrequentie (men bestelt in een keer de vraag van meerdere dagen) een 
rol bij het opslingereffect. De inflexibiliteit in het bestelbeleid leidt ertoe dat de variatie van de vraag vergroot 
wordt doorgegeven naar de volgende ketenpartner. Hierdoor treedt het Burbidge effect op, waarbij 
opslingeringen optreden door een niet optimale synchronisatie van orders (Towill, 1996). 

FanoFineFood 
Bij FanoFineFood vindt de productie aansturing plaats aan de hand van de volgende principes (in volgorde van 
prioriteit): 

leverbetrouwbaarheid 
Een zo hoog mogelijke leverbetrouwbaarheid wordt gerealiseerd met behulp van voorraden. Doordat de 
gemiddelde voorraad groter is dan de gemiddelde dagvraag, kunnen eventuele onverwachte situaties worden 
opgevangen. 

minimalisatie incourantie 
De incourantie bij FanoFineFood wordt geminimaliseerd door niet meer te produceren dan men binnen de 
inteme houdbaarheid (voor aardappelhoudende salades geldt een inteme houdbaarheid van 10 dagen) verwacht 
te verkopen. 

maximalisatie efficientie 
De efficientie wordt gemaximaliseerd door zoveel mogelijk te produceren in veelvouden van een optimale 
hoeveelheid voor elk product. 

In de praktijk wordt de voorraad voor een snelloper elke dag aangevuld tot een week voorraad en voor een 
langzaamloper met een lagere frequentie aangevuld tot een week voorraad (rekening houdend met de optimale 
productiehoeveelheid). Men produceert hierdoor gemiddeld minder dan vijf keer per week een salade, terwijl 
men vijf dagen per week moet uitleveren. 
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Schuitema DC 
Elk Schuitema DC heeft afspraken met FanoFineFood gemaakt op welke dagen besteld kan worden en 
wanneer de bestelling geleverd dient te worden. Voor Schuitema West geldt een bestelfrequentie en 
leverfrequentie van vier keer per week en de overige DC ' s drie keer per week. Hierbij geldt een levertijd van 48 
uur of 72 uur. Er dient hierbij per colli besteld te worden. Tegenover de 48/72-uurs levering moeten de 
Schuitema DC's elke werkdag uitleveren aan de SMO's, waarbij een levertijd van 24 uur geldt. 

Schuitema SMO 
Afhankelijk van de grootte van de winkel (en dus ook de hoeveelheid die men er verkoopt) wordt de 
bestelfrequentie bepaald voor een SMO. Gegeven het feit dat de consument de mogelijkheid heeft een aanschaf 
te doen op ieder moment gedurende de winkelopeningstijden met een gehanteerde levertijd van O seconden en 
de SMO een beperkt aantal keren kan bestellen met een levertijd van een dag is de kans op een opslingereffect 
groot. Daarnaast kan de consument per product kopen, terwijl de SMO per colli dient te bestellen. 

6.1.3 Prijsfluctuaties 
Prijsfluctuaties ontstaan in deze keten vooral door acties, waarbij een product voor een lagere prijs wordt 
aangeboden gedurende een beperkte periode. fu de keten kan dan vervolgens de neiging ontstaan om meer 
producten te kopen dan normaal om voordeel te halen uit de tijdelijke prijsverlagingen. Na de actie kan de 
vraag dan dalen onder het gemiddelde om de extra voorraad weg te werken. De vergroting en vervolgens 
verkleining van de vraag, wordt vaak versterkt doorgegeven naar de volgende ketenpartner. 

FanoFineFood 
FanoFineFood creeert dit deel van het opslingereffect zelf, doordat FanoFineFood in samenspraak met het 
hoofdkantoor van Schuitema bepaalt welke acties in de toekomst zullen worden uitgevoerd. Hierbij produceert 
FanoFineFood de hoeveelheid die door de Schuitema DC's wordt afgenomen. Er hoeven geen voorspellingen 
worden gemaakt, doordat de SMO's ruim van tevoren de te bestellen actie-aantallen moeten doorgeven. 

Schuitema DC 
De Schuitema DC's bepalen hun bestelling bij een actie op basis van de actie-bestellingen van de Schuitema 
SMO's. De bestelhoeveelheid van de Schuitema SMO's wordt dan meestal ongewijzigd stroomopwaarts 
doorgegeven. fu enkele gevallen wordt de bestelling aangepast in geval van een te verwachten hogere vraag. 

Schuitema SMO 
De kans is groot dat SMO's meer producten zullen bestellen dan de normale hoeveelheid. De SMO verwacht 
namelijk dat de consumentenvraag zal stijgen door de actie (meestal in de vorm van een tijdelijke 
prijsverlaging). Tevens bestaat de kans dat de SMO's meer zullen bestellen dan de verwachte actie-verkopen. 
Hierdoor kan de SMO extra profiteren van de verlaagde prijs (het product wordt dan tegen de actie-prijs 
ingekocht, terwijl het tegen de normale prijs wordt verkocht). De kans op derving wordt door dit beleid wel 
groter. Enerzijds omdat de producten een lagere houdbaarheid hebben in de schappen dan normaal (de 
producten worden namelijk eerder aangeleverd dan noodzakelijk), anderzijds is de kans groot dat consumenten 
minder van het product kopen na de actie (sommige consumenten schaffen meer producten aan dan normaal, 
terwijl het consumptiepatroon gelijk blijft). 

6.1.4 Hamsteren 
Het hamsteren (meer bestellen dan noodzakelijk) ontstaat als een tekort verwacht wordt. Als een tekort 
namelijk verwacht wordt, hebben de ketenpartners stroomafwaarts de neiging om meer producten te bestellen 
dan noodzakelijk is. Net zoals bij prijsfluctuaties, wordt een 'extra' vraag gecreeerd. Dit leidt dan weer tot 
hevige fluctuaties van de vraag in de keten. 
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FanoFineFood 
FanoFineFood is voor een continue productiestroom afhankelijk van toeleveranciers . De kans bestaat dat een 
tekort ontstaat bij verpakkingsleveranciers of grondstoffenleveranciers . In dat geval zou men kunnen gaan 
hamsteren, zodat voldoende voorraad aanwezig is om te produceren. Hierbij speelt de houdbaarheid van de 
producten een grote rol: hoe langer de houdbaarheid hoe meer het product zich leent voor hamsteren. 

Schuitema DC 
Het hamster-effect kan bij Schuitema DC's ontstaan, doordat bij constatering van een tekort van een bepaald 
product bij FanoFineFood, FanoFineFood besluit het tekort over meerdere orders te spreiden. Als 
FanoFineFood-klanten (waaronder de Schuitema DC's) verwachten dat een bepaald product niet kan worden 
geleverd, is de kans groot dat meer besteld wordt dan noodzakelijk. De klanten verwachten dan dat de extra 
gecreeerde hoeveelheid van de bestelling niet geleverd kan worden, zodat men uiteindelijk de gevraagde 
hoeveelheid ontvangt. Uit gesprekken blijkt dat de DC's niet hamsteren uit vrees voor veel derving. Daamaast 
is de leverbetrouwbaarheid van FanoFineFood hoog, zodat hamsteren niet nodig is. 

Schuitema SMO 
Ook hier kan het hamster-effect ontstaan, doordat bij Schuitema DC's de leverprestatie niet 100% is. Als een 
tekort verwacht wordt, bestaat de kans dat SMO's van tevoren meer bestellen dan noodzakelijk is . Bij de 
Schuitema DC' s wordt er namelijk geleverd zolang de producten aanwezig zijn. Doordat de SMO's 
anticiperen op het tekort, verkrijgen ze alsnog de gewenste hoeveelheid. Het hamster-effect kan ook bij 
consumenten ontstaan als men verwacht dat tekorten zullen ontstaan. De kans is echter groot dat, als de 
consument het gewenste product niet vindt, ter plekke alternatieve producten aanschaft. Uit gesprekken blijkt 
dat de Schuitema SMO's (vaak) gaan hamsteren onder de volgende voorwaarden: 
• er is een hoge vraag en men verwacht dat deze zal aanhouden; 
• een bestelling is niet volledig geleverd. 

6.2 Kwantitatieve beschrijving van opslingereffect 

Om het kwantitatieve effect van een opslingering te meten, dienen data van de goederenstroom in de keten 
geanalyseerd te worden voor elke partij . De onderzoeksopzet voor deze meting is in paragraaf 6.2. 1 
uitgewerkt. In paragraaf 6.2.2 zal de aandacht gericht worden op de resultaten. 

6.2.1 Onderzoeksopzet opslingereffect 

Voor de onderzoeksopzet zijn de volgende vier stappen ondemomen: 

1. selectie producten 
Vanwege de vele producten en de beperkte tijdsduur van het onderzoek, client een keuze te worden gemaakt 
welke producten gemeten zullen worden . Zoals in de opdrachtformulering is beschreven zal het onderzoek zich 
beperken tot de producten die in Oosterwolde worden geproduceerd en door Schuitema worden afgenomen . De 
focus zal zijn op de aardappelhoudende salades die door Schuitema worden afgenomen (zie bijlage G) . 

2. selectie schakels 
Het totale opslingereffect wordt in de keten door vele schakels veroorzaakt en kan alleen bepaald worden door 
het opslingereffect te meten van elke schakel in de keten. Echter, slechts een beperkt aantal schakels kan in het 
onderzoek worden betrokken vanwege de complexiteit . De totale keten bestaat uit de volgende schakels: 
• FanoFineFood-leveranciers (grondstoffenleveranciers en verpakkingsleveranciers); 

• FanoFineFood; 
• Schuitema DC; 
• Schuitema SMO; 
• Consument van Schuitema SMO's. 
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Als men het opslingereffect van bovenstaande schakels meet, kan het totale opslingereffect bepaald worden. 
Echter, vanwege de beperkte tijdsduur voor dit onderzoek, het feit dat niet alle schakels in het SNEL-project 
betrokken zijn en de opdracht zich concentreert op de productie aansturing bij FanoFineFood is gekozen voor 
de volgende schakels: FanoFineFood, Schuitema DC's, Schuitema SMO. 

3. selectie stromen per schakel 
Bij elke schakel kunnen de ingaande en uitgaande goederen op verschillende niveaus worden gemeten. Men 
moet die ingaande en uitgaande stroom kiezen, waardoor het daadwerkelijke opslingereffect van die schakel 
gemeten kan worden. Het is van belang dat de keuze zodanig moet zijn dat de ingaande stroom goederen na een 
bepaalde tijdsperiode de uitgaande stroom goederen wordt (met uitzondering van eventuele derving) . 

FanoFineFood 
stroomopwaartse vraag 
De stroomopwaartse vraag voor FanoFineFood is de productie: hier vindt de creatie van het product plaats. De 
productie vindt hierbij niet plaats per klant, maar voor alle klanten. De uitgaande stroom goederen client dan 
ook voor alle klanten te zijn . 

stroomafaaarts 
De stroomopwaartse vraag is de productie hoeveelheid, waarbij men op basis van informatie over alle 
FanoFineFood-klanten produceert. Aangezien de stroomopwaartse vraag van FanoFineFood al haar klanten 
bevat, client dit ook te gelden voor de vraag stroomafwaarts . Doordat de ingaande en uitgaande stroom 
gebaseerd zijn op alle klanten, kan het effect van de opslingeringen gemeten worden . 

Beperkingen 
Vanwege de beperkingen van het huidige systeem, wordt voor de stroomafwaartse vraag informatie over de 
verzamelde bestellingen van FanoFineFood-klanten gebruikt. De hoeveelheden zijn exact gelijk aan de 
geleverde bestellingen. Het verschil is de datum: pas op de volgende werkdag worden de (meeste) verzamelde 
bestellingen geleverd. 

Dit leidt tot de volgende keuzen: 
FanoFineFood stroomopwaarts: de gerealiseerde productie hoeveelheden bij FanoFineFood 
FanoFineFood stroomafwaarts: de geaggregeerde leveringen aan alle klanten van FanoFineFood 

Schuitema DC 
stroomopwaarts 
Hiervoor zijn twee opties beschikbaar: 
1. vraag van een Schuitema DC; 
2. geaggregeerde vraag van vier Schuitema DC's . 

Het is van belang te bepalen wat de mate van vergroting van het opslingereffect is voor elke schakel. Dit 
betekent dat een Schuitema DC volstaat, doordat alle DC' s gebruik maken van dezelfde informatie voor het 
bepalen van de bestellingen aan FanoFineFood. Het enige verschil is de mate van ervaring van de bestellers 
van elk Schuitema DC, waardoor eventuele opslingereffecten licht kunnen afwijken van het 'gerniddelde' 
opslingereffect van de schakel Schuitema DC. Echter, voor FanoFineFood is het van belang het totale 
opslingereffect van alle Schuitema DC's te kunnen bepalen, omdat elk Schuitema DC producten afueemt van 
FanoFineFood. Doordat elk Schuitema DC producten afueemt van FanoFineFood, heeft elk Schuitema DC 
invloed op de productie aansturing. De keuze wordt dus gemaakt om de informatie te gebruiken van alle 
Schuitema DC's. 

stroomafaaarts 
Om de vraag stroomopwaarts te kunnen vergelijken met de vraag stroomafwaarts client de geaggregeerde 
uitgaande stroom producten naar alle Schuitema supermarktformules te worden geselecteerd van alle 
Schuitema DC's. 
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Beperkingen 
Hier gelden dezelfde beperkingen voor informatieverzameling als bij FanoFineFood, waardoor alleen de 
verzamelde leveringen bepaald kunnen worden voor de stroomafwaartse vraag. Net zoals bij FanoFineFood 
worden (de meeste) verzamelde leveringen een werkdag later bij de Schuitema SMO's bezorgd, met 
uitzondering van vrijdag. Op vrijdag worden dan de orders verzameld die op zaterdag en maandag worden 
geleverd. 

Dit resulteert in de volgende keuzen: 
Schuitema DC stroomopwaarts: geaggregeerde leveringen door FanoFineFood aan alle Schuitema DC's 
Schuitema DC stroomafwaarts: geaggregeerde verzamelde leveringen aan Schuitema SMO's door alle 
Schuitema DC's. 

Schuitema SMO 
stroomopwaarts 
Hiervoor zijn twee opties beschikbaar: 
1. vraag van een SMO; 
2. vraag van alle SMO's. 

Ook hier kan in principe met een Schuitema SMO de opslingering van de schakel bepaald worden gemeten. 
Echter, de merkbare effecten voor de DC's zijn niet slechts van een supermarktondenemer, maar van alle 
Schuitema SMO's (485 in totaal). Hierdoor client de geaggregeerde vraag van alle Schuitema SMO's bepaald 
te worden. 

stroomafivaarts 
Doordat de stroomopwaartse vraag bepaald wordt op basis van alle Schuitema SMO's, client ook gekozen te 
worden voor de consumentenverkopen van alle Schuitema SMO's. 

Beperkingen 
Gezien de complexiteit is het onmogelijk om alle SMO's te betrekken in het onderzoek. Daamaast blijkt dat 
slechts een beperkt aantal Schuitema supermarktondememingen consumentenverkopen op dagbasis meten en 
bereid zijn om aan het onderzoek deel te nemen. Hierdoor wordt het onderzoek beperkt tot vier Schuitema 
SMO's die consumentenverkopen op dagbasis registreren. Door deze beperkt omvang (minder dan 1 % van de 
totale populatie) is de kans groot dat ze niet representatief zijn voor de volledige populatie. Hierdoor zijn de 
resultaten slechts een indicatie van de opslingereffecten in de hele keten. De verwachting is dat de 
waargenomen opslingereffecten groter zijn dan de werkelijke opslingereffecten, doordat eventuele extreme 
opslingereffecten (bij de vier supermarkten) van een SMO slechts door een beperkt aantal andere SMO's met 
een 'normaal' opslingereffect worden weggewerkt. In tabel 6.1 staat de informatie weergegeven die voor dit 
onderzoek gebruikt wordt. 

Tabel 6.1: benodigde informatie van elke schakel voor het meten van opslingeringen 
Schakel Stroomopwaarts Stroomafwaarts 
FanoFineFood Productie Geaggregeerde verzamelde klantenleveringen 
Schuitema DC Geaggregeerde leveringen Geaggregeerde verzamelde supermarktleveringen 
Schuitema SMO Geaggregeerde leveringen Geaggregeerde consumentenverkopen 

(van vier SMO's) (van vier SMO's) 

4. Tijdsperiode 
Er client een tijdsperiode bepaald te worden die voldoende representatief is om het opslingereffect te meten . Er 
is voor gekozen gegevens te verzamelen vanaf 28 januari tot en met het optreden van een opslingereffect door 
weersinvloeden. Het effect trad in mei op, zodat werd gemeten tot 5 juni. Vanwege de beperkte 
opslagcapaciteit voor gegevens bij de vier Schuitema SMO's konden alleen de gegevens van 23 maart tot en 
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met 5 juni verzameld worden. Voor de schakels FanoFineFood en Schuitema DC was de opslagcapaciteit 
genoeg om de gekozen periode te registreren. 

6.2.2 Resultaten opslingereff ect 

Voor elke schakel zijn de waamemingen van het onderzoek verzameld en hieronder weergegeven. 

FanoFineFood 
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Figuur 6.3: stroomopwaartse en stroomafwaartse vraag van schakel FanoFineFood 

In bovenstaande grafiek kan men zien dat in mei de saladeproductie en saladeverkopen hoger zijn ten opzichte 
van de overige maanden. Hierbij was de vraag in mei zodanig groot, dat op twee zaterdagen in mei salades 
werden geproduceerd. De hogere vraag werd veroorzaakt door de weersinvloeden. Uit gesprekken met het 
logistieke personeel van FanoFineFood (zie bijlage H) blijkt dat men eind april verwachtte dat de vraag zal 
stijgen vanwege de stijgende temperaturen. Nadat dit bevestigd werd door de bestellingen in mei, werd besloten 
om op zaterdagen te produceren en de productie-uren per dag te verhogen. Hierdoor kon tegemoet worden 
gekomen aan de vraag. Rond half mei kwamen veel spoedbestellingen binnen van FanoFineFood-klanten 
(vanwege te laag voorspelde vraag) en zeer hoge bestellingen. Men had het vermoeden dat klanten meer 
bestelden dat de voorspelde hoge vraag. Dit vermoeden werd bevestigd toen het weer omsloeg en de verkopen 
sterk daalden. Hierbij werden bestellingen geannuleerd of werd er door klanten verzocht geleverde producten 
terug te vervoeren. Bij FanoFineFood werd er omstreeks die tijd verder geproduceerd om de voorraden op te 
bouwen. Echter, de verwachte vraag was toen te hoog ingeschat, zodat de productie hoeveelheden aan het eind 
van de maand klein waren. 
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Schuitema DC 
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Figuur 6.4: stroomopwaartse en stroomanvaartse vraag van schakel Schuitema DC 

---stroomopw aarts 

- - - - - - - stroomafw aarts 

In bovenstaande grafiek kan men zien dat in mei de saladeproductie en saladeverkopen hoger zijn ten opzichte 
van de overige maanden. Daamaast blijken er ook andere pieken aanwezig te zijn (bijvoorbeeld in februari). 
Nader onderzoek leert dat deze pieken met name veroorzaakt worden door acties. Als men de actie aantallen 
verwijdert ( dit kan alleen gedaan worden voor de vraag stroomafwaarts, de actie aantallen voor de vraag 
stroomopwaarts wordt meestal over meerdere dagen verspreid, zodat onduidelijk is welke producten actie
artikelen zijn), krijgt men figuur 6.5. 
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Figuur 6.5: stroomanvaartse vraag van schakel Schuitema DC zonder acties 

Wederom is er in mei dezelfde hoge vraag door weersinvloeden waar te nemen, zoals bij FanoFineFood het 
geval is. Hierbij had men de vraag te laag ingeschat, zodat al begin mei aan FanoFineFood werd verzocht 
bepaalde leveringen eerder te leveren. In het midden van mei waren de hoeveelheden zodanig groot, dat iedere 
dag werd geleverd, waarbij leveringen binnen 24 uur plaatsvonden na bestelling (in plaats van 48 uur). In die 
periode werden ook veel nabestellingen geplaatst door Schuitema SMO's. Hierbij heeft men besloten, dat men, 
in plaats van de vraag van de Schuitema SMO's te volgen, bewust hogere voorraden gaat aanleggen . Dit is 
gedaan vanwege de hoge vraag en de feestdagen aan het eind van de maand. Daamaast vonden er ook 
substitutie-verkopen plaats, omdat out of stock situaties voorkwamen. Aan het eind van de maand was de 

Technische Universiteit Eindhoven 33 



vraag zo sterk gedaald, dat een bestelling werd geannuleerd en de volgende bestellingen veel kleiner waren. 
Hierdoor konden de te veel opgebouwde voorraden weg worden gewerkt. 

Schuitema SMO 
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Figuur 6.6: stroomopwaartse en stroomafwaartse vraag van schakel Schuitema SMO 

Hieruit blijkt dat de stroomopwaartse vraag groter is dan de stroomafwaartse vraag. Behalve door eventueel 
derving en diefstal, is een oorzaak van het grote verschil de betrouwbaarheid van de kassascanning. Het blijkt 
dat de kassascanninggegevens onbetrouwbaar zijn op een aantal zaken: 
• afgeprijsde verkochte artikelen worden niet gescand; 
• door menselijk gemak wordt vaak van even dure artikelen slechts een artikel gescand. Alleen het gescande 

artikel wordt dan geregistreerd als verkocht. 

Hierdoor zijn de geregistreerde verkopen via kassascanning minder dan de bestelhoeveelheden. Daamaast ziet 
men dat de vraag op een aantal dagen nul is, vanwege het beperkt aantal supermarkten in dit onderzoek. 

Desondanks, ziet men ook in deze grafiek een hogere vraag in mei, vanwege de weersinvloeden. Het 
bestelbeleid is hierbij voor de SMO's moeilijk in kaart te brengen, omdat ze met name op basis van ervaring 
bestellen. Hierbij wordt (soms) gebruik gemaakt van informatie over de weekomzetten per artikel. Uit 
gesprekken blijkt dat de Schuitema SMO's qua bestellingen vaak reactief reageren. In het begin van mei 
hadden de SMO's verwacht dat de vraag zal stijgen vanwege stijgende temperaturen . De SMO hield hiermee 
rekening door extra aandacht te besteden aan de salades . Zolang de verkopen echter niet stijgen, werd niet 
besloten meer dan normaal te bestellen. Pas als de schappen sneller dan verwacht minder producten bevatten, 
zullen ze meer bestellen dan normaal. 

6.3 Resume 

Uit de grafieken blijkt dat men bij een grotere onzekerheid (door gebrek aan informatie) de voorraden verhoogt. 
Hierbij valt met name op dat (succesvolle) acties veel variatie in de keten creeren. Het opslingereffect wordt 
tevens verhevigd, doordat iedere partij voorspellingen maakt op basis van eigen informatie. Hierbij is de 
kwaliteit van ieders informatie niet dezelfde. De kans is hierdoor groot dat iedere schakel andere verwachtingen 
krijgt in vergelijking met andere schakels . Dit kan weer verkeerde verwachtingen creeren voor de schakels 
stroomopwaarts in de keten. Uit bovenstaande onderzoek, blijkt verder dat met name de weersinvloeden een 
belangrijke rol spelen bij de salades. Het heeft zowel invloed op de vraag als op de onzekerheid van die vraag. 
Hierdoor is dan ook een grote opslingereffect in mei ontstaan in de keten. 
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7. PRODUCTIESYNCHRONISATIE 

In dit hoofdstuk worden altematieven beschreven die het opslingereffect bij productie kunnen verminderen en 
de criteria waarop deze altematieven worden beoordeeld. De invloed van elk altematief op de keten wordt 
gemeten om zodoende een altematief te selecteren. Daama zal beschreven worden hoe het geselecteerde 
altematief invloed heeft op de productie aansturing. Tenslotte zullen de opbrengsten en investeringen van het 
geselecteerde altematief aan bod komen. 

7. 1 Formu/eren alternatieven 

Op basis van de analyse van het opslingereffect, kan men verschillende altematieven ontwikkelen die een 
verbetering zijn van de huidige situatie. De altematieven moeten hierbij de productie op een betere manier 
synchroniseren met de daadwerkelijke vraag en grotere stabiliteit waarborgen voor een betere voorspelbaarheid 
van de vraag. Dit bereikt men door te voorspellen op basis van de vraag die zich dichter bij de consument 
bevindt en door voorspellingen te maken op basis van een langere tijdsperiode. 

De altematieven zijn hieronder weergegeven. 

Altematief 1: SMO-week (wekelijkse supermarktbestellingen) 
In dit altematief wordt de productie aansturing gebaseerd op de bestellingen van alle Schuitema SMO' s die 
hun bestellingen afgeven aan de vier Schuitema DC's. FanoFineFood zal op basis van de totale bestellingen 
een schatting maken van de te verwachten bestellingen voor volgende week. 

Altematief 2: SMO-dag (dagelijkse supermarktbestellingen) 
In dit altematief wordt de productie aansturing gebaseerd op de bestellingen van alle Schuitema SMO's die 
hun bestellingen afgeven aan de vier Schuitema DC's. FanoFineFood zal op basis van de totale bestellingen 
een schatting maken van de te verwachten bestellingen op een bepaalde dag in de toekomst. De verwachte 
vraag wordt dan als input gebruikt voor de productie aansturing. 

Altematief 3: Consument-week (wekelijkse consumentenverkopen) 
In dit altematief wordt de productie aansturing gebaseerd op de verkopen volgens de kassascanninggegevens. 
Deze gegevens worden geaccumuleerd en doorgegeven aan FanoFineFood. Op basis van de kassa-verkopen zal 
FanoFineFood een schatting maken van de verwachte vraag voor volgende week. 

Altematief 4: Consument-dag (dagelijkse consumentenverkopen) 
In dit altematief wordt de productie aansturing gebaseerd op de verkopen volgens de kassascanninggegevens. 
Deze gegevens worden geaccumuleerd en doorgegeven aan FanoFineFood. Op basis van de totale kassa
verkopen zal FanoFineFood een schatting maken van de verwachte vraag van de consument op een bepaalde 
dag in de toekomst. De verwachte vraag wordt dan als input gebruikt voor de productie aansturing. 

In onderstaande tabel zijn de altematieven weergegeven. In de huidige situatie bepaalt men de productie 
aansturing op basis van (o.a .) de orders van Schuitema DC op dagniveau. 

Tabet 7.1: alternatieven 
Schuitema DC 

Dag 
Week 
0: 

0 

huidige situatie 

SMO 
X 
X 

Consument 
X 
X 

X: te onderzoeken altematieven 
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7.2 Formuleren criteria 

Voor elk alternatief client bepaald te worden wat de belangrijkste effecten zullen zijn in de keten als het 
alternatief daadwerkelijk geiinplementeerd wordt. De criteria, waarop de alternatieven geselecteerd worden, 
ZlJn : 
• instabiliteit; 
• out of stock; 
• derving; 
• voorraad; 
• versheid. 

Hieronder wordt uitgelegd wat de invloed van elke criteria is op de keten . 

Jnstabiliteit 
Er is gebleken dat de variatie van de vraag stroomopwaarts groter is dan stroomafwaarts . Als de variatie in 
elke schakel van de keten wordt versterkt, dan heeft cl.it tot gevolg dat de variatie van de vraag aan het begin 
van de keten het grootst is. In de huidige situatie zou dat betekenen dat FanoFineFood voorspellingen maakt, 
waarbij het betrouwbaarheidsinterval van die voorspellingen het grootst is. Met andere woorden de 
voorspellingen zouden dan het minst nauwkeurig zijn. Door de voorspellingen te baseren op de vraag van 
Schuitema SMO of de consument (in plaats van de vraag van Schuitema DC), verandert ook de 
nauwkeurigheid van de voorspellingen. Als de variatie van de vraag door elke schakel wordt vergroot, betekent 
cl.it dat voorspellingen op basis van informatie stroomafwaarts accurater zijn . Om eenduidig te zijn met 
betrekking tot instabiliteit, wordt instabiliteit gedefinieerd als: 'de mate waarin de variatie van de vraag 
stroomopwaarts vergroot wordt ten opzichte van de variatie van de vraag stroomafwaarts '. 

Out of stock 
Out of stock van een product heeft direct invloed op de consumentenservice. Als een consument het verlangde 
artikel niet vindt, daalt de consumentenservice. Hierbij is een out of stock situatie in de rest van de keten 
minder van belang, doordat de consument hier niets van merkt en dus de consumentenservice niet daalt. De 
ketenkosten zouden hierbij we! kunnen stijgen doordat spoedbestellingen noodzakelijk zijn. De 
leverbetrouwbaarheid is echter heel hoog bij FanoFineFood (99% op colli-niveau) en eventuele incomplete 
leveringen worden, na overleg, bij de volgende leveringen extra geleverd. Bij Schuitema worden geen 
maatregelen genomen bij een out of stock situatie. Derhalve wordt out of stock gedefinieerd als : 'de 
hoeveelheid producten in gewicht die verkocht had kunnen worden aan de consument als ze beschikbaar waren 
geweest' . 

Derving 
Derving ontstaat wanneer een product de keten verlaat dat niet verkocht is aan de consument. Hierbij kan bij 
de fabrikant derving ontstaan doordat de inteme houdbaarheidsdatum wordt overschreden. Bij de Schuitema 
DC's kan derving ontstaan doordat producten de inteme houdbaarheidsdatum overschrijden oftegen een lagere 
prijs worden verkocht. Bij de winkelformules van Schuitema kan ook derving optreden door het overschrijden 
van de houdbaarheidsdatum of afprijzen vanwege het bijna overschrijden van de houdbaarheidsdatum. Het 
percentage derving wordt dus gedefinieerd als: 'het totale gewicht aan producten die gederfd is, doordat het 
product: 
• onverkocht de keten verlaat door overschrijding houdbaarheid; 
• verkocht wordt tegen een gereduceerde prijs vanwege het bijna overschrijden van de houdbaarheid. 

Voorraad 
De voorraadhoogte in de keten heeft invloed op de ketenkosten, omdat geinvesteerd moet worden in die 
voorraad. Deze investeringen kunnen dan niet voor andere doeleinden gebruikt worden . De kosten die dan 
gemaakt worden zijn de rentekosten van de voorraad. 
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Versheid 

Voor de keten is het van belang dat het product zo snel mogelijk in de schappen van de Schuitema SM O's Iigt. 
Hierdoor zal de kans op derving afhemen. Daamaast zal bij gelijkblijvende omstandigheden de consument het 
product !anger kunnen bewaren. Het criterium 'versheid' geeft een indicatie van de snelheid. De versheid wordt 
gedefinieerd als: 'de resterende houdbaarheid van het product na plaatsing in schap van de SMO' . 

Op basis van de resultaten kan een uitspraak worden gedaan welk altematief het beste is. Daamaast wordt 
bekeken in hoeverre het altematief te implementeren is in de huidige situatie. Hieruit kan men dan het 
altematief selecteren die, gegeven de beperkingen en mogelijkheden binnen de huidige keten, een goede balans 
kan maken tussen kosten en baten. 

7.3 Criteria 

In deze paragraafwordt de onderzoeksopzet van elk criteria beschreven en de resultaten van elk onderzoek. 

7.3.1 Instabiliteit 
Onderzoeksopzet 
De instabiliteit is omschreven als de mate waarin de variatie van de vraag stroomopwaarts vergroot wordt 
doorgegeven ten opzichte van de vraag stroomafwaarts . Hierbij speelt de standaarddeviatie een belangrijke rol: 
de standaarddeviatie geeft aan in hoeverre waarden afwijken van het gemiddelde. De instabiliteit van elke 
schakel in de keten kan dan gemeten worden door de standaarddeviatie van de vraag stroomopwaarts te 
vergelijken met de standaarddeviatie van de vraag stroomafwaarts voor elke schakel in de keten. Door 
vervolgens het quotient te bepalen van de standaarddeviatie stroomopwaarts en stroomafwaarts, kan de 
instabiliteit van die schakel bepaald worden. Om de bijdrage van elke schakel aan het opslingereffect in de 
keten te kunnen bepalen dient voor elke schakel de ingaande stroom goederen (stroomopwaarts) vergeleken te 
worden met de uitgaande stroom goederen (stroomafwaarts). Daamaast moet rekening worden gehouden dat 
elke salade niet evenveel bijdraagt aan het totale opslingereffect. Salades met een hoge gemiddelde vraag 
hebben meer invloed op de opslingering dan salades met een lage gemiddelde vraag. Hiervoor zijn de gegevens 
gebruikt uit het onderzoek naar het opslingereffect. Het verschil is dat het opslingereffect per week wordt 
berekend. De berekening ziet er dan als volgt uit: 

Dm;x : gemiddelde vraag in kg voor product x bij schakel FanoFineFood 
Ddc,x : gemiddelde vraag in kg voor product x bij schakel Schuitema DC 
Dsmo,x : gemiddelde vraag in kg voor product x bij schakel Schuitema SMO 

am;x: wegingsfactor voor product x bij schakel FanoFineFood 
adc,x : wegingsfactor voor product x bij schakel Schuitema DC 
a smo,x : wegingsfactor voor product x bij schakel Schuitema SMO 

cr = ✓(nI.y2- (I.y)2/ (n(n-1)), n = aantal waamemingen per week (>O), y = waargenomen vraag op dagj 
crinfff,;,x: standaarddeviatie van de ingaande stroom product x voor schakel FanoFineFood in week i. 
cr0 ;tm;;,x: standaarddeviatie van de uitgaande stroom product x voor schakel FanoFineFood in week i. 

crindc,i,x: standaarddeviatie van de ingaande stroom product x voor schakel Schuitema DC in week i. 
cr0 ;tm;;,x: standaarddeviatie van de uitgaande stroom product x voor schakel Schuitema DC in week i. 
crinsmo,;,x: standaarddeviatie van de ingaande stroom product x voor schakel Schuitema SMO in week i. 
cruitsmo,;,x: standaarddeviatie van de uitgaande stroom product x voor schakel Schuitema SMO in week i. 

Im;;: instabiliteit van schakel FanoFineFood in week i 
Ide,;: instabiliteit van schakel Schuitema DC in week i 
lsmo,i: instabiliteit van schakel Schuitema SMO in week i 
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Ismo,i = L ( <Xsmo,x * I smo,~x) 

x=O 

Opmerking over het bepalen van de cr: 

Binnen de keten zijn afspraken gemaakt over de bestelprocedures van elke schakel. Hierdoor vindt op bepaalde 
dagen geen bestellingen plaats . In de geest van de instabiliteit dragen deze 'nul-bestellingen' niet bij aan de 
keteninstabiliteit. Derhalve moeten deze 'nul-bestellingen' niet meegenomen worden in het bepalen van de 
standaarddeviatie. 

Opmerking over dag j: 
Voor alle schakels is gekeken naar de dagen maandag tot en met zaterdag. De dagen waarbij de vraag 
(stroomopwaarts en/of stroomafwaarts) nul is, zijn niet meegenomen in de berekeningen. 

Resultaten 
In figuur 7 .1 wordt de instabiliteit van elke schakel en de keten weergegeven in de weken 5 tot en met 23. In 
onderstaande tabel staat de gerniddelde instabiliteit weergegeven van elk ketenpartner en de keten (zie bijlage I 
voor meer informatie). 
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Figuur 7.1: instabiliteit 

Tb 17 2 a e . : germ e e msta 1 1te1t ·ctd Id . bT . 

Schakel Instabiliteit 
FanoFineFood 1,23 
Schuitema DC 2,73 
Schuitema SMO 2,09 
Totaal 7,04 

--Fanofinefood 

--Schuitema DC 

Schuitema SMO 

--Keten 

Op basis van tabel 7.2 is de gemiddelde keteninstabiliteit 7,04 (=l,23*2,73*2,09) Als men, in plaats van de 
Schuitema DC bestellingen, gebruik maakt van de bestellingen van de Schuitema SMO's of van de 
consumentenverkopen voor het bepalen van de productieplanning zal er een wijziging optreden in de stabiliteit 
in de hele keten . Bij het voorspellen op basis van de Schuitema SMO orders zal de instabiliteit van de 
Schuitema DC's verwijderd worden. De instabiliteit die dan vervolgens optreedt is weergegeven in 
onderstaande grafiek: 
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Figuur 7.2: instabiliteit Schuitema SMO-bestellingen 

Door gebruik te maken van de vraag van geaggregeerde SMO-bestellingen, wordt de instabiliteit die door 
Schuitema DC (2, 73) veroorzaakt wordt verwijderd. De keteninstabiliteit wordt dan gereduceerd met 
[(1,23*2,09-7,04)/7,04*100=]63,5%. 
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Bij het gebruik maken van de consumentenverkopen zal de instabiliteit van de Schuitema DC's en Schuitema 
SMO's veiwijderd worden. De instabiliteit die dan vervolgens optreedt is weergegeven in onderstaande 
rafiek: 
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Figuur 7.3: instabiliteit kassascanning 
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Door gebruik te maken van de vraag van geaggregeerde supermarktbestellingen, wordt de instabiliteit die door 
Schuitema DC (2,73) en Schuitema SMO (2,09) veroorzaakt wordt veiwijderd. Dit heeft als gevolg dat de 
keteninstabiliteit gereduceerd wordt met [(1,23-7,04)/7,04*100=]82,5%. 

Op basis van bovenstaande informatie kan geconcludeerd worden, dat de vraag stroomafwaarts stabieler is. 
Als men deze informatie zou gaan gebruiken, in plaats van de bestellingen van Schuitema DC, zullen de 
voorspellingen accurater zijn . 

7 .3.2 Out of stock 
Onderzoeksopzet 
Een out of stock situatie treedt op wanneer de klant van een schakel een product bestelt, die niet wordt 
geleverd. Een out of stock heeft echter daadwerkelijk gevolgen als de consument het product niet kan vinden in 
de schappen. Een out of stock situatie moet dus alleen bij de Schuitema SMO's worden gemeten, omdat het 
daar pas gevolgen heeft voor de consumentenservice. Hiervoor zijn out of stock gegevens verzameld van alle 
Schuitema SMO's die out of stock registreren. In dit onderzoek wordt uitgegaan van het belang voor de keten 
en wordt onderzocht wat het gewicht in kilogrammen is aan aardappelhoudende salades dat extra verkocht had 
kunnen worden als geen out of stock was ontstaan. 

Resultaten 
Uit onderzoek blijkt dat niet alle Schuitema SMO's out of stock registreren, daamaast wordt voor door 
Schuitema een andere definitie gehanteerd dan in dit onderzoek (zie bijlage J) . Hierdoor is het noodzakelijk dat 
enige vragen worden beantwoord, alvorens een uitspraak kan worden gedaan over de geschatte out of stock bij 
alle Schuitema SMO's. 

Hoe fang duurt een gemiddelde out of stock bij de Schuitema SMO 's _? 

De gemiddelde bestelfrequentie van de Schuitema SMO is volgens Schuitema (zie bijlage K) drie keer per 
week, waarbij men pas bij het bestellen controleert of out of stock is opgetreden. Als de gemiddelde Schuitema 
SMO zes dagen in de week geopend is, heeft dit als gevolg dat een out of stock gemiddeld twee dagen duurt. 
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Hoe dtent de out of stock voor elk product berekend te worden? 
Net als bij de analyse van de instabiliteit is de gemiddelde vraag in kg van een product een belangrijke 
gegeven. Door deze wegingsfactor toe te passen, kan men de juiste waarde schatten van elk product in termen 
van 'gemiste verkopen' . Hierbij is uitgegaan van de wegingsfactor die gebruikt is voor Schuitema DC bij het 
opslingereffectonderzoek. Deze wegingsfactor gaat namelijk uit van alle Schuitema SMO's in Nederland in 
plaats van vier Schuitema SMO's. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de wegingsfactor groter. 

Welke Schutte ma SMO 's regtstreren out of stock? 
Uit nader onderzoek blijkt dat de discipline van out of stock meting bij Schuitema SMO's niet optimaal is. 
Ongeveer 30% van de ondememers verricht de metingen en 6%-8% doet dit minstens een keer per week. Deze 
Schuitema SMO's hebben hierbij relatief minder out of stock situaties ten opzichte van de gemiddelde 
Schuitema SMO. Om de validiteit van de gegevens te waarborgen zijn alleen de gegevens van de ondememers 
gebruikt die regelmatig metingen verrichten. Dit is (geschat) 6% van alle Schuitema SMO's. Als men een 
schatting wil hebben van de out of stock bij alle Schuitema SM O's, dient men de berekende out of stock (van 
de Schuitema SMO's die regelmatig out of stock meten) te vermenigvuldigingen met (100/6=) 17. 

Rekening houdend met de bovenstaande aannames, staat in onderstaande grafiek de out of stock (zie bijlage L) 
in kg per week weergegeven, geaggregeerd voor alle Schuitema SMO's. 
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Figuur 7.4: out of stock bij Schuitema SMO's 

In de onderzochte (week 5 tot en met week 24) periode werd ongeveer 500.000 kg van de salades, die in dit 
onderzoek zijn geselecteerd door Schuitema SMO's afgenomen. Het percentage out of stock is dus 
(27678/500.000xl00=)5,5%. Volgens ketenpartners is dit een conservatieve schatting, omdat de meeste out of 
stock optreedt in de zomer door hoge vraag en meer onzekerheid (net zoals bij opslingeringen). Als men out of 
stock (op schaal) vergelijkt met de keteninstabiliteit, verkrijgt men figuur 7.5. 
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Figuur 7 .5: out of stock en keteninstabiliteit 
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Uit bovenstaande grafiek valt op te maken dat weersinvloeden zowel invloed hebben op de instabiliteit als out 
of stock, zoals beweerd wordt door de ketenpartners (zie week 20 ten opzichte van andere weken) . Verder 
blijkt uit gesprekken met Schuitema SMO's dat zij vaak pas meer gaan bestellen als de verkopen stijgen. 
Doordat de levertijd een dag is en de bestelfrequentie gemiddeld drie keer per week is, kunnen de bestelde 
producten niet direct geleverd worden. Met de hogere vraag neemt dus ook de kans op out of stock toe. 
Daamaast blijkt dat 8,6% van de out of stock veroorzaakt wordt door incomplete levering van Schuitema DC. 
Bij de overige 91,4% werden de leveringen compleet geleverd en is toch out of stock ontstaan bij de Schuitema 
SMO. Dit betekent <lat het overgrote deel van de out of stock veroorzaakt wordt door een hogere vraag dan 
verwacht bij de ondememers of door een bestelbeleid bij een aantal Schuitema SM O's, die niet snel genoeg op 
de vraag kan reageren. Bij implementatie van een altematief kan dus een reductie van het aantal out of stock 
situaties plaatsvinden van gemiddeld 8,6%. 

7.3.3 Derving 

Onderzoeksopzet 
Anders dan bij het out of stock onderzoek dient de derving in alle schakels van de keten gemeten te worden. Dit 
vanwege het feit dat derving onnodige extra ketenkosten genereert, ongeacht bij welke schakel de derving 
ontstaat. De derving kan namelijk vermeden worden door niet/minder te produceren of niet/minder te bestellen. 
Hierdoor kunnen vele kosten (bv. handlingskosten, grondstofkosten, verpakkingskosten, arbeidskosten, 
transportkosten) bespaard worden. Het is noodzakelijk informatie met betrekking tot derving te verzamelen bij 
FanoFineFood, Schuitema DC en Schuitema SMO 's. Voor het bepalen van het dervingpercentage bij 
supermarkten is gebruik gemaakt van de gegevens van een onderzoek uitgevoerd bij de Schuitema 
supermarkten8

. Hierbij was het dervingpercentage9 10% (met nadruk moet gezegd worden dat het hier om drie 
supermarkten gaat die over een periode van vier weken is geregistreerd, zodat de resultaten indicatief zijn) . In 
het onderzoek werden behalve de salades van FanoFineFood ook overige leveranciers betrokken. 

Resultaten 
Voor een beperkte periode zijn gegevens verzameld over de derving. De resultaten (zie bijlage M) zijn dat bij 
FanoFineFood (0,01 % over januari tot en met juni) en bij Schuitema DC (1,4% over half mei tot en met half 
juni, als men alleen de aandacht richt op de afgeprijsde producten en 0% als men alleen de aandacht richt op 
producten die onverkocht de keten verlaten wegens het overschrijden van de houdbaarheid) het 
dervingpercentage laag is. Uit gesprekken met ketenpartners en waamemingen in de supermarkt bestaat het 

8 Bron: afstudeerverslag R.F. de Wolff 
9 Definitie dervingpercentage = derving in aantallen CE/ (derving in aantallen CE+ verkochte aantallen CE) 
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vermoeden dat het dervingpercentage bij de supermarkten veel hoger ligt, vanwege de instabiliteit in de keten 
die onzekerheid veroorzaakt. De derving zou door implementatie van een altematief de derving bij 
FanoFineFood en de DC's van Schuitema kunnen verlagen. Onduidelijk is de verlaging bij de Schuitema 
SMO's, doordat de ondememers zelf de bestelhoeveelheden bepalen. Mogelijk zou het percentage derving 
kunnen dalen vanwege een kleinere hamster-effect door minder out of stocks. 

7 .3.4 Voorraad 
Onderzoeksopzet 
De ketenvoorraad wordt bepaald door bij alle schakels in de keten het voorraadniveau te meten. Dit betekent 
dat de voorraad bij FanoFineFood, Schuitema DC en Schuitema SMO wordt gemeten. 

Resultaten 
1. Voorraad FanoFineFood 
Het voorraadniveau voor alle salades bij FanoFineFood is drie dagen (500.000/60.000.000*365 dagen, zie 
beschrijving FanoFineFood). Gemiddeld wordt er vier keer per week een salade geproduceerd en verzorgt 
FanoFineFood vijf dagen per week leveringen aan haar klanten. Het gemiddelde voorraadniveau om het 
verschil van bestelfrequentie tussen de ingaande en uitgaande stroom te overbruggen is: (1,25-1)/2 = 0,125 
dagen10

• Dit betekent dat men een veiligheidsvoorraad aanhoudt van maximaal (3-0,125=)2,875 dagen bij 
FanoFineFood. 

2. Voorraad Schuitema DC 
Het voorraadniveau bij Schuitema is gemiddeld drie dagen (zie bijlage N). De Schuitema DC's krijgen 
gemiddeld drie keer per week een levering van FanoFineFood en verzorgen vijf dagen per week een levering 
aan de Schuitema SMO's. Het gemiddelde voorraadniveau om het verschil van bestelfrequentie tussen de 
ingaande en uitgaande stroom te overbruggen is: (1,67-1)/2 = 0,33 dagen . Dit betekent dat men een 
veiligheidsvoorraad aanhoudt van maximaal (3-0,33=)2,66 dagen bij Schuitema. 

3. Voorraad Schuitema SMO 
Doordat elke Schuitema SMO zelf de bestelhoeveelheden beslist bij een bestelling, is het van belang het 
voorraadniveau te bepalen bij alle SMO's. Om dit zo betrouwbaar mogelijk te meten is de medewerking nodig 
van alle Schuitema SMO's . Vanwege de complexiteit en de beperkte tijdsduur van dit onderzoek is dit 
achterwege gelaten. 

Nieuwe voorraadniveau van FanoFineFood bij implementatie altematieven 
De veiligheidsvoorraad bij FanoFineFood is maximaal 2,875 dagen. Veiligheidsvoorraad wordt met name 
opgebouwd tegen onzekerheid. Hierbij wordt de onzekerheid uitgedrukt in cr . Voor de altematieven is berekend 
wat de reductie zal zijn van cr (63,5% en 82,5%) en dus kan ook de reductie in voorraadniveau berekend 
worden. 
Door gebruik te maken van de geaggregeerde supermarktbestellingen kan de voorraad bij FanoFineFood 
gereduceerd worden van drie dagen tot [0,125+(1-0,635)*2,875=) 1,2 dagen 11

. Als men gebruik maakt van de 
consumentenverkopen kan de voorraad gereduceerd worden tot [0,125+(1-0,825)*2,875=) 0,6 dagen. 

10 Voorbeeld: als men een levering per week krijgt en vijf dagen per week moet uitleveren, dan is de gemiddelde 
levering de vraag van 5 dagen en de gemiddelde uitlevering de vraag van 1 dag. Het gemiddelde 
voorraadniveau is dan (5-1)/2 = 2 dagen (dit geldt alleen als de leverfrequentie gelijk is aan of kleiner is dan de 
uitleverfrequentie). 

11 Dit is de maximale reductie bij FanoFineFood voor Schuitema alleen, waarbij een lever- en 
productiebetrouwbaarheid van 100% geldt. 
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Nieuwe voorraadniveau van Schuitema bij implementatie altematieven 
De veiligheidsvoorraad bij Schuitema is maximaal 2, 17 dagen. 
Door gebruik te maken van de geaggregeerde supermarktbestellingen kan de voorraad bij Schuitema 
gereduceerd worden van drie dagen tot [0,33+(1-0,635)*2,67=] 1,3 dagen 12

• Als men gebruik maakt van de 
consumentenverkopen kan de voorraad gereduceerd worden tot [0,33+(1-0,825)*2,67=] 0,8 dagen. 

7.3.5 Versheid 
Onderzoeksopzet 
De versheid van een product dat in het schap ligt is met name afhankelijk van de voorraadhoogtes bij 
FanoFineFood en Schuitema DC's: hoe kleiner de voorraden, hoe sneller een product door de keten gaat en dus 
met een hogere versheid de schappen bij de Schuitema SMO's bereikt. Doordat informatie over de 
voorraadreductie beschikbaar is, kan tevens achterhaald worden wat de verbetering is van de versheid. 

Resultaten 
Uitgaande van een houdbaarheid van 32 dagen voor aardappelhoudende salades na productie, een 
transportduur van 1 dag bij zowel FanoFineFood als Schuitema DC's en voorraadniveau van drie dagen bij 
FanoFineFood en Schuitema DC, heeft een aardappelhoudende salade een gemiddelde houdbaarheid van (32-
3-1-3-1=) 24 dagen bij aankomst in de schappen. 

Door gebruik te maken van informatie over supermarktbestellingen wordt de versheid van het product verlengd 
met maximaal (3-1 ,2+3-l,3=) 3,5 dagen. Dit is een verbetering van (3,5/24*100=)14,6%. Door gebruik te 
maken van informatie over consumentenverkopen wordt de versheid van het product verlengd met maximaal 
(3-0,6+3-0,8=) 4,6 dagen. Dit is een verbering van (4,6/24*100=)19,2%. 

7.3.6 Mogelijkheden en beperkingen keten 
Na de kwantitatieve analyse moet ook een kwalitatieve oordeel worden gemaakt over de mogelijkheden en 
beperkingen binnen de keten. 

FanoFineFood 
Dagelijkse productieplanning 
FanoFineFood plant dagelijks de productie. Hierbij is een snelle reactietijd en flexibiliteit in de keten 
noodzakelijk vanwege de grote onzekerheid in de vraag en de korte houdbaarheid van de producten. Het is 
hierbij dus gewenst dat de onzekerheid (lees: instabiliteit) in de vraag maximaal wordt gereduceerd, terwijl men 
iedere dag over de meest recente informatie beschikt om zodoende de productieplanning aan te kunnen passen. 

Schuitema DC 
Supermarktbestellingen op dagniveau 
In de huidige situatie zijn de bestellingen van de Schuitema SMO's zowel op dagniveau als op weekniveau 
beschikbaar. 

Schuitema SMO 
Kassascanning op weekniveau 
Zes dagen per week worden producten door consumenten gekocht die via de kassascanning worden 
geregistreerd. De kassascanning is hierbij niet gelijk aan de vraag van de consumenten, omdat een out of stock 
situatie leidt tot geen verkopen terwijl de vraag wel aanwezig is . Daamaast wordt de betrouwbaarheid van de 
data verlaagd doordat niet alle artikelen worden gescand. Een verdere beperking van het systeem is dat de 
gegevens geaggregeerd over een week worden opgeslagen en dan pas naar Schuitema Amersfoort worden 

12 Dit is de maximale voorraadreductie bij Schuitema, waarbij een lever- en bestelbetrouwbaarheid van 100% 
geldt. 
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verstuurd. Hierdoor zijn de kassascanninggegevens alleen beschikbaar op weekniveau en zijn de geregistreerde 
gegevens gelijk aan of lager dan de consumentenvraag. Zie bijlage O voor meer informatie. 

Positie Schuitema SMO 's 
De relatie tussen Schuitema en de Schuitema SMO's is gebaseerd op het principe van het vrijwillig filiaal 
bedrijf, hetgeen resulteert in een koppeling van de belangen van Schuitema en de Schuitema SMO's. 
Schuitema koopt haar goederen voor de Schuitema SMO centraal in via TSN. Vervolgens is het aan de 
Schuitema SM O' s welke producten ze willen afuemen en de hoeveelheid colli voor elk product. 

7.4 Keuze alternatief 

Op basis van de kwantitatieve analyse, kan geconcludeerd worden dat de meeste voordelen worden behaald bij 
het altematief 'dagelijkse consumentenverkopen' . De instabiliteit wordt hierbij tot het minimum gereduceerd, 
terwijl men op basis van de informatie de productie aansturing iedere dag kan aanpassen. Echter, door de 
beperkingen in de keten heeft in de huidige situatie het altematief 'dagelijkse supermarktbestellingen ' de 
grootste voorkeur. Hierdoor hoeven bij de implementatie geen (hoge) investeringen te worden gedaan om de 
kassascanninggegevens op dagniveau weer te geven. Hoewel een gedeelte van het opslingereffect gehandhaafd 
blijft, levert dit altematief significant ook veel voordelen op: 
• reductie van keteninstabiliteit met 63,5%; 
• geschatte reductie van 8,6% van de totale out of stock; 
• mogelijke verlaging van derving bij Schuitema SMO's; 
• verlaging van voorraad bij FanoFineFood van 3 tot 1,2 dagen en bij Schuitema DC's van 3 tot 1,3 dagen; 
• versheid van product wordt verbeterd met maximaal 14,6%; 
• binnen de huidige keten mogelijk; 
• weinig investeringen vanwege de reeds beschikbare informatie. 

7.5 lnrichting keten bij geselecteerde alternatief 

In deze paragraaf wordt bekeken hoe de keten client te worden ingericht voor het geselecteerde altematief, 
daamaast wordt ingegaan op de inrichting van de productie aansturing van FanoFineFood. Het geselecteerde 
altematief heeft met name betrekking op de relatie tussen de schakel FanoFineFood en de schakel Schuitema 
DC. De relatie tussen Schuitema DC en Schuitema SMO verandert niet. 
In onderstaande tabel staat de chronologie van planning tot uitlevering verkort weergegeven in de huidige 
situatie (dus met een productiedoorlooptijd en levertijd van maximaal 48 uur voor aardappelhoudende 
salades). 

Tbl73d a e .. oor ooptIJ en ano me oo en cuutema ··ct F p · F d S 1 . DC h .di w 1ge s1tuat1e 
Da21 Da22 Da23 Da24 Da2S Da26 

Productiedoorlooptijd Plannen Voorbe- Produceren 
FanoFineFood werken &Afvullen 
Klantenorderdoorlooptijd Bestellen Order- Afleveren bij 
FanoFineFood picken Schuitema DC 
Orderdoorlooptijd Bestellen & Afleveren bij 
suoermarkt orderpicken Schuitema SMO 

Als men zodanig wil gaan opereren dat de productie wordt aangestuurd door supermarktbestellingen in plaats 
van Schuitema DC-bestellingen, dan client FanoFineFood invloed te hebben op de bestellingen van de 
Schuitema DC (en dus ook inzicht te hebben in de voorraden van Schuitema DC). In deze situatie zien de 
doorlooptijden er als volgt uit: 
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Tbl74d a e .. oor oopt1J, n ano me o en c mtema .. de F F" F od S h . 11 voorsoe en met suoermar ste mgen Deb·· 11 ktbe Ir 
Da21 Da22 Da23 Da24 Da25 

Productiedoorlooptijd Plannen Voorbe- Produceren 
FanoFineFood werken &Afvullen 
Klantenorderdoorloopti jd Orderpicken Afleveren bij 
FanoFineFood Schuitema DC 
Orderdoorlooptijd supem1arkt Bestellen & Afleveren bij 

orderpicken Schuitema SMO 

Doordat in de gewijzigde situatie al op dag 1 wordt bepaald wat door de Schuitema DC's besteld wordt, 
vervalt de doorlooptijd die het bestellen van een Schuitema DC inneemt en kan begonnen worden met 
orderpicken bij FanoFineFood. De chronologie van handelingen is dan als volgt: 

Dag 1 
Bij het plannen van de productie, zijn gegevens verzameld van de geaggregeerde verzamelde bestellingen tot en 
met dag O. Op basis van deze gegevens wordt dan voorspeld wat men verwacht dat er gepickt zal worden op 
dag 4 bij een Schuitema DC en past men de productie hoeveelheden daarop aan. 

Dag2 
De productieplanning van dag 1 wordt ten uitvoer gebracht (voorbewerking). 

Dag 3 
De productieplanning van dag 1 wordt ten uitvoer gebracht (productie en afvullen). De producten worden dan 
gepickt en dezelfde avond of de volgende morgen vervoerd naar de Schuitema DC's. 

Dag4 
De goederen worden afgeleverd bij de betreffende Schuitema DC en in de voorraden opgenomen. In de loop 
van de dag worden de betreffende goederen gepickt. 

Dag 5 
De gepickte goederen worden getransporteerd en arriveren bij de SMO's. 

In deze scenario wordt ervan uitgegaan dat iedere dag beleverd wordt. Uit gesprekken met overige 
ketenpartners blijkt dat dit pas efficient genoeg is als men minimaal 10.000 kg vervoert per keer (voile 
vrachtwagen) . Dit heeft als gevolg dat het vervoerde gewicht per jaar minimaal (10x5x52=)2600 ton is per 
DC. In de huidige situatie wordt 2200 (10% van alle verkochte FanoFineFood-salades) ton door Schuitema 
afgenomen. Per Schuitema DC wordt er dus gemiddeld 550 ton vervoerd. Het tekort aan gewicht kan men via 
de volgende manieren oplossen: 

• gebundelde levering van een aantal koelvers-leveranciers aan de betreffende Schuitema DC; 
• verlaging van leverfrequentie, zodat het vereiste minimale gewicht daalt. Hierdoor dienen wel de 

voorspellingen te worden aangepast (b.v. de vraag van 2 dagen voorspellen in plaats van 1 dag); 
• nationale DC, waarbij de leveringen van alle Schuitema DC's naar een plek worden gezonden. Van daaruit 

worden ze naar de desbetreffende DC's verzonden inclusief overige goederen. 

Voorspellingen 
De productie aansturing dient gebaseerd te zijn op de vraag van alle klanten exclusief Schuitema en de 
voorspelling van de vraag van Schuitema. Wat betreft de voorspellingen zelf van de vraag van SMO's zijn 
binnen de literatuur verschillende technieken beschikbaar. Echter, men moet zich realiseren dat historische 
kwantitatieve gegevens slechts een deel van de voorspellingen kunnen vormen. Ook andere data, zoals acties 
e.d. moet men gebruiken. Een voorspelling kan opgedeeld worden in de volgende componenten: 
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1. 'Normale' dagvraag 
Dit betreft de vraag die ontstaat zonder 'speciale' gebeurtenissen en inclusief seizoensinvloeden. Dit is de 
vraag waarmee met behulp van voorspeltechnieken een voorspelling kan worden gemaakt. 

2. Acties 
Bij acties dienen afspraken te worden gemaakt met Schuitema. De afspraken houden hierbij in dat actie
bestellingen van de supermarkten ruim van tevoren bekend zijn en deze op tijd aanwezig moeten zijn in de DC 
(voordat de actie-leveringen plaatsvinden). Hierbij is het schatten van de supermarktaantallen lastig. Behalve 
de salade-actie zelf, kunnen acties van andere producten een verhoging of verlaging van de vraag bij salades 
veroorzaken. Acties hebben dus drie verschillende invloeden op de vraag: 

a. soort actie 
Afhankelijk van de soort actie, kan de vraag groot zijn. Men kan hierbij denken aan het verschil tussen een 
landelijke actie, waarbij TV-reclame en advertenties worden ingezet ten opzichte van een lokale stunt. 

b. katalyserende actie 
Acties van bepaalde producten kunnen tot gevolg hebben dat de vraag van salades stijgt. Men kan hierbij 
denken aan actie met toastjes. 

c. kannibaliserende actie 
Acties van bepaalde producten kunnen tot gevolg hebben dat de vraag van salades daalt. Men kan hierbij 
denken aan een salade actie van een concurrent. 

Hiervoor dient dus ook informatie te worden verzameld, teneinde een goede voorspelling te kunnen maken. 

3. Weersinvloeden 
Uit ervaring en onderzoek (week 20) is gebleken dat tussen 25 graden Celsius en 29 graden Celsius de 
saladeverkopen explosief stijgen (meer dan verdrievoudiging van de vraag). Er moeten hierbij twee 
voorspellingen worden gemaakt voor de productie aansturing: 
• het voorspellen van het weer; 
• het voorspellen van de vraag van de SMO's tijdens dat weer. 

Om het opslingereffect te verminderen, dienen afspraken te worden gemaakt, waarin FanoFineFood en 
Schuitema gezamenlijk voorspellen wat de verwachte vraag zal zijn. Daamaast is flexibiliteit bij beide partijen 
van belang: binnen enkele dagen moet de productie- en pickcapaciteit verveelvoudigd kunnen worden om te 
voldoen aan de vraag. 

4. F eestdagen en vakanties 
Feestdagen en vakanties kunnen een negatieve ofpositieve invloed hebben op de vraag. Men kan hierbij denken 
aan de massale uittocht van mensen naar het buitenland tijdens vakanties, waardoor minder consumenten 
binnen Nederland winkelen. Daamaast is een geografische verplaatsing van de vraag binnen Nederland ook 
mogelijk (bv. stijging van de vraag naar salades in toeristensteden, tijdens het toeristenseizoen). Ook deze data 
is uit historische gegevens te halen. Men kan als voorspelling gebruiken dat bij een bepaalde feestdag of 
vakantie de vraag naar salades met een bepaald percentage stijgt ten opzichte van de normale vraag. 

Als men bovenstaande gebeurtenissen kan ontleden, kan voor ieder gebeurtenis voorspellingen worden 
gemaakt. 

Hieronder is voor een product beschreven hoe de voorspellingen worden bepaald en de invloed daarvan op de 
productie aansturing. Hiervoor is van een product de bestellingen van de Schuitema DC's (huidige situatie) en 
de bestellingen van Schuitema SMO's (aanbevolen situatie) verzameld. Alleen de gegevens van de 'normale ' 
dagvraag zijn gebruikt. Zie tabel 7.5 voor de gegevens . 
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Tb 17 5 a e . : gegevens be 11· ste mgen van SMO' sen s chmtemaD C 's 
SMO DC 
45 110 SMO DC 
44 65 Som 1900 2110 
54 45 Gemiddelde 54,88 74,42 
61 35 Stdev 16,87 34,51 
34 vc 0,31 0,46 
59 150 Gemiddelde stdev vc 
57 40 SMO DC SMO DC SMO DC 
55 70 Maandag 46,29 100,71 18,87 40,15 0,41 0,40 
95 45 Dinsdag 53,29 73,57 7,32 35,08 0,14 0,48 
5 Woensdag 55,00 61 ,43 9,11 26,10 0,17 0,42 
57 75 Donderdag 73,29 65 ,71 11,09 27,30 0,15 0,42 
53 60 Vrijdag 43,57 19,10 0,44 
39 115 
65 70 
51 
52 120 
64 50 
52 65 
75 95 
46 
5 25 
45 145 
69 50 
68 40 
62 
57 105 
59 65 
55 40 
72 105 
56 
49 120 
51 90 
61 45 
77 70 
51 

Zoals verwacht is de gemiddelde standaarddeviatie van SMO lager dan de gemiddelde standaarddeviatie van 
DC (vanwege het opslingereffect), dat als gevolg heeft dat voorspellingen op basis van supermarktbestellingen 
accurater kunnen zijn dan voorspellingen op basis van DC-bestellingen. Als men de vraag op maandag wil 
voorspellen dan komt men uit op 46 colli (gemiddelde vraag SMO op maandag is 46,29 colli). De voorraad op 
de DC moet zodanig zijn dat eventuele onzekerheden kunnen worden opgevangen. Als men een servicegraad 
van 95%13 hanteert en dagelijks de DC's bevoorraadt komt men uit op een voorraadniveau van (l ,96*18,87 
colli14=)37 colli. Op maandag client men dus een voorraadhoogte te hebben van 37+46=83 colli . Dit kan voor 
ieder product berekend worden, zodat men de vraag heeft voorspeld van de relevante dag en ook de minimale 
voorraadhoogte. Als men de minimale berekende voorraadhoogte vergelijkt met de te verwachten 
voorraadhoogte van die dag, dan kan men de beslissing nemen hoeveel producten naar de DC' s worden 
verstuurd. 

13 Bij een servicegraad van 95% client men een veiligheidsvoorraad te hanteren van l,96*cr 
14 Standaarddeviatie van SMO op maandag is 18,87 
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7.6 Verwachte opbrengsten en investeringen 

Opbrengsten 
De reductie van de keteninstabiliteit met 63 ,5% heeft grote gevolgen voor de stabiliteit in de keten en dus ook 
de voorspellingen binnen de keten. Doordat de stabiliteit direct athangt van de standaarddeviatie, heeft dit tot 
gevolg dat voorspellingen op basis van dagelijkse supermarktbestellingen accurater zijn (het 
betrouwbaarheidsinterval van een voorspelling wordt kleiner bij gelijkblijvende betrouwbaarheid). Doordat de 
opslingeringen bij FanoFineFood minder erg worden, leidt dit tot een meer constante vraag. Dit leidt tot minder 
hevige opslingeringen in de productie. Hierdoor ontstaan de volgende voordelen: 

• beter personeelsplanning 
Hevige veranderingen in de productie hoeveelheden worden opgevangen door een flexibele productie. Voor een 
flexibele productie is het benodigd dat ook de werknemers flexibel zijn. Een flexibele personeelsbestand en 
personeelsplanning worden hierbij gerealiseerd met behulp van uitzendkrachten . Om een idee te geven van deze 
flexibiliteit, volgt hieronder een overzicht van het aantal werknemers tijdens een piek (week 20) en een dal 
(week 22). Tevens is aangegeven wat het gemiddeld aantal werknemers is (dus bij een gemiddelde vraag). 

Tb 17 6 a e • : aanta wer emers 11 ano me o kn b .. F F F od 

Vraae:oatroon Vaste werknemer Uitzendkracht 
Gemiddelde vraag 75 20 
Piek 61 120 
Dal 40 22 

Soms zijn de veranderingen zodanig, dat de flexibiliteit niet voldoende is om te voldoen aan de vraag (vraag is 
dan groter dan de productie capaciteit). Doordat in de nieuwe situatie minder extreme pieken en dalen zullen 
optreden, is minder flexibiliteit benodigd in het personeel. Hierdoor zal de personeelsplanning beter 
gerealiseerd kunnen worden 

• relatief meer kwalitatief goed en ervaren werknemers; 
Zoals men kan zien in tabel 7.3 zijn veel uitzendkrachten werkzaam gedurende een piek. De uitzendkrachten 
zijn hierbij vaak lager opgeleid en minder ervaren dan de vaste werknemer. Hierdoor is het wenselijk volgens 
FanoFineFood dat maximaal 1/3 van de werknemers uitzendkracht is . Zowel bij pieken als dalen wordt deze 
doelstelling niet gehaald, waardoor te weinig kwalitatief goed en ervaren personeel aanwezig is. Dit leidt tot 
een lagere productiviteit per werknemer. Door een productie planning met minder extreme pieken en dalen zal 
minder uitzendkrachten benodigd zijn, dat de productiviteit ten goede komt. 

• Beschikbaarheid grondstoffen en verpakkingen 
In de afgelopen jaren is veel gemvesteerd in flexibele productie om aan de vraag te voldoen en niet te veel 
voorraad op te bouwen. Sommige toeleveranciers hebben echter niet dezelfde flexibiliteit als FanoFineFood. 
Het komt daardoor voor dat men de benodigde productiecapaciteit geregeld heeft, terwijl de grote hoeveelheden 
benodigde verpakkingen en grondstoffen niet geleverd kunnen worden door de toeleveranciers . Hierdoor 
ontstaat de situatie dat men veel kosten moet maken (personeelskosten), terwijl men niet of gedeeltelijk de 
productiecapaciteit kan benutten (out of stock grondstoffen en/ofverpakkingen). De kans is met name groot bij 
private labels, waarbij verpakkingen op maat worden gemaakt voor de klant. Doordat de productie minder 
extreme pieken en dalen heeft, zullen ook de bestellingen aan de toeleveranciers minder extreme pieken en 
dalen kennen. 

Daamaast hoeven altematieve informatiebronnen (zoals AC Nielsen) minder gebruikt te worden die de 
informatie vaak op een geaggregeerd niveau over een langere tijdsperiode heeft. Ook kan de informatie 
gebruikt worden om acties te ondememen die de omzet verhogen (Collins, 1997). 
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In 1997 bedroeg de omzet van salades van FanoFineFood bij Schuitema /8 .723.514,- en kost een <lag 
voorraad in de keten /2442,58 per jaar15

. Het geselecteerde altematief had een reductie van 1,8 dagen bij 
FanoFineFood en 1, 7 dagen bij Schuitema DC. De totale reductie aan voorraad heeft dan tot gevolg <lat 
(3,5*2442,58=) /8549,03 per jaar bespaard kan worden. Hierbij is niet de voorraadreductie meegenomen bij 
de supermarkten, die door een betere verkrijgbaarheid (vanwege een nauwkeuriger voorspelling) van de 
producten ook hun voorraden verlagen. 
Daamaast is de totale out of stock 5,5%. Als <lit geldt voor het totale salade assortirnent dat wordt afgenomen 
bij FanoFineFood, dan betekent het dat de omzet kan stijgen met (0,055*8.723 .514=) /479.793,27. 
Hiervan is 8,6% te reduceren met behulp van het geselecteerde altematief zodat /41. 262,22 extra omzet per 
jaar gegenereerd kan worden. 
Uit een onderzoek waarin drie Schuitema SMO's vier weken lang gevolgd werden (hoeft niet representatief te 
zijn voor alle Schuitema SMO's), blijkt <lat het dervingpercentage 10% is . Als dit daadwerkelijk zou gelden 
voor alle Schuitema SMO's zou maxirnaal /872.351,40 per jaar bespaard kunnen worden. 
Bij bovenstaande opbrengsten moet men rekening houden <lat de omzet iedere jaar groeit, zodat bovenstaande 
opbrengsten iedere jaar stijgen. Daamaast kan een verbeterde consumentenservice de omzet verhogen. 

Investeringen 
De schakels FanoFineFood, Schuitema en Christian Salvesen dienen mankracht en tijd vrij te maken voor het 
realiseren van de verandering en deze verandering ook in stand te houden. Daamaast moeten procedures 
worden ontwikkeld waarin beschreven is hoe de informatie door alle schakels moet worden behandeld. Hierbij 
dient ook IT-capaciteit vrijgemaakt te worden voor de input van de gegevens en berekeningen. 

15 Bron: Op weg naar een SNELle logistieke structuur, K.A.H.F. Jansen 
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8. IMPLEMENTATIEPLAN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de implementatie van het voorstel. Er wordt beschreven hoe men de 
implementatie dient te verrichten en de risicofactoren die aan de verandering zijn verbonden. 

8. 1 lmplementatiep/an 

Om het alternatief 'dagelijkse supermarktbestellingen' te implementeren dient men de organisatie te 
veranderen. Men moet rekening houden met vele factoren om dit succesvol te laten verlopen. Deze zijn 
beschreven in onderstaande implementatieplan. In het plan wordt ingegaan op het verandertraject en de 
personen die betrokken dienen te zijn bij de veranderingsorganisatie. 

Verandertraject 
1. Draagvlak 
Een kritische succesfactor voor het implementeren van de maatregelen is het creeren van draagvlak en 
bewustwording binnen de organisaties FanoFineFood, Schuitema en Christian Salvesen ten aanzien van een 
verbeterde productie aansturing met behulp van betere voorspellingen. Het communiceren van de resultaten 
van dit onderzoek, maar ook de resultaten van de overige SNEL-onderzoeken kan deze draagvlak creeren. 

2. Vastleggen producten 
De eerste stap na het creeren van draagvlak is het definitief vastleggen van de producten waarvoor de 
informatie wordt uitgewisseld. Aangeraden is om alle producten te nemen die aan Schuitema worden geleverd 
en de informatie per DC te splitsen, zodat inzicht verkregen kan worden in eventuele verschillen tussen de 
Schuitema DC's. 

3. Vastleggen bestelbeleid 
Als eenmaal de draagvlak is gecreeerd en ook vastgelegd is welke producten dienen te worden gebruikt, is het 
van belang het bestelbeleid (voorraadniveau, leverfrequentie) te formuleren. 
Voorraadniveau 
Men dient afspraken te maken met betrekking tot het minimale en maximale voorraadniveau van de producten 
die bij de Schuitema DC' s liggen. Het voorraadniveau is a:fhankelijk van de servicegraad die men wil bereiken. 
Hiervoor dienen dus ook afspraken te worden gemaakt. 
Leverfrequentie 
Men dient afspraken te maken over de minimale leverfrequentie van producten. Hierbij speelt de efficiency en 
dus het vervoerde gewicht per levering een belangrijke rol. FanoFineFood, Schuitema en ook Christian 
Salvesen moeten afspraken maken over: 
• het gestreefde gerniddelde bezettingsgraad van een vrachtwagen; 
• de raamvensters waarin geleverd mag worden 

4. Jnformatie 
Na het vastleggen van het bestelbeleid, moet men vervolgens een goede inrichting van het proces van 
informatiedistributie (Arts, 1997) bepalen. Met name moet vastgelegd worden wanneer en hoe de huidige 
informatie wordt uitgewisseld. Aangeraden wordt om de supermarktbestellingen meteen door te sturen nadat ze 
geaggregeerd zijn per DC vanuit Schuitema Amersfoort. 

5. Beheer 
Als de implementatie eenmaal heeft plaatsgevonden, is het beheer van belang. Hierbij dient aandacht besteed te 
worden aan de voorspelkwaliteit. Na verloop van tijd heeft men namelijk meer informatie beschikbaar, 
waardoor de voorspelkwaliteit verbeterd kan worden. Daarnaast is het belangrijk regelmatig de prestaties van 
de keten te meten om te bepalen in hoeverre het alternatief de keten heeft verbeterd (Pearce, 1996). 
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Veranderingsorganisatie 
Onder een veranderingsorganisatie verstaat men een samenhangend geheel van tijdelijke 
organisatiemaatregelen om het werken aan de beoogde organisatieverandering expliciet zichtbaar en 
bestuurbaar te maken. Hiervoor is het nodig dat de juiste mensen betrokken zijn bij de organisatieverandering. 
Men dient hierbij personen te betrekken van FanoFineFood, hoofdkantoor Schuitema, DC's van Schuitema en 
Christian Salvesen. Bij FanoFineFood dient men met name de logistieke personeel te betrekken, omdat zij de 
productie aansturen. Bij het hoofdkantoor Schuitema dient men personeel te betrekken die zorgdragen voor 
communicatie met FanoFineFood en Schuitema DC's en de bevoegdheid hebben om de relevante afspraken te 
maken. Bij alle Schuitema DC' s dient men de bestellers te betrekken die verantwoordelijk zijn voor de 
producten van FanoFineFood. Bij Christian Salvesen dient men personeel te betrekken die bevoegd zijn de 
afspraken tussen FanoFineFood en Schuitema te veranderen (voor wat betreft transport). Alle partijen dienen 
afspraken met elkaar te maken hoe de beschreven verandertraject wordt uitgevoerd. Men moet hiervoor 
werkgroepen oprichten, waarbij verschillende partijen in een groep aanwezig dienen te zijn. 

8.2 Risicofactoren imp/ementatie 

Hieronder staan een aantal risicofactoren waaraan aandacht besteed moet worden v66r of tijdens de 
implementatie: 
• De implementatie heeft grote gevolgen voor de manier van werken en denken: de organisatie moet gericht 

zijn op de eigen positie en bijdrage in het totale ketenproces. In plaats van een klassieke inkoop
verkooprelatie tussen schakels moet er informatie worden uitgewisseld, waarbij de mentaliteit gericht dient 
te worden op de consumentenservice en ketenkosten . 

• De samenwerking heeft niet alleen effect op Schuitema en FanoFineFood. Rekening moet worden gehouden 
met de logistieke dienstverlener Christian Salvesen. De ervaring die Christian Salvesen heeft opgebouwd 
met soortgelijke projecten kan gebruikt worden om te anticiperen op eventuele obstakels. 

• De implementatie van dit voorstel bij FanoFineFood heeft vooral invloed op de planningsafdeling van 
FanoFineFood. Hierbij kan de planningsafdeling gebruik maken van ervaringen die men met soortgelijke 
projecten bij overige klanten heeft opgedaan. Men moet zich hierbij wel realiseren dat elke klant zijn eigen 
mogelijkheden en beperkingen heeft. Hierdoor kan men niet alles klakkeloos overnemen. 

• FanoFineFood verwacht een verdere toename van onzekerheid en dynamiek als gevolg van toenemende 
eisen van de klant en een groeiende koelversmarkt. De verkochte volumes van FanoFineFood zullen door 
bovenstaande ontwikkelingen (hoogstwaarschijnlijk) toenemen. Naarmate het totale vervoerde volume per 
levering toeneemt kunnen hogere leverfrequenties worden gehanteerd. Men dient dus op gezette tijden 
aandacht te besteden aan het totaal vervoerde volume en zo mogelijk de leverfrequenties te verhogen. Met 
behulp van een hogere leverfrequentie kan een hogere consumentenservice en lagere voorraden worden 
behaald (Holmstrom, 1997); 

• In de situatie dat FanoFineFood verantwoordelijk wordt gesteld voor de voorraadhoogte en dus ook de 
afleveringen, wordt een deel van de verantwoordelijkheid (bestelfunctie) weggehaald bij de DC's van 
Schuitema. Belangrijk is dat de bestellers van Schuitema invloed hebben in de afspraken van de 
voorraadhoogte en leverfrequentie. Zij hebben namelijk de meeste ervaringen en kennis van de bestellingen 
van de Schuitema SMO's. 

• Noodzakelijk is dat partijen realistisch zijn over de start- en einddatum van het verandertraject. De partijen 
dienen onderling met elkaar af te spreken wat voor ieder een redelijke doorlooptijd is van alle relevante 
activiteiten. Men moet hierbij met name rekening houden met de benodigde tijd voor communicatie tussen 
de verschillende partijen. 
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9. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. 

9.1 Conc/usies 

In deel II is de opdracht gedefinieerd. Deze opdracht kan opgedeeld worden in een aantal deelvragen, die 
hieronder beantwoord worden. 

• Welke oorzaken leiden tot de noodzaak om de productie aansturing te wijzigen? 
In de keten wordt door elk van de ketenpartners individueel beslist hoeveel er besteld dient te worden op basis 
van eigen informatie en verwachtingen. Hierdoor wordt vaak een andere vraag doorgegeven aan de schakel 
stroomopwaarts dan men stroomafwaarts heeft ontvangen. Dit leidt tot variaties in de schakel, waarbij 
opslingereffecten (het verschijnsel dat de variaties stroomopwaarts in de keten groter zijn dan stroomafwaarts) 
kunnen ontstaan. Hoe verder men dan van de consument verwijderd is, hoe moeilijker de consumentenvraag te 
bepalen is door het opslingereffect. Het opslingereffect kan hierbij ontstaan door vraagvoorspellingen, 
bestelbeleid, prijsfluctuaties en hamsteren bij elk van de ketenpartners . Uit onderzoek blijkt, dat in deze keten 
het opslingereffect daadwerkelijk aanwezig is : iedere ketenpartner geeft de vraag met een grotere variatie door 
aan de ketenpartner stroomopwaarts. Hierdoor heeft FanoFineFood (die het begin van de keten vormt en het 
verst verwijderd is van de consument) te kampen met de grootste variaties in de vraag. Door deze variaties in 
de vraag is de onzekerheid bij FanoFineFood het grootst. De onzekerheid leidt tot verlaging van 
consumentenservice en verhoging van ketenkosten, waardoor de noodzaak ontstaat om de productie aansturing 
te wij zigen. 

• Wat zijn altematieven die de aansturing van productie verbeteren? 
Om de effecten van variaties die doorwerken op de productieplanning te verminderen of op te heffen, dient de 
aansturing te gebeuren op basis van de vraag die dichter bij de consument ligt. Daar zijn de variaties kleiner, 
waardoor voorspellingen worden gebaseerd op informatie van vraag met een kleinere variatie. Hierdoor kunnen 
voorspellingen met meer accuratesse worden gemaakt ( de bovengrens en ondergrens van een voorspelling 
wordt kleiner) . Daamaast kunnen voorspellingen worden gemaakt over een langere tijdsperiode, waardoor 
eventuele vanat1es elkaar opheffen. Er kunnen vier altematieven worden geformuleerd van 
informatieverschaffmg die de productie aansturing kunnen verbeteren: 
1. dagelijkse supermarktbestellingen; 
2. wekelijkse supermarktbestellingen; 
3. dagelijkse consumentenverkopen; 
4. wekelijkse consumentenverkopen. 

• In hoeverre reduceert elk altematief de problemen? 
Een heviger opslingereffect leidt tot lagere stabiliteit bij FanoFineFood. Deze lagere stabiliteit leidt tot een 
lagere voorspelkwaliteit van de vraag dat weer kan leiden tot een verhoogde kans op slechte 
consumentenservice en hoge ketenkosten. Elk altematief moet dus beoordeeld worden op de reductie van de 
instabiliteit en overige effecten in de keten die de consumentenservice en ketenkosten veranderen. De 
beoordelingscriteria zijn: 

♦ Instabiliteit 
De keteninstabiliteit wordt met 63,5% gereduceerd als men voorspelt met supermarktbestellingen en met 
82,5% als men voorspelt met consumentenverkopen. 

♦ Out of stock 
Het percentage out of stock is in deze keten 5 ,5 %, waarbij een relatief hoge stijging van de vraag ( dat men 
name door weersinvloeden tot stand komt voor de salades) ook tot verhoging leidt van het percentage out of 
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stock. Van alle out of stock wordt 8,6% veroorzaakt door Schuitema of FanoFineFood, omdat geen 
voorraad aanwezig was in de DC's . Deze reductie van out of stock kan plaatsvinden, als men een 
altematief implementeert. 

♦ Derving 
Het dervingpercentage bij FanoFineFood is 0,01% en bij de DC's van Schuitema 1,4% voor afgeprijsde 
artikelen. De ketenpartners verwachten dat de derving bij de Schuitema supermarkten hoger is. Uit een 
kleinschalig onderzoek blijkt dat het 10% is. Door de implementatie van een altematiefwordt verwacht dat 
het dervingpercentage daalt, vanwege een kleinere hamster-effect. Het kleinere hamster-effect ontstaat 
doordat het out of stockpercentage daalt. 

♦ Voorraad 
Bij FanoFineFood daalt de voorraad maximaal tot 1,2 dagen als men voorspelt met supermarktbestellingen 
en maximaal tot 0,6 dagen als men voorspelt met consumentenverkopen. Bij de Schuitema DC's daalt de 
voorraad maximaal tot 1,3 dagen als men voorspelt met supermarktbestellingen en maximaal tot 0,8 dagen 
als men voorspelt met consumentenverkopen. 

♦ Versheid 
De versheid wordt verbeterd met 14,6% als men voorspelt met supermarktbestellingen en met 19,2% als 
men voorspelt met consumentenverkopen. 

Daamaast is gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van alle schakels in de keten. Het blijkt dat 
FanoFineFood werkt op basis van een dagelijkse productieplanning, de gegevens van de supermarkten op 
dagniveau beschikbaar zijn, de kassascanninggegevens op weekniveau beschikbaar zijn en deels 
onbetrouwbaar zijn en de Schuitema supermarkten naar eigen inzicht mogen bestellen. Op basis hiervan is het 
altematief 'dagelijkse supermarktbestellingen' geselecteerd. 

De keten wordt dan zodanig ingericht dat men op basis van de gegevens van de supermarktbestellingen 
voorspelt, waarbij een onderscheid client te worden gemaakt tussen de normale dagvraag, acties, 
weersinvloeden, feestdagen en vakanties . Met behulp van informatie over de supermarktbestellingen en 
voorraadniveau 's bij de DC' s kan dan bepaald worden hoeveel goederen geproduceerd en getransporteerd 
dienen te worden naar de DC's. 

De voordelen zijn een betere personeelsplanning, relatief meer gekwalificeerd en ervaren personeel en betere 
beschikbaarheid van grondstoffen en verpakking. Hierbij kan de voorraadreductie maximaal f8549,03 per jaar 
opleveren, de out of stock reductie f41.262,22 en derving maximaal f872.351,40. Hiervoor client men te 
investeren in mankracht, tijd en IT-capaciteit. Daamaast dienen ook procedures te worden ontwikkeld. 

• Wat client veranderd te worden om het geselecteerde altematiefte implementeren? 
Het geselecteerde altematief kan in de huidige structuur niet gei.mplementeerd worden. Als men de productie 
wil baseren op basis van de vraag van de dagelijkse supermarktbestellingen, dienen afspraken te worden 
gemaakt over de beslissingen in de goederenstroom bij FanoFineFood en Schuitema (tot picken). Daamaast is 
draagvlak voor de implementatie van het voorstel noodzakelijk bij zowel FanoFineFood als Schuitema 

9.2 Aanbevelingen 
Hieronder worden voorstellen gedaan voor verdere onderzoek die zou kunnen plaatsvinden naar aanleiding van 
dit onderzoek: 
• In het onderzoek is de aandacht gericht op de fabrikant tot en met de eindconsument. Echter, ook de 

toeleveranciers van de fabrikant (verpakkingsleveranciers en grondstoffenleveranciers) hebben invloed op 
de consumentenservice en de ketenkosten. Onderzocht kan worden hoe de toeleveranciers kunnen bijdragen 
aan verhoging van de consumentenservice en verlaging van de ketenkosten. 
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• Een verandering van het bestelbeleid is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Echter, als men 
veranderingen zou kunnen invoeren met betrekking tot verlaging van de colli-inhoud of verhoging van 
bestelfrequentie, dan leidt dit onder andere tot een reductie van het opslingereffect. 

• Tijdens het onderzoek blijkt dat belangrijke informatie, die noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen 
in de keten, meestal niet direct voor handen is. Er zou onderzocht kunnen worden welke mogelijkheden er 
zijn om de informatie op een meer efficiente en snelle manier te verkrijgen. Met name de volgende 
informatie was moeilijk te verkrijgen: voorraad van elke schakel in de keten, bestellingen van elke schakel 
in de keten, out of stock van alle Schuitema supermarkten, derving van alle Schuitema supermarkten. Er 
zou een systeem kunnen worden ontwikkeld die al deze informatie bevat, zodat een beeld kan worden 
verkregen van de toestand in de keten. 

• Binnen afzienbare tijd zal EDI en de standaarden, die door ECR Nederland zijn gedefinieerd, worden 
gei:mplementeerd bij FanoFineFood. Een onderzoek naar de integratie mogelijkheden van 
productiesynchronisatie en EDI, strekt tot de aanbevelingen. 

• In dit onderzoek is de invloed van elk altematief op de consumentenservice en ketenkosten aangegeven en 
de benodigde veranderingen. Men zou de exacte investeringen en opbrengsten in kaart kunnen brengen. 
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LIJST MET AFKORTINGEN 

In dit verslag worden vele afkortingen gebruikt. Hieronder is een overzicht van de afkortingen weergegeven en 
hun betekenis: 

AGF 

CE 
DANS 
DC 
Defirnij 
EDI 
GOFAK 
HWH 
IT 
KAGRO 
KW 
ORION 
SMA 
SMO 
SNEL 
THT 
TSN 
VFB 
VGD 

vvo 

Aardappelen, Groente en Fruit, tegenwoordig vallen ook kort houdbare producten als dagverse 
melk en pizza's hieronder. 
Consurnenten Eenheid 
Detailhandel Automatisering Nieuwe Stijl 
Distributiecentrum 
Dit is Schuitema's 'huisfinancier' en verzorgt de financiering op maat. 
Electronic Data Interchange 
Goederenstroom F actureringssysteem 
Het witte huis, dit zijn slow movers die in een landelijke DC (Woerden) verzameld worden 
Informatie Technologie 
Kale GROothandel: dit is een regionaal DC met alleen KW en AGF en dus geen VGD. 
Kruidenierswaren 
ORderprognose en Informatie per Ondernemer 
Schuitema Marketing Afdeling 
SuperMarktOndernemer 
Samenwerken in een Netwerk voor een Efficiente Logistiek 
Tenminste Houdbaar Tot, datum tot wanneer de goederen houdbaar zijn. 
Trade Service Nederland, inkooporganisatie van Schuitema 
Vrijwillig Filiaal Bedrijf 
Verse Groepen Dienst, hieronder vallen alle gekoelde waren behalve AGF, ook wel 
Verse/Semi vers genaamd. 
Verkoop Vloer Oppervlak, dit is het aantal m2 waarop een winkel zijn goederen verkoopt. 
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A. Organisatiestructuur Koninklijke Smilde 

In onderstaande figuur is de organisatiestructuur van het concern Koninklijke Smilde weergegeven. 
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Figuur A. I: organisatiestructuur Koninklijke Smilde 
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B. Organisatiestructuur FanoFineFood BV 

In onderstaande figuur is de organisatiestructuur van FanoFineFood BV weergegeven. 

Directeur 

Directie secretaresse Quality Manager 

Controller Hoofd Sales & Customer service 

Hoofd Marketing & Development Nationaal accountmanager levensmiddelen 

Key accountrnanager levensmiddelen Hoofd Grootverbruik 

Manager personeel en organisatie Senior manager of Operations 

Hoofd lnkoop en Verpakkingsontwikkeling Plantmanager Emmen 

Figuur B.1: Organisatiestructuur FanoFineFood (hoogste niveau) 
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C. Gemiddelde voorraad bij ketenpartners 

Gemiddelde voorraad zalmslaatie (Abee) bii ketenpartners 

Gemiddelde voorraad in dagen van bet zalmslaatje (Abee) bij FanoFineFood 
Van week 5 tot en met week 23 zijn gegevens verzameld met betrekking tot bet voorraadniveau en de 
verkopen aan FanoFineFood-klanten van bet zalmslaatje (Abee). 
Het gemiddelde voorraadniveau (colli) was: 872 
De gemiddelde verkopen (colli) per dag waren: 583 

Het gemiddelde voorraadniveau in dagen was dus (872/583=)1,5. 

Gemiddelde voorraad in dagen van bet zalmslaatje (Abee) bij Schuitema Zuid 
Het voorraadniveau van bet zalmslaatje (Abee) was gemeten van 5 december 1997 tot en met 20 
februari 1998. Op basis biervan was het gemiddelde voorraadniveau 40,62 colli. 

De verkopen van bet zalmslaatje (Abee) was gemeten in de volgende weken: 
1996: week 51-52 
1997: week 1-4, 9-14, 23-28, 30-52 
1998: week 1-4 
Op basis hiervan waren de gemiddelde verkopen (week) 75, 11 colli. Per dag werd er dus gemiddeld 
(75,11/5=)15,02 colli verkocht. 

Het voorraadniveau in dagen voor het zalmslaatje (Abee) was dus (40,62/15,02=)2, 7 dagen. 

Gemiddelde voorraad in dagen van bet zalmslaatje (Abee) bij Scbuitema supermarktondernemers 
Een steekproef is gehouden om het gemiddelde voorraadniveau te achterhalen. Het betreft een steekproef 
bij twee middelgrote Schuitema retailers (C 1000) die door Scbuitema Zuid worden beleverd. Met 
nadruk moet gezegd worden dat het hier een steekproef betreft van zeer kleine omvang over een zeer 
korte tijdsperiode voor een beperkt aantal producten. De resultaten geven slechts een indicatie van de 
situatie zoals die geldt voor alle door Schuitema beleverde supermarkten. 
Hieronder worden de resultaten van de steekproefbesproken voor het zalmslaatje (Abee): 
De gemiddelde voorraad zalmslaatje (Abee) in de schappen bij supermarkt 1 is 7,7 producten. 
De gemiddelde voorraad zalmslaatje (Abee) in de schappen bij supermarkt 2 is 11 ,3 producten. 
De weekvraag van bet zalmslaatje (Abee) bij supermarkt 1 is 9 stuks. 
De weekvraag van het zalmslaatje (Abee) bij supermarkt 2 is 12 stuks. 
De gemiddelde voorraad zalmslaatje (Abee) in dagen is dan (7,7/9*6+ 11,3/12*6)/2= 5,4 dagen. 

Gemiddelde voorraad Tortellini ai Fungbi bii ketenpartners 

Gemiddelde voorraad in dagen van de Tortellini ai Fungbi bij FanoFineFood 
Van 3 november 1997 tot en met 6 januari 1998 waren gegevens verzameld met betrekking tot het 
voorraadniveau en de verkopen aan FanoFineFood-klanten van de Tortellini ai Funghi. 
Het gemiddelde voorraadniveau (colli) was: 1087,1 
De gemiddelde verkopen ( colli) per dag waren: 106, I 

Het gemiddelde voorraadniveau in dagen was dus (1087,1/106,1=)10,2 dagen. 
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Gemiddelde voorraad in dagen van de Tortellini ai Funghi bij Schuitema Zuid 
Het voorraadniveau van de Tortellini ai Funghi was gemeten van 12 november 1997 tot en met 12 
januari 1998. 
Het gemiddelde voorraadniveau (consumenteneenheid) was: 20,2 
De gemiddelde verkopen (consumenteneenheid) per dag waren: 6,7 

Het gemiddelde voorraadniveau in dagen voor de Tortellini ai Funghi was dus (20,2/6,7=)3,0 dagen. 

Gemiddelde voorraad in dagen van de Tortellini ai Funghi bij Schuitema supermarktondernemers 
Een steekproef is gehouden om het gemiddelde voorraadniveau te achterhalen. Het betreft een steekproef 
bij twee middelgrote Schuitema retailers (ClO00) die door Schuitema Zuid worden beleverd. Met 
nadruk moet gezegd worden dat het hier een steekproef betreft van zeer kleine omvang over een zeer 
korte tijdsperiode voor een beperkt aantal producten. De resultaten geven slechts een indicatie van de 
situatie zoals die geldt voor alle door Schuitema beleverde supermarkten. Van de twee supermarkten 
was er slechts een supermarkt die het product verkocht. 
Hieronder worden de resultaten van de steekproefbesproken voor de Tortellini ai Funghi: 
De gemiddelde voorraad Tortellini ai Funghi in de schappen bij supermarkt I is 3,4 producten. 
De weekvraag van het zalmslaatje (Abee) bij supermarkt I is 4 stuks . 
De gemiddelde voorraad zalmslaatje (Abee) in dagen is dan (3,4/4*4=) 3,4 dagen. 
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D. Steekproefresultaten supermarkten 

Een steekproef is gehouden bij een aantal supennarkten voor een aantal salades, koelverse maaltijden en 
pizza's . Alleen de resultaten van de FanoFineFood-producten warden gebruikt om zodoende een 
indicatie te kunnen krijgen van de logistieke prestaties van de FanoFineFood-producten. Hieronder staan 
de geselecteerde producten en de waamemingen van onderstaande producten bij twee supennarkten, 
voor zover de supermarkten deze producten verkopen. 

Tabel D.1: geselecteerde producten 
FanoFineFood-product Merk Verpakking 
Erwtensoep Profood 900ml 
Bruine bonensoep Profood 900ml 
Spaghetti Bolognese Profood 400 gr 
Hutspot stamppot Profood 1000 gr 
Andijviestamppot Profood lOOOgr 
Tortellini Funghi Abee 400 gr 
Hutspot + klapstuk Abee 500 gr 
Kip-kerriesalade Abee 600 gr 
Partysalade Abee 600gr 
Zalmslaatje Abee 150 gr 
Huzarenslaatje Abee 150 gr 

Hieronder is voor elk segment aangegeven wat de verkopen zijn per dag. 

Salades 

Tabel D.2: consumentenverkopen salades bij supennarkt 1 
ma 16-2 di 17-2 wo 18-2 do 19-2 vr 20-2 za 21-2 

Partysalade 1 4 0 0 1 1 
Zalmslaatje O 2 0 2 2 3 
Huzarenslaatje x 1 2 6 3 6 

Tabel D.3: consumentenverkopen salades bij supennarkt 2 

ma 16-2 di 17-2 wo 18-2 do 19-2 vr 20-2 za 21-2 
Zalmslaatje 1 1 5 5 0 0 

Totaal 
7 
9 
18 

Totaal 
12 

legenda: x betekent dat dit artikel die dag out of stock was, zodat het niet verkocht kon worden. 

Maaltijden 

Tabel D.4: consumentenverkopen koelverse maaltijden bij supemtarkt 1 
ma 16-2 di 17-2 WO 18-2 do 19-2 vr 20-2 za 21-2 Totaal 

Erwtensoep 0 0 0 0 0 1 1 
Spaghetti bolognese 0 0 0 0 4 2 6 
Hutspot stamppot 0 0 1 0 1 0 2 
Tortellini ai Funghi 0 0 3 1 X X 4 
Hutspot + klapstuk 0 1 0 2 1 0 4 
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Tabel D.5: consumentenverkopen koelverse maaltijden bij supennarkt 2 
ma 16-2 di 17-2 WO 18-2 do 19-2 VT 20-2 za 21-2 Totaal 

Erwtensoep 0 X X X X 

Spaghetti bolognese 0 0 0 0 1 
Hutspot stamppot I 1 2 0 1 
Andijvie starnppot 0 X X X X 

Hutspot + klapstuk 2 0 0 0 0 

Derving 
Tabel D.6: derving in consumenteneenheden van koelverse maaltijden 
FanoFineFood-product Derving supermarkt 1 
Erwtensoep 0 
Spaghetti bolognese 0 
Hotspot starnppot 0 
Tortellini Funghi 0 
Andijviestamppot 
Hotspot + klapstuk 2 
Party salade 0 
Zalrnslaatje 0 
Huzarenslaatje 0 

Het percentage derving bij de salade-segment is 0% 
Het percentage derving bij de koelverse maaltijden-segment is 3,4%: 
Totale derving in gram: 0,5 *2*500 g (hotspot starnppot) = 500 g 

X 0 
0 1 
2 7 
X 0 
0 2 

Derving supermarkt 2 
8 
0 
0 

5 
0 

0 

Beide producten waren verkochte producten, die afgeprijsd waren en een zeer beperkte houdbaarheid 
hadden. De producten werden voor de helft van de normale verkoopprijs aangeboden en de 
vennenigvuldigingsfactor is derhalve 0,5. 

Totale gerealiseerde verkopen in gram: 6*400+2*1000+4*400+1 *500+1 *400+7* 1000+2*500=14900 g 

De derving die ontstaat bij de erwtensoep en andijviestamppot is ontstaan doordat deze producten 
gesaneerd werden. Dit valt niet onder de twee situaties die gedefinieerd zijn voor derving en wordt 
derhalve niet als derving beschouwd. 

Out of stock 
Bij de berekening van out of stock client de erwtensoep en andijviestamppot niet in de berekening van de 
out of stock te worden meegenomen, omdat die producten gesaneerd waren in de loop van de week (dit 
geldt ook voor de berekening van versheid en voorraad). V oor de fonnule van de berekening kan men 
terecht bij het hoofdstuk waamaar deze bijlage is verwezen. 
V oor het saladesegment geldt de volgende berekening: 
Totaal gemiste verkopen in g: 18/5*150 gram (huzarenslaatje) = 540 g 
Totaal gerealiseerde verkopen in g: 7*600+9*150+ 18*150+ 12*150=10050 g 

Voor het koelverse maaltijdensegment geldt de volgende berekening: 
Totaal gemiste verkopen in g: 2*4/4*400 gram (Tortellini Funghi) = 800 g 
Totaal gerealiseerde verkopen in g: 14900 g 

Versheid 
De versheid wonit berekend door te kijken naar de houdbaarheid van de producten die in de schappen 
terechtkomen. Dit betekent dat de gegevens alleen kunnen worden verkregen als in die week ook 
leveringen plaatsvonden van het product. Voor slechts een beperkt aantal producten is dit bet geval. 
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Tabel D.7: houdbaarheid in dagen van koelverse maaltijden bij aanvullen 
Koelverse maaltijd 1 2 
Erwtensoep x x 
Spaghetti Bolognese 18,8 x 
Hutspot stamppot x x 
Andijviestamppot X 

Tortellini Funghi 13 
Hutspot+klapstuk x 16 
Legenda: 
x: in de periode waarin de steekproefwas gehouden, werd het bewuste product niet geleverd 
-: het product wordt niet verkocht door de supermarktondememer 

De gemiddelde versheid van koelverse maaltijden is: (18,8+ 13+ 16)/3= 15,9 dagen. 

Tabel D.8: houdbaarheid in dagen van salades bij aanvullen 
Salades 1 2 
Party salade 
Zalmslaatje 
Huzarenslaatje 

X 

24 X 

20,3 -

De gemiddelde versheid van salades is: (24+ 20,3)/2=22,2 dagen. 

Voorraad 

Tabel D.9: voorraad in supermarkt l 
FanoFineFood-producten gem. vrd (eenh.) per dag 
Spaghetti bolognese 3,7 
Hutspot stamppot 3,3 
Tortellini Funghi 3,4 
Hutspot+klapstuk 3,8 
Party salade 7 ,3 
Zalmslaatje 7, 7 
Huzarenslaatje 8,2 

Tabel D.10: voorraad in supermarkt 2 
FanoFineFood-producten gem. vrd (eenh.) per dag 
Spaghetti bolognese 3,8 
Hutspot stamppot 5,3 
Hutspot+klapstuk 5, 7 
Zalmslaatje 11,3 

gem. vrd in dagen 
3,7 
10 
3,4 
22,8 
6,3 
5,1 
2,3 

gem. vrd in dagen 
23 
4,6 
17 
5,6 

Het gemiddelde voorraadniveau van het saladesegment is: (6,3+5) +2,3+5,6)/4= 4,9 dagen . 
Het gemiddelde voorraadniveau van het koelverse maaltijden segment is: 
(3,7+ 10+3,4+22,8+23+4,6+ 17)/7= 12,1 dagen. 
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E. Problemen met colligrootte 

Voor een aantal FanoFineFood-producten zijn de gemiddelde vraag per week per SMO en de 
standaardvariatie van deze vraag bepaald. Dit gebeurde op basis van scanninggegevens in de periode 
week 37 tot week 52 van 1997 van vijf supermarkten. Hieronder staat welke supermarkt (l ,2,3,4 en 5) 
welk FanoFineFood-product voerde van de selectie. 

Tabel E.1: verkrijgbaarheid artikel 
product 1 2 3 4 5 
Zalmslaatje x x x x x 
Huzarenslaatje x x x x x 
Partysalade x 
Bruine bonensoep x x x 
Erwtensoep x x x 
Spaghetti bolognese x x x x 
Hutspot stamppot X X X 

Andijvie stamppot x x 
Tortellini Funghi x 
Hutspot+klapstuk x x x x 
x: bet artikel worclt verkocbt door de supermarkt 

NB. voor kip-kerrieslaatje kon geen berekening worden gemaakt, omdat bet product door een 
supermarkt wordt gevoerd, die bet product niet alle dagen heeft opgenomen in de schappen over de 
waargenomen periode. 

De gemiddelden uit de scanninggegevens zijn slechts bij grove benadering representatief voor een 
willekeurige SMO. De gemiddelden zijn atkomstig van een zeer kleine steekproef (5 SMO's) uit een 
grote en niet uniforme populatie van Schuitema Zuid (108 SMO's) en Schuitema Nederland (486 
SMO's). De resultaten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Tabel E.2: gemiddelde verkopen per winkel per week en standaarddeviatie hiervan 
FanoFineFood-product Gemiddelde verkopen cr per week 
Partysalade 2,2 2, 1 
Zalmslaatje 9 6,7 
Huzarenslaatje 52,8 81,6 
Bruine bonensoep 0,9 1,5 
Erwtensoep 1,9 3,3 
Spaghetti bolognese 3,1 2 
Hutspot stamppot 2, 6 3, 8 
Andijvie stamppot 1,9 1,7 
Tortellini Funghi 1 1,3 
Hutspot + klapstuk 2,3 6,5 

Uit deze gemiddelde vraag per week en de bijbehorende standaardvariatie blijkt dat er problemen zijn 
met de colligrootte (minimale bestelhoeveelheid) van vier producten bij maaltijden. Zo is voor artikelen 
met een kleine gemiddelde vraag per week, bij bijvoorbeeld een THT van 14 dagen bij binnenkomst in 
de supermarkt, de colligrootte van vier producten te groot. Dit is bijvoorbeeld bij de koelverse maaltijd 
Tortellini Funghi met een gemiddelde vraag per week van I consumenten eenheid een probleem, omdat 
bij een bestelling van een colli een voorraad van gemiddeld vier weken vraag ontstaat. Als men ervan 
uitgaat dat de Tortellini Funghi 14 dagen houdbaar is, wordt dus gemiddeld de helft van deze voorraad 
gederfd of het artikel wordt in zijn geheel gesaneerd. Hierbij kan het probleem nog vergroot worden door 
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een grote standaard deviatie van deze gemiddelde vraag per week. Bij salades is dit minder bet geval, 
doordat de gemiddelde vraag groter is in combinatie met een (meestal) hogere houdbaarheid. 
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F. Opdrachten keten 
Op basis van de resultaten van alle onderzoeken die in de keten zijn gedaan, dient een antwoord te 
worden gegeven op de volgende vragen: 
I. Hoe kan de Iogistieke service van maaltijden en salades voor de consument worden gemeten? 
2. Welke vraaginformatie moet er worden doorgegeven aan de producent? 
3. Waar moeten de voorraden gereed product in de keten liggen, en hoe moet de logistiek daarop 

worden afgestemd? 
4. Hoe kunnen Schuitema, de producent en Christian Salvesen afspraken maken? 
5. Wat zijn de effecten van gewijzigde SMO bestelfrequenties en bestelhoeveelheid? 
6. Welke logistieke ketens voldoen aan de kwaliteitseisen voor dagverse maaltijden? 

Hieronder staan de opdrachten uitgewerkt voor de schakels Schuitema SMO, Christian Salvesen, 
Schuitema DC en Vaco. 

Opdracht Schuitema SMO 

Problemen cq. aandachtspunten 
Tijdens het beschrijven van de huidige situatie bij CI000-supermarkten zijn de volgende problemen 
opgetreden die een gemakkelijke informatieverzameling bemoeilijkten: 
• Kassascanninggegevens worden op artikelniveau alleen op weekbasis geregistreerd; 
• Afgeprijsde artikelen worden niet gescand; 
• Derving wonit vaak alleen voor de hele afdeling Verse Groepen Dienst (VGD) bijgehouden en alleen 

in geld; 
• Er is geen registratie van de THT; 
• Er is geen registratie van het aantal out of stock situaties . 

Om de prestaties in de distributieketen van koelverse maaltijden door middel van een regelkring te 
verbeteren moeten deze prestaties continu en op een systematische wijze worden gemeten. In deze keten 
zijn de volgende prestaties daarbij van belang: 
• de service aan de eindconsument met betrekking tot: 

-de resterende THT 
-het aantal out of stock situaties 

• de derving in de keten 

Opdrachtformulering 
'Prestatiemeting van de keten; derving, aantal out of stock situaties en resterende THT ' 
Hoe kan de service aan de consument met betrekking tot resterende THT en het aantal out of stock 
situaties alswel de derving in de keten op een continue en systematische manier gemeten worden (zowel 
nu als in de toekomst)? En hoe kan deze informatie gebruikt worden voor een betere aansturing van de 
keten? 
Ontwerp een meetsysteem voor zowel de korte als lange termijn voor bet op een continue en 
systematische manier meten van de derving, de resterende THT en het aantal out of stocks. 

Aandachtspunten hierbij zijn : 
• Hoe is de huidige organisatie van de informatie? 
• Hoe kan de organisatie van de informatie worden verbeterd? 

- Noodzaak /mogelijkheden om kassascanninggegevens op artikelniveau per dag te genereren? 
- Kan de THT systematisch worden gescand door gebruik te maken van de EAN 128 barcode? 

• Hoe kan deze extra informatie worden verwerkt in de bestelprocedure van de SMO-er? 
• Hoe kan deze informatie dienen voor een betere aansturing van de keten? 
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• Hoe moet de informatie voor een betere aansturing van de keten opwaarts door de keten worden 
gedistribueerd? 

Scope van het onderzoek 
Er moet rekening worden gehouden met mogelijke W1Jz1gmgen in de keten ten gevolge van 
verbeteringsvoorstellen voortvloeiende uit een van de andere afstudeeropdrachten, zoals: 
• De distributie van dagvers met uiterst korte THT 
• Dagelijks beleveren van de supermarkten en kleinere colligroottes 
• Voorraden in de keten op een andere locatie 
• Een gewijzigd Klant Order OntkoppelPunt (KOOP) 

Opdracht Christian Salvesen 

Problemen cq. aandachtspunten 
Bij het maken van een algemene analyse van Christian Salvesen (Christian Salvesen), kwamen de 
volgende problemen cq. aandachtspunten naar boven: 
• Er werden tot voor kort geen of slechts sporadisch beladingsgraden van de vrachtwagens in 

distributie bijgehouden; 
• Een planner heeft geen zicht in de kosten die verbonden zijn aan een rit. Dit jaar zal de planner echter 

uitgerust worden met een software-pakket waarmee hij wel inzicht krijgt in de kosten; 
• Christian Salvesen onderhoudt alleen contact met zijn klanten. Kijkend naar deze keten houdt dit in 

dater geen ofnauwelijks contact is tussen Christian Salvesen en Schuitema; 
• Momenteel bepaalt FanoFineFood of de goederen via distributie gaan of via grootvervoer. De vraag 

is of dit niet efficienter door Christian Salvesen gepland kan worden; 
• Van de leverbetrouwbaarheid worden bij Christian Salvesen geen gegevens bijgehouden. 

Kijkend naar de huidige situatie van de totale keten valt het op dat er meerdere voorraadpunten in de 
keten zijn, waarbij de voorraden bij de fabrikanten en de supermarkten vrij lang zijn . Momenteel worden 
de goederen vanuit de voorraden de keten ingestuurd en ligt het Klant Order OntkoppelPunt (KOOP) bij 
de supermarkten. Dit alles bemvloedt de doorlooptijd door de keten aanzienlijk. 

Opdrachtformulering 
Onderzoeken (gedeeltelijk in samenwerking met Koen Jansen) waar het KOOP en in dit geval ook 
het(de) voorraadpunt(en) het beste geplaatst kan(kunnen) worden, hoe het voorraadbeheer eruit dient 
te zien en daarmee samenhangend hoe de goederen de keten ingestuurd worden (d.w.z. bijv. op basis 
van bestellingen of op basis van aanvullen tot een bepaald niveau), wat de gevolgen zijn voor 
Christian Salvesen en hoe Christian Salvesen zich moet positioneren. 

Scope van het onderzoek 
Bij dit onderzoek zal gekeken worden naar de distributie en het voorraadbeheer in de keten. Doel is het 
versnellen van de goederen door de keten, dat wil zeggen de totale doorlooptijd in de keten verkorten en 
het optimaliseren van de kosten, die hiermee verbonden zijn. Bij dit alles zal ook rekening gehouden 
worden met het onderscheid tussen snellopers en langzaamlopers onder de producten. Om dit onderzoek 
goed uit te kunnen voeren, zal er uitvoerig samengewerkt moeten worden met de andere studenten, 
werkzaam binnen dit ketenproject. 

Opdracht Schuitema DC Son 

Problemen cq. aandachtspunten 
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Tijdens het beschrijven van de huidige situatie bij Schuitema zijn de volgende problemen opgetreden die 
een gemakkelijke informatie verzameling bemoeilijkten: 
• gebrekkige en verouderde informatiesystemen; 
• inconsistentie met betrekking tot bestelprocedures en -afspraken; 
• gebrekkige registratie van derving en 'out of stocks'; 

De huidige manier van toeleveren aan de supermarkten veroorzaakt voor sommige supermarkten 
problemen met betrekking tot derving en out of stock. Daamaast hebben kleinere supermarkten ook 
problemen met de colligrootte waarin Schuitema uitlevert. Dit alles leidt tot de volgende 
opdrachtformulering. 

Opdrachtformulering 
Ontwikkel in samenspraak met de logistieke dienstverlener en de supermarkten een model waarbij de 
supermarkten op een ketenefficiente manier bevoorraad worden. Dit model dient te leiden tot minder 
derving en 'out of stocks' bij de supermarkten. 

Scope van bet onderzoek 
Tijdens dit onderzoek zal uitvoerig gekeken worden hoe je de voorraad het beste kan laten aansturen en 
hoe je de supermarkten het beste kunt toeleveren. Hierbij zal ook de kosten component behandeld 
worden, aangezien er een afweging gemaakt dient te worden waar de meeste kosten optreden door 
handling en of dat het ergens anders eventueel goedkoper kan. Doel dient te zijn om de derving en 'out of 
stocks' op de winkelvloer te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan het verminderen van de colli 
grootte, het verhogen van de aanvoerfrequentie en bet verminderen van de derving in bet DC en in de 
winkels. De exacte oplossingsrichtingen dienen nader onderzocht te worden, hierbij is veel informatie 
van de winkelvloer noodzakelijk, ook is voor bet voorraadbeheer de flexibiliteit van de producenten en 
logistieke dienstverlener van groot belang. Met deze schakels dient ook veel contact te worden 
gehouden. V oor dagvers dienen de condities zo gecreeerd te worden dat het voor Schuitema 
aantrekkelijk wordt om deze producten te gaan voeren. Dit wil dus zeggen dat logistiek geen bottleneck 
meer mag zijn voor het niet voeren van deze producten. 

Opdrachtformulering Vaco 

Problemen cq. aandachtspunten 
De huidige keten is niet ingericht op het leveren van dagverse maaltijden. De tijden tussen bestellen door 
een SMO en het afleveren aldaar is te fang . Voor de huidige koelverse maaltijden duurt het 4½ dag 
voordat ze bij de SMO zijn . Hierbij moet er wel opgemerkt worden dater in bet DC voorraad 
aangehouden wordt. Het op voorraad hebben van dagverse maaltijden is funest. Kostbare THT gaat 
verloren en er moet dus zo weinig mogelijk voorraad aangehouden worden teneinde de consument zo 
veel mogelijk THT te geven . Ook leverbetrouwbaarheid is belangrijk om de juiste, lage voorraad in de 
supermarkt te kunnen garanderen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de koelverse maaltijden, maar is daar 
minder cruciaal. Kleine foutjes kunnen nog opgelost worden zonder gevolgen. Bij dagverse producten is 
een fout niet meer te herstellen. Ultiem gezien zou er sprake moeten zijn van cross-docking naar de 
supermarkten toe. De belevering door de keten been moet hierop afgestemd worden. 

Opdrachtformulering 
Maak een ontwerp voor de inrichting van de keten zodat ook dagverse maaltijden aan de betreffende 
supermarkten geleverd kunnen worden met een optimale THT 
Dit zal betekenen dat er door de hele keten heen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de 
snelheid door de keten. Elke vertraging is er een teveel voor de dagverse producten. Deze opdracht zal 
dus vervuld moeten worden door de afstudeerders bij Vaco, Christian Salvesen, Schuitema Zuid en de 
supermarkten. Zij zullen in samenwerking moeten onderzoeken hoe de afstemming in de keten moet zijn 
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om te komen tot een efficiente en effectieve doorstroming. Bij Vaco moet er gekeken worden naar hoe de 
productie aangestuurd moet worden. Bij Christian Salvesen, Schuitema en Vaco moet bepaald worden 
wanneer er getransporteerd moet worden, hoe er bij de producent en bij Christian Salvesen optimaal 
gebundeld kan worden, hoe en waar er gecross dockt moet worden. Supermarkt ondememers moeten 
gaan helpen bij het vaststellen van de optimale colligrootte en het bepalen van optimale bestelmomenten. 

Scope 
Dit onderzoek richt zich op de hele keten. Er zal aan bod komen hoe de productie aangestuurd moet 
worden, op welk moment er getransporteerd moet worden, hoe er bij de producent gebundeld moet 
worden, hoe de cross docking plaats moet hebben, wanneer er besteld kan worden door de supermarkt, 
bij wie de supermarkt bestelt, in welke colligrootte. Bij het gaan leveren van dagverse maaltijden moet er 
overwogen worden wat er met de koelverse maaltijden moet gaan gebeuren. Houden deze hun eigen 
logistiek of is het de moeite waard om deze ook ultra-snel te gaan leveren tot aan de supermarkt? 
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G. Onderzoek opslingereffecten 

Het onderzoek naar de opslingereffecten in de keten is gebeurd op basis van de beschikbare 
informatiebronnen. Hierbij is van elk ketenpartner informatie verzameld met betrekking tot de salades 
die aan Schuitema worden geleverd. Vanwege de complexiteit van het onderzoek is ervoor gekozen om 
de aandacht te richten op de aardappelhoudende salades, die in de fabriek in Oosterwolde worden 
geproduceerd en door Schuitema worden afgenomen. Deze salades zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. 

Huzarensalade 
Huzarensalade 
Huzarensalade 
Huzarenslaatje 
Huzarenslaatje 
Kartoffelsalade 
Kip-Kerriesalade . 
Kip-Kerrieslaatje 
Partysalade 
Rundvleessalade 
Rundvleesslaatje 
Zalmslaatje . 

lhoudende salades die aan Schuitema worden geleverd 
Merk , ~ ig :. / Aantal pew: coftt;, 

Karaat 1 CXXJ 6 
,C1CXXJ 1CXXJ 6. 
Abee OCO 6 
Abee 150 12 
.Karaat 150 12 
Abee OCO 6 
Abee OOJ 6 
Abee 150 12 
Abee OOJ 6 
.Abee OCO 6 

Abee 150 12 
Abee 150 12 

NB. gegevens over de huzarensalade (CI000) bij FanoFineFood en Schuitema DC zijn verwijderd, 
omdat in de periode van de steekproef de introductie plaatsvond van dit merk. Hierdoor konden de 
gegevens niet vanaf 28 januari verzameld worden. Daamaast is de seizoensalade weggelaten en salades 
die sporadisch en in kleine hoeveelheden worden besteld. 

Om een duidelijke beeld te verkrijgen van het opslingereffect is gebruik gemaakt van de volgende 
informatiebronnen: 

FanoFineFood 
Productiedata is verzameld uit de periode 28 januari 1998 tot en met 5 juni 1998. Daarnaast is uit 
dezelfde periode data verzameld met betrekking tot de vraag van de klanten van FanoFineFood en het 
voorraadniveau. 
Op basis van de verzamelde gegevens, zijn de volgende berekeningen gemaakt: 
Stroomopwaarts 
Gemiddelde (geaggregeerd voor alle klanten per dag): 14581 kg 
Standaarddeviatie: 12416 
VC: 0,85 

Stroomafwaarts 
Gemiddelde: 14672 
Standaarddeviatie: 12364 
VC: 0,84 

Schui tema 
Bij Schuitema is data verzameld met betrekking tot de gepickte producten die geleverd worden aan de 
Schuitema supermarktondernemers. De periode van de data is van 28 januari 1998 tot en met 5 juni 
1998. Daamaast zijn ook gegevens verzameld met betrekking tot acties . Deze zijn ook in de data 
verwerkt . Hieronder staan de actie-aantallen weergegeven. 
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Tabel G.2: acties 
Week Product Merk Gieten Raalte Son Woerden 
3 Kartoffelsalade Abee 24 72 13 64 
7 Rundvleessalade 600 Abee 2324 4289 2016 3498 
9 Partysalade 600 Abee 6 5 1 30 
15 Kartoffelsalade 600 Abee 528 516 551 1168 
18 Kartoffelsalade 600 Abee 109 98 85 1168 
19 Kip kerriesalade 600 Abee 17 37 19 51 
20 Huzarenslaatje Abee 5760 8060 7388 9845 
21 Huzarenslaatje Abee 942 1522 1313 2228 

Op basis van de verzamelde gegevens, zijn de volgende berekeningen gemaakt: 
Stroomopwaarts 
Gemiddelde (geaggregeerd voor alle DC' s per dag) : 5393 kg 
Standaarddeviatie: 5264 
VC: 0,98 

Stroomafwaarts 
Gemiddelde: 4 779 kg 
Standaarddeviatie: 5325 
VC: 1,11 

Schuitema winkelformule 

l f; Fi ' ' .• - .f .. . ~ ~ allo ltk 1;,1;! 
':<-•· -'f:"i'~ fi-:-,¥-r .. y_,-::;: . ,.,:,~-• .:, 

Totaal 
173 
12127 
42 
2763 
1460 
124 
31053 
6005 

Bij vier winkels die een Schuitema winkelformule hanteren is data verzameld van de 
kassascanninggegevens op dagniveau. Daamaast is ook informatie verzameld met betrekking tot de 
besteHingen en leveringen van deze vier winkels. De data is verzameld voor de tijdsperiode 23 maart 
1998 tot en met 5 juni 1998. 
Op basis van de verzamelde gegevens, zijn de volgende berekeningen gemaakt: 
Stroomopwaarts 
Gemiddelde (geaggregeerd voor alle ondememers per dag): 60,8 kg 
Standaarddeviatie: 61, 6 
VC: 1,0 

Stroomafwaarts 
Gemiddelde:35, 7 
Standaarddeviatie: 28,4 
VC: 0,8 
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H. Bestelgedrag ketenpartners 

Naast het kwantitatieve onderzoek, is in een hevige opslingermaand (mei) het gedrag van de bestellers 
bestudeerd. Hieruit komt naar voren dat elk individueel schakel haar eigen besluiten neemt op basis van 
eigen informatie. Hierdoor is met name de opslingereffecten bij de fabrikant merkbaar die als laatste 
schakel binnen deze keten het meest last heeft van de opslingereffecten. Hieronder worden de motieven 
beschreven van de bestellers bij FanoFineFood, Schuitema DC en Schuitema retail. 

FanoFineFood 

week 18 
27 april 
De verwachting van deze week is dat er mogelijk een opslingereffect zou optreden, omdat de 
temperaturen zouden stijgen. In de loop van de week stijgen de temperaturen minder dan verwacht zodat 
er geen grote sprong in de vraag is. De vraag stijgt echter wel. In het weekend was de verwachting van 
de temperatuur rond de 20 graden Celsius . In deze week treden dus geen opslingereffecten op . 

28 april 
Stijgende bestellingen op alle fronten. Maximale benutting van de capaciteit door beperking van aantal 
soorten, ofwel maximale voorraad neerzetten van die producten die vanwege de hoogte van de 
bestellingen geproduceerd moeten worden. 

4 mei 
De temperaturen stijgen iedere dag in deze week en de vraag naar salades stijgt sterk mee. Het 
vermoeden bestaat dat klanten meer bestellen dan wat ze nodig hebben. De capaciteit wordt maximaal 
benut. Daamaast worcit. een lijn ingezet die normaliter overdag voor productie van sauzen wordt 
gebruikt, voor productie van salades. 

6mei 
Op deze dag is er beslist dat er overgewerkt wordt in het weekend, vanwege het voorspelde mooie weer 
op vrijdag, zaterdag en zondag. 

11 mei 
Schuitema (en een aantal andere FanoFineFood-klanten) gaat iedere dag salades bestellen, waarbij men 
het liefst binnen 24 uur geleverd wil worden. 

13 mei 
Er wordt gepland op basis van beschikbare capac1te1t. Veel klanten willen extra bestellingen, 
nabestellingen of spoedbestellingen plaatsen. Deze worden geleverd zolang er voorraad beschikbaar is. 
Gevreesd wordt dat veel klanten meer bestellen dan noodzakelijk, vanwege de grote vraag die bij hen 
optreedt. Doordat de voorspellingen volgende week een lagere temperatuur voorspellen dan deze week, 
bestaat de kans dat de hoge vraag .zakt, zodat voorraadoverschot ontstaat. 

18 mei. 
Afgelopen zaterdag is er overgewerkt en de verwachting is dat deze week het mooie weer (dus hoge 
vraag) aan zal houden tot donderdag. Vanaf donderdag dalen de temperaturen en worden er slechte 
temperaturen verwacht. Er wordt besloten verder te produceren op het huidige niveau om de voorraad 
op te bouwen. 

Technische Universiteit Eindhoven 18 



Schuitema DC 

week 19 
De veiwachting is dater in het weekend (9 en 10 mei) mooi weer zal optreden 

7 mei 
De levering van maandag worcit naar vrijdag gehaald. 

8 mei 
De veiwachting is dat het weer na het weekend minder is. 

week 20 
11 mei 
• Schuitema gaat over naar 24-uurs levering 
• Er wordt verwacht dat de vraag van de komende paar dagen dezelfde zal zijn als de vraag van vorige 

jaar met temperaturen van 30 graden. 
• Er wordt bij het bestellen niet rekening gehouden met het feit dat mogelijke tekorten zullen optreden 

bij Schuiterna en dat er daarom meer moet worden besteld door Schuiterna 
• De verwachting is dat de SMO's op zaterdag en rnaandag extra grote bestellingen plaatsen bij 

Schuitema 

12 mei/13 mei/14 mei 
• De SMO's hebben heel laat nabestellingen geplaatst. De nabestellingen komen met name op 

maandag binnen 
• Temperatuur is stabiel, de verwachting za1 dan zijn dat de vraag aan begin van de week zal 

aanhouden tot aan bet weekend. 
• Temperatuurvoorspelling is moeilijk te bepalen voor het Zuiden 
• Schuitema geeft geen advies aan SMO boeveel ze moeten bestellen 
• Over het algemeen is Schuitema is vooral volgend met betrekking tot de vraag 
• De verwachting is dat de bestellingen die op donderdag (maandag leveren) doorgegeven worden 

groter zijn dan normaal. 
• Twee keer per dag worden de voorraden gecbeckt om de bestel-aantallen te kunnen bepalen 

week 21 
18 mei 
• De verwacbting is dat bet goede weer zal aanhouden en dus ook de vraag 
• In verband met Hemelvaart moet er vandaag veel besteld worden, zodat er op woensdag en vrijdag 

gepickt kan worden 
• Hiermee zal ook voor Pinksteren rekening worden gehouden 
• Er wordt bewust aangestuurd op het houden van hoge voorraden 
Er vinden substitutie verkopen van salades plaats. Bij Schuitema treedt voor een aantal salades out of 
stock op en levert dan, na overleg, producten die nog in voorraad zijn. 

Schuitema retail 

Bij vier Schuitema supermarktondememers werd het bestelbeleid gevolgd tussen 6 en 18 mei. 

1. CJ 000 Juffermans - Leiden 
Er wordt drie maal per week bij de VGD van Schuitema besteld: 
Bestellen Levering 
Maandag Dinsdag (levering tussen 18 en 19 uur) 
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Woensdag 
Vrijdag 

Donderdag 
Zaterdag 

(levering tussen 18 en 19 uur) 
(levering 's middags) 

Woensdag 6 mei is 2 tot 3 maal de normale hoeveelheid besteld; toen was net bekend dat het in het 
weekend warm (27 tot 30 graden Celsius) zou worden . 
Vrijdag 8 mei is 2 tot 3 maal de normale hoeveelheid besteld; toen de voorspelling van het mooie weer 
uit bleek te komen. 
Maandag 11 mei is 4 maal de normale hoeveelheid besteld; het blijft voorlopig warm. (van 30 graden op 
maandag 11 mei tot 22 graden op vrijdag 15 mei). Alles is geleverd. 
Woensdag 13 mei is 4 maal de normale hoeveelheid besteld. Alles is geleverd. 
Vrijdag 15 mei is 3 maal de normale hoeveelheid besteld. Alles is geleverd. 
Maandag 18 mei is de normale hoeveelheid besteld. Alles is geleverd. 

2. CJOOO Van Zijl -Houten 
Er wordt 6 maal per week bij de VGD van Schuitema DC besteld: 
Bestelling Levering 
Maandag Dinsdag 
Dinsdag Woensdag 
Woensdag Donderdag 
Donderdag Vrijdag 
Vrijdag Zaterdag 
Zaterdag Maandag 

Woensdag 6 mei is er voor het eerst extra besteld in verband met mooi weer. 
Woensdag 6 mei is 2 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Donderdag 7 mei is 2 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Vrijdag 8 mei is 2 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Zaterdag 9 mei is 2 maal de normale hoeveelheid besteld. Hiervan is slechts de helft geleverd. 
Dinsdag 12 mei is weer 2 maal de normale hoeveelheid besteld. Omdat bepaalde salades op waren, zijn 
hiervoor in de plaats duurdere salades besteld. 
W oensdag 13 mei is 2 maal de normale hoeveelheid besteld. Alles geleverd. 
Donderdag 14 mei is 1,5 maal de normale hoeveelheid besteld. Alles geleverd. 
Vrijdag 15 mei is niet besteld. Er was nog genoeg in voorraad. 
Zaterdag 16 mei is de normale hoeveelheid besteld. 

3. Cl 000 Rijper -Amsterdam Noord 
Er wordt 6 maal per week bij de VGD van Schuitema DC besteld: 
Bestelling Levering 
Maandag Dinsdag 
Dinsdag W oensdag 
Woensdag Donderdag 
Donderdag Vrijdag 
Vrijdag Zaterdag 
Zaterdag Maandag 

Dinsdag 5 mei zijn er geen salades besteld. 
Woensdag 6 mei is de normale hoeveelheid besteld. 
Donderdag 7 mei is de normale hoeveelheid besteld. 
Vrijdag 8 mei is 1,5 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Zaterdag 9 mei is 3 maal de normale hoeveelheid besteld. Het mooie weer heeft doorgezet. 
Maandag 11 mei is 1,5 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Dinsdag 12 mei is 2 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Woensdag 13 mei is 2 maal de normale hoeveelheid besteld. 
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Donderdag 14 mei is de normale hoeveelheid besteld. 
Vrijdag 15 mei is 2 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Zaterdag 16 mei is de normale hoeveelheid besteld. 
Maandag 18 mei is 3 maal de normale hoeveelheid besteld. Aanvulling na weekend 

4. CJ 000 Rijper -Amsterdam Zuid-Oost 
Er won:lt drie maal per week bij de VGD van Schuitema besteld: 
Bes telling Levering 
Maandag Woensdag 
Woensdag Vrijdag 
Donderdag Maandag 

Vanaf donderdag 7 mei is er extra besteld in verband met mooi weer. 
Donderdag 7 mei is 3 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Maandag 11 mei is 3 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Donderdag 14 mei is 3 maal de normale hoeveelheid besteld. 
Maandag 18 mei is 3 maal de normale hoeveelheid besteld. 

Bovenstaande bestelbeleid van de vier ondememers is samengevat in onderstaande tabel. Een - betekent 
dat men niet besteld heeft en ook niet mag bestellen volgens afspraken. Een O betekent dat men niet 
besteld heeft, maar wel de mogelijkheid heeft gehad. De overige getallen zijn het aantal keren dat meer 
besteld is ten opzichte van de normale situatie. 

T b I H.1 bes lbel "d . kte a e : te e1 vter suoennar n 
Dag I 2 3 4 
Woensdag 6mei 2,5 2 1 0 
Donderdag 7 mei - 2 1 3 
Vrijdag 8 mei 2,5 2 1,5 -
Zaterdag 9mei - 2 3 -
Maandag 11 mei 4 0 1,5 3 
Dinsdag 12 mei - 2 2 -
Woensdag 13 mei 4 0 2 0 
Donderdag 14 mei - 1,5 1 3 
Vrijdag 15 mei 3 0 2 -
Zaterdag 16 mei - 1 1 -
Maandag 18 mei 1 0 3 3 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat met name supermarktondememers die niet iedere dag kunnen bestellen, 
geneigd zijn veel meer te bestellen dan normaal. Daamaast blijkt ook dat men op die dagen meer is gaan 
bestellen dan normaal. 
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I. lnstabiliteit per week 

Tabel Ll: instabiliteit r schakel r week __ . _____ .._ __ ......., __ , __ _ 
Week FanoFineFood Schuitema DC Schuitema retail 

~"•-•u--•-•·--•-•••--••-- -• 
5 0,788775143 4,926493 
6 0,744858796 3,232694 
7 0,864380603 2,951833 
8 0,879844638 3,468253 
9 1,074283685 1,67498 
10 1,400857853 3,305855 
11 1, 131741484 3,325229 
12 1,260959777 2,343955 
13 1, 118988442 2,993227 1,675749 
14 0,764504956 2,250702 2,072119 
15 1,045369512 0,868287 2,062299 
16 1,065973147 1,875606 3,257158 
17 1,008424295 2,893566 1,425985 
18 1,025216679 3,863925 1,404852 
19 0,72184255 5,509216 1,597499 
20 0,846441239 4,067715 5,274907 
21 1, 062044382 1,767 526 1,458192 
22 2,851079417 1,994961 0,967172 
23 2,023282482 1,955136 ___________ 1,844324 ______ , __ 

~E!.:, __ 1,230287918_. ·- 2, 730897 -- _1:_094569 
De gemiddelde is berekend over de weken 13 tot en met 23. 

Acties dragen bij aan het opslingereffect en moeten dus meegenomen worden in de 
instabiliteitberekening. Als men deze echter consequent zou doorberekenen, krijgt men extreern hoge 
getallen in een aantal weken. Dit is te wijten aan de volgende procedure bij Schuitema DC: in week x 
krijgt men de actie-hoeveelheden bij de DC' s binnen, in week x+ 1 worden de actie-hoeveelheden gepickt 
en aan de Schuitema supermarktondememers geleverd. Doordat de instabiliteit per week wordt berekend 
kan niet de opslingering van een actie worden bepaald. In de rneeste gevallen levert het geen problemen 
op, op een aantal uitzonderingen na. De uitzonderingen zijn als de ingaande stroom (relatief zeer hoge) 
actiehoeveelheden zijn terwijl de uitgaande stroom de normale vraag van die week is. In die gevallen zal 
een uitzonderlijk hoge opslingering ontstaan. Deze acties zijn weggehaald. Het betreft de acties van 
rundvleessalade en kartoffelsalade. 

Als men gaat voorspellen op basis van supermarktbestelling, dan zal de volgende reductie in instabiliteit 
plaatsvinden: 

(l ,23*2,09-7 ,04)/7 ,04=-0,635 

Als men gaat voorspellen op basis van kassascanning, dan zaJ de volgende reductie in instabiliteit 
plaatsvinden: 
(1,23-7,04)/7,04=-0,825 
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J. Out of stock 

Hieronder worcit het out of stock registratie systeem van Schuitema beschreven. 

Doel 
Het out of stock registratie systeem is erop gericht om oorz.aken van out of stock vast te stellen, en 
vervolgens een handvat te bieden hoe het een en ander verbeterd kan worden. Dit geldt voor de KW, 
HWH en VGD artikelen. De oorz.aken van een out of stock kunnen zowel bij Schuitema als bij de 
ondememer liggen. De out of stock rapportage zal moeten dienen als analysefunctie voor de 
geregistreerde out of stock artikelen. 

Registratie in supermarkt 
Het registreren in de supermarkt van out of stock gaat als volgt: 
Voordat er geleverd wordt, worden met een handterminal met behulp van de functie 'out of stock' de 
artonnummers in het schap van artikelen die out of stock zijn gescand. (dit kan ook vaker, bijvoorbeeld 
dagelijks, gebeuren). Op een later tijdstip wordt met de handterminal de bestelling gemaakt. Op het 
moment dat de bestelling naar het GHB gestuurd, worclt nu ook de out of stock registratie doorgestuurd. 
Het GHB stuurt de out of stock rapportage door naar Amersfoort. In Amersfoort wordt de out of stock 
rapportage 's nachts verwerkt en weer teruggezonden naar het GHB. Per artikel worden de out of stock 
registraties gekoppeld aan de meest recente bestelling en bijbehorende levering. Hierdoor is het mogelijk 
de volgende oorzaken van een out of stock aan te wijzen: 
• Er is niet besteld 
• Er is wel besteld, maar niet (alles) geleverd 
• Er is besteld en alles is geleverd, dus de consumentenvraag was groter dan verwacht. 
Het GHB kan de out of stock rapportage uitprinten en naar de SMO sturen. lndien de SMO dit wil, 
kunnen er elke 16 weken voor artikelen die vaak out of stock zijn automatisch nieuwe schapetiketten 
voorzien van nieuw berekende bestelpunten worden vervaardigd. 

Database out of stock 
[Bron: Rapport Team 'Ketenintegratie', Schuitema Amersfoort, afdeling LO&O] 
In Amersfoort worden de out of stock gegevens opgeslagen in de database Business Objects. Op dit 
moment wordt de out of stock (oos) door zo'n 30% van alle SMO's geregistreerd, waarvan ongeveer 6 
tot 8% wekelijks registreert. De ondernemers registreren meestal gemiddeld een keer per week en wel 
voor het verwerken van de vracht. De registratie vindt vaak na het weekend plaats, omdat dan de meeste 
oos optreden. De betrouwbaarheid van de gegevens is moeilijk vast te stellen, omdat het van de 
ondernemers afhangt of en wanneer zij oos registreren. Over heel Schuitema (alle SMO's) zal de oos 
waarschijnlijk veel hoger liggen dan de cijfers in de database. Het zijn namelijk de meest serieuze 
ondernemers die regelmatig (wekelijks of eens per twee weken) registreren. Aangenomen mag worden 
dat deze ondernemers dan ook weinig oos zullen hebben. Bij het bestuderen van de oos cijfers moet 
hiermee rekening worden gehouden. 
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K. Bestelfrequentie Schuitema supermarktondernemers 

V oor het achterhalen van de gemiddelde bestelfrequentie van de Schuitema supermarktondememers, is 
gekeken naar de bestelfrequenties voor de Verse Groepen Dienst (hieronder vallen de salades) bij 
Schuitema Zuid. Volgens Schuitema is de gemiddelde bestelfrequentie voor de Schuitema 
supermarktondememers van Schuitema Zuid representatief voor alle Schuitema 
supermarktondememers. Hieronder staan de resultaten weergegeven. De tabel moet men als volgt lezen: 
4 SMO's kunnen (voor producten die bij VGD zijn ingedeeld) 1 keer per week bestellen, 20 SMO's 
kunnen 2 keer per week bestellen, enz .. 

T b I K.1 B lfr a e : este :eauenne voor VGD(V erse G roeoen Dienst) in Son 
Frequentie bestellen en afleveren Aantal SMO's 
1 keer per week 4 
2 keer per week 20 
3 keer per week 18 
4 keer per week 5 
5 keer per week 8 
6 keer per week 4 
7 keer per week 1 
8 keer per week 1 
Totaal aantal SMO 's voor Son 61 
[Bron: Schuitema Zuid] 

Er worden dus (1 *4 + 2*20 + ... + 7*1 + 8*1=) 197 bestellingen per week geplaatst door 61 SM O's. De 
gemiddelde frequentie voor bestellen en afleveren van een SMO is dus (197/61=) 3. 
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L. Out of stock data 

In Business Objects is een universum samengesteld dat de out of stock gegevens bevat. Het is dus 
mogelijk om middels een rapport inzicht te hebben in out of stock gegevens per artikel, per hoofdgroep, 
per subgroep, per leverancier, per DC, enz. Er kunnen verschillende queris worden verricht. 
Voor dit onderzoek is een query gemaakt die de volgende gegevens weergeeft: 

Verslagkode 
Artikelomschrijving 
Verkorte naam leverancier 
Oos registratieperiode 
Oos registratieweek 

:Dit is altijd 1 of 2. 1: besteld = geleverd 2:besteld<>ongeleverd 

# keeroos 

in dit geval Fano (atkorting voor FanoFineFood) 
de periode waarin voor dit artikel oos werd geregistreerd 
de week waarin voor dit artikel oos werd geregistreerd 
het # keren per week dat voor dit artikel oos werd geregistreerd 

Aantal winkels het aantal winkels in Nederland waar voor dit artikel in deze week oos 
werd geregistreerd. 

Vervolgens zijn de Schuitema supermarktondernemers geselecteerd die regelmatig out of stock 
registreren. Daama werd gefocused op de aardappelhoudende salades die aan Schuitema worden 
ge]everd. Vervolgens is het aantal out of stock situaties, vertaald in aantal dagen out of stock (2 dagen 
out of stock per keer out of stock situatie bij supermarktondememers). Vervolgens is dit 
vermenigvuldigd met de gemiddelde vraag van supermarktondememers en in gewicht vertaald. Hierdoor 
krijgt men onderstaande tabel. 

TabeJ L.1: out of stock salades 
h::':11~ J:< 1, y,,:;;:f!1~~f'f L• 1~:> I, ;,~ ;;itJ1''14,· ·1 
HUZARENSALADE ONG. 128 128 0 0 255 0 0 255 0 638 
HUZARENSLAATJE 140 70 210 70 349 210 140 280 0 140 
KARTOFFELSALADE O 46 46 46 0 92 46 230 46 184 
KIP-KERRIESALADE 29 7 7 0 7 7 7 0 7 29 
KIP-KERRIESLAATJE O O 8 0 0 0 0 0 8 16 
KRT.HUZ.SALADE ONG 112 0 112 112 561 449 112 225 225 561 
KRT.HUZ.SLAATJE 123 185 185 185 308 247 247 123 123 185 
PARTYSALADE 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0 
RUNDVLEESSALADE 379 189 284 95 284 568 379 474 474 284 

'RUNDVLEESSLAATJE 39 39 58 97 39 19 39 77 58 58 
ZALMSLAATJE O 15 0 15 15 15 0 15 44 29 
Totaal 950 679 911 620 1827 1607 970 1679 1001 2125 
V;~:>$~;;,t,;~~_.;,,:, F·;,i~::J~fE,1~< ••·J :; ;;; 1,. ) ! ;t1-;21t1~,,~~->}.:: '.; 1t ··. · :.j.f,'.,~}~Ji'bk;·,;21 , ·\j ,: 22:,:t1J,~:~~:(fi0fE' :2• :;;::j 
HUZARENSALADE ONG. 383 255 128 255 765 1020 765 0 383 0 
·-· -
HUZARENSLAATJE 70 0 0 70 70 140 210 0 140 210 
KARTOFFELSALADE 92 46 46 0 277 369 277 46 92 46 
KIP-KERRIESALADE 7 22 0 7 15 37 15 29 37 0 
KIP-KERRIESLAATJE 8 8 0 0 0 8 0 8 8 0 

_KRT.HUZ.SALADE ONG 561 337 0 225 561 898 674 0 112 225 
KRT.HUZ.SLAATJE 62 185 185 185 123 370 185 308 0 308 
PARTYSALADE O 8 0 0 8 32 16 0 16 0 

-RUNDVLEESSALADE 379 95 0 189 474 663 284 189 189 284 
RUNDVLEESSLAATJE 58 39 39 19 58 97 39 19 39 19 
ZALMSLAATJE O 15 15 15 0 15 0 44 29 58 
Totaal 1620 1009 412 965 2351 3648 2463 645 1045 1151 
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De out of stock is 27678 kg, terwijl in die steekproefperiode ongeveer 500.000 kg salades (die gekozen 
zijn) werden verkocht. Het out of stockpercentage is dan: 27678/500000*100=5,5% 

Met behulp van de verslagkode, kan ook de oorzaak van een out of stock achterhaald worden. De 
interpretatie van de verslagkode is als volgt: 
1 : besteld=geleverd 
De laatste bestelling voordat out of stock is ontstaan is volledig geleverd. De out of stock is ontstaan 
doordat de superrnarktondememer een te lage bestelling heeft opgegeven of doordat de vraag hoger is 
dan verwacht. 

2 :besteld<>ongeleverd 
De laatste bestelling voordat out of stock is ontstaan is volledig geleverd. De out of stock is ontstaan 
doordat de Schuitema DC's een te lage bestelling hebben opgegeven bij FanoFineFood, zodat zij geen 
voorraden meer hebben of doordat FanoFineFood minder heeft geleverd dan besteld is door de 
Schuitema DC's. 

Als men de oorzaken van out of stock voor de geselecteerde producten achterhaalt en deze omrekent 
naar out of stock in kg, dan blijkt 91, 4 % van de out of stock veroorzaakt te worden door geval 1 en 
8,6% van de out of stock veroorzaakt te worden door geval 2 van in totaal 27678 kg. In onderstaande 
tabel staat per periode het percentage van alle out of stock weergegeven dat door geval 2 wordt 
veroorzaakt. 

Tabel L.2: out of stock veroorzaakt door Schuitema DC of FanoFineFood 
Periode % van out of stock door gevaJ 2 
2 9,02 
3 5,03 
4 5,03 
5 7,67 
6 17,95 
N.B. met periode 2 wordt bedoeld week 5,6,7,8, etc. 
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M. Derving 

Hieronder is informatie weergegeven met betrekking tot derving bij FanoFineFood en Schuitema DC. 

Derving FanoFineFood 
[Bron: Expeditie FanoFineFood] 
Binnen FanoFineFood zijn er twee soorten derving: 
• derving die ontstaat bij Productie; 
• derving die ontstaat bij Expeditie. 

Voor dit project gaan wij ervan uit dat de derving wordt bepaald van een product dat verkoopgereed is . 
Dit betekent dat alleen gekeken wordt naar de derving die ontstaat bij expeditie. Daamaast wordt 
derving alleen maar bekeken vanuit logistieke oogpunt: alleen de producten worden bekeken die de 
inteme houdbaarheid hebben overschreden. 

V anaf 28 januari 1998 tot en met 5 juni 1998 zijn dervingcijfers verzameld van de aardappelhoudende 
salades die aan TSN geleverd worden. 

Onder de kolom 'reden' staat aangegeven waarom het product gederfd is: 
1. fout productie 
2. expeditie breuk (bij centrale expeditie kapotgegaan) 
3. distributie breuk 
4. FIFO (overcode), foutieve picking 
5. planning (interne houdbaarheid van de producten is overschreden) 
6. voorraadverschillen 
7. kwaliteit 

Onder de kolom 'THT' staat aangegeven wat de houdbaarheid van de gederfde producten is: 

Tabel M.1: derving FanoFineFood 
Datum derving Product Colli Aantal Reden THT 
30/1 Rundvleesslaatje (Abee) 12xl50 9 2 3/3 
2/2 Rundvleesslaatje (Abee) 12xl50 12 2 1/3 
9/2 Zalmslaatje (Abee) 12xl50 45 2 ? 
4/3 Zalmslaatje (Abee) 12xl50 1 2 31/3 
4/3 Zalmslaatje (Abee) 12x150 2 2 4/4 
10/3 Rundvleesslaatje (Abee) 12x150 1 2 11/4 
23/3 Huzarenslaatje (Abee) 12xl50 2 2 28/4 
2/4 Rundvleessalade (Abee) 6x600 6 2 3/5 
2/4 Kipkerrieslaatje (Abee) 12x150 7 2 4/5 
2/4 Zalmslaatje (Abee) 12xl50 3 2 4/5 
3/4 Rundvleesslaatje (Abee) 12xl50 2 2 4/5 
8/4 Huzarenslaatje (Abee) 12xl50 13 5 12/4 
9/4 Huzarenslaatje (Karaat) 12x150 6 2 5/5 
13/5 Huzarenslaatje (Abee) 12xl50 3 2 12/6 
22/5 Kipkerriesalade (Abee) 6x600 2 5 
25/5 Huzarensalade (Karaat) 6xl 15 5 24/5 

Alleen de derving van producten wordt beschouwd die als reden 5 hebben. Tussen eind januari en eind 
mei is ongeveer 120 kg aan salades gederfd. Rekening houdend met het feit dat de productie in die 
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periode ongeveer 1360.000 kg was voor de geselecteerde producten, is de derving (120/1360.000*100) 
0,01%. 

Derving Schuitema DC 
Het meten van derving op bet GHB 
[Bron: Schuitema Zuid, Koen Jansen] 

Derving kan worden onderverdeeld in afprijzen en weggooien. Afprijzen wordt op het GHB 'ruimen' 
genoemd. Dit wordt genoteerd op lijsten, maar niet op een consequente en structurele wijze. Het 
weggooien van producten komt amper voor en wordt niet consequent genoteerd. Hieronder staan de 
geselecteerde producten die tussen half mei en half juni 'geruimd'. In die periode zijn geen producten 
weggegooid. 

Tabet M.2: derving Schuitema 
Product Colli 
Huzarensalade (Karaat) 6x1000 
Kartoffelsalade (Abee) 6x600 
Kip-kerriesalade (Abee) 6x600 
Zalmslaatje (Abee) 12x150 
Huzarensalade (Abee) 6x600 
Rundvleessalade (Abee) 6x600 
Huzarensalade (Karaat) 6x1000 
Kartoffelsalade (Abee) 6x600 
Huzarensalade (Abee) 6x600 
Rundvleessalade (Abee) 6x600 
Huzarensalade (Abee) 6x600 
Totaa/ gewicht 

Houdbaarheidsdatum Aantal Gewicht (kg) 
23-jun 159 954 
23-jun 39 140,4 
20-jun 7 25,2 
20-jun 17 30,6 
20-jun 8 28,8 
23iun 10 36 
22-jun 80 480 
23-jun 15 54 
21iun 50 180 
19-jun 23 82,8 
23-jun 5 18 

2029,8 

In die periode is ongeveer 150.000 kg van de geselecteerde salades uitgeleverd aan de Schuitema 
supermarktondememers. Dit houdt in dat het percentage van de producten die geruimd wordt 
(2029,8/150000*100=)1,4% is . Dit is niet gelijk aan de totale derving, omdat de producten tegen een 
gereduceerde prijs zijn verkocht. Er kon niet achterhaald worden tegen welke gereduceerde prijs de 
producten werden verkocht. Volgens Schuitema wordt het dervingpercentage geschat op 0,3%. 
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N. Voorraad Schuitema DC 

Van een aantal producten (verschillend van soort en vraagpatroon en behorend bij de selectie salades) 
zijn gegevens verzameld met betrekking tot de leveringen aan Schuitema retailers door Schuitema Son, 
voorraden en leveringen door FanoFineFood bij Schuitema Son. Op basis van deze informatie is de 
voorraad berekend in dagen. Schuitema Son is representatief ten opzichte van de overige De's, omdat 
de structuur van alle DC' s hetzelfde is, waarbij de bestellers hetzelfde bestelmethodiek hanteren 
(bestellen op basis van historie en bijzondere gebeurtenissen). Hierdoor kan de aanname worden 
gemaakt dat de overige DC's hetzelfde voorraadniveau hebben. Op basis van onderstaande 
berekeningen is de gerniddelde voorraad 3 dagen. 

Tabel N.1: voorraad in dagen voor salade 
Datum 
20-4-98 
21-4-98 
22-4-98 
23-4-98 
24-4-98 
27-4-98 
28-4-98 
29-4-98 
1-5-98 
4-5-98 
5-5-98 
7-5-98 
8-5-98 
11-5-98 
12-5-98 
13-5-98 
14-5-98 
15-5-98 
Gem. 
Tot. gem. 

salade 1 salade 2 salade 3 
4 6 2 
2 4 1 
7 5 4 
6 7 3 
2 6 2 
2 3 2 
3 4 1 
1 4 2 
1 4 2 
2 3 2 
2 4 2 
0 13 3 
3 5 5 
1 4 2 
10 10 2 
1 4 1 
2 8 2 
1 3 1 
3 5 2 
3 
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salade 4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
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0. Kassascanning 
[Bron: cursus winkelautomatisering, map DANS Schuitema n.v., afdeling Personeels-Advies 
&Opleiding, Februari 1997 versie 2.0] 
Hieronder worcft de huidige technische mogelijkheden en beperkingen beschreven van het 
scanningsysteem van Schuitema. Daamaast worden de kassascanningsystemen DANS en ORION 
bescbreven. Deze zullen in de toekomst bij de Scbuitema supennarktondememers, na overleg, 
geiinplementeerd worden. 

Scanninggegevens (artonnummers) 
[Bron: Jolanda de Ruyter, Cees Streng en Eric Hess] 

Om een artikel te scannen, dient een identificatie op het desbetreffende artikel te zijn geplaatst. Dit is bet 
artonnummer. Artonnummers (ARTikelnummer per Ondememer, dit is het nummer dat gescand wordt 
bij de kassa) bevatten naast bet artikel basisnummer, een code assortiment en een controle cijfer, 
gegevens per ondememer, zoals bijvoorbeeld de prijs, omzetten per ondememer en het bestelpunt. Alleen 
van gescande artikelen, of artikelen met een PLU-code (Price Look Up-code) wordt scanningdata 
bijgehouden. 

Scbuitema onderscheidt drie soorten artikelen: 
1. Schuitema artikelen worden door Schuitema geleverd en gefactureerd. Artikelgegevens worden door 

Schuitema onderhouden en aan de SMO verstrekt. 
2. Commissie artikelen zijn artikelen die niet door Schuitema geleverd worden, maar wel door 

Schuitema worden gefactureerd. Artikelgegevens worden door Schuitema onderhouden en verstrekt. 
3. Eigen artikelen worden niet door Scbuitema geleverd en/of gefactureerd. De SMO moet deze 

artikelgegevens zelf onderhouden. Ook Schuitema artikelen die in een andere consumenteneenheid 
worden verkocht kunnen als eigen artikelen worden ingevoerd (bijvoorbeeld een flesje bier) 

Een Schuitema artikel en een commissie artikel kunnen als status hebben 'actief Schuitema ' , wanneer de 
ondememer het artikel voert en 'niet actief Schuitema', wanneer de ondememer bet artikel niet voert. 
Ook beeft een artikel de status 'actief kassa' of 'niet actief kassa' . 

Het GIS (Goederen Infonnatie Systeem) geeft elke 16 weken een update over de aan een SMO geleverde 
artikelen. Elke SMO heeft een eigen hoofdgroep/subgroep indeling in verband met prestatiemeting en 
afbakening van verantwoordelijkheden over afdelingschefs. 

Beperkingen en mogelijkheden scanninggegevens 
De scanningdata bebben een aantal beperkingen. Men moet rekening houden met het feit dat afgeprijsde 
artikelen niet meer worden gescand bij verkoop. Ook producten die worden weggegooid of gestolen 
vindt men niet terug in de scanningdata. Daamaast bangt de betrouwbaarheid van scanningdata af van 
de leesbaarheid van de barcode en het percentage repeterende artikelen. Een voorbeeld van een 
repeterend artikel is bijvoorbeeld een bepaald merk bier met vier verschillende smaken maar met 
dezelfde prijs; van de vier verschillende :flesjes bier (met vier verschillende EAN barcodes) wordt er 
maar een gescand en vervolgens wordt de prijs met vier vennenigvuldigd. Er worden nu wel vier flesjes 
bier afgerekend, maar er is maar een EAN barcode geregistreerd. 
Met behulp van scanning is het via de kassa mogelijk om verschillende prijzen te hanteren voor hetzelfde 
artikel, vanwege een mixmatch. Een mixmatcb is een aanbieding, die een bepaalde periode geldig is en 
als aan de voorwaarde(n) wordt voldaan recht geeft op een bepaald kortingsbedrag of 
kortingspercentage. Door middel van een mixmatch kunnen kortingen aan artikelen of 
artikelcombinaties worden gekoppeld. Alie artikelen die binnen een rnixmatch worden opgegeven, 
moeten via de kassa geregistreerd worden om de mix.match korting te verkrijgen. Op de kassabon wordt 
de mixmatch korting aangegeven. Een aanbieding die binnen een mixmatch gebruikt kan worden bestaat 
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altijd uit minimaal een component (voorwaarde), maar meestal uit meerdere. Voorbeelden van een 
mix.match: 
• Tweede pak spaghetti voor de halve prijs; 
• Bij twee flessen Coca-Cola van 1,5 liter een 5-pack Mars gratis; 
• Bij inlevering van een coupon sinaasappelsap uit de reclame folder fl . 1-, korting op een pak 

sinaasappelsap. 
Bij folder artikelen en mixmatcb artikelen worden in bet backoffice de voorwaarden gecontroleerd, zoals 
bijvoorbeeld de datum wanneer een actie eindigt. 

Uitwisseling scanninggegevens 
Momenteel vindt er geen uitwisseling van scanninginformatie plaats tussen Scbuitema en haar 
leveranciers. Eind 1998 wordt een plan opgesteld of er uitwisseling van scanninggegevens zal gaan 
plaatsvinden. Marktonderzoeksbureau Nielsen is de enige partij waaraan scanninginformatie wordt 
doorgegeven. Dit betreft scanninginformatie van 50 tot 60 SMO's, die wekelijks via Schuitema 
Amersfoort op een floppy worden aangeleverd. Momenteel beeft noch het hoofdkantoor Schuitema, 
nocb de Scbuitema DC' s de beschikking over scanninginformatie, omdat de scanninginformatie 
eigendom is van de SMO's. Wei bebben zij inzicbt in de goederen die aan de SMO's geleverd worden . 

DANS 
DANS (Detailhandel Automatisering Nieuwe Stijl) is de naam voor bet nieuwe software programma 
wat C 1000 ondememers kunnen gebruiken voor hun winkelautomatisering. Vanaf september 1997 is bet 
programma bij enkele SMO's (Supermarkt ondememer) geinstalleerd. Dit betreft een pilot. Vanaf 
oktober 1998 moet het programma zonder problemen functioneren. En voor het jaar 2000 zullen 
waarscbijnlijk alle SMO's met DANS werken . De SMO's zijn vrij in de keuze om op DANS over te 
stappen, maar bet buidige Scbuitema winkelautomatiseringsprogramma is niet millennium-proof. 

DANS draait op de computer van de SMO. Deze computer is verbonden met de weegscbalen en de 
kassa' s in de supennarkt. Zo kunnen met het programma de instellingen van de kassa' s en weegscbalen 
veranderd worden en kunnen de gescande verkopen aan de kassa's geregistreerd worden. 
DANS verschilt niet wezenlijk van het huidige Schuitema detailhandel automatiserings-programma. Dit 
programma draait onder DOS, terwijl DANS onder Windows draait. Hierdoor wordt bet voor de 
SMO's mogelijk verscbillende applicaties tegelijk te gebruiken. DANS kan later worden uitgebreid. Zo 
zal in 1999 bijvoorbeeld ORION worden geintegreerd. 

In DANS worden scanninggegevens 76 weken bewaard, tegen 52 weken in bet huidige systeem. 
V oordeel biervan is dat de scanningdata van bijvoorbeeld de kerstdagen vorig jaar nu gebruikt kunnen 
worden voor bet maken van een bestelling voor de kerstdagen van het volgend jaar. 

ORION 
[Bron: Schuitema, Eric Hess] 

ORION (ORderprognose en Informatie per ONdememer) is een computerprogramma wat automatiscb 
besteladviezen genereert voor de individuele SMO. De besteladviezen komen tot stand op basis van de 
voorraad, de verkopen en bijzondere omstandigheden zoals acties en feestdagen. Begin 1999 zullen de 
eerste pilots met ORION worden uitgevoerd in de artikelgroep KW. Rond het jaar 2000 moet Orion zijn 
ingevoerd. Orion zal worden geintegreerd in DANS. Omdat ORION gebruik maakt van 
scanninggegevens op dagniveau zal DANS zo worden aangepast dat scanninggegevens op dagniveau 
beschikbaar komen. 
Doordat de bestellingen en scanningdata worden geregistreerd, ontstaat met Orion inzicht in de 
voorraden in het schap. Omdat de geregistreerde voorraad af kan wijken van de werkelijke voorraad, 
moet de geregistreerde voorraad regelmatig aan de werkelijke voorraad worden aangepast. Afwijkingen 
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van de werkelijke en de geregistreerde voorraad ontstaan bijvoorbeeld wanneer bestelde artikelen niet 
worden geleverd, door derving, foutief scannen aan de kassa en diefstal. 
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