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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag dat het resultaat is van het afstudeerproject uitgevoerd bij HEMA ter 
afronding van de studie technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit, Eindhoven. Dit 
afstudeerverslag is uitgevoerd bij de capaciteitsgroep Logistiek en heeft als onderwerp het 
herontwerpen van het distributienetwerk van HEMA bakkerijen. 

In [5] wordt gesteld dat een afstudeerproject in drie fasen wordt uitgevoerd, met name de 
orientatiefase, de onderzoeks- en oplossingsfase en de implementatiefase. De opbouw van dit verslag 
is dan oak volgens deze drie fasen. 

In het eerste deel van dit verslag wordt het goedgekeurde projectvoorstel besproken waarmee de 
orientatiefase is afgesloten. Een bedrijfskundig verbeterproject wordt in het algemeen uitgevoerd op 
basis van een goedgekeurd projectvoorstel. Een dergelijk projectvoorstel wordt goedgekeurd door de 
initiatiefnemers en/of beoogde uitvoeders van het project. Het projectvoorstel wordt beschouwd als het 
sluitstuk van de orientatiefase. Het is dan oak een bevestiging van de in de orientatie verkregen 
informatie. [3] 

In het tweede deel van dit verslag wordt het resultaat van de onderzoeks- en oplossingsfase 
besproken. De onderzoeks- en oplossingsfase is gericht op de uitvoering van het eigenlijke onderzoek 
en het genereren van passende oplossingen. Het eindproduct van de onderzoeks- en oplossingsfase 
moet een effectieve en aanvaarde oplossing zijn voor de in het contract overeengekomen 
vraagstelling. [5] 

In het derde deel wordt een implementatieplan voorgesteld op basis van de besluiten uit de 
voorgaande fase. 

lk wil hier van de gelegenheid gebruik maken om alle personen die hebben geholpen bij de realisatie 
van dit afstudeerproject te bedanken. Mijn dank gaat uit naar dhr. Rob Broekmeulen en dhr. Henk van 
der Veeken van de Technische universiteit, Eindhoven voor de begeleiding tijdens het project en de 
herziening van dit verslag. Binnen HEMA gaat mijn dank uit naar dhr. John Vermin en dhr. Rob Peters 
die mij in de gelegenheid hebben gesteld om dit project uit te voeren en die mij begeleid hebben 
tijdens de afstudeerstage. Toch mag ik oak mevr. Christel Cornelissen en dhr. Henk Zwiebel niet 
vergeten die vooral in de beginfase hebben geholpen bij het verkrijgen van inzicht in de verschillende 
processen en het verzamelen van de gegevens. Ten slotte zou ik nag mijn ouders, familie en vrienden 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to redesign a distribution network. In the current situation this network 
consists of one centralised production facility and several decentralised production facilities. The 
problem can be described as a continuous multisource Weber problem. A heuristic, which can be 
supported by the Excel solver, has been formulated. Besides an advice there is also a tool supplied to 
recalculate future changes. 
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SAMENVATTING 

Het distributienetwerk bestaat uit een centrale productielocatie en verschillende decentrale 
productielokaties. In de centrale productielocatie warden halffabrikaten geproduceerd (centrale 
artikelen). Deze warden diepgevroren op voorraad gehouden in dolly's (17 opeengestapelde kratten). 
De centrale artikelen warden vervolgens getransporteerd naar de decentrale productiefaciliteiten. De 
wekelijkse ritfrequentie wordt hierbij bepaald door de voorraadcapaciteit in de decentrale 
productiefaciliteit. De centrale artikelen warden verder afgewerkt tot verkoopartikelen en op plaatjes in 
gesloten rolcontainers geleverd aan de afnemers. Het is ook mogelijk dat er geleverd wordt aan een 
distributiecentrum. Een klein gedeelte van het assortiment wordt vanuit de centrale productiefaciliteit 
geleverd aan een distributiecentrum en van hieruit verder verdeeld naar de afnemers. Behalve deze 
goederenstroom aan producten is er ook nog de retourstroom van vuile emballages (dolly's en 
rolcontainers) en van restproducten. 

In de orientatiefase zijn de oorzaken van het probleem onderzocht om vervolgens een 
opdrachtformulering op te stellen. De aanleiding van dit afstudeerproject zijn twee interne projecten. 
Ten eerste heeft het een intern project, bedoeld om voorstellen uit te werken die het rendement op het 
ge'investeerde vermogen dienden te vergroten, geleid tot het besluit dat er gestreefd moet warden 
naar minder decentrale productiefaciliteiten waarbij de resterende faciliteiten een goede geografische 
ligging hebben met betrekking tot logistieke overwegingen. Ten tweede is er een project uitgevoerd 
met betrekking tot de interne transportmiddelen waaruit besloten kan warden dat de huidige 
transportmiddelen niet meer aan de wensen voldoen en er is een lijst opgesteld met nieuwe 
randvoorwaarden voor een integraal transportmiddelensysteem. Er zijn dus twee deelproblemen die 
niet geheel los van elkaar gezien kunnen warden. De herziening van het distributienetwerk is echter 
van grater belang en krijgt dan ook de nadruk in dit project. Na het herontwerp moet er echter 
gekeken warden of er interactie is tussen de twee deeloplossing en deze interactie moet dan 
meegenomen warden. In het plan van aanpak is dan ook gekozen voor een iteratief ontwerpproces. 

De volgende opdrachtformulering is opgesteld: 

"Analyseer het distributienetwerk, ten einde aanbevelingen te doen ter verbetering (in termen 
van kostenbesparingen) van dit netwerk. Deze aanbevelingen dienen in de eerste plaats 
betrekking te hebben tot de structuur van het netwerk en in de tweede p/aats betrekking te 
hebben tot de interne transportmiddelen die gebruikt worden." 

De eerste stap in de onderzoeks- en oplossingsfase is het verzamelen van de relevante data. Deze 
dataverzameling is opgesteld om de volledige goederenstroom van het afgelopen jaar in kaart te 
brengen. Ten eerste zijn alle vaste klanten met hun relevante kenmerken in kaart gebracht. Ten 
tweede zijn alle actuele producten en hun eigenschappen in kaart gebracht, opgesplitst naar 
centrale artikelen en verkoopartikelen. Ten derde zijn alle leveringen in kaart gebracht: de 
leveringen tussen de centrale en decentrale productiefaciliteiten en tussen de decentrale 
productiefaciliteiten en de afnemers en de manier waarop deze leveringen gebeuren. Deze data is 
vervolgens opgeschoond: alle vervallen producten en afnemers zijn verwijderd zodat enkel de 
regelmatige goederenstroom wordt meegenomen. 

De tweede stap in de onderzoeks- en oplossingsfase is de analyse van de verkregen data. De 
analyse is gebeurd op basis van de uitgangssituatie bij aanvang van het project. In januari, na een 
aanpassing van het distributienetwerk, is de relevante data vervolgens aangepast aan de nieuwe 
situatie. 

De goederenstroom zoals hierboven beschreven is eerst gekwantificeerd. Vervolgens zijn de 
verkoopartikelen naar twaalf productgroepen geaggregeerd waarbij er rekening wordt gehouden 
met de logistieke kenmerken (distributiepatroon, decentrale bewerkingen, levereenheid, afmeting, 
vraagpatroon en centrale artikelen). Het vraagpatroon is erg grillig maar zal in het model als 
deterministisch beschouwd warden om complexiteit te vermijden. Er moet daarom gekeken warden 
naar representatieve weken waarbij er rekening mee moet gehouden warden dat een gedeelte van 
het assortiment enkel een vraag kent op het einde van het jaar. Bij deze weekbepaling is er 
rekening gehouden met de afwijking van de week ten opzichte van de jaarvraag en het aantal 
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locaties met een kleine afwijking in die week. Hieruit komen twee weken naar voren die in een 
verhouding 40: 12 zullen warden meegenomen bij de bepal ing van de jaarvraag. 

Omdat de vraag per locatie L TL is zullen er in het model geen locaties maar ritten warden 
toegewezen aan de decentrale productiefaciliteiten. Vandaar dat gekeken moet warden naar de 
mogelijkheden voor clusteringen. lndien er gekeken wordt naar de locatie van de vraag blijkt dater 
overal ongeveer evenveel geleverd moet warden. Uit analyse van de rittenplanning blijkt dat de rij
en reistijden geen beperkende factor vormen en dat hier dus geen rekening mee gehouden moet 
warden. De beladingsgraad van de vrachtauto's vormt ook geen probleem aangezien deze op 
vrijdag en zaterdag, de twee piekdagen, niet hoger wordt dan 65%. De overige dagen is deze 
beladingsgraad nog lager. lndien gekeken wordt naar het tijdsvenster, het moment waarop de 
eerste klant beleverd mag warden en de laatste klant beleverd moet zijn , blijkt dat dit de 
beperkende factor is bij de samenstelling van de ritten . Omwille van deze reden is er dan ook 
gekozen om de klanten te clusteren op basis van de huidige rittensamenstelling. 

De derde stap in de onderzoeks- en oplossingsfase is het bepalen van de relevante kosten. In het 
model zal er een afweging gemaakt warden tussen de kosten van het open houden van een 
decentrale productiefaciliteit en de transportkosten. Bij minder productiefaciliteiten nemen de 
faciliteitskosten weliswaar af maar de transportkosten nemen toe. Deze twee moeten dus 
gebalanceerd warden. Er dient geen rekening gehouden te warden met kosten verbonden aan het 
sluiten en openen van decentrale productiefaciliteiten. De kosten van een productiefaciliteit bestaan 
uit drie delen: een gedeelte vaste setupkoten voor het gebruik van het gebouw, een gedeelte vaste 
exploitatiekosten (zonder kosten van gebouw) en een gedeelte variabele productiekosten dat 
toeneemt naarmate de toegewezen goederenstroom toeneemt. De transportkosten zijn teruggerekend 
naar een verschillend kilometertarief voor het centrale en decentrale traject omdat er een verschil is in 
benodigde chauffeursuren per kilometer in de twee trajecten. Ook zijn onderhoudskosten van het 
transport volledige toegeschreven aan het decentrale traject omdat dit 85-90% van de totale 
jaarafstand veroorzaakt 

De vierde stap in de onderzoeks- en oplossingsfase is het opstellen van het model. Hierbij is het eerst 
nodig om te kijken aan welke randvoorwaarden het model moet voldoen. Het op te stellen model moet 
een antwoord geven op de vraag hoeveel productiefaciliteiten er nodig zijn, waar deze moeten liggen 
en welke klanten toegewezen moeten warden aan welke productiefaciliteiten. Hierbij staat de locatie 
van de centrale productiefacilteit en een decentrale productiefaciliteit niet ter discussie. De vraag van 
iedere klant per productgroep is gekend en wordt als deterministisch beschouwd. ledere klant moat 
aan een productiefaciliteit warden toegewezen die de volledige vraag zal voorzien. Op een rit zullen 
meerdere klanten beleverd warden. Er zijn kosten verbonden aan het openen van productiefaciliteiten 
en aan het transport. De capaciteit per productiefaciliteit mag als onbeperkt warden beschouwd. Er is 
gekozen om in het rekenmodel geen rekening te houden met kosten verbonden aan het sluiten of 
opzetten van een nieuwe productiefaciliteit. In de modellen wordt er gezocht naar coordinaten voor n 
nieuwe productiefaciliteit door ritten aan de dichtstbijzijnde productiefaciliteitcoordinaten toe te wijzen 
waarbij de kostenfunctie geminimaliseerd wordt. Omdat immers nieuwe productiefaciliteiten geen 
capaciteitsbeperkingen hebben is er geen enkele reden om een rit niet aan de dichtstbijzijnde 
productiefaciliteit toe te wijzen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de vaste decentrale 
productiefacitlieit ook een onbeperkte capaciteit heeft. In de literatuur staat dit model omschreven als 
een multisource Weber probleem. 

Het model is opgesteld in Excel waar het met de solver uitgerekend kan warden. De objectfunctie 
bestaat uit de minimalisatie van productiefaciliteitkosten en de transportkosten van het centrale en 
decentrale traject en dit gebeurt door de coordinaten van de n productiefaciliteiten te laten varieren. 
Deze functie is niet lineair en de solver maakt gebruik van de GRG methode om dit soort problemen 
op te lossen. Deze methode zoekt lokale minima op basis van de ingevoerde startwaarden en het is 
dan ook belangrijk om voldoende versies van ieder model uit te rekenen, waarbij de startwaarden 
varieren, om na te gaan of dit lokale minima ook werkelijk het optimum is. 

Er warden twee soorten modellen opgebouwd: optimalisatiemodellen die een eerste indicatie geven 
van het aantal productiefaciliteiten en hun locatie en evaluatiemodellen die de verkregen oplossing 
verder verfijnen en die gebruikt warden om verschillende scenario's door te rekenen. Het verschil 
tussen de modellen is dat in de optimalisatiemodellen een benadering wordt gemaakt door de 
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gemiddelde coordinaten van het begin- en eindpunt te gebruiken in plaats van de werkelijke 
coordinaten. 

De uitgangssituatie is Mn decentrale productiefaciliteit. De kosten van dit scenario warden berekend. 
Vervolgens wordt er een productiefaciliteit toegevoegd en de coordinaten, allocatie en kosten warden 
berekend. Dit scenario wordt verschillende keren uitgevoerd met verschillende startwaarden om het 
risico op een lokaal minimum te verkleinen. Deze stap wordt herhaald en op die manier kan een 
kostenverloop in functie van het aantal productiefaciliteiten warden verkregen. Vanaf het moment dat 
de kosten terug beginnen te stijgen is het vorige scenario het aantal productiefaciliteiten dat tot de 
laagste kosten leidt. Dit scenario kan vervolgens warden doorgerekend met de evaluatiemodellen. De 
oplossing wordt nu verfijnd door te werken met de juiste begin- en eindcoordinaten. Vervolgens kan er 
een gevoeligheidsanalyse warden uitgevoerd door de instellingen van de solver te laten varieren en 
de kostenparameters te varieren. Oak kunnen er verschillende scenario's warden uitgevoerd waarbij 
de invloed van de transportcapaciteit, vraagvoorspelling, uitbesteding van ritten en 
productiviteitsstijging kan warden nagegaan. 

Het model is zoals gezegd opgesteld in Excel. Op die manier wordt er naast een advies oak een tool 
meegeleverd waarmee toekomstige veranderingen opnieuw kunnen warden doorgerekend. Hierbij 
kan gedacht warden aan het toevoegen van klanten, veranderen van ritgegevens, vastleggen van 
locaties, leveringen via een distributiecentrum, .... Bij het ontwerpen van het model is er daarom oak 
aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid. Er is een duidelijk onderscheid tussen gegevens die 
gevarieerd mogen warden en gegevens die niet veranderd mogen warden. Er zijn verschillende opties 
toegevoegd in de vorm van knoppen om het model te bedienen. 

Het model is gevalideerd ten opzichte van de situatie in 2003. Dit omdat dit de best betrouwbare 
gegevens oplevert. De validatie ten opzichte van het budget van 2004 zou immers een fout opleveren 
omdat dit ten eerste niet de werkelijk gerealiseerde kosten zijn en ten tweede omdat de toevoeging 
van klanten en nieuwe investeringen niet meegenomen zijn. 

Uit de resultaten van de optimalisatiemodellen bl ijkt dat het scenario van drie productiefaciliteiten het 
optimum is maar het scenario van vier productiefaciliteiten biedt voordelen met betrekking tot het 
overplaatsen van personeel en biedt meer zekerheid. Vandaar dat er dan oak is gekozen om dit 
scenario verder uit te werken. De besparingen ten opzichte van de huidige situatie (februari 2004) 
bedragen 21 %. lndien een productiviteitstijging van 10% wordt meegenomen en de transportcapaciteit 
op het decentrale traject wordt verhoogd loopt deze besparing op tot 26,2%. lndien de verder 
afgelegen ritten warden uitbesteed bedraagt de totale besparing 30%. 

De aanbeveling is dan oak om op termijn over te stappen naar een distributienetwerk met een centrale 
productiefaciliteit en vier decentrale productiefaciliteiten. Hierbij speelt de inrichting van het 
distributienetwerk met betrekking tot de interne transportmiddelen geen verdere rol. 

In de implementatiefase wordt er teruggekomen op een drie-stappenplan om dit herontwerp in te 
voeren. Hierbij warden oak verschillende aandachtspunten opgesomd die niet in het model warden 
meegenomen. Verder wordt er teruggekomen op belang van het actueel houden van de gebruikte 
gegevens om veranderingen door te rekenen en op het overplaatsen van personeel. 
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1 Bedrijfsomschrijving HEMA 

HEMA maakt als zelfstandige business unit deel uit van de holding Koninklijke Vendex KBB. 
In paragraaf 1.1 zal eerst deze holding worden toegelicht en vervolgens zal er in paragraaf 
1.2 een beschrijving van HEMA worden gegeven. 

1.1 Koninklijke Vendex KBB 
Koninklijke Vendex KBB is marktleider als non-food retailer in Nederland en expandeert met 
diverse winkelformules in het buitenland. De onderneming is actief in zeven landen: 
Nederland, Belgie, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Tot Vendex 
KBB behoren vijftien winkelformules met samen bijna 1. 700 vestigingen. 

Vendex KBB heeft een rijke historie van meer dan honderd jaar. Het concern is 
voortgekomen uit Magazijn 'de Bijenkorf', opgericht in 1870 en Vroom&Dreesmann, opgericht 
in 1887. Seide Amsterdamse ondernemingen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot 
belangrijke spelers in de Nederlandse detailhandel. Het aandeel Vendex KBB is genoteerd 
aan Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de AMX-index. 

De winkelformules van het concern zijn naar marktverwantschap gerangschikt in zes 
business units en hebben alien een eigen marktpositie, klantenbenadering en identiteit. 
HEMA, V&D en de Bijenkorf zijn ieder een zelfstandige, resultaatverantwoordelijke business 
unit. De speciaalzaken zijn in drie business units samengebracht, te weten Doe-Het-Zelf, 
Fashion en Consumentenelektronica. 

Vendex KBB heeft een decentrale organisatiestructuur, met een compacts centrals 
organisatie. Deze verleent vooral ondersteunende en coordinerende diensten, onder meer op 
het gebied van human resources, juridische zaken, financien, fiscale zaken, verzekeringen, 
informatietechnologie en vastgoedmanagement. 

De Hoofddirectie ontwikkelt de concernstrategie en is betrokken bij de commerciele 
positionering, expansie en internationalisatie van de winkelformules. De directies van de 
werkmaatschappijen hebben als ondernemers een grote mate van zelfstandigheid. Daardoor 
kunnen zij flexibel en marktgericht werken en kan hoge prioriteit warden gegeven aan de 
kwaliteit van product en dienstverlening. In deze wendbare organisaties worden creativiteit en 
eigen verantwoordelijkheid van medewerkers gestimuleerd. 

Bron : www.vendexkbb.nl 

1.2 HEMA 
HEMA is een internationale retailorganisatie met vestigingen in Nederland, Belgie en 
Duitsland. Binnen de onderneming zijn er eigen vestigingen en aangesloten bedrijven. Naast 
de winkels heeft HEMA een distributiecentrum, banketbakkerijen en een hoofdkantoor. HEMA 
is een winkelformule met een herkenbare stijl , waar vrijwel uitsluitend artikelen onder eigen 
merknaam worden verkocht. Het assortiment bestaat uit producten voor dagelijks gebruik: 
handig, leuk en praktisch, hoog in kwal iteit, laag in prijs. HEMA ontwikkelt veel producten zelf, 
waardoor het assortiment de klant steeds weer verrast. 

1.2.1 Geschiedenis van HEMA 
De eerste winkel van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (HEMA) opent 
haar deuren op vier november 1926 in de Kalverstraat, een paar dagen later gevolgd door 
een tweede filiaal in de Oude Hoogstraat. In de naoorlogse jaren maakt HEMA een 
explosieve groei door: in het hele land worden er vestigingen geopend. In de jaren vijftig is 
HEMA de eerste franchiseorganisatie van Nederland. Met haar 128 'aangesloten bedrijven' is 
HEMA nog altijd de grootste franchisegever in Nederland. Begin jaren negentig opent HEMA 
de eerste winkels in Belgie en de grote doorbraak komt in 1997, als er in een keer twintig 
nieuwe vestigingen bijkomen. lnmiddels is HEMA ook gevestigd in Duitsland met drie winkels. 
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Van oudsher is HEMA onderdeel van de Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) en sinds de fusie 
in 1999 onderdeel van Vendex KBB, zoals reeds vermeld. 

Wat in die tijd het meest opviel was het systeem van eenheidsprijzen. De veelgevraagde 
artikelen waren te koop tegen standaardprijzen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft HEMA dit 
systeem weliswaar moeten loslaten maar nog steeds biedt HEMA een vast assortiment aan 
tegen lage prijzen. 

Na de Tweede Wereldoorlog is de HEMA geschiedenis samen te vatten als een grote 
inspanning om een constante kwaliteit tegen lage prijzen aan te bieden. In de jaren zestig en 
zeventig breidt de interne kwaliteitsbewaking zich uit. De afdeling lnkoop organiseert 
consumentenpanels om achter de wensen van de klant te komen. Verder zoekt HEMA 
goedkeuring van anderen zoals de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging voor 
Huisvrouwen. Maar een goede kwaliteit alleen is niet voldoende en de concurrentie is groot. 
Daarom kiest HEMA in de jaren tachtig voor een trendy gezicht: basic en eigentijds. 
Vormgeving en verpakking worden nu ook belangrijk en HEMA wordt een merk. 

1.2.2 HEMA algemeen 
De klanten van HEMA 
HEMA is er voor iedereen. De doelgroep zijn vrouwen tussen de 25 en 50 jaar en zij met die 
leeftijdsmentaliteit. 

De winkels van HEMA 
Assortiment, service en winkeluitstraling zijn in alle filialen gelijk. HEMA beschouwt de winkels 
als voorraadkast van de klant. Er wordt gestreefd naar een maximaal gemak voor de klanten 
en daarom moeten de winkels toegankelijk zijn, de inrichting overzichtelijk en de artikelen 
moeten helder gepresenteerd worden. Er is een indeling in A-, 8-, C- en D- winkels en deze 
onderscheiden zich in oppervlakte, locatie en artikelgroep. 

Het assortiment van HEMA 
HEMA onderscheidt zich van andere detaillisten door producten te verkopen onder eigen 
merk. HEMA ontwikkelt zelf het assortiment dat niet altijd voorspelbaar is. Om de unieke 
formula van de winkels te waarborgen, verandert het assortiment voortdurend van 
samenstelling. Toch is het assortiment zo samengesteld dat de klant met vertrouwen naar 
HEMA gaat. 

HEMA streeft naar lage prijzen voor artikelen met een goede kwaliteit. De lage standaardprijs 
is er niet meer maar de prijzen blijven laag doordat HEMA grote aantallen van een artikel 
tegelijkertijd bij de fabrikant inkoopt, de winkelinrichting en verkoopmethoden zich kenmerken 
door eenvoud en doelmatigheid en doordat HEMA een kostenbewuste organisatie is. Verder 
stelt HEMA strenge eisen aan de producten wat betreft de kwaliteit en veiligheid. 

HEMA voert verschillende categorieen producten. Het begrip categorieorganisatie wordt dan 
ook vaak gebruik. In de categorieorganisatie worden twee kernprocessen samengebracht: 
inkoop en merchandising. De essentie van categoriemanagement is dat een team op een 
slagvaardige manier de hele goederenstroom van leverancier tot klant aanstuurt. Zo ontstaat 
een efficiente samenwerking tussen inkoop, logistiek en verkoop. Elk team staat onder de 
leiding van een categoriemanager. Het totale assortiment onderverdeeld in categorieen is 
hieronder weergegeven: 

Dames- en herenkleding 
Baby- en kinderkleding 
Lingerie, onder- en nachtmode 
Been, bad en winter 
Lederwaren, accessoires en bijous 
lnterieurtextiel en wonen 
Huishoud 
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Doe-het-zelf en onderhoud 
Schrijfwaren, speelgoed en party 
Persoonlijke verzorging 
Horeca 
Brood en banket 
Food 
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De missie 
HEMA staat voor verrassend eenvoudige oplossingen voor zoveel mogelijk mensen. De 
missie is dus simpel en zonder franje: het verkopen van veelgevraagde artikelen voor 
dagelijks gebruik tegen lage prijzen. 

De cultuur 
HEMA wil een sfeer creeren waarbij iedereen -van hoog tot laag- verantwoordelijkheid neemt 
om .. . 

■ Klantgericht, 
■ Met respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar, 
■ Resultaatgericht, 
■ Enthousiast en met positieve houding, 
■ Planmatig, 
■ En met liefde voor het vak 

... samen te werken aan het succes van HEMA 

Bron: www.hema.nl ; http://hemaintranet.hema.ideta.nl/ 
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2 Banketbakkerij HEMA 

Gebak is al jaren een van de meest populaire HEMA producten. Het HEMA 
verwenassortiment is immers goedkoper dan de speciaalzaak en beter dan de supermarkt. 
HEMA produceert het gebak zelf. Hiervoor beschikt HEMA over een gloednieuwe centrale 
'high-tech' banketbakkerij in Almere. Daar worden halffabrikaten geproduceerd en deze 
worden vervolgens in elf decentrale HEMA-bakkerijen op een ambachtelijke wijze verder 
afgewerkt. Op deze manier verkopen de Nederlandse winkels dagverse producten van eigen 
fabrikaat. Behalve aan eigen winkels en horecazaken levert HEMA ook aan derden. 

In paragraaf 2.1 wordt een algemene omschrijving gegeven van het huidige 
distributienetwerk van de HEMA-bakkerijen. In paragraaf 2.2 is er een gedetailleerdere 
procesomschrijving gegeven aan de hand van het Petri net dat in Bijlage 1 is terug te vinden. 

2.1 Het distributienetwerk 
Het huidige distributienetwerk bestaat uit Mn centrale bakkerij in Almere, elf decentrale 
bakkerijen en de verschillende filialen waar het gebak verkocht wordt. In figuur 1 zijn de 
verschillende bakkerijen weergegeven. In deze figuur zijn bakkerij Bergen op Zoom en 
Almelo nog weergegeven omdat deze bij aanvang van het project nog geopend waren en 
omdat de gegevens van deze bakkerij mee zijn genomen in de analyse. In januari 2004 zijn 
deze bakkerijen gesloten. 

• Sneek 

• 

• 
Winschoten 

Zwolle 
Haa,'etnAtn!!re . • 

Almelo 
• Leiden 

• 

• 
Doetinchern 

Bare.ndrechtSchl jndel 
Bergen op Zoom Hel~ nd 

• Kerkrade 

Figuur 1: Centrale en decentrale bakkerijen 

De productie van halffabrikaten (centrale artikelen) gebeurt centraal in Almere. De producten 
worden diepgevroren op voorraad gehouden. De centrale artikelen gaan van hieruit in kratten 
naar de decentrale bakkerijen waar de producten verder worden afgewerkt. Op een 
uitzondering na (quiche) hebben alle producten nog een verdere afwerking nodig, ook al is 
dat in sommige gevallen zeer minimaal. Alie producten worden overgezet op een ander 
transportmateriaal. De producten worden op 6w-plaatjes in gesloten combi's geleverd aan de 
HEMA-filialen. Producten bestemd voor derden worden zowel onverpakt als verpakt geleverd 
aan distributiecentra en supermarkten. 

Filialen bestellen op maandag voor de volgende week bij de decentrale bakkerijen. Op deze 
bestelling kan iedere dag nog een correctie worden uitgevoerd. Er wordt dagelijks geleverd 
aan de filialen. De bestel- en levereenheid is berekend op een (half) 6w-plaatje. De 
decentrale bakkerijen bestellen op woensdag aan de centrale bakkerij voor de volgende 
week en op deze bestelling kan eveneens een correctie gebeuren. Vanaf maandag wordt er 
geleverd aan de decentrale bakkerijen. De bestel- en levereenheid is dolly. 
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2.2 Procesomschrijving 
In deze paragraaf wordt het distributieproces in detail besproken. In figuur 2 is dit proces kort 
schematisch weergegeven. In bijlage 1 is er een Petri net opgesteld dat het gedetailleerde 
proces voorstelt. Tevens is er in deze bijlage een lijst weergegeven met de betekenis van de 
gebruikte afkortingen in dit schema. De processen die in het eerste Petri net gebruikt worden 
zijn in een volgend net naar een lager niveau verder uitgewerkt. Ter verduidelijking is er met 
groen gedrukte tekst steeds verwezen naar dit schema. In de bespreking zal eerst de 
goederenstroom van de producten besproken worden. Vervolgens wordt de (retour)stroom 
van lege en/of vuile emballages omschreven. Deze stroom is in het schema in het blauw 
weergegeven. Enkel de stromen die relevant zijn voor dit project warden behandeld. 

Centrale bakkerij ♦------------ 13 Decentrale ♦------------ Filialen 
(Almere) ~ bakkerijen ~ (Hema + derden) -

--1111• Goederenstroom -----► Informatiestroom I retourstroom 

Figuur 2: Het distributieproces 

De productie (Prod) gebeurt centraal in Almere. De producten worden hier zo veel mogelijk 
afgewerkt. Wat betreft de productieafdeling kan men denken aan een korstafdeling voor 
ongebakken producten met korstdeeg en boterdeeg, een (boter-)deegafdeling voor 
boterdeegproducten (bv. Appeltaarten), een vlaaienafdeling, een beslagafdeling voor het 
maken van het beslag van kapsels, die als halffabrikaat gebruikt worden en een vul- en 
maskeerlijn. Na de productie warden de producten (ca) al dan niet eerst zelf diepgevroren en 
vervolgens in kratten verpakt (Vr_en_vp_dol, Dv_ca_do/) . De kratten worden 17 hoog 
gestapeld met hierboven op nog een lege krat die als deksel wordt gebruikt. Deze kratten 
warden gestapeld op een dolly. In de rest van dit verslag wordt deze transporteenheid in zijn 
geheel dolly genoemd. Deze dolly's warden vervolgens opgeslagen (Opslag_do/_vr_cb) in 
de vriesruimte (Vrd_dv_ca_dol). Van hieruit zullen de producten naar de decentrale 
bakkerijen gedistribueerd worden. 

Producten van de korstafdeling die voor HEMA-horeca zaken zijn bedoeld vormen echter een 
uitzondering. Deze warden eerst diepgevroren en in dozen verpakt (Vr_en_vp_hor). Deze 
verpakkingen warden vervolgens op een pallet gestapeld (Ov_ca_hor) en rechtstreeks 
opgeslagen (Opslag_hor_vr_cb) in het diepvriesmagazijn (Vrd_dv_ca_hor). Ook de rest van 
het distributieproces verloopt anders voor deze producten. Deze diepgevroren 
korstproducten worden naar een distributiecentrum getransporteerd (Transp_hor_dc, 
Dv_hor_dc) en van hieruit worden deze producten naar de horeca zaken gedistribueerd 
(Lev_hor, Hor). De korstproducten voor de horeca zaken worden dus via een 
distributiecentrum verdeeld terwijl de overige producten voor de horeca zaken via de 
decentrale bakkerijen geleverd worden op dezelfde wijze als de filialen. De stroom van deze 
laatste producten wordt verder niet meer apart vermeld omdat deze volledig gelijk loopt als 
die van producten voor filialen. 

Vanuit de vriesruimte worden de producten koelvers getransporteerd naar de 13 decentrale 
bakkerijen (Transp_db ) waar de producten opnieuw in een voorraadruimte warden 
opgeslagen in afwachting van verdere verwerking (Dv_ca_db). Dit gebeurt met eigen 
transport, met uitzondering van Leiden, Barendrecht en Haarlem. De bepalende factor voor 
de transportfrequentie is de grootte van de vriesruimte in de decentrale bakkerij omdat dit de 
voorraadruimte bepaalt. Deze transportfrequentie varieert van een tot drie keer per week. 

In de decentrale bakkerij worden de producten ontdooid en afgewerkt (Prod_en_afw) en op 
6w-plaatjes in open rolkarren naar de uitzetkoeling gereden (P/_en_kar). Deze plaatjes 
worden ook al tijdens de productie ingezet. De goederenstroom (Afg_prod_db) wordt in het 
schema vervolgens opgesplitst naar producten bestemd voor de filialen, inclusief de horeca 
zaken, (Afg_prod_uitzet) en voor derden (Afg_prod_db_3). Allereerst zal de stroom voor de 
filialen worden besproken. De producten voor de filialen staan in de uitzetkoeling 
(Afg_prod_uitzet). Hier worden de producten vervolgens verdeeld ( Uitzet) over de 
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verschillende fil ialen. De producten warden met de plaatjes in combi ' s per filiaal geplaatst 
( Volle_com). De combi ' s zijn dan klaar om naar de verschillende filialen getransporteerd te 
worden. Behalve deze stroom kan er ook nog onderlinge uitwisseling zijn van al dan niet 
afgewerkte producten tussen de decentrale bakkerijen (Transp_uitw). Dit is echter bij 
uitzondering. 

Vanuit de uitzetkoeling warden de combi' s getransporteerd (Transp_fil) naar de verschillende 
filialen (Lev_prod_fif) . Een filiaal is toegewezen aan een decentrale bakkerij. In de filialen 
warden de producten al dan niet met 6w-plaatje in de vitrine geplaatst en verkocht. Het niet 
verkochte gebak van de vorige dag wordt in de combi ' s retour naar de decentrale bakkerijen 
getransporteerd (Retour_db). Het retourgebak wordt terug naar de decentrale bakkerij 
afgevoerd om het aantal afvalstromen te beperken omdat het afval anders per filiaal 
opgehaald dient te worden. Bovendien zou er anders per filiaal een afvalbak moeten staan 
en dat is gezien de locatie van de filialen, bv. in het centrum, niet praktisch. 

De goederenstroom van producten bestemd voor derden verloopt anders. De producten 
warden zowel verpakt als onverpakt en zowel in combi's als andere kratten (Vp_3) geleverd 
(Transp_3) aan zowel distributiecentrum als aan filialen van derden (Vp_3, Onvp_3_com, 
Onvp_3_anders, Lev_prod_3). Er zijn dus verschillende combinaties mogelijk. lndien er 
combi ' s gebruikt warden als transportmiddel moeten deze retour getransporteerd 
(Retour_db_3) warden naar de decentrale bakkerijen. 

Wat betreft de retourstroom van de emballages heeft men te maken met twee stromen: de 
lege dolly's die van de decentrale bakkerijen terug moeten naar de centrale bakkerij en de 
combi ' s en plaatjes die van de filialen terug moeten naar de decentrale bakkerijen. De lege 
dolly's (Vuile_dol) warden retour mee teruggegeven met het transport (Retour_cb_dof) naar 
de centrale bakkerij (Vuile_dol_cb). Hier worden de kratten gewassen en gedroogd 
(Wassen_dof) en vervolgens in de vriesruimte op voorraad gehouden (Vrd_dol). De combi's 
en plaatjes kunnen vanuit de filialen komen (Retour_db_fif) , van bij derden (Retour_db_3) of 
van bij horecazaken (Retour_db_hor). Het niet verkochte gebak wordt samen met de lege 
combi ' s retour getransporteerd naar de decentrale bakkerijen (Vui/e_com_db ). Het gebak 
wordt weggegooid (Scheiden, Afv). De plaatjes en combi's (Vuile_com) warden samen met 
de karren (vuile_kar) gewassen en gedroogd (wassen) en opgeslagen in de distributieruimte 
in de decentrale bakkerijen (Tr_mid) . 
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3 Probleemachtergrond 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van dit afstudeerproject toegelicht. In paragraaf 3.1 
warden een samenvatting en de bevindingen gepeven van het project 'optimalisatie 
bakkerijen' aan de hand van een rapport hierover . In paragraaf 3.2 wordt het interne 
transportsysteem besproken aan de hand van het 'inventarisatierapport interne 
transportmiddelen bakkerijen'2. In paragraaf 3.3 wordt er geconcludeerd welke de problemen 
zijn en wat hun onderlinge relatie is. In paragraaf 3.4 wordt opdrachtomschrijving 
geformuleerd. 

3.1 Optimalisatie Bakkerijen 
In juni 2001 is binnen de bakkerij het project 'Optimalisatie Bakkerijen' opgestart. Op initiatief 
van de bakkerijleiding is een projectgroep samengesteld met de opdracht enkele voorstellen 
uit te werken die ertoe leiden dat de bakkerijorganisatie een rendement van 15% op het 
ge"investeerde vermogen kan behalen. 

De knelpunten en mogelijke kansen die toen zijn geTnventariseerd zijn hieronder opgesomd. 
Deze opsomming is zoals dan vastgesteld dus zonder beperkingen van reeds verholpen 
knelpunten. 

Knelpunten 

• Moeilijk beheersbare kwaliteit van het gebak door verschillend interpreteerbare 
normen, 

• Afbreuk aan kwaliteit door het diepvriestraject (veel temperatuurverschillen}, 
• Veroudering van informatiesysteem BIS, 
• Logistieke kosten van het traject Kerkrade-Almere (vlaaienlijn), 
• Slecht bestuurbare voorraden in de keten, 
• Hoge salariskosten van leidinggevende teams in decentrale bakkerijen, 
• Verandering van productieproces in decentrale bakkerijen door komst van de 

centrale bakkerij waardoor de huidige lay-out niet meer geschikt is om efficient te 
werken. Oak het inpakproces is moeilijk uitvoerbaar. 

• Technische veroudering van machines in decentrale bakkerijen. 

Kansen 

• lnkoop van kapselplakken en bavaroise taarten invullen door centrale bakkerij , 
• Horeca-assortiment invullen op korstlijn in centrale bakkerij , 
• Leveren aan derden, eventueel via levering via distributiecentrum, 
• Goed overleg tussen categorie en de bakkerij , 
• Gecombineerd transport met andere productstromen 

Vertrekkend van de vastgestelde knelpunten en kansen heeft de hierboven vermelde 
projectgroep een vier fasen veranderingsplan opgemaakt waarbij telkens ook aangeven is 
wat de potentiele besparingen zijn: 

I. Centralisering van productie naar Almere. 
II. Gevuld en gemaskeerd leveren van beslagtaarten vanuit Almere. 

Ill. Sluiting bakkerij Almelo. 
IV. Opening regionale bakkerij. 

Op dit moment is de centralisatie van de productie reeds gebeurd waardoor een deel van de 
opgesomde knelpunten wegvalt. De kwaliteit van de centrale artikelen is beter beheersbaar 
geworden. Het diepvriestraject heeft minder invloed op de kwaliteit omdat de producten 

1 Rapportage 'Project Optimalisatie Bakkerijen', Januari 2002 
2 Rapportage ' lnventarisatierapport interne transportmiddelen bakkerijen' , Juli 2002 
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minder vaak met temperatuurverschillen te maken hebben. De vlaaienlijn is verhuisd van 
Kerkrade naar Almere waardoor een deel van deze logistieke kosten zijn vervallen. Het 
centrale productieproces is productiever dan het decentrale productieproces. Een deel van 
de productie is decentraal vervallen. Het informatiesysteem BIS gaat vervangen warden door 
een ERP-pakket. Een eerste bakkerij (Amersfoort) is reeds gesloten, waarvan de 
besparingen zijn aangetoond. Bij de beschrijving in het huidige distributienetwerk in dit 
verslag is dit reeds opgenomen. In januari 2004 warden de decentrale bakkerijen Almelo en 
Bergen op Zoom gesloten, waardoor verdere besparingen gerealiseerd zullen warden. 

De opening van een regionale bakkerij zou verschillende voordelen moeten opleveren. De 
indirecte kosten nemen verder af, de productiviteit wordt verhoogd en een deel van de vaste 
kosten vallen weg (niet geheel door exploitatiekosten van regionale bakkerij) . Verder zijn 
automatiseringsprocessen en bijhorende kosten beter beheersbaar, de vaste kosten zullen 
lager zijn dan die van verschillende decentrale bakkerijen, er zijn minder leidinggevende 
medewerkers nodig, men kan flexibeler aansluiten op eventuele behoefte vanuit de 
derdenmarkt (verpakt gebak) en er kan bespaard warden op de lagere logistieke kosten 
tussen centrale en decentrale bakkerijen, indien er kritisch naar de ligging wordt gekeken. 

Volgens de projectgroep moet er dus gestreefd warden naar minder decentrale bakkerijen 
waarbij de resterende bakkerijen een goede geografische ligging hebben met betrekking tot 
logistieke overwegingen. 

3.2 Transports ysteem 
De doelstelling van de werkgroep die de basis heeft gelegd voor het 'lnventarisatierapport 
interne transportmiddelen bakkerijen' was om de huidige werkwijze inzichtelijk te maken en te 
rationaliseren en om een wenslijstje op te stellen van alle betrokkenen waaraan een 
eventueel nieuw transportmiddelensysteem dient te voldoen. 

Het interne transportsysteem dat hier bedoeld wordt betreft de 6w-plaatjes en de 
rolcontainers die gebruikt warden zeals beschreven in paragraaf 2.2. 

Uit de inventarisatie van de knelpunten blijkt dat er hoge onkosten gaan optreden indien er 
niets zou veranderen. In het rapport zijn deze knelpunten besproken tezamen met een 
schatting van de kosten. Hieronder warden de knelpunten beknopt samengevat: 

• De kwaliteit van de combi's: de eerste generatie combi's is aan vervanging toe; de 
onderhoudskosten; afbladderende verf; reiniging niet grondig ( opmerking van de 
keuringsdienst), 

• Het ruimteprobleem in de bakkerijen: de combi ' s warden op voorraad gehouden in 
de bakkerijen hetgeen een enorm ruimtebeslag is voor de bakkerij (verstoring van 
productiviteit); veel handling op piekmomenten, 

• 6w-plaatjes: visuele aspect, onderhoudskosten, 
• Spoelmachine 6w-plaatjes: onderhoudskosten en vervanging op termijn; 

onaantrekkelijk werk in de spoelkeuken; plaatjes niet volledig droog met 
schimmelwerking als gevolg. 

Vervolgens heeft de werkgroep in kaart gebracht aan welke randvoorwaarden een nieuw 
integraal transportmiddelensysteem zou moeten voldoen. Hierbij is geen rekening gehouden 
met de beperkingen van de huidige problematiek en de eventuele onuitvoerbaarheid. 
Hieronder zijn de randvoorwaarden kart vermeld: 

• Voedselveiligheid, 
• Korte laad- en lostijden, 
• Hogere productiviteit in filiaal en decentrale bakkerij , 
• Minder handling, 
• Ergonomisch verantwoord, 
• Visuele aspect van plaatjes, 
• Minimale onderhoudskosten, 
• Hoge beladingsgraad transportmateriaal, 
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• Afwasbaar en levensmiddelengeschikt, 
• Nestbaar, 
• Verwerkbaar in centrale bakkerij, 
• lsolerende eigenschappen van materiaal , 
• Duurzaam materiaal, 
• Verpakkingsconvenant, 
• Degelijke spoelmachines, 
• Retourstroom, 
• Kleinere besteleenheden voor filialen, 
• Transparant materiaal , 

Het besluit van de werkgroep is dan oak dat de huidige transportmiddelen en gebaksdragers 
niet meer aan de wensen van HEMA voldoen. Oak de onderhoudskosten c.q. 
vervangingskosten zullen aanmerkelijk gaan toenemen als de situatie niet verandert. Het 
ingezette materiaal is sterk verouderd en aan vervanging toe. 

3.3 Besluiten 
Op basis van bovenstaande kan er geconcludeerd warden dat men te maken heeft met twee 
deelproblemen. Deze kunnen echter waarschijnlijk niet volledig las van elkaar bekeken 
warden. 

Er vanuit gaande dat het proces juist wordt aangestuurd en beheerst dient er gekeken te 
warden naar de inrichting van het logistieke proces. Zeals oak blijkt uit het project 
'Optimalisatie Bakkerijen' kan er besloten warden dat op dit moment een verdere 
rendementsverbetering gezocht meet warden in het verder afslanken van de decentrale 
organisatie, gezien de recente veranderingen die zijn doorgevoerd. Door de centralisering 
van de productie wordt immers duidelijk dat o.m. het aantal decentrale bakkerijen en dus de 
distributiestructuur herzien moet warden. De vraag is met hoeveel decentrale bakkerijen 
HEMA kan toekomen, welke de voordelen zijn die hieraan verbonden zijn en hoe de rest van 
het distributienetwerk dient ingevuld te warden. Oat dit invloed kan hebben op de inrichting 
van de decentrale bakkerijen spreekt voor zich. En dit verklaart dan ook de relatie met het 
tweede deelprobleem betreffende het inteme transportsysteem. 

Op basis van het 'lnventarisatierapport inteme transportmiddelen bakkerijen' en de daarin 
vermelde problemen kan geconcludeerd warden dat het inteme transportsysteem herzien 
dient te warden. Er moet gekeken warden naar mogelijke alternatieven waarbij rekening dient 
gehouden te warden met de vereisten die door de werkgroep zijn opgesteld. Het is niet 
onwaarschijnlijk om te denken dat een ander concept dan het huidige o.m. de handlingkosten 
en/of operationele kosten kan be"invloeden. Oak de benodigde productietijden in de 
decentrale bakkerij kunnen wijzigen aangezien de transportmiddelen oak in de productie 
warden gebruikt. Een wijziging meet dus warden meegenomen in het eerste deelprobleem 

Vandaar dat, alvorens tot een probleemdefiniering te komen, er gekeken moet warden naar 
de onderlinge relatie van de twee deelproblemen: welk van de twee heeft prioriteit. Magee, 
Copacino en Rosenfield (6] vermelden het volgende over onderlinge interacties bij 
beslissingen omtrent het ontwerp van een logistiek systeem: 

"The highest level in the hierarchy of logistics problems is called flows and 
facilities - the number of facilities, where they should be located, and the 
assignment of products to facilities and markets. These are the basics of 
logistics system design. The other levels in the hierarchy of logistics problems -
the diverse issues of inventory locations, intermediate and aggregate planning, 
and operating questions - all depend on these major factors of flows and 
facilities.". 

Zij adviseren dus om uitgaande van hetzelfde proces eerst het ruwe distributienetwerk op te 
zetten en vervolgens te kijken naar de invulling ervan. Terugkoppelend naar dit 
afstudeerproject zou dat dus inhouden dat eerst gekeken wordt naar het aantal decentrale 
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bakkerijen en de locaties hiervan en vervolgens naar de invulling, waar het tweede 
deelprobleem ondervalt. 

Oak Maurits en Evers [7] behandelen dit onderwerp. Hun uitgangspunt is dat bij het 
ontwerpen van een logistiek probleem er beslissingen omtrent verschillende punten genomen 
dienen te warden die telkens weer met elkaar in relatie staan. Vandaar dat zij een integrated 
planning support framework hebben opgesteld. Het idee achter dit framework is om het 
ontwerpproces op te splitsen in kleinere delen die beter oplosbaar zijn. Het framework 
bestaat uit 4 fasen die telkens onderwerpen behandelen die nauw verbonden zijn. Ook deze 
auteurs adviseren om in de eerste fase te kijken naar het aantal, de locatie, de grootte en de 
klanttoewijzing van de verschillende faciliteiten en vervolgens deze uitkomst te gebruiken als 
input in de volgende fasen. Vermits de fasen erg aan elkaar gerelateerd zijn is het wel van 
belang om na iedere fase terug te bepalen of de uitkomst van de vorige fase niet gewijzigd 
wordt. 

De twee deelproblemen kunnen dus niet las van elkaar gezien warden. Echter het herzien 
van het distributienetwerk zal van grater belang zijn omdat die herziening meer ingrijpend is. 
Hierbij dient niet vergeten te warden dat een alternatief intern transportconcept kan leiden tot 
een andere oplossing van het distributienetwerk. De mate waarin een alternatief concept 
invloed heeft op de oplossing van het distributienetwerk zal echter oak afhangen van de 
factoren die meegenomen warden bij het ontwerpen van de het distributienetwerk. Na de 
analyse en de modelbepaling van het distributienetwerk moet er zeker nag op deze relatie 
warden teruggekomen. Er zal dus via een iteratief ontwerpproces gekomen moeten warden 
tot een oplossing. 

3.4 Opdrachtformulering 

Op basis van hetgeen in voorgaande paragrafen is omschreven kan gekomen warden tot de 
volgende opdrachtomschrijving: 

"Analyseer het distributienetwerk van de HEMA bakkerijen, ten einde aanbevelingen te 
doen ter verbetering (in termen van kostenbesparingen) van dit netwerk. Deze 
aanbevelingen dienen in de eerste plaats betrekking te hebben tot de structuur van het 
netwerk en in de tweede plaats betrekking te hebben tot de interne transportmiddelen 
die gebruikt warden." 
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4 Plan van aanpak 

In deze paragraaf wordt een plan van aanpak gepresenteerd met daarin de te verwachten uit 
te voeren activiteiten en hun volgorde. 

In paragraaf 3.3 is reeds aangehaald dater niet echt sprake is van twee deelproblemen maar 
eerder van een ge"integreerd probleem bestaande uit twee subproblemen. Er zullen dus eerst 
twee suboplossingen opgesteld worden. Achteraf kan er naar de mogelijke interactie en de 
invloed hiervan gekeken worden en indien nodig kan dit doorgerekend worden. In figuur 3 is 
het plan van aanpak schematisch weergegeven. 

DISTRIBUTIENETWERK 

Data verzamelen en analyseren 

Bepalen van relevante factoren 

Mogelijke scenario 's ~ 

Model opstellen 

Model doorrekenen 

Conclusies 

,, 
TRANS PO RTSYSTEEM 

Alternatieven zoeken 

Analyse van de alternatieven 

~ 

Toepasbaarheid 

Oplossing en besparing 

Conclusie 

lnteractie analyseren 

Conclusie 

Figuur 3: Plan van aanpak 

Om het eerste subprobleem op te lossen zal er gebruik gemaakt worden van mathematisch 
programmeren. Deze techniek kan immers goed gebruikt worden om de beslissingen 
betreffende een distributienetwerk kwantitatief te onderbouwen. Hiervoor moet eerst de 
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benodigde data verzameld en geanalyseerd worden, het model moet bepaald worden en de 
verschillende door te rekenen scenario· s moeten bepaald worden. Vervolgens kan het model 
doorgerekend worden en zo nodig aangepast worden. Het uiteindelijke doel is om de 
besparingen op lange termijn te bepalen door het beste scenario te kiezen. Na analyse van 
de data moet daarom bepaald worden welke factoren relevant zijn voor deze besparing en 
welke factoren vandaar zullen opgenomen worden in de objectfunctie en de beperkingen. 

Wat betreft het tweede subprobleem kan er, vermits de problemen en vereisten reeds in 
kaart zijn gebracht, begonnen worden met het zoeken naar mogelijke alternatieve concepten. 
Deze zullen hierna geanalyseerd worden waarna een concept kan voorgesteld worden. 

Nadat deze twee subproblemen zijn opgelost kan er nog bepaald worden of de interactie 
relevant is en indien nodig kan het model opnieuw doorgerekend worden. Na de uitwerking 
van de opdracht is er echter gebleken dat een mogelijk alternatief concept voor de huidige 
alternatieve transportmiddelen geen invloed heeft op de netwerkstructuur. Het volledige 
herontwerp van dit alternatief transportmiddel is buiten de scope van dit project gevallen en 
wordt overgelaten aan de organisatie. 

Tenslotte wordt er een implementatieplan voorgesteld en er wordt een conclusie 
geformuleerd. 
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5 Dataverzameling 

In [1] wordt een basislijst gegeven met de benodigde data om een distributienetwerk te 
analyseren. Op basis hiervan is een voorlopige lijst samengesteld met de benodigde 
gegevens voor dit project. Het doel is om de gehele goederenstroom met de nodige 
eigenschappen in kaart te brengen en deze vervolgens te analyseren. Deze lijst is terug te 
vinden in bijlage 2. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de benodigde data is verzameld. 

5.1 Database opstellen 
De data is voornamelijk rechtstreeks uit het informatiesysteem BIS gehaald en is 
ge"importeerd in een Accessbestand. lndien de data op een andere manier verzameld is 
wordt dit vermeld. Het entiteitsrelatiediagram is weergegeven in bijlage 3. Ter verduidelijking 
is er met groene tekst verwezen naar dit diagram. De data die betrekking heeft op het 
afgelopenjaar is meegenomen (14/10/2002 tot 13/10/2003). 

5. 1 . 1 Locaties 
Van de decentrale bakkerij is een nummer, plaatsnaam en postcode verzameld (Tb! 
decentrale bakkerijen). De ondertussen gesloten bakkerijen zijn ook opgenomen omdat deze 
in de genoemde periode wel leveringen hadden. 

5.1.2 Afnemers 
De afnemers waaraan in de genoemde periode is geleverd zijn opgenomen (Tb! ftJia/en ). Per 
afnemer is het nummer, de locatie, het type en de leverende decentrale bakkerij opgenomen. 
Het type kan een eigen vestiging/horecazaak of een aangesloten vestiging/horecazaak, 
derden of een bakkerij zijn. Omdat een horecazaak en vestiging op dezelfde locatie gelegen 
zijn, zullen deze voortaan als een afnemer beschouwd warden. Daarom is er een nieuw 
nummer, met name het locatienummer (Tb! Locatie) toegekend. lndien derden via een 
distributiecentrum worden beleverd ( Tb! DC) is dit ook meegenomen aangezien dit een 
locatie is. 

Het type afnemer bepaalt het laatste cijfer van het nummer. Een zes betekent een HEMA 
filiaal , een negen betekent een horecazaak, een drie betekent derden en een 1 betekent een 
bakkerij. De overige cijfers hebben geen betekenis. 

5.1.3 Centrale artikelen 
De centrale artikelen (Tb! centrale artikelen) hebben als kenmerken een nummer, stuks per 
levereenheid en een naam meegekregen. 

5. 1.4 Verkoopartikelen 
Er is een overzicht opgesteld van de actuele verkoopartikelen die in de genoemde periode 
verkocht zijn (Tb/ verkoop artikelen). Per artikel zijn een nummer, de naam, de levereenheid, 
stuks per levereenheid, het centrale artikel en het aantal hiervan, de benodigde bewerkingen 
in de decentrale bakkerij en de eventuele verpakkingshandelingen meegenomen. 

Uit de nummering van een verkoopartikel is vaak de afnemer af te leiden. Een product met in 
de nummering een nul als eindcijfer is bedoeld voor HEMA, een drie, vijf of zes voor een 
derdengroep. De overige cijfers hebben geen betekenis. 

Het centrale artikel is, indien niet rechtstreeks uit BIS te halen, bepaald door voor het 
betreffende verkoopartikel de receptenlijst door te nemen. lndien een product uit een 
halffabrikaat bestaat dat zelf ook een verkoopartikel is, is er naar het onderliggende recept 
van dat verkoopartikel gekeken en is het centrale artikel hiervan meegenomen. 

De bewerkingen en verpakkingshandelingen van de verkoopartikelen zijn bepaald door per 
product de productiemethode door te lopen. Ook hier is een eventueel onderliggende 
productiemethode meegenomen. Aan een bewerking of verpakkingshandeling (Tb! 
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bewerkingen) is er een AT-norm gekoppeld. Dit is het aantal verwerkingseenheden (6w-plaat, 
bakplaat) dat per uur verwerkt kan warden. De producten die bestemd zijn voor de 
derdenmarkt warden sinds juni 2003 verpakt met uitzondering van enkele halffabrikaten. Niet 
alle actuele verkoopsartikelen voor de derdenmarkt zijn in het afgelopen jaar al na juni 2003 
verkocht en de receptuur en productiemethode zijn dan oak niet altijd aangepast in BIS. In de 
database is hier echter wel rekening mee gehouden en die producten hebben dan wel een 
verpakkingshandeling toegevoegd gekregen. 

Per artikel is oak de grootte meegenomen. Deze is niet direct voorhanden en dient via 
verschillende omwegen bekomen te warden. Voor producten die gesneden warden zijn de 
afmetingen af te leiden uit de productiemethode. De verpakte producten hebben in de 
receptuurlijst de gebruikte verpakking met afmeting staan. Van de overige producten is er 
gekeken naar het onderliggende centrale artikel en op die manier kunnen de afmetingen 
hiervan afgeleid warden. De grootte is opgedeeld naar grondoppervlak en hoogte. Het 
grondoppervlak (Tb! afmetingen) is ingedeeld naar drie categorieen. Categorie 1 zijn ronde 
onverpakte producten en hiervan is dan oak de diameter meegenomen, categorie 2 zijn 
rechthoekige, onverpakte producten en hiervan is een lengte en breedte meegenomen en 
categorie 3 zijn verpakte producten die tevens een lengte en breedte hebben. De hoogte is 
meegenomen ender de vorm van richelhoogte ( Tb! richelhoogte). Per combi zijn er aan 
weerszijde 24 richels die op een afstand van 6 cm van een staan. Op deze manier kan de 
hoogte van de producten worden geschat. 

5.1 .5 Goederenstroom centrale bakkerij - decentrale bakkerij 
De goederenstroom van centrale artikelen tussen de centrale bakkerij en de decentrale 
bakkerij is verzameld aan de hand van de leveringen in de genoemde periode ( Tb! decentrale 
leveringen). De levering bestaat uit het nummer van de afnemende bakkerij, het nummer van 
het centrale artikel, de datum van de levering en het aantal geleverde stuks. 

5.1.6 Goederenstroom decentrale bakkerij - afnemer 
De goederenstroom van verkoopartikelen tussen de decentrale bakkerijen en de afnemers is 
verzameld aan de hand van de leveringen in de genoemde periode ( Tb! levering fi/ialen ). Dit 
is een overzicht van de levering per week per product per filiaal. 

5.2 Opschoning van de database 
Alvorens de verkregen data grondig te analyseren is de database opgeschoond. Producten 
die uit het assortiment zijn maar wel nag in de genoemde periode leveringen hebben worden 
verwijderd, alsmede de werkelijke leveringen van deze producten. Hetzelfde geldt voor 
productnummers en leveringen die geen betrekking hebben op werkelijk geleverde producten 
maar die omwille van praktische redenen nodig zijn . Van de afnemers zijn klanten die slechts 
sporadisch producten afnemen verwijderd als oak de personeelsverkopen, contant en 
kostenplaatsen. Ook klanten die niet meer tot het vaste klantenbestand behoren maar wel 
regelmatig leveringen hebben ontvangen in de genoemde periode zijn verwijderd. Op deze 
manier worden enkel de regelmatige, fysieke goederenstroom meegenomen. Deze bedraagt 
95.6% van de werkelijke geleverde goederenstroom. 
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6 Data-analyse 

Nadat de data verkregen is kan deze geanalyseerd warden. In paragraaf 6.1 zullen eerst de 
goederenstromen gekwantificeerd warden, in paragraaf 6.2 zullen de verkoopartikelen 
geanalyseerd warden, in paragraaf 6.3 wordt het vraagpatroon onderzocht en in paragraaf 
6.4 warden de mogelijke klantengroeperingen besproken. 

6.1 Kwantificering van de goederenstromen 
In deze paragraaf wordt, zonder enig onderscheid naar product, de goederenstroom in kaart 
gebracht. Hiervoor warden eerst de afnemers besproken en vervolgens wordt de grootte van 
iedere stroom bepaald. 

6. 1. 1 De afnemers 
In de leverlijst van verkoopartikelen komen er in totaal 653 afnemers voor, inclusief de 
bakkerijen. In Tabet 1 is hiervan een overzicht gegeven. 

Type afnemer Aantal 
Filiaal eigen vestiging 134 
Filiaal aangesloten bedrijf 128 
Filiaal Belgie 33 
Horeca eigen vestiging 68 
Horeca aangesloten bedrijf 83 
Derden 191 
Karsten (distributiecentrum centrale bakkerij) 1 
Bakkeri· 15 

Tabe/ 1: Soorten afnemers 

Hierin zitten ook die filialen die enkel staven verkopen op het einde van het jaar. Het gaat hier 
om 57 filialen (0,4% van totale vraag) en alle filialen in Belgie. De filialen in Belgie warden 
buiten beschouwing gelaten voor de rest van dit project. lndien er naar te beleveren locaties 
wordt gekeken wordt dit aantal afnemers gereduceerd naar 354. Dit komt door horecazaken 
en filialen op dezelfde locatie samen te voegen en door de derden die via een 
distributiecentrum warden bevoorraad als een locatie te beschouwen. 

6.1.2 De goederenstroom 
De leveringen van de centrale bakkerij zijn voor 60,8 % bedoeld voor de decentrale 
bakkerijen en 39,2% gaat naar Karsten. 

De verdeling van de jaarvraag in stuks naar verkoopartikelen per afnemersgroep is 
weergegeven in Tabet 2. 

HEMA 87,9% 
Rechtstreekse levering 

6EV 
HOREV 
6AB 
HORAB 

37% 
43,8% 

2,1% 
3,6% 

86,5% 

Tabel 2: Procentue/e vraagverdeling naar afnemer 
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Het grootste aandeel betreft rechtstreekse leveringen aan HEMA (87,9%) waarvan een klein 
gedeelte (1,6%) via Karsten wordt geleverd. Het aandeel van de derden bedraagt 9% 
waarvan 16,6% via een distributiecentrum wordt geleverd. De overige 3, 1 % zijn onderlinge 
leveringen tussen de bakkerijen. 

In Figuur 4 is de totale goederenstroom schematisch weergegeven. 

6.2 

Centrale bakkerij 
Almere 

39,2 % 

60,8 % 

1,4% 

Decentrale 
bakkerij 

3,1%---" 

86,5% 

7,8% 

1 ,2% 

Figuur 4: De fysieke goederenstroom 

Prod uctagg reg a tie 

HEMA 

DERDEN 

In totaal zijn er 530 verschillende actuele verkoopartikelen waarvan 86 artikelen enkel tussen 
de bakkerijen onderling warden uitgewisseld. De groep van actuele centrale artikelen bestaat 
uit 98 artikelen. Om de hoeveelheid data in het model te beperken moeten de producten in 
groepen geaggregeerd warden. De aggregatie van de producten dient in dit geval te 
gebeuren op basis van de logistieke kenmerken. Er dient op gelet te warden dat de 
nauwkeurigheid van het model niet be'invloed wordt door de aggregatie. 

Omdat de goederenstroom van de verkoopartikelen de belangrijkste is zal van hieruit 
gekeken warden hoe de groepen gevormd kunnen warden. Wat betreft de logistieke 
kenmerken kunnen hier het distributiepatroon/type afnemer, het volume, het vraagpatroon, 
de bewerkings- en/of verpakkingstijd in de decentrale bakkerij, de koppeling verkoopartikel 
aan centrale artikel en de levereenheid gebruikt warden. De houdbaarheid is niet zozeer van 
belang aangezien de centrale artikelen diepgevroren op voorraad warden gehouden en de 
verkoopartikelen dagvers zijn . Hieronder zullen de verschillende kenmerken besproken 
warden wat betreft de toepasbaarheid voor de indeling. 

6.2. 1 Het distributiepatroon 
In de procesomschrijving en het bijhorende stroomschema is reeds aangegeven dat de 
producten verschillende distributiepatronen kunnen volgen. Vandaar dat een eerste indeling 
gemaakt kan warden naar vier grote groepen volgens dit distributiepatroon. Deze indeling 
komt ook overeen met de groepen afnemers met name HEMA, derden, Karsten en bakkerij. 
Slechts een klein gedeelte van de stroom per groep wordt door een andere afnemer 
afgenomen dan de naam suggereert. 

De indeling in hoofdgroepen is dan ook de volgende: 

1. HEMA-product 
Deze groep bevat alle producten die in hoofdzaak bedoeld zijn voor HEMA-filialen en 
horecazaken, met uitzondering van de korstproducten. Het gevolgde 
distributiepatroon is centrale bakkerij, decentrale bakkerij en filiaal. 
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2. Derden-product 
Deze groep bevat alle producten die bedoeld zijn voor de derdenmarkt. In deze 
groep kan er nog variatie zitten door het al dan niet decentraal inpakken en het al 
dan niet leveren via een distributiecentrum. 

3. Karsten-product 
Deze groep bevat de producten die aan filialen geleverd worden via Karsten. 

4. Bakkerij-product 
Deze groep bevat alle producten die onderling uitgewisseld worden tussen de 
bakkerijen. Dit zijn voornamelijk halffabrikaten. 

De verhouding van de groepen is procentueel weergegeven in Tabet 3. Er is een 
onderscheid gemaakt naar aantal producten (# soorten), geleverde aantalen (leveringen), 
geleverde oppervlakte en geleverde volume. Oppervlakte en volume zijn berekend op basis 
van de productafmetingen en dus niet op basis van aantal plaatjes of combi's. Omdat de 
hoogte van de meeste producten niet gekend is, is deze benaderd aan de hand van de 
richelhoogte. 

HEMA-product 
Derden-product 
Karsten-product 
Bakkeri·- roduct 

Aantal Levering Oppervlakte Volume 
soorten (aantal) (m2

) (m2
) 

36,4% 
53,4% 

2,5% 
7,7% 

86,7% 
9,1% 
1,4% 
2,8% 

75% 
17,6% 
4,9% 
2,4% 

Tabel 3: Verschillende productgroepen 

74,6% 
16,9% 
5,7% 
2,9% 

De derdengroep heeft het grootste aantal productnummers maar dit is te verklaren doordat 
de grote afnemers eigen productnummers hebben. Als er naar de werkelijke afname wordt 
gekeken blijkt duidelijk dat HEMA-producten de grootste groep vormen, zowel in aantallen als 
in volume, hetgeen ook logisch is indien er naar de afnemers gekeken wordt. Van deze groep 
is er slechts 0,36% van de geleverde aantallen bedoeld voor derden en 0, 19% wordt 
onderling uitgewisseld tussen de bakkerijen. Van de groep Derden-product is er slechts 
0,0003% bedoeld voor HEMA-afnemers en 0,14% wordt onderling uitgewisseld tussen de 
bakkerijen. De groep Karsten-product wordt enkel aan Karsten geleverd en de groep 
Bakkerij-product wordt enkel door bakkerijen onderling geleverd. 

In Figuur Sa wordt het vraagpatroon weergegeven, uitgesplitst naar deze verschillende 
groepen. In Figuur Sb is het vraagpatroon weergegeven van alle groepen behalve de HEMA
productgroep om aan te tonen dat ook de overige groepen een seizoensgebonden vraag 
hebben. 
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De groep Karsten-producten en Bakkerij-producten dient niet verder opgesplitst te worden. 
De overige twee groepen dienen wel nog een verdere indeling te krijgen. De producten 
binnen een groep verschillen nog op het gebied van centraal artikel, afmetingen, decentrale 
bewerkingen, levereenheid en vraagpatroon. 

Deel 2: Onderzoeks- en oplossingsfase 17 



6.2.2 Decentrale bewerkingen 
De bewerkingen die nog decentraal uitgevoerd dienen te worden zijn van belang voor de 
benodigde personeelscapaciteit voor iedere productgroep. De bewerkingen hebben een AT
norm die is uitgedrukt in het aantal verwerkingseenheden dat per uur verwerkt kan worden. 
lndien dus per product de som van de inverse van de desbetreffende AT-normen wordt 
genomen krijgt men de bewerkingstijd per verwerkingseenheden en door deze tijd te delen 
door het aantal stuks per verwerkingseenheid krijgt men de bewerkingstijd per stuk. Deze 
AT-norm is echter niet per product opgesteld maar voor een groep soortgelijke producten. 
Door deze normen door te trekken tot productniveau kan er een spreiding opzitten. lndien 
dan ook nog teruggerekend wordt naar stuks gaat door deze spreiding de nauwkeurigheid 
van de bewerkingstijd verloren. Het zou dus onverstandig zijn om deze factor als sleutel te 
gebruiken om de producten in te delen. 

6.2.3 De levereenheid 
Wat betreft de levereenheid wordt de groep HEMA-product op 6w-plaatjes geleverd (1 
uitzondering), de groep Derden-product wordt al dan niet verpakt geleverd, de groep Karsten
product zit in dozen en de groep Bakkerij-product wordt op 6w-plaatjes geleverd. Behalve 
een opdeling van de groep Derden-product naar verpakt en onverpakt biedt deze parameter 
geen verdere uitkomst. 

6.2.4 De afmeting 
Bij het transport zal het gewicht niet de beperkende factor zijn maar eventueel wel de 
ruimtebenutting. Vandaar dat het van belang is om deze parameter mee te nemen bij een 
verdere opdeling. Deze parameter zal dan ook de basis vormen van een verdere indeling. De 
groep HEMA-producten kan opgedeeld worden naar klein, medium en groter rechthoekig 
gebak en klein en groot rond gebak. De groep Derden-product kan opgesplitst worden naar 
onverpakt rond, onverpakt rechthoekig en verpakt rechthoekig. 

Deze indeling gebeurt op basis van het grondoppervlakte. Het volume is echter de 
beperkende factor tijdens het transport. Uit Tabet 3 blijkt echter dat de volumeverhouding en 
de oppervlakteverhouding ongeveer gelijk verdeeld zijn. Vandaar dat de hoogte bij deze 
indeling niet dient meegenomen te worden. 

6.2.5 Het vraagpatroon 
lndien nu naar het vraagpatroon wordt gekeken blijkt dat vooral op het einde van het jaar de 
vraag groter is dan de rest van het jaar. Dit komt niet enkel doordat de vraag naar reguliere 
producten groter is maar ook doordat een aantal producten enkel dan een vraag heeft. 
Vandaar dat er een verdere indeling gemaakt kan worden naar producten die het hele jaar 
verkocht worden en producten die enkel in de genoemde periode verkocht worden 
(seizoensproducten). Deze indeling is vooral van belang bij de groep Derden-product. De 
spreiding binnen de groep HEMA-producten is minder relevant. Doordat hier meer producten 
verkocht worden die vaak varianten van elkaar zijn valt de spreiding hier mee omdat het 
seizoenseffect uitgemiddeld worden, met uitzondering van groep 1 die rond Koninginnedag 
een enorme piek kent. Er dient enkel een extra indeling gemaakt te worden voor kransen en 
staven. 

Op basis van deze redenering worden nu dertien verschillende productgroepen bekomen. 
Tevens is het procentuele aandeel in geleverde stuks per jaar weergegeven. 

I. Hema-product 
1. Rechthoekig gebak met oppervlakte < 100 cm2 (51 ,3%) 
2. Rechthoekig gebak met 100 cm2 < oppervlakte < 225 cm2 (8,3%) 
3. Rechthoekig gebak (2, 1 % ) 
4. Ronde taart met doorsnede < 28 cm (7,7%) 
5. Ronde taart doorsnede 28cm (11,6%) 
6. Staven (5,7%) 
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II. Derden-product 
1. Onverpakt, rond gebak (0, 1 %) 
2. Onverpakt, rechthoekig gebak (seizoen) (0,1%) 
3. Onverpakt, rechthoekig gebak (hele jaar) (0,3%) 
4. Verpakt (hele jaar) (8,4%) 
5. Verpakt (seizoen) (0,2%) 

111 . Karsten-product ( 1, 4 % ) 

IV. Bakkerij-product (2,8%) 

6.2.6 Centrale artikel 

(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
( 11) 

(12) 

(13) 

Centrale artikelen kunnen in meerdere verkoopartikels zitten en dit in verschillende 
verhoudingen. Dit is dus niet meer per productgroep mee te nemen. Vandaar dat het te 
transporteren volume tussen de centrale bakkerij en decentrale bakkerijen geschat wordt. 
Hiervoor dient de bijdrage van iedere productgroep aan het totaal aantal dolly's bepaald te 
worden. Dit kan doordat de aanvoer in dolly's per decentrale bakkerij (instroom) gekend is en 
de geleverde aantallen per decentrale bakkerij (uitstroom) ook gekend zijn. Hierbij dient wel 
de gehele goederenstroom tussen de decentrale bakkerij en klanten meegenomen te worden 
(dus ook niet vaste klanten die eerder uit de data gehaald waren) omdat dit de werkelijke 
stroom is geweest die het aantal dolly's bepaald heeft. De groep Bakkerij-product wordt wel 
weggelaten omdat de leverende bakkerij hiervan telkens verschillend kan zijn. Men heeft dus 
twaalf productgroepen en dertien vergelijkingen en de bijdrage van iedere productgroep aan 
het aantal dolly's kan hiermee berekend worden. Vervolgens kan gecontroleerd worden wat 
de verschillen zijn tussen de schatting en de werkelijke aantallen. Het berekende totale 
aantal dolly's verschilt slechts 2% van het werkelijke geleverde totale aantal dolly's en per 
bakkerij is het verschil niet groter dan 5%. Op basis van deze formula ontstaat dus de 
mogelijkheid om per bakkerij uitgaande van het aantal te leveren verkoopartikelen per 
productgroep te bepalen hoeveel dolly's er geleverd moeten worden aan de decentrale 
bakkerij. 

6.3 Vraagpatroon 
In bijlage 4 is de jaarvraag per productgroep grafisch weergegeven Hieruit blijkt duidelijk dat 
het vraagpatroon erg grillig is. Om echter complexiteit te vermijden dient het vraagpatroon als 
deterministisch beschouwd te worden. Vandaar dater gezocht moet worden naar weken die 
representatief zijn voor de rest van het jaar en aan de hand van die weken kan dan de 
vraagvoorspelling gebeuren. 

6.3.1 Weekverdeling 
De data met betrekking tot de geleverde aantallen is per week gegeven. Het vraagpatroon 
heeft per week een vaste verdeling. Deze kan afgeleid worden uit de omzetverdeling. 
Hiervan wordt afgeweken indien er piekdagen in die week vallen. De verdeling per dag is 
weergegeven in Figuur 6. 
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Figuur 6: Weekverde/ing 

Uit de weekvraag kan nu met deze verhoudingen de dagvraag voorspeld worden. De 
zaterdag heeft duidelijk het grootste aantal en daar dient dan ook rekening mee gehouden te 
worden. 
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6.3.2 Vraagpatroon 
Aangezien er productgroepen zijn die enkel een vraag kennen aan het einde van het jaar 
meet hier rekening mee gehouden warden. Bovendien zijn er enkele locaties die dan vraag 
hebben. Het gaat hier om de locatienummers 240 tot en met 300 (met uitzondering van 
264/271/273) die enkel een vraag naar groep 6 hebben van week 39 tot en met 52. De 
locatienummers 4683 tot en met 4843 hebben tevens enkel een vraag in periode 45 tot en 
met 52. 

In de zomermaanden kennen alle productgroepen een lagere vraag en dit is dan oak niet de 
ideale periode om de vraag mee te bepalen. 

Om nu te bepalen welke weken het best gebruikt kunnen warden is er voor iedere week 
gekeken wat de afwijking is indien die week gebruikt zou warden. Hiervoor is voor iedere 
week de totale absolute afwijking berekend van de werkelijke jaarvraag ten opzichte van 52 
keer die weekvraag. Hierop is vervolgens een correctie uitgevoerd voor die filialen die enkel 
een beperkte periode van het jaar een vraag hebben. lndien deze afwijking kleiner is dan 
10% is er gekeken hoeveel aantal locaties er een afwijking hebben die kleiner is dan 20%, 
15%, 10% en 5%. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in bijlage 5. 

Uit deze resultaten bl ijkt duidelijk dat week 4 de beste resultaten oplevert, dit zowel wat 
betreft de totale afwijking als aantal filialen met een kleine afwijking. Wanneer naar de 
eindperiode wordt gekeken blijkt dat week 50 de beste resultaten geeft. Deze twee weken 
zullen dan oak gebruikt warden om de vraag te gebruiken in het model. Achteraf kan het 
resultaat nag een keer doorgerekend warden met een derde week ter controle van de 
resultaten. 

Een opmerking dient nag gemaakt te warden over locaties die nag niet voldoende lang in het 
vaste klantenbestand zitten om al een vraag te hebben in week 4 of week 50 van de 
gebruikte periode. Voor deze filialen is dan de vraag van week 39 gebruikt als 
representatieve vraag. 

Vervolgens wordt er gekeken wat de afwijking is als er een combinatie van deze twee weken 
wordt genomen (40 weken week 4 en twaalf weken week 50). De afwijking van de totale 
vraag is dan 2% en de percentages van de klanten die een afwijking hebben die kleiner is 
dan 20%, 15%, 10% en 5% bedragen respectievelijk 75%, 67%, 53% en 34%. 

6.4 Klantenclustering 
De vraag per locatie is L TL (less than truckload). Vandaar dat de locaties ingedeeld moeten 
warden in routes en deze routes zullen vervolgens toegewezen warden aan de decentrale 
bakkerijen. Deze ritten kunnen samengesteld warden op basis van afstand, transportvolume 
of tijdsvensters. Hiervoor dient er gekeken te warden welke de beperkende factor voor de 
huidige rittensamenstelling is. De analyse is dan oak gebeurd aan de hand van de huidige 
rittenplanning. 

6.4.1 Data uit de rittenplanning 
De data die uit de rittenplanning per decentrale bakkerij meet gehaald warden is de 
volgende: 

• De clustering van klanten per rit; 
• De beperkingen waarop deze rittenplanning is gebaseerd (inclusief het vroegste en 

laatste tijdstip waarop een klant beleverd kan warden); 
• De afstanden tussen de verschillende klanten. lndien de afstand ontbreekt kan deze 

geschat warden met behulp van de volgende formula, gebaseerd op de coordinaten 
van de locaties: 

. . ( lat -lat )
2 

. ( Ion -Ion )
2 

Aab = 2R * SIIl - J Sill a 2 b + cos(lat.) * cos(lat J * Sill a 2 b 
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Deze afstand moet vervolgens nog gecorrigeerd worden in verband met de dichtheid 
van het wegennet (afstand maal 1,33). Dit is een plrnorm. 

• De rij- en reistijd per rit (hieruit kan begin- en eindtijdstip bepaald worden en de 
lostijd); 

• Het aantal combi's per rit (hoewel dit verschillend is per dag). 

Door de sluiting van de bakkerijen Almelo en Bergen-Op-Zoom gaat de huidige 
rittensamenstelling wel gewijzigd worden. Deze samenstelling is voorlopig nog niet gekend 
maar moet uiteindelijk wel meegenomen worden. 

6.4.2 Locatie van de vraag 
In bijlage 6 is er per locatie de vraag geplot. De oppervlakte van de cirkel staat in verhouding 
met de vraag van die locatie. De vraag van week 4 is geplot. Hieruit blijkt dat er ongeveer 
overal evenveel geleverd moet worden en clustering die enkel gebaseerd is op locatie is dus 
niet praktisch. 

6.4.3 Ritanalyse 
Het aantal stops per rit kan varieren van 3 tot 13 stops met een gemiddelde van 7 stops per 
rit. De afstand van de ritten varieert van 43 tot 202,5 km met een gemiddelde van 117 km. 
Deze afstand heeft een correlatiecoefficient van 0,63 met het aantal stops. De gemiddelde 
duur van een stop bedraagt 10 minuten met een minimum van 2 en een maximum van 40 
minuten. Deze tijd is slechts in beperkte mate afhankelijk van het aantal te laden en lossen 
combi's aangezien de correlatiecoefficient van deze twee parameters slechts 0,25 is. De 
correlatie tussen de totale reistijd en het aantal stops bedraagt 0, 70. 

6.4.4 Beperking van rijtijd 
De maximale rijtijd bedraagt negen uur en de totale reistijd (inclusief laden en lossen) mag 
ten hoogste dertien uur bedragen. Uit analyse van de huidige rittenplanning blijkt dat de rijtijd 
geen beperkende factor is. De werkelijke tijden liggen ver onder deze maxima. 

De gemiddelde rijtijd bedraagt 2,4 uur. Er zitten slechts twee ritten in met een rijtijd die tegen 
het maximum van 8 uur liggen maar de overige ritten hebben een rijtijd die minder is dan 4 
uur. De gemiddelde reistijd bedraagt 3,6 uur. De maximale reistijd bedraagt 10,25 uur. Ook 
deze tijden liggen ver onder de gestelde normen. 

Er kan dan ook besloten worden dat de rijtijden geen beperkende factor vormen. 

6.4.5 Beladingsgraad van de vrachtwagen 
De maximale belading van een vrachtwagen kan een beperkende factor vormen voor de 
rittensamenstelling. Aangezien het gewicht geen beperkende factor is moet er enkel naar de 
ruimtebenutting gekeken worden. Indian de beladingsgraad van een vrachtwagen niet meer 
dan 80% bedraagt, is deze factor niet de belangrijkste bepaling voor de rittensamenstelling. 

De vrachtwagencapaciteit bedraagt 24 combi ' s. Uit de data van de rittenplanning blijkt dater 
gemiddeld 13, 5 com bi's in een vrachtwagen zitten. De gemiddelde beladingsgraad bedraagt 
dus 56% en 95% van de metingen heeft een beladingsgraad die kleiner is dan 80%. 

Omdat niet alle metingen uitgevoerd zijn in de periode die hiervoor als representatief werd 
beschouwd, wordt dit nogmaals geverifieerd aan de hand van de weekvraag in week 4 en 50 
en dit op zaterdag. Om het aantal combi' s te berekenen moet er bepaald worden hoeveel 
aantallen en volume er gemiddeld in een combi kunnen. 

Het aantal kan op twee methoden benaderd worden. Een eerste mogelijkheid is om te kijken 
naar het werkelijk geleverd aantal combi' s per locatie en de vraag per locatie. Van bepaalde 
ritten is het aantal combi's dat die dag per locatie geleverd is gegeven. Door de vraag op die 
dag per locatie na te gaan kan er teruggerekend worden hoeveel stuks er gemiddeld in een 
combi liggen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden dat niet alle combi's volledig 
gevuld zijn. Op deze manier wordt een gemiddelde van 280 stuks per combi bekomen. Een 
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tweede mogelijkheid is om te kijken naar het aantal stuks per plaatje en de richelhoogte. Het 
gewogen gemiddelde van het aantal stuks per plaatje bedraagt 16 en de gemiddelde 
richelhoogte is 1,5. Volgens deze berekening kunnen er 590 stuks in een combi. Omdat deze 
aantallen erg verschillen is er voor gekozen om het kleinste getal te nemen. 

Het volume gebak per combi is op de volgende manier benaderd. Per product kan het 
volume berekend of benaderd worden. Tevens is per product het aantal per plaatje en de 
richelhoogte gekend. lndien een combi volledig gevuld wordt met een product kan berekend 
warden hoeveel volume dit inneemt. Het volume van een combi is ook gekend (0,6048 m\ 
Hierdoor kan de beladingsgraad per product van een combi berekend worden. Door nu een 
gewogen gemiddelde te nemen van deze beladingsgraad wordt een gemiddelde 
beladinjsgraad van 65% van het beschikbare volume bekomen. Op deze manier kan er dan 
0,40 m in een combi . 

Omdat op zaterdag het meeste gebak verkocht wordt zal de vraag op zaterdag gebruikt 
worden om de beladingsgraad van een vrachtwagen te benaderen omdat deze dan het 
hoogste is. Er kunnen 24 combi ' s in een vrachtwagen die elk 280 stuks of 0,40 m3 kunnen 
bevatten. Per rit mag de weekvraag dan ook niet grater zijn dan 19200 (24"280*100/35) stuks 
of 27 m3

. Door deze aantallen als maximum te beschouwen kan de beladingsgraad benaderd 
worden. Op basis van aantallen wordt een beladingsgraad van 65% berekend en 90% van de 
locaties heeft een beladingsgraad die lager is dan 80%. Op basis van het volume wordt een 
beladingsgraad van 69% berekend en 70% van de locaties heeft een beladingsgraad die 
kleiner is dan 80%. Dit verschil is te verklaren door onnauwkeurigheden in de benadering. In 
het geval van de volumebenadering zit deze al in het begin van de berekening daar de 
afmetingen niet voor iedere product gekend zijn. De getallen van de benadering aan de hand 
van aantallen liggen echter dichter in de buurt van de werkelijke metingen en er kan dan ook 
aangenomen worden dat deze benadering beter klopt. 

Op basis van de werkelijke berekening en de benaderingen kan dan ook besloten worden dat 
de beladingsgraad geen beperkende factor is bij de samenstelling van de ritten. 

6.4.6 Tijdsvenster 
Met het tijdsvenster wordt die periode bedoeld dat het mogelijk is om aan klanten te leveren. 
De bepaling van dit tijdsvenster zal dus gebeuren door het uur waarop het gebak in de winkel 
moet zijn en de beperkingen die er per gemeente worden opgelegd. Er moet gekeken 
worden naar het uur waarop de eerste klant in een rit beleverd mag warden en het uur 
waarop de laatste klant in een rit beleverd moet zijn. De meeste ritten zijn ochtendritten maar 
er zijn ook enkele avondritten. 

lndien er gekeken wordt naar het uiterste uur waarop er aan de laatste klant geleverd moet 
zijn blijkt dat dit vaak in de buurt van het werkelijke eindtijdstip van een rit valt. In sommige 
gevallen is dit tijdstip bepaald door de tijd die een gemeente ter beschikking stelt om te 
laden/lessen maar dit heeft ook te maken met het tijdstip dat het gebak in de winkel moet zijn 
om verkocht te worden. De huidige tijdsvensters naar achter opentrekken kan dus niet. 

lndien er gekeken wordt naar het vroegst mogelijke levertijdstip om een klant te bevoorraden 
kunnen er twee situaties optreden. Ofwel is die klant de eerste stop op die route ofwel valt die 
klant binnenin een route en zijn er dus op die route klanten die geen beperking hebben wat 
betreft de leveringen en eerder beleverd mogen worden. lndien mogelijk is het tijdsvenster al 
naar voren open getrokken door klanten zonder tijdsbeperkingen eerder te bevoorraden dan 
klanten die wel een beperking hebben. 

6.4.7 Besluit 
Gezien de beladingsgraad en de rij- en reistijden geen beperkingen vormen en de gestelde 
tijdsvensters wel kunnen de klanten best geclusterd worden op basis van de huidige 
rittenplannen. 
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7 Kostenbepaling 

In het model dient een afweging gemaakt te warden tussen de kosten van de bakkerijen en 
de transportkosten. De kostenparameters warden bepaald aan de hand van de huidige 
situatie. Er wordt in het model enkel rekening gehouden met de exploitatiekosten en met de 
transportkosten. De kosten die verbonden zijn aan het openen van een nieuwe bakkerij en 
het sluiten van een bestaande bakkerij warden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen 
van de optimale situatie. Tijdens de implementatiefase moet met deze kosten wel rekening 
gehouden warden. In paragraaf 7 .1 wordt toegelicht hoe de kosten van een nieuwe bakkerij 
bepaald gaan warden en in paragraaf 7.2 wordt teruggekomen op de transportkosten. 

7.1 Kosten van een bakkerij 
De kosten van een bakkerij hebben betrekking op het open houden van een bakkerij. Het 
grondstofverbruik en de transportkosten vallen hier niet onder. Deze kosten zijn opgebouwd 
uit een gedeelte vaste kosten en een gedeelte variabele kosten, dat toeneemt met de grootte 
van de goederenstroom. Per bakkerij die geopend is zullen de totale kosten met het vaste 
gedeelte toenemen. Omdat in het model ritten warden toegewezen waarvan de vraag in 
aantal gekend is wordt er gezocht naar een kostenvergelijking die afhangt van het aantal 
verkoopartikelen dat per bakkerij geproduceerd zal warden. De kostenparameters warden 
bepaald op basis van de huidige kosten. 

De aantallen die door iedere bakkerij geproduceerd en geleverd warden zijn gekend uit de 
analyse van de goederenstroom. De kosten van de bakkerij dienen vervolgens bepaald te 
warden. Per bakkerij zijn alle kosten die gemaakt zijn in de genoemde periode opgevraagd. 
Hierbij is een indeling gemaakt naar: 

• Salariskosten • Vervoerskosten 
• Personeelskosten • Computerkosten 
• Huisvestigingskosten • Diversen 
• lnventariskosten • Vaste kosten 
• Materiaalkosten 

In deze kosten zitten in eerste instantie wel nag de transportkosten maar door deze kosten 
per bakkerij van de totale kosten af te trekken warden de relevante jaarkosten per bakkerij 
bepaald. Deze kosten warden vervolgens opgesplitst naar kosten ten gevolge van het 
gebouw en huisvestiging en overige kosten. 

Er wordt gekozen om de kosten voor een nieuwe bakkerij op te splitsen naar drie delen: 

• Een vast gedeelte setupkosten voor het gebruik van het gebouw; 
• Een vast gedeelte exploitatiekosten zonder de kosten voor het gebouw; 
• Een variabel gedeelte productiekosten dat toeneemt met de goederenstroom. 

Het gedeelte setupkosten is bepaald aan de hand van de kosten voor Almere decentraal. De 
overige huidige bakkerijen zijn immers kleiner en verouderd in vergelijking met een nieuwe 
bakkerijen en ze zijn dus goedkoper. lndien de aanname gedaan wordt dat Almere 
decentraal representatief is voor een nieuwe bakkerij kunnen de vaste kosten van Almere 
decentraal beschouwd warden als de setupkosten voor een nieuwe bakkerij. De kosten voor 
het gebruik van de bakkerij zijn dan voor alle nieuwe bakkerijen identiek. 

Het vaste gedeelte exploitatiekosten en het variabele gedeelte productiekosten zijn bepaald 
door per bakkerij de overige kosten uit te zetten ten opzichte van de aantallen. Met deze 
gegevens is vervolgens een lineaire regressie uitgevoerd. Het resultaat is weergegeven in 
Figuur 7. De blauwe lijn geeft de regressiel ijn weer. De R-kwadraat bedraagt 89%. De 
residuen hebben een normaal verdeling rand nul. 
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Figuur 7: Lineaire regressieanalyse kosten-omzet 

Bij het gedeelte vaste exploitatiekosten moeten nu nag de vaste setupkosten bijgeteld 
warden om zo de kosten van een nieuwe bakkerij te voorspellen. De exploitatiekosten 
bestaan dan uit een totaal vast gedeelte (setup en vaste exploitatiekosten) en een variabel 
gedeelte en deze vergelijking zal gebruikt warden in het model om de bakkerijkosten te 
voorspellen (rode lijn). 

In de gevoeligheidsanalyse in het model kunnen zowel het vaste als het variabele gedeelte 
per bakkerij gevarieerd warden om te kijken of dit invloed heeft op het eindresultaat. Een 
productiviteitsstijging ten gevolge van een efficienter productieproces levert minder 
productiekosten per eenheid op en komt dan oak terug in een daling van het variabele 
gedeelte. lndien de kosten voor het gebouw hoger of lager warden ingeschat dan deze van 
Almere decentraal kan het vaste gedeelte aangepast warden. 

lndien er in het model verschillende scenario's warden doorgerekend waarbij het aantal 
bakkerijen verschilt, zal het gedeelte ten gevolge van de variabele productiekosten in alle 
scenario's hetzelfde blijven, namelijk het variabele gedeelte (€/stuk) * de totale jaaromzet van 
alle bakkerijen (stuks). Per bakkerij die erbij komt zullen de bakkerijkosten toenemen met 
som van de setupkosten en de vaste exploitatiekosten. 

7.2 Transportkosten 

De transportkosten kunnen opgesplitst warden in: 

• Huur vrachtauto's 
• Chauffeurskosten 
• Waskosten 
• Lease kosten 
• Olie en benzine 
• Onderdelen 
• Onderhoud 
• Tolheffingen 
• Wegenbelastingen 

Deze bevatten dus de vaste kosten van een vrachtwagen, chauffeurskosten en een 
kilometertarief voor de overige kosten. 

Er is gekozen om deze kosten terug te rekenen naar een kilometertarief. Hierbij is er een 
onderscheid gemaakt naar een centraal kilometertarief (Almere-bakkerij) en een decentraal 
kilometertarief (bakkerij-filiaal). Dit omdat de chauffeursuren per ki lometer voor het centrale 
traject lager zijn dan deze op het decentrale traject aangezien er hier sneller gereden kan 
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warden en er geen tussenstops gemaakt moeten warden. Oak warden onderhoudskosten 
toegewezen aan het decentrale traject omdat dit traject 90% van de totale jaarafstand 
veroorzaakt. 

Per bakkerij kunnen de totale jaarkosten zonder chauffeursuren bepaald warden. Tevens is 
het aantal kilometers dat decentraal en centraal gereden wordt gekend. Deze kosten bepalen 
het kilometertarief. Door nu het aantal uren en kilometers na te gaan dat op het centrale en 
decentrale traject gereden wordt kan het aantal uren per kilometer bepaald warden en door 
dit getal te vermenigvuldigen met het uurtarief van een chauffeur kan het chauffeurstarief per 
kilometer bepaald warden. Het totale kilometertarief voor het centrale en decentrale traject 
kan nu bepaald warden. 

lndien er gerekend zou warden met de kosten die verkregen zijn na navraag bij de eigen 
garage moeten volgende kosten toegerekend warden aan kilometers: 

• Vaste kosten voor een vrachtauto (€/jaar) 
• Brandstof per kilometer 
• Reparatie per kilometer 

Na herberekening blijkt dat het kilometertarief 0,04 €/km verschilt. Het verschil is te wijten 
aan de onderhoudskosten. Omdat dit niet de werkelijke gerealiseerde kosten zijn is er 
gekozen om met de gegevens uit de eerste berekening te rekenen. In de 
gevoeligheidsanalyse van de modellen moet er echter gekeken warden naar de invloed van 
het transporttarief. 
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8 Het rekenmodel 

Het op te stellen model moet een antwoord geven op de vraag hoeveel bakkerijen er nodig 
zijn, waar deze moeten liggen en welke klanten toegewezen moeten worden aan welke 
bakkerijen. Hierbij staat de locatie van Almere centraal en decentraal niet ter discussie. De 
vraag van iedere klant per productgroep is gekend en wordt als deterministisch beschouwd. 
De klanten zijn geclusterd in ritten. ledere rit moet aan een bakkerij worden toegewezen die 
de volledige vraag zal voorzien. ledere rit start en begint in het zelfde punt, met name de 
decentrale bakkerij . Er zijn kosten verbonden aan het exploiteren van bakkerijen en aan het 
transport. De capaciteit per bakkerij mag als onbeperkt worden beschouwd. Er is gekozen 
om in het rekenmodel geen rekening te houden met kosten verbonden aan het sluiten of 
opzetten van een nieuwe bakkerij. 

Er is gekozen om een model op te stellen in Excel waarbij toekomstige veranderingen 
eenvoudig doorgerekend kunnen worden. Naast een advies wordt er dus ook een tool 
opgesteld die dit soort berekeningen eenvoudig uitvoert. Het model berekent op basis van 
een gekozen aantal bakkerijen de optimale locaties waarna de verschillende scenario' s 
vergeleken kunnen worden. 

In paragraaf 8.1 wordt de opstelling van het model en de classificatie toegelicht. In paragraaf 
8.2 wordt het principe toegelicht. In paragraaf 8.3 wordt de opbouw van het model 
besproken. In paragraaf 8.4 wordt de validiteit van het model aangetoond door de uitvoer te 
vergelijken met de werkelijke gegevens. In paragraaf 8.5 wordt het stappenplan toegelicht en 
worden de mogelijkheden voor gevoeligheidsanalyse en scenarioanalyse besproken. Het 
model is bijgevoegd op CD-ROM. De beschrijving in dit hoofdstuk is beknopt gebleven. Voor 
details wordt er verwezen naar de uitgebreide handleiding die is terug te vinden op de CD
ROM. 

8.1 Modelopstelling en modelclassificatie 
Het model moet het aantal bakkerijen, de locatie ervan en de toewijzing van klanten aan de 
bakkerijen bepalen waarbij de kosten geminimaliseerd worden. De klanten zijn geclusterd in 
ritten dus het model rekent niet met klanten maar met ritten die worden toegewezen aan een 
bakkerij. 

In het model wordt er geen rekening gehouden met kosten verbonden aan het openen van 
nieuwe vestigingen en sluiten van bestaande vestigingen. De kosten die wel meegenomen 
worden zijn de vaste kosten voor het gebouw, de vaste exploitatiekosten, de variabele 
productiekosten en de transportkosten. 

De kostenfunctie die geminimaliseerd zal worden is opgebouwd uit twee delen: 

I. Kosten van de goederenstroom 

Deze kosten bestaan uit de leverkosten aan de filialen (decentrale transportkosten) 
en de leverkosten aan de decentrale bakkerij (centrale transportkosten). Per rit 
wordt er bepaald wat de jaarkosten zouden zijn als de rit aan iedere bakkerij wordt 
toegedeeld. De decentrale transportkosten bestaan uit twee delen: een vaste kost 
die bepaald wordt door het traject tussen het eerste afleveradres en het laatste 
afleveradres en een variabele kost voor het traject vanaf de bakkerij tot het eerste 
afleveradres en vanaf het laatste afleveradres tot de bakkerij. De centrale 
transportkosten per rit warden als volgt berekend: er kan uitgerekend warden 
hoeveel aantallen er door iedere bakkerij geproduceerd moeten warden en op 
basis daarvan kan bepaald warden hoeveel dolly's er geleverd moeten worden aan 
de bakkerij. Het aantal ritten naar de bakkerij kan vervolgens bepaald warden. Op 
basis hiervan kunnen de totale jaarkosten voor levering aan de bakkerij berekend 
warden. ledere rit krijgt nu dat deel toegedeeld waarvoor hij verantwoordelijk is: het 
percentage van de omzet. Deze kostenparameter wordt berekend voor zowel week 
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4 als week 50 en vervolgens warden beide in verhouding meegenomen zeals in de 
analysefase beschreven. 

11. Kosten van de bakkerij op basis van de toegewezen capaciteit 

Doordat de ritten toegedeeld warden aan de bakkerij en de vraag per rit gekend is 
kan er bepaald warden hoeveel capaciteit er nodig is in die bakkerij. Door middel 
van de opgestelde vergelijking voor een nieuwe bakkerij kan er geschat warden 
wat de kosten van die bakkerij zullen zijn, opgesplitst naar een vast gedeelte (vaste 
bakkerijkosten) en een variabel gedeelte (productiekosten), dat afhangt van de 
toegewezen omzet. 

In het model wordt er uitgegaan van nieuwe, identieke bakkerijen die een onbeperkte 
capaciteit hebben. De huidige bakkerijen hebben een beperkte capaciteit, met uitzondering 
van Almere. lndien het aantal bakkerijen afneemt zal de benodigde capaciteit per bakkerij 
toenemen hetgeen niet meer realiseerbaar is door de huidige bakkerijen vanwege hun 
beperkte capaciteit. Vandaar dat er met de locatie van deze huidige bakkerijen geen rekening 
meet gehouden warden. Enkel Almere centraal en decentraal warden als vast gegeven 
beschouwd. Er hoeft dus geen rekening gehouden te warden met capaciteitsbeperkingen van 
de bakkerijen. 

De bepaling van het aantal optimale bakkerijen gebeurt niet door het model maar wordt 
vooraf als gegeven beschouwd in het rekenmodel. lndien een model wordt doorgerekend 
wordt dus eerst het aantal bakkerijen gekozen en de optimalisatie bestaat dan enkel uit het 
bepalen van de locatie. Door vervolgens de verschillende scenario's te vergelijken met 
telkens een bakkerij meer of minder kan een kostenverkoop als functie van het aantal 
bakkerijen bekomen warden. Het scenario met de laagste kosten is het optimum. Het aantal, 
de locatie en de toewijzing zijn dan gekend. 

Er is een belangrijke beperking waar rekening mee gehouden meet warden, met name de rij
en reistijden die de maximum norm niet mogen overschrijden. Bij minder bakkerijen warden 
de ritten langer en zullen deze tijden dan ook toenemen. Er is voor gekozen om dit niet in het 
model in te bouwen maar achteraf te controleren. lndien de tijden de norm overschrijden of 
indien er onvoldoende speling blijkt te zijn zal het scenario niet meegenomen warden. Alie 
scenario's met minder bakkerijen zullen dan oak niet realiseerbaar zijn. 

lndien de kostenfunctie van een scenario nu nauwkeuriger geanalyseerd wordt zal blijken dat 
de kostenfunctie in het gekozen scenario geoptimaliseerd wordt door de minimalisatie van de 
transportkosten. Het gedeelte variabele productiekosten zal in alle scenario's hetzelfde zijn. 
lmmers dit gedeelte is altijd gelijk aan de totale jaarvraag van alle ritten, vermenigvuldigd met 
de productiekosten per eenheid. In het scenario ligt het aantal bakkerijen vast, met andere 
woorden de vaste bakkerijkosten zijn al bepaald bij de keuze van het scenario. Deze 
bedragen het aantal bakkerijen, vermenigvuldigd met de vaste kosten per bakkerij 
(setupkosten en vaste exploitatiekosten). In de kostenfunctie schieten nu enkel de nag de 
transportkosten over. Door deze te minimaliseren wordt dan ook de objectfunctie 
geminimaliseerd. De transportkosten verlopen lineair met de afstand en een minimalisatie 
van deze transportkosten houdt dan oak een minimalisatie van de transportafstand in. Deze 
afstand wordt geminimaliseerd door iedere rit aan de dichtstbijzijnde bakkerij toe te wijzen. 
Deze redenering klopt omdat ieder bakkerij een onbeperkte capaciteit heeft en dezelfde 
kostenstructuur, met andere woorden alle locaties zijn gelijkwaardig en er dus geen enkele 
reden om een rit niet aan de dichtstbijzijnde bakkerij toe te wijzen. Merk op dat door de 
toewijzing van een hele rit aan de dichtstbijzijnde bakkerij ook voldaan is aan de restrictie dat 
een rit slechts door een bakkerij beleverd mag warden. 

Samengevat is het opgestelde model dus een continu (alle locaties binnen Nederland zijn 
toegestaan), uncapacitated, multi-faciltiy location-allocation model. De kosten warden 
geminimaliseerd door die locaties te bepalen die de totale afstand minimaliseren en de 
allocatie van ritten houdt dan oak in dat een ri t aan de dichtstbijzijnde bakkerij wordt 
toegewezen. 
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In de literatuur is dit probleem gekend als een multisource Weber probleem. Dit probleem 
kan als volgt omschreven warden: het doel is om te zoeken naar de locatie van m faciliteiten 
in een continu vlak waarbij n klanten met een gegeven locatie bediend moeten warden, 
alsook naar de allocatie van iedere klant aan de faciliteiten waarbij de totale kosten 
geminimaliseerd moeten warden. Alie faciliteiten hebben een onbeperkte capaciteit. Door de 
aanname van onbeperkte capaciteit warden de kosten geminimaliseerd door de vraag op 
iedere locatie te beleveren vanuit de dichtstbijzijnde faciliteit. 

Het probleem kan als volgt geformuleerd warden: 

waarbij a;= (a;1,a;v 
Xj = (Xjt,XjV 
W; 

Wij 

llxr a,11 

Min ff wif .\\x1 -a1 jj 

s.t. 

i=l J=l 

m 

Iwif =w; 
J=l 

wif ~O Vi , j 

i = l , ... , n 

: de gekende /ocatie van de klanten i, i = 1, .. . ,n 
: de ongekende locatie van faciliteiten j, j = 1, .. . ,m 
: gekende totale vraag van klant i 
: goederenstroom tussen faciliteit j en klant i 
: Euclidische afstand 

Het opgestelde model wijkt van dit model af doordat er ritten in plaats van klanten warden 
toegewezen en doordat de een rit slechts door een bakkerij beleverd mag warden. 

In [2] wordt er een overzicht gegeven van enkele heuristieken die er bestaan om dit probleem 
op te lessen. Hierbij komen de traditionele methoden alsook de recentere en nieuwe 
methode aan bod. In het artikel warden verschillende heuristieken vergeleken zeals het 
iteratieve locatie-allocatie algoritme van Cooper (1964), de projection methode van Bongarts 
et al. (1994), tabu search van Brimberg (1996), p-median heuristiek, vairabele neighbourhood 
search, genetic algorithm en relocation heuristiek. lndien de recentere methoden onderling 
vergeleken warden blijkt dat de het resultaat erg afhangt van het type probleem. De nieuwe 
methoden leveren vaak betere resultaten op dan de oudere methoden maar geen van de 
nieuwe methoden is dominant. 

8.2 Principe van het model 
Er warden twee modellen opgesteld: een optimalisatiemodel dat een eerste schatting geeft 
van de locatie van de bakkerijen en een evaluatiemodel dat de optimale oplossing uit het 
eerste model verder verfijnt en evalueert. Seide modellen warden opgesteld in een Excel 
spreadsheet. 

In de optimalisatiefase wordt er begonnen met een uitgangssituatie van een decentrale 
bakkerij omdat Almere decentraal vaststaat. Alie ritten warden aan Almere decentraal 
toegewezen en de kosten warden bepaald met het optimalisatiemodel met een bakkerij. 
Vervolgens wordt het optimalisatiemodel met twee bakkerijen uitgevoerd: Almere en een 
nieuwe locatie. Hierbij is het nodig om weloverwogen startwaarden in te voeren al naargelang 
het scenario dat men wenst door te rekenen. Deze startwaarde kunnen ruw geschat warden 
aan de hand van de bijgevoegde grafieken in ieder model. 

Bij ieder scenario wordt enkel Almere als een vast gegeven beschouwd. Door nu de 
verschillende scenario' s met telkens een bakkerij meer uit rekenen kan het kostenverloop 
bepaald warden, opgesplitst naar productiekosten, die gelijk zijn in alle scenario's, kosten van 
de bakkerij, centrale transportkosten en decentrale transportkosten. Er dient verder op gelet 
te warden dat de uitgerekende locatiecoordinaten ook werkelijk een locatie kunnen warden 
omdat het model eender welke plek in Nederland kan aanduiden. lndien dit niet het geval is 
kan de locatie handmatig verschoven warden en de extra kosten die dit met zich meebrengt 
warden automatisch uitgerekend. Voor ieder scenario moet er gekeken warden naar de rij-
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en reistijden en indien deze te hoog zijn mag het scenario buiten beschouwing worden 
gelaten. 

Zolang de kosten blijven dalen moet er een scenario doorgerekend warden met een bakkerij 
meer. lndien de kosten terug beginnen te stijgen houdt dit in dat het vorige scenario het 
optimale aantal bakkerijen is en dit is dan ook het model dat verder verfijnd gaat warden in 
het evaluatiemodel. 

In het optimalisatiemodel wordt er een modelvereenvoudiging gemaakt doordat het begin- en 
eindpunt van de rit geplaatst worden op het gemiddelde van het werkelijke begin- en 
eindpunt. Dit omdat het anders kan voorkomen dat het beginpunt dichter bij bakkerij A ligt en 
het eindpunt dichter bij bakkerij B ligt en het model dus continu blijft itereren tussen deze 
twee mogelijkheden. Door in het evaluatiemodel te werken met de juiste coordinaten wordt 
deze vereenvoudiging weggewerkt. In het evaluatiemodel worden oak meer gegevens 
berekend (ritfrequentie, rij- en reistijden, aantal ritten per bakkerij) en de modellen hebben de 
mogelijkheid om verschillende parameters te varieren. 

8.3 Opbouw van het model 
In Figuur 8 is de opbouw van het model terug te vinden. Hierbij zijn drie delen te 
onderscheiden: de brongegevens of invoer, de optimalisatiemodellen en de 
evaluatiemodellen. 
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Figuur 8: Opbouw van het model 

lnvoer van het model 
De volgende gegevens dienen ingevoerd te warden in het model: 

--

-+---

1. Ritgegevens bestaande uit de vraag, beladingsgraad, begin- en eindcoordinaten en 
de vaste afstand. 

2. Kilometertarief voor traject Almere-bakkerij 
3. Kilometertarief voor bakkerij-rit 
4. Regressievergelijking van de kosten van een bakkerij (vaste en variabele kosten). 

De ritgegevens kunnen met een apart bestand worden uitgerekend op basis van de 
locatienummers van de afnemers. De kostenparameters zijn bepaald zoals beschreven in 
paragraaf 7. Er kunnen nieuwe klanten warden toegevoegd en de ritgegevens kunnen 
worden aangepast. 
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8.3.2 Uitvoer 
Het model geeft naast de coordinaten van de bakkerijen ook de toewijzing van de filialen aan 
de bakkerijen en de omzet in aantallen per bakkerij. De totale kosten warden berekend en de 
uitsplitsing naar bakkerijkosten en transportkosten wordt berekend. Er kan een totaal 
overzicht warden opgevraagd van de verschillende scenario· s naast elkaar en dit zowel voor 
de optimalisatiefase als voor de evaluatiefase. In de evaluatiemodellen wordt tevens voor 
iedere bakkerij de wekelijkse ritfrequentie naar Almere centraal weergegeven. Ook is er voor 
iedere rit een schatting van de totale reistijd weergegeven, die niet meer dan 13 uur mag 
bedragen. In de evaluatiemodellen kunnen verschillende parameters gevarieerd warden en 
kan de invloed hiervan nagegaan warden. De modellen zijn erg gebruiksvriendelijk opgesteld 
door een onderscheid te maken tussen cellen die wel en niet veranderd mogen warden en 
door de toevoeging van bedieningsknoppen. 

8.3.3 Oplossingsmethode 
De Excel solver werkt kart samengevat als volgt. De target eel is de objectfunctie die 
geoptimaliseerd moet warden. In dit geval is dit de minimalisatie van de kosten. Deze eel kan 
geminimaliseerd warden door de changing cells met de beslissingsvariabelen te laten 
varieren. In dit geval zijn deze cellen de coordinaten van de nieuwe bakkerijen. Bij het 
zoeken naar de oplossing moeten een aantal constraints voldaan zijn. In dit geval is dat dat 
de locatie binnen Nederland moet liggen. 

De Excel solver maakt gebruik van GRG-methode (generalized reduced gradient) om niet 
lineaire problemen op te lossen. Deze methode evalueert de functie en zijn afgeleiden eerst 
op basis van de startwaarden van de beslissingsvariabelen en zoekt dan iteratief naar een 
betere oplossing in die richting die bepaald wordt door de afgeleiden. De manier waarop de 
richting bepaald wordt hangt af van de zoekmethode. In deze richting wordt er nu verder 
gezocht naar het optimum. Dit zoekproces duurt voort tot er een stopcriteria bereikt wordt 
(oplossing gevonden, geen oplossing mogelijk, maximale tijd of aantal iteraties bereikt). 
Hierbij dient opgemerkt te warden dat deze methode vaak lokale optima aanduidt als de 
globale oplossing. De iteratieve zoekmethode volgt immers de curve in de aangegeven 
richting tot er een top (maximalisatie) of dal (minimalisatie) bereikt wordt. Dit extremum 
beschouwt de methode dan ook als optimum. Deze methode werkt goed indien de 
startoplossing gekozen wordt in de buurt van het optimum. Vandaar dat het belangrijk is om 
verschillende startwaarden te kiezen om zo alle lokale minima te vinden. De oplossing met 
de laagste kosten wordt vervolgens als globaal minimum beschouwd. 

De Excel solver laat toe om verschillende opties in te stellen die gebruikt warden bij deze 
methode. De belangrijkste warden hieronder besproken. Voor verdere details wordt er 
verwezen naar [4]. 

• De maximale tijd en iteraties warden als stopcriteria gebruikt als er tot dan toe nog een 
lokaal optimum is gevonden. 

• De precisie optie die bepaald hoe streng er aan de beperkingen voldaan moet zijn. In 
[4] wordt aangeraden om deze waarde in te stellen op 0.0001. 

• De convergentiesnelheid die bepaald hoeveel de objectwaarde moet verschillen van de 
vorige waarde in een aantal (5) iteraties om het algoritme verder te zetten. 

• De automatische schaling kan gebruikt warden indien de grootte van de waarde van de 
doelcel en van de beslissingsvariabel verschillend zijn. Dit kan de rekensnelheid 
verhogen doordat het model opnieuw geschaald wordt tijdens de berekening. De 
oplossing die getoond wordt is niet geschaald. 

• De schatting is bedoeld om te bepalen hoe de volgende waarde van de 
beslissingsvariabele bepaald gaat warden: via een lineaire lijn (tangent) of via een 
kromme (quadratic). De eerste methode is nauwkeuriger maar de tweede methode is 
sneller. Deze installing is dan ook op tangent gezet omdat de rekentijden beperkt 
blijven. 
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• De optie afgeleide is bedoeld om te bepalen hoeveel de nieuwe waarde moet 
veranderen. In het geval van een voorwaartse berekening wordt de eel in een richting 
veranderd en in het geval van centrale berekening wordt de eel in twee richtingen 
veranderd. Deze laatste optie is nauwkeuriger en is dan ook gebruikt in het model. 

• De zoekoptie bepaalt de richting waarin er gezocht gaat warden. Normaal moet dit 
gebeuren met de Newton methoden maar die vereist teveel rekentijd. Vandaar dat er 
twee opties zijn: de quasi Newton methode of de conjugate gradient methode. Hier is er 
voor de Newton methode gekozen omdat er geen problemen ontstaan met rekentijden 
en aantal iteraties en deze methode nauwkeuriger is. 

De GRG methode garandeert enkel een lokaal optimum te vinden als de functie twee maal 
continu differentieerbaar is. De functie hier is twee maal differentieerbaar maar is discontinu 
in dat punt waar een locatie even ver ligt van twee bakkerijen. Dit levert echter geen 
probleem op. Dit is te verklaren omdat GRG niet noodzakelijk tegen dit discontinue punt zal 
aanlopen afhankelijk van het gekozen pad langs de functie en dit is dan weer afhankelijk van 
de startwaarden. 

8.3.4 Gevoeligheid voor startwaarden 
Hiervoor is al besproken dat de startwaarden erg belangrijk zijn om te zorgen dat de functie 
kan convergeren naar het lokale minimum. Er moet echter vermeden warden dat dit lokale 
minimum als optimum gebruikt wordt en vandaar dat het belangrijk is om de startwaarden te 
laten varieren. 

In ieder model dienen startwaarden voor de bakkerij te warden ingevoerd. Deze kunnen niet 
volledig willekeurig ingevuld warden omdat de oplossing hiervoor gevoelig is. Indian een 
bakkerij bijvoorbeeld handmatig in het zuiden wordt geplaatst zal de solver nooit de oplossing 
bereiken dat die bakkerij in het noorden had moeten liggen. Het is dan ook belangrijk om 
voor ieder model verschillende versies door te rekenen waarbij de startwaarden gevarieerd 
warden. Eens een optimum bereikt wordt kan er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd: er kan 
gekeken warden hoe ver de startwaarden van het optimum mogen liggen zonder dat de 
methode een ander lokaal optimum zoekt. 

8.3.5 Gevoeligheid voor instellingen van de solver 
Door te in paragraaf 9.3.3 besproken opties te laten varieren kan er getest warden hoe 
gevoelig de oplossing is voor deze instellingen. Indian er een oplossing gevonden wordt zijn 
de opties dan ook telkens gevarieerd. Dit blijkt geen invloed te hebben op het resultaat en 
hier zal dan ook niet meer op teruggekomen warden. 

8.4 Validatie 
Om te controleren of het model valide is warden de kosten uit het model, doorgerekend met 
de gegevens van 2003 vergeleken met de werkelijke kosten van 2003. 

De berekende bakkerijkosten wijken 0,9% af van de werkelijke bakkerijkosten. De 
bakkerijkosten in het model zijn berekend door de variabele productiekosten en de vaste 
exploitatiekosten te gebruiken die uit de regressie zijn gebleken. Hierbij warden nog de 
setupkosten geteld voor de huidige bakkerijen. De transportkosten van het eigen vervoer, 
waarvan het model uitgaat, zorgen voor een afwijking van 2%. Vermits zowel de totale kosten 
als de transportkosten de werkelijke kosten met voldoende nauwkeurigheid benaderen kan 
besloten warden dat het model een reeel beeld geeft van de situatie. 
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8.5 Het model in praktijk 
In paragraaf 8.5.1 wordt het stappenplan toegelicht om het model te doorlopen. In paragraaf 
8.5.2 warden de verschillende scenario's besproken. 

8.5.1 Stappenplan 
Het doorrekenen van de rekenmodellen gebeurt als volgt: 

• Het door te rekenen scenario (aantal bakkerijen) wordt gekozen en het bijhorende 
optimalisatiemodel wordt geopend. 

• Op de positie van de coordinaten van de bakkerijen warden logische startwaarden 
ingevoerd. Vervolgens kan de optimale oplossing vanuit deze startwaarden berekend 
warden. 

• Door nu verschillende versies van dit model uit te rekenen waarbij de startwaarden 
gevarieerd warden wordt het risico verminderd dat een lokaal minimum als optimum 
wordt beschouwd. De versie die de laagste kosten oplevert wordt beschouwd als 
eindoplossing. Er wordt gekeken of de rij- en reistijden geen probleem vormen. lndien 
deze te hoog warden wordt het scenario buiten beschouwing gelaten en wordt het 
optimalisatiemodel met een bakkerij meer uitgevoerd. lndien deze tijden geen 
probleem vormen kan er naar de volgende stap warden overgegaan. 

• De resultaten van alle optimalisatiemodellen warden vergeleken. Vanaf het moment dat 
de kosten terug beginnen te stijgen is het voorgaande scenario het optimale aantal 
bakkerijen. 

• Dit scenario gaat verder verfijnd warden met het evaluatiemodel waarbij als 
startwaarden de coordinaten van het optimalisatiemodel ingevoerd warden. De 
kostenfunctie toont nu automatisch wat de werkelijke kosten zijn (bij gelijkblijvende 
coordinaten). Door herberekening kunnen opnieuw de optimale coordinaten berekend 
warden en de werkelijke kosten warden bepaald. 

• lndien de optimale oplossing bepaald is kan hierop een gevoeligheidsanalyse warden 
uitgevoerd en er kunnen verschillende scenario's warden doorgerekend met de 
gegeven oplossing. 

8.5.2 Gevoeligheids- en scenarioanalyse 
Omdat het hier gaat over een verfijning van de gekozen oplossing dient dit steeds te 
gebeuren in de evaluatiemodellen. De verschillende analyses warden hieronder opgesomd. 

• Verandering van het transporttarief 
Het transporttarief kan verhoogd en verlaagd warden in het model. Verder kan er 
berekend warden met hoeveel het transporttarief moat verhogen alvorens het 
scenario met een bakkerij meer optimaler wordt. 

• Verandering van de bakkerijkosten 
Er is de mogelijkheid om het vaste gedeelte en het variabele gedeelte te veranderen. 
Tevens is er de mogelijkheid om per bakkerij verschillende kostenparameters te 
gebruiken. 

• Verandering van de capaciteit van de vrachtauto ·s 
Omdat de ritfrequentie op het centrale traject hoog kan warden bij minder bakkerijen 
is er de mogelijkheid om de capaciteit van de vrachtauto op het centrale traject te 
verhogen. Als alternatief transportmiddel wordt er dan gekozen voor een trailer die 
een capaciteit van 80 dolly's heeft in plaats van 40. Hierbij dienen ook de kosten voor 
het centrale traject gewijzigd te warden waarbij de extra kosten van een trailer 
verdeeld dienen te warden over het aantal kilometers dat er op het centrale traject 
gereden wordt. 

Deel 2: Onderzoeks- en oplossingsfase 32 



• Verandering van het vraagpatroon 
Men kan het vraagpatroon lineair laten toe- of afnemen in vergelijking met de huidige 
situatie. Dit heeft geen enkele invloed op het aantal bakkerijen of op de locatie ervan. 
Enkel de kosten veranderen hierdoor. 

• Uitbesteden van ritten 
De kosten voor verder afgelegen ritten (Limburg, Zeeland) zullen erg toenemen 
omdat deze nu niet meer vanuit een dichter bij gelegen bakkerij beleverd kunnen 
warden. Er is dan ook de mogelijkheid om te kijken wat de invloed is als de productie 
en het transport van deze ritten warden uitbesteed. 

• Vastleggen van een locatie 
Er is de mogelijkheid om de coordinaten van een nieuwe bakkerij vast te leggen en 
vervolgens de locatie van de overige bakkerijen te optimaliseren. 

• Verandering van ritgegevens 
Het model rekent met de rittensamenstell ing van februari 2004. Er is echter de 
mogel ijkheid om de invloed van nieuwe rittensamenstellingen na te gaan of om 
klanten toe te voegen. 
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9 Resultaten 

In paragraaf 9.1 warden de resultaten van het doorrekenen van de optimalisatiemodellen 
besproken bij gelijkblijvende situatie. In paragraaf 9.2 warden de verschillende scenario' s 
verder uitgewerkt met behulp van de evaluatiemodellen op basis van de eerste resultaten uit 
het optimalisatiemodel. 

9.1 Optimalisatiemodellen 
Door alle optimalisatiemodellen, waarbij het aantal bakkerijen varieert, door te rekenen kan 
het kostenverloop verkregen warden als functie van het aantal bakkerijen. Dit kostenverloop 
is weergegeven in Figuur 9. De kosten per scenario warden vergeleken met de kosten van 
de huidige situatie (100%) zoals het model die uitrekent. Er is voor gekozen om niet met de 
gebudgetteerde kosten voor 2004 te werken omdat ten eerste nieuwe afnemers niet 
meegenomen kunnen warden en deze wel kosten veroorzaken en ten tweede omdat nieuwe 
investeringen die gemaakt warden in het komende boekjaar niet meegenomen zijn in de 
regressieanalyse van de situatie 2003. Het gedeelte variabele productiekosten is in alle 
scenario's hetzelfde. In Figuur 9a zijn de productiekosten nag weergegeven en in Figuur 9b 
warden enkel die kosten getoond die verschillend zijn in alle scenario's. 
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Figuur 9: Kostenver/oop in functie van aantal bakkerijen 

Bij dit kostenverloop dient wel een opmerking gemaakt te warden over de scenario's met 
meer dan 6 bakkerijen. De kosten die hier getoond warden zijn enkel een ruwe schatting 
omdat de modellen niet verder uitgewerkt zijn. Vanaf vijf bakkerijen is het immers duidelijk 
dat de kosten alleen maar hoger warden. De modellen met meer dan zes bakkerijen zijn wel 
doorgerekend maar de gevoeligheidsanalyse is hier beperkt gebleven. Bovendien gaan de 
modellen er steeds van uit dat er nieuwe bakkerijen geopend mogen warden en het is niet 
realistisch om zo een groat aantal bakkerijen te verplaatsen. De kosten zijn dan oak enkel 
een indicatie. 

De scenario' s met 1 tot en met 6 bakkerijen zijn verder uitgewerkt en de rekenmodellen zijn 
hier uitvoerig getest op gevoeligheid voor de startoplossing en voor de install ing van de 
solver. De kosten zijn uitgesplitst naar de kosten voor de bakkerij , de transportkosten voor 
het centrale en decentrale traject. Het scenario met twee en een bakkerij(en) levert een 
besparing op die vergelijkbaar is met het scenario van drie bakkerijen maar deze scenario's 
zijn niet realiseerbaar. De gemiddelde reistijden warden te hoog en 30% van de ritten heeft 
een reistijd die grater is dan 10 uur (exclusief laden en lossen in de bakkerij dat 30-45 
minuten duurt). Deze scenario's zijn dan oak onrealiseerbaar. 

Het optimum is het scenario met drie bakkerijen dat een besparing oplevert van 23% ten 
opzichte van de huidige situatie. Het scenario met vier bakkerijen biedt een besparing van 
21 ,2%. Omdat het scenario met drie en vier bakkerijen beiden haalbaar zijn en niet veel 
verschillen zullen deze resultaten verder geevalueerd warden met de evaluatiemodellen. 
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9.2 Evaluatiemodellen 
De berekende coordinaten uit de optimalisatiefase warden als startwaarde gebruikt in de 
evaluatiemodellen. 

In deze analyse wordt bevestigd dat drie bakkerijen het optimale resultaat geeft waarbij de 
besparing ten opzichte van de huidige situatie 22,8% bedraagt. In het geval van vier 
bakkerijen bedraagt de besparing 21,2%. Dit is weergegeven in Figuur 10 waarbij het 
gedeelte productiekosten, dat in alle scenario's gelijk is, niet meer is weergegeven. 
Opvallend is dat in het scenario van drie of vier bakkerijen de locatie in het noorden hetzelfde 
is. Deze locatie is dan ook de ideale locatie voor de bakkerij in het noorden. 
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Figuur 10: Kostenver/oop evaluatiemodel 

Uit de resultaten blijkt dat het scenario met drie bakkerijen (Almere, Dussen en omgeving 
Drenths-Friese woud) het optimale resultaat oplevert. Er is echter gekozen om het scenario 
met vier bakkerijen verder uit te werken. Dit scenario biedt immers voordelen in verband met 
het overplaatsten van personeel en het biedt meer zekerheid bij vraagtoename. De 
bakkerijlocaties zijn dan Almere, Rotterdam, Uden en Appelscha . 
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Figuur 11: Verdeling van de ritten bij vier bakkerijen 

In Figuur 11 en Figuur 12 is de verdeling van de ritten en van de klanten over de vier 
bakkerijen grafisch weergegeven. Hierbij zijn duidelijk vier verschillende regio's te 
onderscheiden. 
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Figuur 12: Verdeling van de klanten over vier bakkerijen 

Gevoeligheidsanalyse 
De scenario's met drie of vier bakkerijen worden nu verder geanalyseerd. Allereerst wordt er 
gekeken naar de gevoeligheid van de oplossing voor de startwaarden en het gevonden 
optimum. Er wordt gekeken wat de invloed is van de kostenparameters van het transport en 
van de bakkerijen. Vervolgens wordt er gekeken wat de invloed is van het verhogen van de 
transportcapaciteit op het centrals traject en van het uitbesteden van de verst afgelegen 
ritten. De besparingen worden telkens vergeleken met het resultaat uit het evaluatiemodel 
met vier bakkerijen. 

9.3.1 Gevoeligheid voor startwaarden 
Eens de optima gevonden zijn kan er gekeken worden hoe gevoelig deze oplossing is voor 
de startwaarden. Er wordt bepaald hoe ver de startwaarden van dit optimum mogen liggen 
zonder dat de solver een ander lokaal minimum als optimum aanduidt. De startwaarden voor 
iedere bakkerij worden gevarieerd rondom dit optimum in alle richtingen. Er worden acht 
verschillende startwaarden gebruikt. 
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Figuur 13: Gevoe/igheid voor startwaarden 

Uit de analyse blijkt dat indien er gestart wordt met waarden die 45 km verder liggen dan het 
optimum dit geen gevolgen heeft voor het gevonden optimum. Hierbij dient wel een 
opmerking gemaakt te warden. In een klein gebied random het optimum (± 1 km) liggen er 
verschillende lokale optima waarvan het kostenverschil verwaarloosbaar is (< 0,05%). 
Tijdens deze gevoeligheidsanalyse zijn al deze optima als identiek beschouwd. Er kan dan 
ook besloten worden dat de startwaarden gekozen moeten worden in een gebied van 45 km 
rond het optimum en dat het model de optimale locatie vervolgens uitrekent met een speling 
van 1 km. Van de "identieke" optima zijn diegene met de laagste kosten de gekozen optima. 
lndien een startwaarde die verder dan 45 km van het optimum ligt gekozen wordt bestaat de 
kans dat er naar een ander lokaal optimum gerekend wordt. Dit hangt erg af van het gekozen 
scenario en de gekozen bakkerij . 
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9.3.2 Gevoeligheid voor het optimum 
In het model wordt er voor iedere bakkerij een specifieke locatie aangeduid als optimum. Er 
kan nu bepaald worden hoe groot het gebied rond dit optimum mag zijn zonder dat de kosten 
al te veel toenemen. Als maximale kostenverhoging ten gevolge van het verplaatsen van de 
locatie is 1 % gekozen. Het optimum is verschoven naar acht locaties ( dezelfde richtingen als 
bij de gevoeligheidsanalyse van de startwaarden). Dit is gebeurd voor zowel iedere bakkerij 
afzonderlijk als de verschillende bakkerijen in combinatie met elkaar. Alie locaties die op 
minder dan 30 km afstand van de optimale locatie liggen leveren een scenario op waarvan 
de kostenverhoging voldoet aan de norm minder dan 1 %. 

9.3.3 Kostenparameters van de bakkerij (productiviteitsstijging) 
In dit scenario kan zowel het vaste gedeelte als het variabele gedeelte per bakkerij 
gevarieerd worden. lndien de kosten voor het open houden van een nieuwe bakkerij hoger of 
lager worden ingeschat dan dient het vaste gedeelte (kosten van het gebouw) verhoogd of 
verlaagd te worden. lndien een productiviteitsstijging ten opzichte van de huidige situatie 
wordt meegenomen dan moet het variabele gedeelte verlaagd worden. Dit betekent dat de 
productiekosten per eenheid verlaagd worden door een efficienter productieproces. De vaste 
kosten zijn met 10 % verhoogd en verlaagd en er is gerekend met een productiviteitsstijging 
van 10%, hetgeen als realiseerbaar wordt beschouwd. Dit heeft enkel invloed op de kosten 
en niet op de locatie. De productiviteitsstijging van 10% levert een besparing op van 5%. Dit 
is weergegeven in Figuur 14. 
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Figuur 14: lnvloed van productiviteitsstijging 

Kostenparameter van het transporttarief 
Indian in het model het transporttarief met 5% verhoogd of verlaagd wordt heeft dit geen 
invloed op de locatie van de bakkerijen. De kosten veranderen uiteraard wel maar nog steeds 
is drie bakkerijen het optimale resultaat. Dit scenario dient enkel om de gevoeligheid voor de 
parameter te bepalen aangezien het tarief niet zomaar verlaagd of verhoogd kan worden. Het 
resultaat is weergegeven in Figuur 15. De variabele productiekosten veranderen niet en zijn 
dan ook niet weergegeven in de grafiek. 
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Figuur 15: /nvloed van transporttarief 
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Een twee gevoeligheidsanalyse is om te bepalen hoeveel het transporttarief mag veranderen 
alvorens het scenario met vier, respectievelijk vijf bakkerijen goedkoper wordt dan het 
scenario met drie, respectievelijk vier bakkerijen. Met andere woorden het verschil tussen 
drie en vier bakkerijen bedraagt € 240.000 en tussen vier en vijf bakkerijen bedraagt € 
450.000 en de vraag is dan met hoeveel het transporttarief mag veranderen alvorens dit 
verschil wordt weggewerkt. Het omslagpunt van drie naar vier bakkerijen ontstaat als de 
transporttarieven met 65% zouden stijgen en het omslagpunt van vier naar vijf bakkerijen 
ontstaat als het transporttarief maar liefst 400% hoger wordt. Aangezien deze stijgingen te 
hoog zijn kan dan oak besloten warden dat een verandering in het transporttarief niet zal 
leiden tot een ander optimaal scenario (aantal bakkerijen). 

9.3.5 lnvloed transportcapaciteit centrale traject 
Omdat de wekelijkse ritfrequentie op het centrale traject groat wordt, is het belangrijk om na 
te gaan wat de invloed is van een vrachtauto met grotere capaciteit op het centrale traject. 
Deze zou geen veertig maar tachtig dolly's kunnen vervoeren. De meerkosten dienen echter 
oak meegenomen te warden. Deze vrachtauto zou enkel ingezet kunnen warden op het 
centrale traject dus enkel het centrale kilometertarief moet verhoogd warden. De extra kosten 
van een trailer moet verdeeld warden over de kilometers die er centraal gereden warden en 
vandaar dat in het scenario met drie en vier bakkerijen het tarief verschillend verhoogd wordt. 
De locatie is hier ongevoelig voor en de kosten veranderen uiteraard wel. 

De besparing ten opzichte van een transportcapaciteit met 40 dolly' s bedraagt 1 %. Dit is 
weergegeven in Figuur 16. 
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Figuur 16: lnvloed van verhogen centrale transportcapaciteit 

Uitbesteden van de verder afgelegen ritten 
Er is voor gekozen om het scenario waarbij de ritten naar Zeeland en naar Limburg 
uitbesteed warden verder uit te werken. 

Hierbij kan gekozen warden om of alleen logistiek uit te besteden of logistiek en productie uit 
te besteden. De besparing logistiek heeft hier betrekking op het decentrale traject dat 
uitbesteed wordt. In het geval van het uitbesteden van productie is de besparing op het 
centrale traject meegenomen bij de besparing productie. Door het weglaten van deze ritten is 
het te verwachten dat de bakkerij locaties verschuiven en dat hierdoor de kosten nag meer 
afnemen. 

In het geval van vier bakkerijen blijkt echter dat de locaties hier ongevoelig voor zijn. lndien er 
gekozen wordt om een bakkerij meer noordelijk te plaatsen kost dit alleen maar meer. 
Vandaar dat de coordinaten hier best onveranderd kunnen blijven. 

In het scenario van drie bakkerijen kunnen de locaties verplaatst warden naar (Gorinchem) 
en (Appelscha). Dit levert een extra besparing op van 0, 1 % ten opzichte van het niet 
veranderen van de locatie. 
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In Figuur 17 wordt de kostenbesparing in het geval van drie en vier bakkerijen grafisch 
weergegeven. De vaste kosten voor de bakkerijen blijven onveranderd. De productiekosten 
en transportkosten nemen wel af. De besparing bedraagt 6,5%. 
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Figuur 17: Uitbesteden van ver afgelegen ritten 
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10 Conclusie 
In deze paragraaf wordt er teruggekomen op de belangrijkste conclusies uit de onderzoeks
en oplossingsfase. 

Uit de analyse van de huidige situatie is de goederenstroom bepaald (klanten, producten, 
jaarvraag). Uit de analyse van de rittenplanning is gebleken dat tijdsvensters waarbinnen 
geleverd moet worden de meest bepalende factor zijn en vandaar dat is besloten om in het 
model de klanten te clusteren op basis van de huidige rittensamenstelling. 

Uit de kostenanalyse zijn de kosten voor een nieuwe bakkerij en de transportkosten bepaald. 
De kosten voor een nieuwe bakkerij bestaan een vast gedeelte setupkosten, een vast 
gedeelte exploitatiekosten en een variabel gedeelte productiekosten. Deze productiekosten 
zijn in alle scenario's gelijk. De transportkosten worden teruggerekend naar een 
kilometertarief voor het centrale en decentrale traject. 

Het model is zo opgesteld dat in het gekozen scenario (aantal bakkerijen) de optimale 
locaties van de bakkerijen berekend worden. Hierbij worden de kosten geminimaliseerd door 
ritten toe te wijzen aan de dichtstbijzijnde bakkerij, hetgeen leidt tot minimalisatie omdat de 
bakkerijen een onbeperkte capaciteit hebben en een minimalisatie van de kosten in een 
scenario dan overeenkomt met een minimalisatie van de afstand. Het model houdt enkel 
rekening met exploitatiekosten. De veranderkosten worden in het model volledig buiten 
beschouwing gelaten. In de implementatiefase wordt hier nog op teruggekomen worden. 

Uit de resultaten blijkt dat het scenario met drie bakkerijen optimaal is. Het verschil met vier 
bakkerijen is relatief klein en indien gekeken wordt naar de overplaatsing van personeel en 
naar de geboden zekerheid is het scenario met vier bakkerijen gunstiger. Vandaar dat dit 
scenario dan ook gekozen wordt. De vier bakkerijen zijn dan gelegen in Almere, Uden, 
Rotterdam en Appelscha. De locaties mogen 30 km van deze optima afwijken zonder dat de 
kosten meer dan 1 % toenemen. 

In Tabel 4 zijn de besparingen opgesomd die behaald kunnen worden. 

Verandering distributienetwerk 
Productiviteitsstijging 10% 
Capaciteitsverhoging centrale traject 
Totaal 

Tabet 4: Totale besparingen 

€ 3.000.000 
€ 600.000 
€ 100.000 
€ 3.700.000 

lndien het logistieke traject wordt weggelaten naar Limburg en Zeeland komt hier nog 
650.000 € bij. 

Door de verandering van het distributienetwerk bedraagt de besparing ten opzichte van de 
situatie in februari 2004 21 %. lndien een productiviteitsstijging van 10% wordt meegenomen 
en de capaciteit van het transport op het centrale traject wordt verhoogd wordt deze 
besparing 26,2%. lndien de klanten in Zeeland en Limburg worden uitbesteed wordt deze 
besparing 30%. 

De aanbeveling met betrekking tot de netwerkstructuur is dan ook het scenario met vier 
bakkerijen. In de implementatiefase zullen nog enkele aandachtspunten worden vermeld die 
buiten de berekeningen van het model vallen. 

Met betrekking tot de aanbeveling inzake de interne transportmiddelen kan er besloten 
worden dat een eventueel alternatief voor het gebruikte transportmiddel geen invloed heeft 
op het herontwerp van het distributienetwerk en er is dan ook geen iteratief ontwerpproces 
nodig. Het volledige herontwerp van dit transportmiddel is buiten de scope van dit project 
gevallen en wordt overgelaten aan de organisatie. 
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11 lmplementatieplan 

In paragraaf 11 .1 wordt er teruggekomen op het actueel houden van de gegevens om op die 
manier toekomstige veranderingen op de juiste manier mee te kunnen nemen. Verder wordt 
er in paragraaf 11 .2 teruggekomen op enkele specificaties van de nieuwe bakkerijen. In 
paragraaf 11.3 wordt er teruggekomen op de overplaatsbaarheid van vast personeel. In 
paragraaf 11.4 wordt er een mogelijk gefaseerd implementatieplan voorgesteld. In paragraaf 
11.5 worden er tenslotte nog enkele aandachtspunten genoemd. 

11 .1 Actualisering gegevens 
Het model rekent met de gegevens zoals vastgesteld in februari 2004. Het is aan te raden 
om de invoergegevens van het model actueel te houden zodat bij toekomstige berekeningen 
steeds met de juiste gegevens wordt gerekend. Het klantenbestand en de ritgegevens, waar 
de modellen mee rekenen moeten dus steeds up to date worden gehouden. 

Een tweede belangrijke actualisering is het bijhouden van de actuele kosten. Zoals vermeld 
rekent het model met de bakkerijkosten die zijn bepaald op basis van het afgelopen jaar en 
niet op basis van het budget van 2004. Door deze kosten en aantallen bij te houden zullen de 
kosten enkel nauwkeuriger ingeschat gaan worden en kunnen de besparingen ten opzichte 
van deze werkelijke kosten uitgezet worden. 

11.2 Detaillering van nieuwe bakkerijen 
In het model wordt er voor iedere bakkerij berekend hoeveel stuks er geproduceerd moeten 
worden op basis van de vraagvoorspelling. Deze capaciteit in stuks zal allereerst omgezet 
moeten worden in een berekening naar productietijd. Dit is niet verder uitgewerkt binnen dit 
project omdat er dan een gemiddelde productietijd per productgroep bepaald wordt aan de 
hand van de AT-normen. Eerder is reeds vermeld dat dit tot onnauwkeurigheden kan leiden. 
De benodigde productiecapaciteit dient dan ook berekend te worden, rekening houdend met 
de productiviteitsstijging. Deze capaciteitsbepaling is ook van belang bij de overweging van 
het overplaatsen van personeel omdat er vermeden moet worden dat hierdoor overcapaciteit 
zou ontstaan. 

Het model geeft de locatie aan die leidt tot de minimalisatie van de kosten. Op basis van 
deze gegevens moet er gezocht worden naar een geschikte locatie in de buurt van dit 
optimum. In paragraaf 9.3.2 is reeds berekend hoe groot het gebied is rondom het optimum 
waarin de locatie mag liggen zonder dat de kosten sterk toenemen. Eens de tocatie gekend 
is kan er gekeken worden wat de afwijking is van de werkelijke locatie ten opzichte van de 
optimale locatie. Verder moeten ook de bakkerijkosten van een nieuwe bakkerij verder 
verfijnd worden. Het vaste gedeelte en het variabele gedeelte kunnen immers per bakkerij 
gevarieerd worden. Door deze kosten te verfijnen per bakkerij en dus niet iedere bakkerij als 
identiek te beschouwen wordt de kostenbenadering immers nauwkeuriger. 

Hierbij komt ook nog het feit dat de kosten berekend zijn op basis van de huidige situatie en 
de huidige inrichting. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele veranderingen die 
kunnen plaatshebben door bijvoorbeeld automatiseringsprocessen, nieuwe investeringen, .. . 
Door deze veranderingen wel mee te nemen in de nieuwe kostenparameterbepaling zal de 
berekende besparing nauwkeuriger worden. 

Aangezien er wordt aangenomen dat geen enkele huidige bakkerij nog verder uitgebreid kan 
worden tot de benodigde productiecapaciteit, met uitzondering van Almere, moet het 
scenario waarbij geen nieuwe bakkerij wordt geopend maar een huidige bakkerij benut blijft 
niet verder onderzocht te worden. Dit had eventueel kunnen leiden tot lagere 
veranderingskosten. 
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11 .3 Overplaatsing personeel 
lndien er gekozen wordt om drie nieuwe bakkerijen te openen zullen de overige tien 
bakkerijen gesloten warden. Het scenario van vier bakkerijen biedt hier het voordeel dat het 
personeel overgeplaatst kan warden naar een nieuwe bakkerij. Dit is grafisch weergegeven 
in Figuur 18. De volgende overplaatsing zijn haalbaar als er gekeken wordt naar de reistijden: 

• Zwolle, Winschoten, Sneek - Appelscha 
• Haarlem -Almere 
• Barendrecht, Leiden - Rotterdam 
• Schijndel , Helmond - Uden 
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Figuur 18: Overp/aatsing vast personee/ 

Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te warden met de benodigde capaciteit in de 
nieuwe bakkerij die niet overschreden moet warden De overplaatsing van het personeel van 
bakkerij Kerkrade en Doetinchem lijkt niet realiseerbaar. Een andere bijkomende opmerking 
is dat bij overplaatsing de reistijd van het personeel verhoogd wordt en dit invloed heeft op de 
beschikbare productiecapaciteit. 

11.4 Stappenplan 
Omdat het gaat om een ingrijpende verandering is het aan te raden om dit in verschillende 
fasen te doen. Hierdoor warden investeringen en kosten verbonden aan het sluiten van 
bakkerijen gespreid. Er kan gekozen warden om het veranderproces in drie fasen op te 
splitsen. Deze fasen zouden dan overeen komen met de overstap op de drie nieuwe 
decentrale bakkerijen. Bij de opstelling van dit plan is er getracht om te voorkomen dat 
bakkerij Doetinchem en Kerkrade in dezelfde fase gesloten warden omdat deze sluiting 
vermoedelijk extra kosten oplevert door het niet kunnen overplaatsen van personeel. 

In de eerste fase kan er overgegaan warden op bakkerij Appelscha. Dit omdat het 
aflevergebied van deze bakkerij voor het grootste deel overeenkomt met het aflevergebied 
van de bakkerijen Sneek, Zwolle en Winschoten en dit dus geen gevolgen zal hebben voor 
verandering in de ritten. In deze fase kan ook bakkerij Doetinchem gesloten warden. Het 
aflevergebied van bakkerij Doetinchem valt samen met dat van bakkerij Appelscha en 
bakkerij Uden. In deze fase zou dit gebied dan tijdelijk door bakkerij Appelscha en bakkerij 
Schijndel beleverd kunnen warden. 

In de volgende fase kan er overgegaan warden op bakkerij Uden. In deze fase warden 
bakkerij Kerkrade, Schijndel en Helmond gesloten. Het aflevergebied van bakkerij Appelscha 
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en bakkerij Uden kan vervolgens verdeeld worden zoals ook in de eindsituatie het geval zal 
zijn. 

In de laatste fase wordt er overgegaan op bakkerij Rotterdam. Bakkerij Haarlem, Leiden en 
Barendrecht worden dan als laatste gesloten. De herverdeling van de aflevergebieden kan 
dan ook gebeuren op basis van de voorgestelde eindsituatie. 

Na iedere fase kan er gekeken worden naar een eventueel nieuwe rittensamenstelling in het 
aflevergebied. Veranderingen in de ritgegevens voor de overige bakkerijen, die niet te wijten 
zijn aan de tijdelijke situatie kunnen ook opnieuw in het model meegenomen worden. lndien 
een nieuwe bakkerij is gelokaliseerd kan het model de optimale locatie en allocatie voor de 
overige bakkerijen opnieuw bepalen. Met deze eventuele wijziging kan er dan rekening 
gehouden worden. 

11.5 Conclusie en aandachtspunten 
In de onderzoeks- en oplossingsfase is er gekomen tot de conclusie dat het scenario met vier 
bakkerijen het gunstigste scenario is. De implementatie kan best gebeuren in drie 
verschillende fasen. Deze conclusie is gebaseerd op de resultaten van het rekenmodel, dat 
enkel rekening houdt met exploitatiekosten en transportkosten, en op de voordelen die door 
dit scenario geboden worden als er wordt gekeken naar het overplaatsen van personeel en 
zekerheid. Behalve deze elementen zijn er nog factoren waarmee rekening moet gehouden. 

De veranderkosten zullen allereerst in kaart gebracht moeten worden. Er moet bepaald 
worden in welke mate het personeel overplaatsbaar is, rekening houdend met de reistijden 
en de benodigde productiecapaciteit in een nieuwe bakkerij. Vervolgens kunnen de kosten 
verbonden aan het sluiten van de bakkerijen in kaart gebracht worden. Ook de 
investeringskosten in nieuwe bakkerijen mogen niet buiten beschouwing worden gelaten. 
Deze veranderkosten moeten voor iedere fase van het implementatieplan berekend worden. 

Verder is het nodig om een risicoanalyse uit te voeren voor iedere fase van het 
implementatieplan. De kosten van de tussenfasen dienen bepaald te worden en hiermee 
moet rekening gehouden worden. Er moet immers vermeden worden dat deze tussensituatie 
erg ongunstig is. Dit risico is wel verminderd doordat de aflevergebieden van te sluiten 
bakkerijen in een bepaalde fase voor het grootste deel overeenkomen met het aflevergebied 
van een nieuwe bakkerij in dezelfde fase en de overstappen hierdoor minder bruusk zijn. 

Zoals hiervoor vermeld moeten er nieuwe locaties gezocht worden en deze zouden binnen 
de grenzen (30km) moeten liggen rondom de optima zodat de kostenverhoging beperkt blijft. 
In dat geval is het niet nodig om het model opnieuw door te rekenen. lndien er verder van de 
optima wordt afgeweken is het aan te raden om de tool deze situatie opnieuw te laten 
doorrekenen. lndien de afwijking erg groot wordt moet de afweging gemaakt worden tussen 
deze locatie en de extra kosten die hieraan verbonden zijn. 

Bij de keuze van de locatie binnen de grens van 30 km kunnen naast de kostenaspecten nog 
andere factoren een rol spelen. Hierbij kan ondermee gedacht worden aan de bereikbaarheid 
van grote wegen en de aanwezigheid van drukke verkeeersknooppunten. Een andere factor 
die een rol kan spelen is de beschikbaarheid van geschikt personeel in een bepaalde regio. 

De inrichting van nieuwe bakkerijen en het productieproces zijn een ander aandachtspunt. 
Hierbij kan gedacht worden aan de benodigde voorraadcapaciteit, automatiseringsprocessen, 
benodigde oppervlakte, ... De invloed hiervan op de kostenparameters dient in kaart gebracht 
te worden om op die manier een beter beeld van het besparingspotentieel te krijgen. Dit zal 
uiteraard geen invloed hebben op de locatie van de bakkerijen. 

De eindconclusie is dan ook dat de resultaten van de tool en de gevoel igheidsanalyses nog 
aangevuld moeten worden met de bevindingen uit de aandachtspunten die hierboven 
opgesomd worden. Op die manier worden het besparingspotentieel en de veranderkosten 
steeds nauwkeuriger bepaald en worden risico's bij het herontwerp van het distributienetwerk 
verminderd. 

Deel 3: lmplementatiefase 43 



Bijlage 1: Procesomschrijving 
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Afkorting Omschrijving 
Afg_prod_db 
Afg_prod_ db_ 3 
Afg_prod_uitzet 
Afv 
Ca 
Dv_ca_db 
Dv_ca_dol 
Dv_ca_hor 
Dv_hor_dc 
Gst 
Hor 
Lev_hor 
Lev_prod_3 
Lev_prod_fil 
Onvp_ 3_anders 
Onvp_3_com 
Opslag_dol_ vr_cb 
Opslag_hor_vr_cb 
Pl_en Kar 
Prod 
Prod_en afw 
Retour_db 
Retour_cb_dol 
Retour _ db _fit 
Retour_db_3 
Retour _db_ hor 
Scheiden 
Transp_3 
Transp_hor__ de 
Tr_mid 
Transp_db 
Transp_fi/ 
Transp_uitvv· 
Uitzet 
Volle_com 
Vp_3 
Vp_3 
Vr_en_vp_dol 
Vr_en_vp_hor 
Vrd_dol 
Vrd_dv_ca_dol 
Vrd_dv_ca_hor 
Vuile_com 
Vuile_com_db 
Vuile_dol 
Vuile_dol_cb 
Vuile_kar 
Wassen 
Wassen_dol 

Afgewerkte producten in decentrale bakkerijen 
Afgewerkte producten in decentrale bakkerijen voor derden 
Afgewerkte producten in uitzetkoeling 
Restgebak uit de combi's 
Centrale artikelen 
Diepgevroren centrale artikelen in decentrale bakkerijen 
Diepgevroren centrale artikelen in dolly 
Diepgevroren centrale artikelen voor horeca 
Diepgevroren producten voor horeca in distributiecentrum 
Grondstoffen 
Producten in horeca 
Leveren van korstproducten aan horeca vanuit distributiecentrum 
Geleverde producten bij derden 
Geleverde producten in filialen 
Onverpakte producten voor derden in speciale kratten 
Onverpakte producten voor derden in combi's 
Opslag van ca in dolly's in vriesruimte in centrale bakkerij 
Opslag van horeca (korst) in dozen in vriesruimte in centrale bakkerij 
Producten op plaatjes in karren in de uitzetkoeling plaatsen 
Productie in centrale bakkerij 
Afwerking van producten in decentrale bakkerijen 
Retourstroom van vuile combi's in decentrale bakkerij 
Retour van dolly's van decentrale bakkerijen naar centrale bakkerij 
Vuile combi's met restgebak retourneren naar decentrale bakkerij 
Vuile combi's retoumeren vanuit derden naar decentrale bakkerij 
Vuile combi' s retoumeren vanuit horeca naar decentrale bakkerij 
Restgebak uit com bi's halen 
Transport vanuit decentrale bakkerij naar derden 
Transport van korstproducten voor horeca naar distributiecentrum 
Gewassen transportmiddelen 
Transport van centrale artikelen naar decentrale bakkerijen 
Transport naar filialen vanuit decentrale bakkerijen 
Onderlinge uitwisseling van producten tussen decentrale bakkerijen 
Producten verdelen per filialen met behulp van combi' s 
Gevulde combi 
Verpakte producten voor derden 
Verpakken van producten voor derden in decentrale bakkerij 
lnvriezen en verpakken van centrale artikelen in dolly's 
lnvriezen en verpakken in dozen van korstproducten voor horecazaken 
Voorraad dolly's in centrale bakkerij 
Voorraad van diepgevroren centrale artikelen in dolly 
Voorraad van diepgevroren verpakte centrale artikelen voor horeca 
Vuile combi' s 
Vuile combi' s in decentrale bakkerij 
Vuile dolly's 
Vuile dolly's in centrale bakkerij 
Vuile karren 
Wassen van vuile com bi's en karren 
Wassen en drogen van dolly's in centrale bakkerij 
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Bijlagei 2: Dataverzameling 

Locaties van decentrale bakkerijen 
Per decentrale bakkerij: 

• ID 
• Plaatsnaam 

Locaties van filialen 
Per filiaal : 

• ID 
• Plaatsnaam 
• Leverende decentrale bakkerij 

Vraagpatroon van decentrale bakkerijen 
Per decentrale bakkerij en per productcategorie 

• Jaarvraag 
• Besteleenheden 

Vraagpatroon van filialen 
Per filiaal en per productcategorie: 

• Jaarvraag 
• Besteleenheden 
• Evolutie 

ProductcatE!gorieen 
Per productcategorie: 

• ID 
• Naam 
• Aggregatiemethode van de categorie 

T ransportkenmerken 
• Transporteenheid per productcategorie 
• Transportfrequentie 

Leverkenmeirken 
• Levereenheid per productcategorie 
• Leverfrequentie 

Voorraadcapaciteit 
Per decentrale bakkerij 

• Voorraadcapaciteit in centrale bakkerij 

T ransportcapaciteit 
Per decentrale bakkerij 

• Transportcapaciteit 
Personeelsc:apaciteit 

Per decentrale bakkerij 
• Personeelscapaciteit 
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Bijlage 3: Entiteitsrelatiediagram 

1 

1 

Bakkerij 
Datum levering 
Produdienr lellerin 
Netto aantal 

1 
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Bijlage, 4: Jaarvraag per productgroep 
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Bakkerij-product 
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Bijlage 5: Weekanalyse 

,c• 1 . 2 3 
·"-' 

4 5 8 .. -9 JO 11 12 13 
TotalaafWijkin,g _ • 4,4% 18,1% 19,0% 0,1% 2,6% 9,3% 7,2% 11,8% 15,8% 15,7% 10,7% 3,1% 5,7% 
Aantaf locatiit met atwijking '~20% 62,1% 65,9% 73,3% 71 ,2% 74,6% 64,2% 71 ,0% 
Aantal locatie_met aty.,ijking <15%. 68,2% 74,6% 83,9% 82,2% 85,2% 72,2% 82,8% 
Aant~I Jocatie met afwijking ~10% 50,2% 55,9% 62,5% 56,6% 61 ,7% 52,5% 60,2% 
Aantal locatie met afwi'king <5% 40,0% 43,6% 45,8% 43,2% 45,8% 37,5% 40,5% 

14 15 16 17 ::ta 19 20 2·1 22 23 24 25 26 
Totala .afwijking · 11 ,9% 7,9% 20,1% 8,8% 10,5% 3,9% 18,0% 4,7% 5,9% 20,0% 23,6% 17,2% 14,2% 
Aantal)ocatiemet afwijking <20% 71,4% 55,9% 62,5% 65,0% 52,8% 
Aantal locatie met afwijking <15% ·. 82,8% 64,4% 69,7% 73,7% 61 ,9% 
Aantal locati~_met afWijking ;c:_10% ., • .. • 57,2% 44,7% 51,3% 53,0% 40,9% 
Aantal locatie-met afwi'kin <5% kc' .. ' .. ·. 379% 322% 360% 364% 316% 

, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 .. 37 38 ~9 -

Totala afwijking . 26,5% 21,3% 36,0% 35,0% 35,1% 40,2% 41,3% 27,3% 27,2% 18,5% 10,8% 3,1% 6,9% 
;A,antalJc,catie met afwijking <20% · 52,5% 45,1% 
Aantal locatie !118t afwijking <15% 60,8% 52,8% 
Aantal locatie.met afwijking <10% 40,7% 36,2% 
Aantal locatie met afwi'kin '<5% 280% 201% 

' ,~" 40 · 41 42 43 ;44 45 46,,., 47 48 49 59 _51 52 
Totala afwijking 7,4% 5,6% 6,3% 5,3% 40,8% 29,9% 24,1% 26,0% 53,3% 72,6% 5,1% 35,5% 29,6% 
Aantal locatie r.net afwijking_<20% •. 46,6% 47,2% 69,3% 66,1% 63,3% 
A~mtal locatie f'!'l8t af\Yijking <15% · 54,0% 57,4% 77,1% 76,5% 71,4% 
Aantal locatie·•met afwijking <10% 34,7% 35,2% 55,5% 45,4% 51,7% 
Aantallocatie·met afwi'king·<5% 21 ,2% 21 ,2% 41 ,1% 33,1% 34,5% 
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