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Voorwoord 
Voor u ligt het eindrapport van het afstudeerproject dat is uitgevoerd bij Mexx 

International B.V. in Voorschoten. Dit afstudeerproject is tevens de afronding van 
mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Voorwoord 

De kem van het onderzoek is de analyse van de fysieke distributiestructuur van een 
collectie binnen het assortiment van Mexx. Door de raakvlakken van het onderwep 
met verschillende vakgebieden en de bijkomende praktijkproblemen is dit onderzoek 
voor mij persoonlijk zeer leerzaam en boeiend geweest. 

Het eerste contact met Mexx is in het voorjaar van 1998 ontstaan, tijdens de 
carrieredagen op de UV A. Op deze kennismaking volgde een periode van tien 
maanden waarin ik met plezier aan het onderzoek heb gewerkt. Hoewel het onderzoek 
nu is afgerond en het moment van afstuderen voor velen een eindpunt is, is het voor 
mij het startpunt van een nog grotere uitdaging. 

Tijdens het onderzoek heb ik veel hulp en medewerking gekregen van zowel 
mensen binnen Mexx als daarbuiten. Met name de volgende mensen hebben een grote 
bijdrage aan het onderzoek geleverd; 
• begeleiders van Mexx: 
- Mieke Darnen wilde ik onder andere bedanken voor haar vastberadenheid in de 
startfase van dit project 
- Eliza Oudshoom wilde ik bedanken voor haar hulp en het beantwoorden van mijn 
vele vragen 
• begeleiders van de TUE: 
- dhr. Geenen wilde ik bedanken voor zijn kritische opmerkingen maar vooral voor de 
leerzame discussies 
- dhr. van Bel wilde ik bedanken voor het financiele commentaar 
- dhr. Dellaert wilde ik bedanken voor de gesprekken over voorraadbeheersing, die 
veel duidelijkheid hebben verschaft 

Behalve deze mensen wil ik langs deze weg ook de medewerkers van de afdeling 
Purchasing & Logistics bedanken. Hierbij wil ik ook mijn familie en vrienden 
hartelijk danken voor de steun tijdens deze afstudeeropdracht. 

Jessica Ritzema van Ikema 

Amsterdam, februari 1999 



Abstract 
This paper deals with the process of redesigning the distribution structure for one of 
the collections of Mexx. During the graduation project, the logistic performance of 
this collection has been investigated. A method to generate and judge different 
alternatives has been established and applied. This resulted in a recommendation 
concerning the structure and the fill-rate level that should be implemented to minimise 
costs. 

Abtract 
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Summary 

Summary 

For the study of Industrial Engineering and Management Sciences at the Eindhoven 
University of Technology, a graduation project has been carried out within Mexx 
International B.V .. The project was focused on the logistic performance of the "Never Out Of 
Stock" (NOOS) collection. 

Mexx International is one of the subsidiary companies of the Mexx Group B.V .. This is an 
international fashion company based in the Netherlands. It designs, sells and distributes 
clothing to more than thirty countries all over the world. The clothing is produced by 
independent manufactures located in the Far East and Europe. The major part is produced in 
the Far East. The core assortment of Mexx can be divided into two groups: 
- the changing assortment, which consists of highly fashionable collections; 
- the standard assortment, which solely consists of the Never Out Of Stock collection. 

In 1996 the NOOS collection was introduced and it has been very succesful. The NOOS 
collection consists of products which have proven to be basic bestsellers, like a white blouse 
or a black blazer. The collection is sold through the sales offices to dependent and 
independent retailers. In order to provide the retailers the possibility to replenish the products 
on the shopfloor on a daily basis, Mexx wants to offer a special service for this collection. 
The ideal is to deliver these products within 24 hours of an order being placed. Therefore the 
NOOS collection is produced on stock in contrast to the changing assortment which is 
produced on order. Stock is kept at the central distribution centre in Leiden which, in the 
current situation, is the only distribution centre. 

In the current situation the above mentioned ideal is not achieved for several reasons. Firstly, 
the delivery time of 24 hours is not realised for deliveries outside the Benelux. Secondly, the 
fill-rate currently realised is not a 100%. Because Mexx pays the costs for transportation 
above a certain minimum and the fact that the collection is rapidly growing in the number of 
products as well as in sales, action is neccesary. Since Mexx is not aware of the precise 
current delivery performance and definitions of the level of customer-service required are 
missing, it's not clear what action should to be taken. This resulted in the following 
assignment: 

Analyse the current physical distributionstructure and come up with several options, while 
considering future expectations. On the basis of these options Mexx has to be able to decide 
which physical distribution structure, combined with which level of customer-service, it 
wishes to realise. This decision will be based on the financial consequences of these options. 

In order to fulfil this assignment the physical distribution structure for the NOOS collection 
has been re-designed. The objective (see chapter 2) in this study was to enable Mexx to 
realise a customer-service level, that has to be decided upon, while costs for physical 
distribution are minimised. Therefore several alternatives for the distribution structure and 
alternatives for the fill-rate are combined which results in the options in table S.1. These 
options were evaluated based on the criterion of the total costs which evolve from each 
option. These total costs being the sum of the physical distribution costs and the costs of lost
sales. 
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Summary 

The total costs for the various options are summarised in table 1. The conclusion that can be 
drawn from this table is that the total costs are minimised if option 5 is used. This option is a 
combination of the current centralised distribution structure and a fill-rate of 95% for A
products and 93% for B- and C-products. To realise a fill-rate level the method of stock
control has to be adapted. 

0 p tio n 1 Option3 Option4 
IOnArAtlnnal co11t11 
Total In % 101 .8 % 11 8 .2 % 115 .7% 

Investment In capital 
Total In % 11 5 .o % 136.4% 128 .9% 

0 ptio n 5 0 p tio n 7 0 p tio n 8 
IOnArAtlonal C0AtA 
Total In % 100% 116% 113% 

Investment In capital 
Total In % 100% 117% 111 % 

Table S. l: total costs of options 

To reach this conclusion a method was found in the model presented in figure S.1.. This 
model divides the design process of a physical distribution structure in five steps. In the 
study, as you will read in this report, these steps were taken in the given sequence. 

Current situation 

Structure alternatives 

Fill-rate alternatives 

Figure S. l : model for method of research 

Options 

Trade -off: 

Evaluation 
criterion 

Options tested on criterion 

Recommendation & 
Conclusions 

First, the current situation of NOOS was evaluated by describing the method of stock control 
and the physical distribution structure. This gives a clear vision of the entire process in the 
distribution chain from production to the retailer. 

In the next phase, step 2, the evaluation criterion, to be used for the evaluation of the different 
options, is defined. The criterion is the total costs, which is the sum of the physical 
distribution costs and the costs of lost-sales.The elements of the physical distribution costs are 
costs for transport, handling, stockkeeping, interest and reconditioning. Costs of lost-sales are 
caused by lost-sales as a consequence of a certain fill-rate. 
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Summary 

Step 3 was divided into three parts. In the first part several alternatives for the distribution 
structure are presented. These alternatives differ in the number of distribution centres. When 
the alternative represents a structure with one distribution centre the market is replenished as 
a whole. Replenishment occurs at a national level if seven distribution centres are present and 
on a regional level if three distribution centres are present. In the second part fill-rate 
alternatives are presented. These alternatives are based on the fill-rate wishes of the sales 
offices. To realise a certain fill-rate level the method of stock-control has to be adjusted. The 
adjusted method of stock control is described in chapter 5. In the last step of this phase the 
alternatives of the previous steps are combined to create the various options. 

In step 4 a trade-off between the options is made based on the evaluation criterion. This 
results in table 1, which is already presented. Even though the criterion is quantitative, 
qualitative factors have to be considered in the given recommendation. The marketing 
strategy and future expectations are qualitative factors which should not be ignored when 
Mexx decides which option should be implemented. Finally, the study is closed with some 
comments and recommendations for other NOOS-related issues. 
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Hoof dstuk 1: Bedrijfsbeschrijving 

§1.1 Inleiding 

I. Bedrijfsbeschrijving 

Dit hoofdstuk dient ter kennismaking met de organisatie Mexx. Op deze manier wordt de 
omgeving geschetst waarin het afstudeerproject heeft plaats gevonden. De tweede paragraaf 
bevat een korte historische beschrijving van de organisatie. De organisatiestructuur wordt in de 
derde paragraaf beschreven. Daar de afstudeeropdracht plaatsvond bij Mexx International te 
Voorschoten, komen in de vierde paragraaf ook de primaire activiteiten van Mexx International 
aan bod. 

§1.2 Mexx in het kort 
Mexx is een Nederlandse organisatie die op de internationale confectiemarkt opereert. Het 
overgrote deel van de afzet wordt in Nederland, Belgie en Duitsland gerealiseerd. Andere 
regio's binnen Europa zijn sterk in opkomst. De voornaamste bedrijfsactiviteiten bestaan uit het 
ontwerpen, verkopen en distribueren van hoofdzakelijk kleding. De productie wordt uitbesteed 
aan onafhankelijke producenten in Azie en Europa. 

Rattan Chadha en P.K. Sen Sharma hebben in 1971 het bedrijf opgericht. De eerste jaren 
leverden ze kleding aan warenhuizen, die speciaal werd ontworpen voor hun bedrijf. Begin 
jaren tachtig werd voor een andere opzet gekozen om het succes te vergroten. Twee eigen 
merken werden opgericht; Moustache voor mannen en Emanuelle voor vrouwen. In 1986 
werden beide merken samengevoegd om de organisatie te vereenvoudigen en het imago te 
versterken. De nieuwe merknaam luidde: 

M voor Moustache + E voor Emanuelle + XX voor twee kusjes= Mexx 

De doelgroep van Mexx bestaat uit jonge, modebewuste mensen. Het productassortiment van 
Mexx is breed omdat men, als gevolg van het "lifestyle-concept", de doelgroep op verschillende 
gebieden bedient. Hoewel kleding de hoofdrol speelt bestaat het assortiment, als gevolg van 
licensing, ook uit schoenen, tassen, parfums, horloges en accessoires. Het kledingassortiment is 
verdeeld in verschillende collecties waarbinnen men productlijnen onderscheidt. Deze 
onderverdeling wordt in figuur 1 verduidelijkt. 

Colh•ctie" 

MAN WOMAN YOUTH:KIDS& TEENS YOUTH:MINl&BABY SPORT NOOS xx Doelaroen 
Collection 

Accessoires MAN 
Special Program 

X 
Productlijnen Collection 

Accessoires WOMAN 
X X X 

Boys Teens Baby Mexx 
Boys Kids Mini Mexx X YOUTH 

Girls Teens 
Girls Kids 

tabel I: overzicht kledingassortiment 

I 



I. Bedrijfsbeschrijving 

§ 1.3 Organisatiestructuur 
Aan de top van de organisatiestructuur, welke zichtbaar is in figuur 1, bevindt zich de Mexx 
Group B.V.. De Mexx Group B.V. is opgebouwd uit de volgende onderdelen; 

* Mexx Production Control Centers. 
Deze centra zijn gevestigd in India, Hong Kong en Nederland. Ieder centrum is 
verantwoordelijk voor de coordinatie van de productie bij de verschillende producenten in de 
desbetreffende regio: - Nederland: productie uit Europa ( 30 % van totale productie) 

- Hong Kong: productie uit Azie (60 % van totale productie) 
- India: ( 10% van totale productie) 

* Mexx Europe 
De verkoopkantoren worden door Mexx Europe B.V. te Voorschoten aangestuurd en bevinden 
zich in Nederland, Belgie, Frankrijk, Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland. 
Daarnaast is Mexx Europe ook verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten in de volgende 
landen; Griekenland, Spanje, Portugal en het Midden- Oosten. In deze landen zijn geen 
verkoopkantoren aanwezig maar wordt gebruik gemaakt van andere distributiekanalen. 

* Mexx Duitsland 
Dit is een onafhankelijke dochter van de Mexx Group B. V .. Ze draagt zelf verantwoordelijkheid 
voor productie, adrninistratie, logistiek en resultaten. Met ingang van 1 januari 2001 zullen deze 
functies echter ge"integreerd worden met de functies van Mexx International. Daarrnee verliest 
Mexx Duitsland haar zelfstandigheid en zal daarna voortbestaan als Sales office. 

* Mexx International. 
Dit is het hoofdkantoor van Mexx dat in Voorschoten is gevestigd. Hier bevinden zich de 
afdelingen: finance & administration, informatics, product development & design, global co
ordination of operations en purchase & logistics. In de volgende paragraaf wordt dieper 
ingegaan op de activiteiten binnen Mexx International. 

* Mexx Asia Pacific 
Dit is eveneens een onafhankelijke dochter van de Mexx Group B.V .. 

Figuur I : Organogram Mexx 

Mexx Production 
Control Centres 

Europroductie 

Benelux 

Mexx Europe 

Mexx Group 
B.V. 

Mexx Germany 

Duitsland 

Mexx International 

Noorwegen Midden 
-oosten 

Mexx Asia 
Pacific 
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!. Bedrijfsbeschrijving 

§1.4 Mexx International 
De activiteiten binnen Mexx International kunnen worden gesplitst in primaire activiteiten en 
ondersteunende activiteiten. De primaire activiteiten bestaan uit Design, Marketing & 
Licensing, Sourcing & Logistics, Sales en Retail. Onder de ondersteunende activiteiten vallen 
Finance, Informatics en Human Resources. In figuur 2 zijn de activiteiten binnen Mexx 
International af gebeeld. 

Design Marketing & 
Licensing 

Sourcing & 
Logistics 

Human Resources 

Sales 

Fi 111111r 2: aclivi leiten hinnen Mex x International 

Human Resources 

Retail Finance 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de activiteiten die door Mexx International worden 
uitgevoerd. 
* Design: een van de hoofdactiviteiten bestaat uit het ontwerpen van de collecties voor de 

verschillende productlijnen. 
* Marketing & Licensing: er wordt veel marktonderzoek gedaan om grip op de markt te houden. 

Als gevolg van het "lifestyle-concept" is het assortiment groot. Hierdoor moet Mexx er 
zorg voor dragen <lat er een eenduidig imago via de media en de winkels naar de consument 
wordt uitgedragen. 

* Sourcing & Logistics: de productie van kleding wordt niet als kernactiviteit beschouwd en 
uitbesteed. Afhankelijk van de grootte van de productie-order en het soort productie-order 
selecteert het Production Control Centre (PCC) een producent in de eigen regio. Na selectie 
coordineert het PCC de productkwaliteit, de administratie en de distributie van en naar de 
producent. Na aankomst van de producten in het distributiecentrum in Leiden draagt 
Logistics de verantwoordelijkheid voor een tijdige en complete uitlevering naar de klant. 

* Sales: de werkelijke verkoop van de producten vindt plaats in de sales offices in de eerder 
genoemde landen. Mexx International is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe 
concepten voor distributiekanalen en het vaststellen van het prijsbeleid. 

• Retail : eind jaren tachtig kende Mexx een decentrale organisatiestructuur waarbij ieder 
verkoopkantoor over een nationaal distributiecentrum beschikte. In 1990 zijn de eerste 
stappen gezet om de organisatie te centraliseren. Dit proces is in 1992 afgerond door het 
laatste land te centraliseren. Mexx heeft nu een centrale organisatie- en distributie-structuur. 
De markt is onderverdeeld in Retail en Wholesale. Voor Retail geldt <lat de producten in de 
winkels, in tegenstelling tot Wholesale, eigendom van Mexx zijn. Onder Retail vallen onder 
andere de Retail winkels, de franchise winkels en de factory-outlets. Mexx International 
bedient beide markten . In figuur 3 is te zien hoe beide markten worden beleverd. 
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I. Bedrijfsbeschrijving 

Centraal 

Retail magazijn 
Den Haag I Retail winkels 

DC Leiden __;:::;;; 

I I ~ · 02 Franchise winkels 
Productie ----_:)-v,_f _____________ >~- 3 Factory Outlets 

I Retail markt 

4 Wholesale klanten 

Fi1rnur 3: distributie naar Wholesale en Retail markt 

t Wholesale markt 

De Retail winkels worden via het Retail magazijn in Den Haag beleverd, terwijl de overige 
kJanten worden beleverd vanuit het centrale distributiecentrum in Leiden. Hoewel de Retail 
winkels gebruik maken van dezelf de collecties zijn de Retail winkels organisatorisch 
gescheiden van de overige distributiekanalen. De andere distributiekanalen worden door de 
overige af delingen van Mexx International bediend. 

* Finance: de activiteiten facturering, kredietcontrole, accounting en verzekering vinden hier 
plaats. 

* Informatics: deze afdeling is verantwoordelijk voor onderhoud en ontwikkeling van de 
informatiesystemen binnen Mexx. 

* Human Resources: deze afdeling is verantwoordelijk voor de personeelsadministratie. 
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Hoofdstuk 2: Probleemformulering 

§2.1 lnleiding 

2. Probleemformulering 

In hoofdstuk 1 is een globale indruk van het bedrijf Mexx gegeven. In dit hoofdstuk wordt in de 
tweede paragraaf de context van het probleem beschreven. Hiema volgt in paragraaf drie een 
uitgebreide probleemstelling. Tot slot wordt de gevolgde werkwijze van dit onderzoek met 
behulp van het plan van aanpak verduidelijkt. 

§2.2 Context van het probleem 
Hoewel Mexx een breed assortiment voert, bestaat het kemassortiment uit kleding. Dit 
kemassortiment verdeelt men onder in een standaard assortiment en een wisselend assortiment. 
Figuur 4 geeft weer hoe de collecties zijn onderverdeeld. Het gehele assortiment is zowel voor 
Wholesale als voor Retail klanten verkrijgbaar.met als uitzondering dat de factory outlets geen 
standaard - assortiment voeren. 

Kern
assortiment 

Figuur 4: indeling van collecties 

Standaard
assortiment 

Wisselend -
assortiment 

Collectie: 
NOOS 

Collecties: 
-Elf-seizoenen concept: 

----7'! Man 
Woman 

Youth;Kids& Teens 
Youth:Mini&Baby 
-Fast response-

concept: 
xx 

- Sport-concept: 
Sport 

Het standaard assortiment bestaat slechts uit de NOOS collectie. 

* De Never Out Of Stock (NOOS) collectie 
Naast het wisselende assortiment bleek er ook behoefte te zijn aan een standaard-assortiment. 
Hiermee kan de detaillist de modische producten aanvullen met minder-modegevoelige 
producten. Deze collectie bestaat uit "basic bestsellers". Hierbij valt te denken aan een zwart 
colbert, een klassieke pantalon etc. Deze producten hebben een goede afzet en een goede 
kwaliteit bewezen. Gedurende het hele jaar is er vraag naar deze producten en om een korte 
levertijd te kunnen realiseren houdt Mexx deze producten op voorraad in het centrale 
distributiecentrum te Leiden. Mexx draagt zowel voor deze producten risico als voor de 
producten voor de Retail markt. 

Momenteel hanteert Mexx voor het wisselende assortiment drie verschillende concepten om in 
te spelen op de behoefte van de klant. 

* Het elf seizoenen concept 
Het koopgedrag van de consument is in de afgelopen jaren gewijzigd metals gevolg dat de 
levenscyclus van producten is verkort. Kocht men vroeger slechts een a twee keer per jaar 
nieuwe kleding, nu koopt men maar liefst acht tot tien keer per jaar nieuwe kleding. Om mee te 
kunnen gaan in dit hogere ritme, dat door de markt wordt aangegeven, worden er jaarlijks 11 
collecties op de markt gebracht. Op deze wijze biedt Mexx de winkelier de mogelijkheid om de 
consument beter te bedienen met een steeds wisselend en actueel winkelbeeld. 
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* Het Fast response concept (XX) 
Mexx is in juli 1997 gestart met dit concept. Het betreft een hoog-modisch collectie, met kortere 
levertijden dan de seizoens-collecties. De reguliere levertijd bedraagt zes maanden, door deze 
tijd tot drie maanden terug te brengen is het tijdstip van ontwerp en productie later. Hierdoor 
wordt flexibiliteit verkregen en het risico beperkt. 

* Het Sport-label 
De afgelopen jaren is de grens tussen vrijetijdskleding en sportkleding steeds verder vervaagd. 
Als gevolg van deze trend is het gebruik van sportkleding zowel binnen als buiten de 
sportschool sterk toegenomen. Om op deze verandering in het kleedgedrag te reageren heeft 
Mexx in 1997 de Sport-collectie gelanceerd. Momenteel bestaat deze collectie uit een 
productlijn voor vrouwen met vier seizoenen per jaar. Er zijn echter plannen om het aantal 
seizoenen en het aantal productlijnen uit te breiden. 

§2.3 Probleemstelling 
In 1996 heeft Mexx het standaard-assortiment ge"introduceerd door de Never Out Of Stock 
collectie te lanceren. Mexx heeft als ideaal voor ogen om een service te bieden waarbij deze 
NOOS producten binnen 24 uur met een betrouwbaarheid van I 00% worden geleverd. De 
achterliggende gedachte hierbij is dat het voor de detaillist te alien tijde mogelijk moet zijn om 
zijn winkelaanbod te kunnen aanvullen met deze NOOS producten . 

. Momenteel wordt de beoogde service ten aanzien van de levering van NOOS producten niet 
behaald. 
Ten eerste is de orderdoorlooptijd van 24 uur, binnen de huidige fysieke distributiestructuur 
voor leveringen binnen en buiten de Benelux, niet haalbaar. 
Ten tweede is het nu niet mogelijk om een leverbetrouwbaarheid van 100% te realiseren. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat Mexx emaar streeft om een "goede" customer-service te 
verlenen. Wat onder een "goede" customer-service wordt verstaan is echter niet vastgelegd, 
waardoor er niet duidelijk is gedefinieerd aan welke logistieke eisen Mexx wil voldoen. Door 
het ontbreken van deze definitie kan de leverprestatie niet worden gemeten, waardoor 
beheersing hiervan ook wordt bemoeilijkt. Ten derde stijgen de distributiekosten aanzienlijk 
omdat Mexx de kosten voor (na)levering van NOOS producten boven het bestelminimum voor 
haar rekening neemt. 
Tot slot groeit de afzet per product zeer sterk terwijl ook het aantal producten uit het NOOS 
assortiment gestaag groeit. Dit maakt het noodzakelijk om in te grijpen. 

Uit het vooronderzoek zijn ten aanzien van bovengenoemde punten enkele conclusies te 
trekken. Ten eerste is er geen realistisch altematief denkbaar waarbij een orderdoorlooptijd van 
24 uur wordt gerealiseerd. Ten tweede is uit onderzoek gebleken dat de verkoopkantoren een 
orderdoorlooptijd van 24 uur niet noodzakelijk achten. 
Leverbetrouwbaarheid is een complex begrip dat onderdeel uitmaakt van de customer-service. 
Naast de leverbetrouwbaarheid maken onder andere ook de productverkrijgbaarheid en de 
kwaliteit van de distibutie dee! uit van de customer-service (7). Op basis van het vooronderzoek 
is ten derde geconcludeerd dat de verkoopkantoren de productverkrijgbaarheid als belangrijkste 
onderdeel van de customer-service ervaren. De algemene vraagstelling die uit de 
probleemstelling voortvloeit, luidt; 
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Hoe moet Mexx haar fysieke distributie-activiteiten ten aanzien van de NOOS-collectie 
"""- -structureren? 

§2.4 Doelstelling 
De volgende doelstelling wordt geformuleerd: 

Tegen minimale kosten voldoen aan de customer service-eisen welke Mexx zich voor de NOOS
collectie ten doe[ zal stellen. 
Hier komt de volgende opdrachtformulering uit voort : 

Inventariseer de huidige fysieke distributiestructuur voor NOOS-producten en fonnuleer 
diverse opties, rekeninghoudend met de toekomstverwachtingen. De opties moeten Mexx in 
staat stellen om op basis van financiele overwegingen, te beslissen welke fysieke distributie
structuur in combinatie met welke customer service-eisen zij wenst te realiseren. 

Afbakening 
Het onderzoeksgebied beperkt zich tot de Wholesale en de franchise klanten. De Retail winkels 
blijven buiten beschouwing. De reden hiervoor is dat een scheiding van de goederenstroom naar 
de Retail winkels in een NOOS stroom en een niet-NOOS stroom de organisatorische 
complexiteit vergroot. Dit wordt door Mexx als onwenselijk beschouwd. De factory outlets 
hebben de NOOS-collectie niet in het assortiment en zijn daarom niet van belang voor de 
probleemstelling. Daarnaast zal Mexx Duitsland buiten beschouwing worden gelaten omdat 
deze onafhankelijke dochter zelf verantwoordelijk is voor haar voorraadbeleid. 

Binnen dit onderzoek wordt productverkrijgbaarheid gedefinieerd als het percentage van de 
vraag dat direct uit voorraad geleverd kan worden, de zogenaamde "fill-rate". De 
orderdoorlooptijd valt uiteen in twee delen. Het eerste deel is de tijd die verstrijkt tussen het 
moment waarop een klantorder wordt geplaatst en het moment waarop een klantorder het 
distributiecentrum verlaat. Het tweede deel is gelijk aan de tijd die verstrijkt tussen het moment 
waarop de klantorder het distributiecentrum verlaat en het moment van aflevering bij de klant. 
Er wordt verondersteld dat een andere fysieke distributiestructuur alleen het tweede deel van de 
orderdoorlooptijd be"invloedt. 

§.2.5 Het plan van aanpak 
Het doel van de opdracht is dat Mexx International inzicht verkrijgt in de verschillende 
oplossingsmogelijkheden voor dit vraagstuk, waarna zij een gefundeerde beslissing kan nemen. 
Om op een gestructureerde wijze tot deze beslissing te komen wordt een model gehanteerd. Dit 
model wordt in figuur 5 af gebeeld. 
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Huidige situatie 
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Alternatieven voor de structuur 

----- Opties 

Alternatieven voor de fill-rate 
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Figuur 5: model voor plan van aanpak 

2. Probleemformulering 

Evaluatie criteria 

Trade -off: 

Toets ing van opties aan 
evaluatie criterium 

,, 
Aanbeveling & Conclusie 

De werkwijze, die uit dit model volgt, bestaat uit een aantal stappen: 
I) Huidige situatie 
Door het verzamelen van bestaande en nieuwe gegevens wordt de l.:!_uidige situatie in kaart 
gebracht. De huidige situatie wordt gei1lustreerd aan a;-hand van de grondvorm. De grondvorm 
is opgebouwd uit de primaire functies die zich bezighouden met de fysieke doorstroming van 
producten (7). Daarom wordt de methode van voorraadbeheersing, de plaats van de 
voorraadpunten en de routing van de goederenstromen in de huidige fysieke distributiestructuur, 
beschreven en geanalyseerd. 

2) Evaluatie criterium 
Uit de opdrachtformulering van dit onderzoek volgt dat Mexx in staat moet worden gesteld om 
een keuze zal maken tussen verschillende opties. De verschillende opties ontstaan door een 
bepaalde fysieke distributiestructuur te combineren met een bepaalde fill-rate. Om een keuze te 
kunnen maken worden de opties aan de hand van een evaluatie criterium met elkaar vergeleken. 
Het evaluatie criterium dat wordt gehanteerd zijn de kosten die worden veroorzaakt door een 
optie. Hiertoe wordt een rekenmodel gehanteerd waarin alle kosten zijn opgenomen die worden 
be"i"nvloed door het varieren van de fysieke distributiestructuur en/of de fill-rate. 

3) Opties 
Iedere optie is een combinatie tussen een bepaalde fysieke distributiestructuur en een bepaalde 
fill-rate. Teneinde deze combinaties te kunnen maken worden allereerst alternatieven voor de 
fysieke distributiestructuur gegenereerd. Als gevolg van de verschillende fysieke 
distributiestructuren verschilt per alternatief de bijbehorende orderdoorlooptijd. In de 
probleemstelling is vermeld dat een orderdoorlooptijd van 24 uur buiten de Benelux niet 
realistisch is. De gegenereerde alternatieven voldoen dus niet aan een orderdoorlooptijd van 24 
uur, maar trachten de huidige orderdoorlooptijd op een realistische wijze tot een ~ceptabele ') 
duur terug te brengen. Er zijn vier alternatieven gegenereerd voor de fysieke distributiestructuur. -
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Het eerste altematief is de huidige centrale structuur.In deze structuur belevert een 
distributiecentrum de gehele afzetmarkt. Binnen deze structuur wordt de orderdoorlooptijd in 
het tweede altematief verkort door geen gebruik te maken van hangend transport. In het derde 
decentrale altematief bestaat er voor iedere nationale afzetmarkt een nationaal 
distributiecentrum. Tot slot kent het vierde altematief een regionale fysieke distributiestructuur 
waarbij de afzetmarkt in regio's is opgedeeld en iedere regio zelf over een distributiecentrum 
beschikt. 

Naast de altematieven voor de fysieke distributiestructuur zijn er ook altematieven voor de fill
rate gegenereerd. Er zijn vele altematieven voor de fill-rate mogelijk omdat de fill-rate gradueel 
kan stijgen of dalen. Teneinde de Trade-off overzichtelijk te houden zijn er daarom twee fill
rate altematieven gegenereerd. Voor het eerste fill-rate altematief is uitgegaan van een fill-rate 
van 97% voor A-producten en een fill-rate van 95% voor B- en C-producten. Uit vragenlijsten 
is gebleken dat deze fill-rate overeenkomt met de wensen van de verkoopkantoren. In het 
tweede fill-rate altematief wordt een fill-rate van 95% voor A-producten en een fill-rate van 
93% voor B- en C-producten gehanteerd. 

4) Trade -off 
Tijdens deze stap worden de acht verschillende opties uit de vorige stap met elkaar vergeleken 
aan de hand van het evaluatie criterium zoals gedefinieerd in stap twee. Met behulp van een 
rekenmodel wordt voor iedere optie bepaald hoeveel de totale kosten bedragen. Deze totale 
kosten zijn in tabel 2 gerangschikt. 

- ....... ,. ...... decentrale structuur regionale structuur 
aanaeoaste centrale structuur veroakkinasalternatief ~- tiid 3-8 daaen 3 daaen 3-4 daaen 3-5 daaen 

fill-rate 
A=0.97/B=0.95/C=0.95 KOSTEN OPTIE 1 KOSTEN OPTIE 2 KOSTEN OPTIE 3 KOSTEN OPTIE 4 

A=0. 95/B=0. 93/C=0. 93 KOSTEN OPTfE 5 KOSTEN OPTIE 6 KOSTEN OPTIE 7 KOSTEN OPTIE 8 

label 2: Totale kosten voor de verschillende opties 

Door de Trade -off verkrijgt Mexx International inzicht in de financiele gevolgen van het 
verkorten van de orderdoorlooptijd en het verhogen van de productverkrijgbaarheid. Door 
gebruik van het rekenmodel wordt het mogelijk om de wisselwerking tussen de fysieke 
distributiestructuur en de fill-rate te kwantificeren. 

5) Aanbeveling & Conclusies 
Aan de hand van de trade-off uit de vorige stap wordt er een aanbeveling geformuleerd. Op 
basis van deze aanbeveling en het inzicht verkregen door de trade-off, wordt het voor Mexx 
International mogelijk om te beslissen welke optie de gewenste fysieke distributiestructuur in 
combinatie met de gewenste fill-rate realiseert. Naast de aanbeveling en het evaluatie criterium 
spelen bij dit besluit ook andere factoren, in mindere mate, een rol. Hierbij valt te denken aan 
het beschikbare budget en de uitgestippelde markt-strategie voor de NOOS-collectie. Tot slot 
worden enkele conclusies getrokken die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen, maar 
die niet direct verband houden met de probleemstelling van dit onderzoek. 
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3. Huidige structuur van de NOOS stromen 

Hoofdstuk 3: Huidige Structuur van de NOOS stromen 

§ 3.1 Inleiding 
De eerste stap uit het plan van aanpak wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt. In hoofdstuk 2 is 
vermeld dat de NOOS-collectie ten opzichte van het wisselend assortiment een afwijkend 
primair proces doorloopt. Dit primaire proces wordt aan de hand van de grondvorm 
beschreven. De grondvorm is opgebouwd uit de primaire functies die zich bezighouden met 
de fysieke doorstroming van producten (7). Hieronder vallen de methode van 
voorraadbeheersing, de plaats van de voorraadpunten en de routing van de goederenstroom in 
de huidige fysieke distributiestructuur. Deze functies worden achtereenvolgens in paragraaf 
3.2 en 3.3 beschreven. In figuur 6 is ter verduidelijking de grondvorm weergegeven. 

Azie prod Klant 

prod 

prod 

Europa 

prod 

weg Recon. bedrijf 

Productietraject Aanvoertraject Distributietraject 

-------·-·♦ = stof - - - -♦ = Garments On Hanger ► -= FlatPacked garments 

Figuur 6: Grondvorm van de NOOS collectie 

§ 3.2 Methode van voorraadbeheersing 
Het standaard-assortiment van Mexx bestaat uit producten uit de NOOS-collectie die gedurende 
enkele jaren leverbaar zijn. Deze producten ondervinden een stochastische vraag. Teneinde de 
door Mexx gehanteerde bestelmethode te vergelijken met in de literatuur gehanteerde 
bestelmethoden wordt de methode van voorraadbeheersing aan de hand van twee deelvragen 
ge'illustreerd. Deze deelvragen luiden achtereenvolgens; 
- Wanneer plaatst Mexx een productie-order? 
- Wat is de grootte van een door Mexx geplaatste productie-order ? 

Ter beantwoording van de eerste deelvraag onderscheidt men in het algemeen de situatie 
waarbij men continue kan bestellen en de situatie waarbij men slechts periodiek een 
mogelijkheid heeft tot het plaatsen van een bestelling. Bij toepassing van dit onderscheid blijkt 
dat Mexx de periodieke variant hanteert. Iedere eerste dinsdag van de maand worden de 
benodigde bestellingen geplaatst. De achterliggende reden van deze maandelijkse cyclus is dat 
er veel verschillende leveranciers zijn betrokken bij het productie-proces die in de meeste 
gevallen een planningstermijn van een maand hanteren. Indien Mexx tussen twee 
bestelmomenten in een productie-order wil plaatsen zal deze productie-order in principe niet 
worden verwerkt tot het eerstvolgende bestelmoment. De reden hiervoor is dat het in de praktijk 
niet mogelijk is gebleken om tegen aanvaardbare kosten productie-orders tussen twee 
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bestelmomenten in te plaatsen. Wellicht wordt het in de toekomst mogelijk om het moment van 
bestellen te varieren wanneer de diverse partijen zich gaan toeleggen op het implementeren van 
de "supply chain" gedachte. 

Alvorens de tweede deelvraag beantwoord kan worden dient enige uitleg te worden gegeven 
over de huidige situatie bij Mexx. Mexx refereert aan ieder product uit de NOOS-collectie door 
middel van een "style" nummer. Ieder "style" nummer heeft een aantal varianten aangezien 
Mexx de "style" in verschillende kleuren en maten aanbiedt. Ter illustratie; een vrouwen-style 
wordt in drie kleuren en zes maten aangeboden wat per style resulteert in achttien varianten. Dit 
heeft tot gevolg dat het aantal stock keeping units zeer groot is. 

Mexx besteedt de productie van kleding uit aan producenten in twee verschillende productie
regio's. De productie binnen Europa vindt voomamelijk in Oest-Europa plaats waama 
wegtransport naar het magazijn in Leiden plaatsvindt. De levertijd hiervoor bedraagt twee 
maanden. De in Azie geproduceerde kleding wordt per schip via Hong Kong naar Leiden 
verzonden en hiervoor geldt een levertijd van drie maanden. Slechts in uitzonderlijke gevallen 
wordt gebruik gemaakt van luchttransport als gevolg van de hoge transport-kosten die hieraan 
zijn verbonden. De levertijd wordt hierdoor met drie weken verkort. 

Teneinde de kwaliteit van de NOOS producten te waarborgen werkt Mexx alleen samen met 
producenten op basis van een langdurig samenwerkingsverband .. Een producent kan een of 
meerdere styles produceren, maar een style wordt nooit door meer dan een producent 
geproduceerd. Als gevolg van de schaalvoordelen die behaald moeten worden om een bepaalde 
productie-kostprijs te realiseren geldt voor iedere style een productie-minimum. Dit productie
minimum is gebaseerd op de vaste productie- en transportkosten die voor iedere productie-batch 
gemaakt moeten worden. Vaste productiekosten zijn bijvoorbeeld de omstelkosten voor het 
opleggen en het snijden van de stof. Styles die in Azie worden geproduceerd hebben een 
productieminimum van 600 stuks, terwijl dit minimum voor Europese styles 300 stuks bedraagt. 

Sinds october 1997 maken de verkoopkantoren maandelijks een voorspelling van de verwachte 
afzet per maand voor de komende zes maanden. Deze afzet baseert men op de aanwezige 
marktinformatie, de huidige marktsituatie, trends en (indien van toepassing) op lopende 
onderhandelingen met grote afnemers. Deze voorspelling vindt plaats op style/kleur-niveau. De 
deadline voor deze voorspelling is de laatste dinsdag van de maand. Het is een typisch 
verschijnsel dat deze voorspelling voor een bepaalde maand door de landen nauwelijks worden 
bijgesteld naarmate deze maand dichterbij komt. Daar de totale voorspelling voor een product 
de som is van de afzonderlijke voorspellingen wijzigt dit totaal wel. Binnen Mexx heerst de 
mening dat een voorspelling gemaakt in periode (n-1) voor periode n niet bij voorbaat beter is 
dan de voorspelling die men in periode (n-3) maakte voor de periode n. Hoewel Mexx aanvoelt 
dat dit vaak wel het geval is, vindt Mexx het niet verantwoord om aan de diverse voorspellingen 
verschillende gewichten te geven. Dit hangt samen met het feit dat het niet zelden voorkomt dat 
een grote afnemer op het laatste moment nog een grote order plaatst waardoor de vraag zeer 
moeilijk voorspelbaar wordt. 

Iedere laatste vrijdag van de maand worden de afzonderlijke voorspellingen van de landen 
verwerkt tot een totale voorspelling per maand op style/kleur-niveau. Op basis hiervan wordt 
voor Europese styles bekeken wat de verwachte afzet is voor de komende drie maanden (2 
maanden levertijd+ 1 maand ordercyclus ). Voor Hong Kong styles wordt een periode van vier 
maanden gehanteerd (3 maanden levertijd+ l maand ordercyclus). lndien men op voorhand 
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weet dat de levertijd door bijvoorbeeld vacanties, jaarwisseling etc. wordt verlengd, past Mexx 
de periode waarover wordt voorspelt aan. De reden dat de landen voorspellingen voor de 
komende zes maanden maken is dat de levertijd van sommige stoffen !anger is dan drie 
maanden. Op deze manier kan Mexx tijdig anticiperen op de vraag naar stoffen. 

Daar Mexx nog niet veel ervaring heeft met het maken van voorspellingen bouwt men op twee 
manieren speling in. Ten eerste vermenigvuldigt Mexx de totale voorspelling voor de voorspel
periode met een factor 1.3. De reden voor deze opslagfactor ligt besloten in de naam van het 
assortiment; Never Out Of Stock. Ten tweede vergelijkt men de totale voorspelling met de in de 
historie maximaal gerealiseerde maandelijkse afzet op style/kleur niveau. De persoon die 
verantwoordelijk is voor het voorraadbeheer van de NOOS-producten stelt dit maximum op 
basis van haar ervaring en verwachting soms bij. Met behulp van dit maximum voorspelt men 
het aantal benodigde stuks voor de voorspel-periode (Levertijd+ ordercyclus). Het hierdoor 
verkregen aantal stuks vergelijkt men met de totale voorspelling voor deze periode, waama men 
in de verdere procedure het maximum van beide hanteert. 

Om het verschil in aggregatie tussen de voorspelling (style/kleur) en de bestelling 
(style/kleur/maat) te overbruggen maakt men een aanpassing. Op basis van historische afzet
informatie op style/kleur/maat-niveau wordt er per style/kleur een verdeelsleutel voor de 
maatverdeling gevormd. Ieder kwartaal wordt deze verdeelsleutel aangepast. Met behulp van 
het in de vorige alinea beschreven maximum bepaalt men nu op style/kleur/maat niveau het 
aantal benodigde stuks voor de periode waarover voorspeld moet worden. 

Op het bestelmoment vergelijkt Mexx het aantal benodigde stuks op style/kleur/maat niveau 
met de economische voorraad op hetzelfde niveau. De negatieve verschillen worden nu 
geaggregeerd op style niveau om te zien of de productieminima worden behaald. Indien het 
totaal aantal stuks lager is dan het productieminimum wordt de minimumorder toch geplaatst en 
neemt Mexx het risico van het aanhouden van de "extra" voorraad voor eigen rekening. Indien 
het totaal aantal stuks hoger is dan het productieminimum dan wordt de benodigde productie
order geplaatst. Iedere eerste dinsdag van de maand worden de orders geplaatst. 

Wanneer men de bestelmethode vergelijkt met in de literatuur beschreven methoden komt men 
tot de conclusie dat de (R,S) bestelmethode van toepassing is. Hierbij wordt periodiek de 
economische voorraad tot S aangevuld. Hierbij is S niet constant maar S wordt dynamisch 
vastgesteld op basis van de vraagvoorspelling. Deze vraagvoorspelling wordt voor Europese 
styles gebaseerd op een periode van drie maanden en voor Hong Kong styles op een periode van 
vier maanden. 

§3.3 Fysieke distributiestructuur van de NOOS stromen 
De methode van voorraadbeheersing is in paragraaf 3.2 geanalyseerd. Teneinde de grondvorm 
te illustreren wordt in paragraaf 3.3.1 de plaats van de voorraadpunten beschreven. De routing 
van de NOOS stromen in de huidige fysieke distributiestructuur komt in paragraaf 3.3 .2 aan 
bod. 

§3.3.1 Voorraadpunten 

De locatie van voorraadpunten in de keten is bepalend voor de functie van het 
distributiecentrum. Er zijn in het algemeen drie functies te onderscheiden (7); 
- het opslaan van goederen (de voorraadfunctie) 
- het hergroeperen van de goederen (de groepagefunctie) 
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- het fungeren als overslagpunt bij het veranderen van transportmiddel, waarmee de goederen 
worden vervoerd (de overslagfunctie). 
Het centrale distributiecentrum in Leiden vervult voor de NOOS producten alle functies. De 
producten komen binnen uit de productiecentra, worden gesorteerd om te reconditioneren, in 
de voorraad opgenomen waarna distributie naar de klant volgt. 

In het algemeen ligt het beheer van het distributiecentrum bij de producent of bij de grossier. 
Het centrale distributiecentrum te Leiden is in beheer bij Mexx. Wanneer het nieuwe centrale 
distributiecentrum in 1999 in gebruik wordt genomen, zal dit onveranderd blijven. De plaats 
van het distributiecentrum in de keten producent-consument is in figuur 7 weergegeven. 

producenten 

Mexx 

Distributiecentrum 

klanten 

consument 

figuur 7: plaats van centraal DC in keten 

§ 3.3.2 NOOS stromen 

De NOOS-collectie kan men aan de hand van twee criteria onderverdelen in verschillende 
stromen welke deze producten volgen. Als eerste criterium wordt het productiecentrum van 
herkomst gehanteerd. Hierbij onderscheidt men producten afkomstig van Europese 
producenten (Euro -production) en producten afkomstig van producenten uit Azie (Hong 
Kong production). Het tweede criterium betreft de transformatie die de producten ondergaan 
na levering aan Mexx voordat ze aan de klanten worden geleverd. Er worden drie 
transformaties onderscheiden; 
■ hangend in en hangend uit (Garment On Hanger=GOH) 
■ liggend in en liggend uit (Flatpacked garment=FP) 
■ liggend in hangend uit (Flatpacked garment-Garment On Hanger= FG) 
Op basis hiervan komt men tot de stromen in tabel 4 en figuur 8: 

ong Kong A B 
uro C D 

tabel 3: classificatie van NOOS stromen 
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Azie prod 

prod 

Europa 

Productietraject 

-·- ·- ·- ·-·• = stof 

figuur 8: Onderverdeling van NOOS stromen 

onderweg 
zee/lucht 

3. Huidige structuur van de NOOS stromen 

DC Leiden 
Klant 

Aanvoertraject Distributietraject 

---►• =A-stroom - - - - ♦ =C-stroom 
--->~ =B-stroom ........ .. ............. > =D-stroom 

A) Deze producten wordenin Hong Kong geproduceerd. Hiema worden deze producten 
liggend, in dozen verpakt, naar Rotterdam verscheept. Na het inklaren worden de 
producten vervolgens naar het DC in Leiden getransporteerd. In Leiden worden de 
producten vervolgens gegroepeerd en als NOOS-voorraad opgeslagen. lndien er een 
order voor het desbetreffende product binnenkomt en het orderminimum van NLG 600 
wordt behaald, dan wordt het product gepicked en door de transporteur opgehaald. Welke 
transporteur de order ophaalt is afhankelijk van het land van bestemming van de order. 
Indien het een Nederlandse klant betreft brengt de transporteur de producten naar zijn 
eigen overslagcentrum in Nederland en hergroepeert de producten waama directe 
distributie naar de klant plaatsvindt. Bij buitenlandse klanten worden de producten, door 
de transporteur voor de betreffende regio, opgehaald en voor hergroepage naar het 
overslagcentrum in de regio of het land van bestemming getransporteerd. Hiema worden 
de producten direct naar de klant vervoerd. 

B) Deze producten worden net als de producten uit de A-stroom in Hong Kong 
geproduceerd.en in dozen naar Rotterdam verscheept. Vervolgens worden de goederen 
naar Leiden getransporteerd. Hier worden de goederen gescheiden en gaan de producten 
die hangend aan de klant geleverd moeten warden naar een extern bedrijf dat de 
producten reconditioneert en ophangt. In verband met het huidige tekort aan 
opslagcapaciteit bij Mexx blijven de inmiddels hangende producten in opslag bij het 
reconditionerings-bedrijf totdat er bij Mexx een order voor het betreffende product 
binnenkomt. Op dat moment geeft Mexx de transporteur opdracht om de producten op te 
halen. Deze vervoert de producten voor hergroepage naar een overslagcentrum, zoals bij 
A beschreven, om deze vervolgens direct of indirect naar de klant te vervoeren. 

C) De Europese producenten van liggende producten leveren de producten af in Leiden. 
Omdat NOOS producenten ook vaak producten uit het wisselende assortiment maken en 
leveringen van NOOS en het wisselende assortiment vaak gelijk binnenkomen, is 
hergroepage in Leiden noodzakelijk. Hiema worden de NOOS-producten in de voorraad 
opgeslagen totdat er een order wordt geplaatst en het picken volgt. Op dat moment geeft 
Mexx de transporteur opdracht om de producten op te halen. Deze vervoert de producten 
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3. Huidige structuur van de NOOS stromen 

voor hergroepage naar een overslagcentrum, zoals bij A beschreven, om deze vervolgens 
direct of indirect naar de klant te vervoeren. 

D) De Europese producenten van hangende producten leveren de producten hangend af bij 
het reconditionerings-bedrijf. Deze producten worden echter niet meer gereconditioneerd. 
In verband met het huidige tekort aan opslagcapaciteit vindt de aanlevering en de opslag 
van deze producten hier plaats. Wanneer er een order bij Mexx binnenkomt en het 
orderminimum is behaald krijgt de transporteur opdracht om de producten bij het 
reconditionerings-bedrijf op te halen. Deze vervoert de producten voor hergroepage naar 
een overslagcentrum, zoals bij A beschreven, om deze vervolgens direct of indirect naar 
de klant te vervoeren. 
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Hoofdstuk 4; Evaluatie criterium 

§ 4.1 Inleiding 

4. Evaluatie criterium 

Nu in de eerste stap de huidige situatie is geanalyseerd, wordt in de tweede stap het evaluatie 
criterium geformuleerd. Het evaluatie criterium dat wordt gehanteerd zijn de totale kosten die 
uit een optie volgen. Teneinde de totale kosten voor iedere optie te bepalen wordt er een 
rekenmodel gehanteerd. Door gebruik te maken van een rekenmodel kunnen de opties met 
elkaar worden vergeleken. In paragraaf § 4.2 wordt beschreven welke soorten kosten worden 
opgenomen in het rekenmodel. Het rekenmodel zelf wordt in § 4.2.1 gepresenteerd. In paragraaf 
4.2.2 tot en met paragraaf 4.2.7 worden de verschillende kostensoorten behandeld. 

§ 4.2 Kosten 
Fysieke distributiekosten 
De kosten voor de fysieke distributie en de opbouw hiervan, zijn beide afhankelijk van de 
fysieke distributiestructuur en de fill-rate. Teneinde een gefundeerde keuze tussen de diverse 
opties te kunnen maken dient inzicht te worden verkregen in de fysieke distributiekosten. In de 
literatuur (7) worden de fysieke distributiekosten in een aantal soorten onderscheiden. Deze 
luiden achtereenvolgens; 
• Transport (extern): dit zijn zowel de vrachtkosten betaald aan de transportonderneming als 

de verzekeringskosten voor transport tussen fabrikant, DC en detaillist. 
• Handling-in: deze kosten hangen samen met het traject dat loopt vanaf het moment van 

aankomst van het vervoermiddel bij het DC tot aan het moment waarop de goederen in de 
daarvoor bedoelde opslaglocatie geplaatst zijn. Deze kosten kunnen verder onderverdeeld 
warden in fysieke handling en de daarmee samenhangende administratieve werkzaamheden. 

• Handling-out: deze kosten hebben betrekking op het traject dat loopt vanaf het moment 
waarop de goederen uit of van de opslaglocatie worden genomen tot aan het moment van 
vertrek uit het DC. Ook hier kan men de kosten verder onderverdelen in fysieke handling en 
administratieve werkzaamheden. 

• Opslag: de kosten van ruimte, stellingen en gebruikte pallets. Dit zijn kosten veroorzaakt 
door afschrijvingen en rente. 

• Interest: de rentekosten van de voorraden waarvan de beheersing tot de directe 
verantwoordelijkheid van de betreffende onderneming behoort. Daarbij komen de kosten 
verbonden aan de risico's van waardevermindering van de voorraden, de zogenaamde 
risicokosten. 

• Reconditioneren: kosten die worden veroorzaakt door het herstellen en/of veranderen van de 
verpakking. 

Hoewel de hierboven beschreven kosten allen be"invloed kunnen worden door een verandering 
in de structuur en/of de fill-rate, zijn bepaalde kosten gevoeliger voor een verandering dan 
andere kosten. Uit een intern onderzoek (10) naar de winstgevendheid van de NOOS-collectie is 
naar voren gekomen dat de distributie-, de handling- en de opslag-kosten de hoogste kosten 
veroorzaken. Een kleine procentuele stijging in een van deze kosten zal dan ook een grotere 
absolute stijging in de totale fysieke distributiekosten veroorzaken dan eenzelfde procentuele 
stijging in de overige kosten. 
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4. Evaluatie criterium 

Kosten van de lost-sales 
Naast de kostensoorten die dee! uitmaken van de fysieke distributiekosten is er nog een 
kostensoort die wordt be'invloed door een verandering in de structuur en/of de fill-rate. Dit zijn 
de kosten die voortvloeien uit de lost-sales. Lost-sales zijn gemiste verkopen (X) en deze 
kunnen resulteren in gemiste ornzet. Binnen dit onderzoek wordt de gemiste omzet, die door 
de lost-sales wordt veroorzaakt, als kosten beschouwd. De kosten van de lost-sales kunnen 
worden onderverdeeld in twee onderdelen: 
• Lost-sales als gevolg van een stock-out 

De lost-sales zijn sterk gerelateerd aan de fill-rate. Indien de fill-rate daalt, valt te 
verwachten dat de lost-sales stijgen. Dit is echter niet bij voorbaat het geval. Het is 
mogelijk dat een product niet vervangbaar is en dat de klant besluit om te wachten met het 
plaatsen van de order totdat het product weer op voorraad is. Er treden dan geen lost-sales 
opals gevolg van de stock-out. De reactie van een klant op een stock-out is bepalend voor 
de omvang van de lost-sales. In paragraaf § 4.2.7 wordt hier verder op ingegaan. Indien zich 
een stijging in de lost-sales voordoet zal echter de omzet dalen en deze daling wordt 
daarom als kosten beschouwd. Daar de lost-sales be'invloed worden door de fill-rate zullen 
de kosten van de lost-sales voor de verschillende opties verschillen. 

• Lost-sales als gevolg van de orderdoorlooptijd 
De opties, die in hoofdstuk vijf worden behandeld, verschillen in fysieke 
distributiestructuur. De verschillende fysieke distributiestructuren hebben behalve 
invloed op de fysieke distributiekosten, ook direct invloed op de gerealiseerde service. 
Het service-niveau verschilt per optie omdat de orderdoorlooptijd per optie verschilt. Uit 
een recent intern onderzoek (X) naar de leverprestatie van Mexx, bleek dat klanten buiten 
de Benelux een kortere orderdoorlooptijd wensen dan in de huidige structuur wordt 
gerealiseerd. Het varieren van de structuur kan behalve gevolgen voor de fysieke 
distributiekosten ook een aantal andere gevolgen met zich meebrengen. Ten eerste is het 
mogelijk dat de omzet per klant stijgt bij een kortere orderdoorlooptijd door de 
toegenomen klanttevredenheid. Ten tweede kan om dezelfde reden het aantal 
verkooppunten stijgen. Ten derde daalt de omvang van de lost-sales als gevolg van een 
stock-out, omdat Mexx bij een kortere orderdoorlooptijd sneller op een stock-out kan 
reageren. De daling in de omzet als gevolg van de lost-sales is dan kleiner dan de daling 
in de omzet als gevolg van een langere orderdoorlooptijd. Dit heeft tot gevolg dat de 
kosten die volgen uit de lost-sales lager zijn bij een korte orderdoorlooptijd dan bij een 
lange orderdoorlooptijd. 

§ 4.2.1 Rekenmodel voor de kosten 

Het is niet mogelijk gebleken om, uit de financiele adminstratie, de kosten die door de NOOS
collectie worden veroorzaakt te bepalen. In de financiele administratie worden de kosten op een 
andere manier onderverdeeld. Daamaast worden, in de administratie van deze kosten , NOOS 
producten niet onderscheiden van de overige producten. Dit gecombineerd met het feit dat de 
huidige situatie niet als uitgangspunt kan dienen, maakt een andere manier van vergelijken 
noodzakelijk. Daarom zijn de rekenmodellen uit figuur 9 en 10 gehanteerd. Het eerste 
rekenmodel geeft aan wat het effect op de operationele kosten is, indien de structuur en/of de 
fill-rate verandert. Het tweede model geeft aan wat het effect van een dergelijke verandering is 
op de investering in het werkkapitaal. Beide zijn differentiele modellen welke alleen de 
veranderende kosten van iedere optie meenemen. In figuur 9 is zichtbaar dat de operationele 
kosten zijn opgebouwd uit verschillende kostensoorten welke achtereenvolgens in paragraaf 
4.2.2 tot en met paragraaf 4.2.7 worden toegelicht. 
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Operationele 
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oct'97-oct'98 

lnterest
kosten 

Fi uur I 0: rekenmodel voor de o erationele kosten 

lnvestering in 
werkkapitaal 

Figuur 11: rekenmodel voor de investering in het werkkapitaal 

§ 4.2.2 Transportkosten 

De totale transportkosten in de keten bestaan uit: 

4. Evaluatie criterium 

Reconditionerings
kosten 

Kosten van 
de Lost-sales 

Reconditionerings-kosten 
veiligheidsvoorraad 

• Aanvoerkosten: kosten voor transport in het traject producent- centraal DC. 
• Distributiekosten: de transportkosten voor dit traject vallen uiteen in twee delen ; 
- kosten voor het DC-DC-traject: kosten voor transport gemaakt in het traject dat begint bij het 
eerste voorraadpunt gereed product, in dit geval het centrale DC, en dat eindigt bij het laatste 
voorraadpunt gereed product dat zich voor de klant bevindt. 
- kosten voor het fijnmazige distributie-traject: kosten voor transport gemaakt in het traject dat 
begint bij het laatste voorraadpunt gereed product voor de klant, en eindigt bij de klant. 
In figuur 11 wordt het bovenstaande verduidelijkt. 

klant 

ccntraa l DC 
Dec entraal/Re g io naa l DC 

Produce nt 

Aanvoer- trajec t D C- DC-trajec t Fijnmaz ige di s trib utie 

Figuur 11 : trajec t-definities Distribu 1ic- 1raject 

In het rekemodel blijven de aanvoerkosten buiten beschouwing. De reden hiervoor is dater wordt 
aangenomen dat de aanvoer vanuit de productiecentra via het centrale DC zal blijven verlopen. Als 
gevolg hiervan zullen de aanvoerkosten gelijk blijven. In § 5.2 wordt uiteengezet waarom dit een 
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4. Evaluatie criterium 

realistische aanname is. De transportkosten in het rekenmodel zijn hierdoor gelijk aan de 
distributiekosten. Deze kosten worden veroorzaakt door de hoeveelheden producten die door de 
afzonderlijke trajecten stromen. 

De hoeveelheid producten die door het DC-DC-traject stroomt, zie figuur 12, is het totaal van: 
a) de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van distributiepunten verderop in de keten. 
De hoeveelheid producten die door het traject van de fijnmazige distributie stroomt is gelijk aan: 
b) de hoeveelheden bestemd voor de behoefte van de klanten in de totale markt. 

decentraal/reqionaal klanten-markt 2 

Figuur 12: traject-stromen 

centraal DC DC □ 

\J_-/--a --~--~/:::_b_2:::~,., V klanten-markt 1 
b 1 

·□ 
Dit heeft tot gevolg dat de totale hoeveelheid producten die door de trajecten stroomt gelijk is aan 
de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van de klanten. Deze hoeveelheid is gelijk aan de afzet in 
de periode october 1997-1998. Er is voor deze periode gekozen omdat de sales offices van Mexx in 
october 1997 zijn begonnen met het maken van voorspellingen. In figuur 13 is weergegeven hoe 
aan de hand van de afzet gerealiseerd in de periode october 1997-1998 de totale transportkosten 
zijn bepaald. 

Totale 

transport

kos ten 

+ 

TK DC-DC
transport 

TK transport 
fijnmazige -distributi 

TK DC-DC
transport 

distributiepunt I 

,------,+ 
K fijnmazige- Tarief doos/adre 

distributie van 
distributiepunt I 

Distributiepunt I; 

order no I 

Distributiepunt I; 

# stuks 
omgezet/maand I 

L K DC-DC transport van distributiepunt I; maand 2 t/m maa nd 12 

Figuur 13: methode van berekening van de transportkosten 

De kosten in het DC-DC-traject worden als volgt berekend: 
- Bepaal de totale goederenstroom naar de distributiepunten. 
- Bepaal per distributiepunt de hoeveelheid die iedere maand wordt aangevoerd. 
- Bepaal per distributiepunt het tarief van dit traject. 
- Bereken per distributiepunt voor iedere maand wat de kosten in het DC-DC-traject zijn. 
- Bereken per distributiepunt de DC-DC kosten in de periode october 1997-1998. 
- Bereken de totale kosten voor het DC-DC-traject. 
De kosten in het traject van de fijnmazige distributie worden als volgt berekend: 
- Verdeel de markt in verschillende regio's op basis van de distributiepunten. 
- Bepaal per distributiepunt de hoeveelheid te vervoeren producten naar iedere regio. 
- Bepaal per distributiepunt het tarief om producten naar iedere regio te vervoeren. 
- Bereken per distributiepunt de kosten voor de fi jnmazige distributie tussen october 1997-1998. 
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- Bereken de totale kosten voor de fijnmazige distributie. 
In bijlage 3 zijn de desbetreffende tarieven bijgevoegd. 

De totale transportkosten zijn het totaal van de kosten in het DC-DC-traject en van de fijnmazige 
distributie in de periode october 1997-october 1998. 

Totale transportkosten = Totale kosten van het DC-DC-traject + Totale kosten van de 
fijnmazige distributie 

§ 4.2.3 Handlingkosten 

Om de operationele handlingkosten te bepalen wordt een hoeveelheid producten gehanteerd welke 
bestaat uit; 
a) de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van de klanten in de eigen markt. 
b) de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van distributiepunten verderop in de keten. 
Deze hoeveelheid is gelijk aan: 
c) de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van de klanten van de totale markt. 

Met betrekking tot de handling zijn er in het centrale DC verschillende transformaties te 
onderscheiden (zie § 3.3.2) met ieder een ander handlingstarief (bron: Mexx/ Abos): 
• GOH 
Het tarief voor handling- in, orderpicking en handling-out van een product dat hangend wordt 
aangeleverd en hangend wordt uitgeleverd bedraagt NLG 0,42 per stuk. 
• FP 
Het tarief voor handling- in, orderpicking en handling-out van een product dat liggend wordt 
aangeleverd en liggend wordt uitgeleverd bedraagt NLG 0,97 per stuk. 
• FG 
Het tarief voor handling- in, orderpicking en handling-out van een product dat liggend wordt 
aangeleverd en hangend wordt uitgeleverd bedraagt NLG 0.32 per stuk. 

De goederenstroom die het centrale DC verlaat kan men onderscheiden in een stroom liggende 
producten (FP) en een stroom hangende producten (GOH+FG). lndien deze stroom in een van de 
opties naar een volgend DC wordt vervoerd, komen de producten hier liggend of hangend aan. 
Daarom wordt er bij het berekenen van de handlingkosten in overige DC' s gebruikt gemaakt van 
slechts twee tarieven, een tarief voor liggende producten en een tarief voor hangende producten. 

• FP 
Het tarief voor handling- in, orderpicking en handling-out van een product dat liggend wordt 
aangeleverd en liggend wordt uitgeleverd bedraagt NLG 0,97 per stuk. 
• GOH+FG 
Het tarief voor handling- in, orderpicking en handling-out van een product dat hangend wordt 
aangeleverd en hangend wordt uitgeleverd bedraagt NLG 0,42 per stuk. 
In figuur 14 is weergegeven hoe aan de hand van de afzet gerealiseerd in de periode october 1997-
1998 de totale handling-kosten zijn bepaald. 
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Figuur 14: methode van berekening van de handling-kosten 

4. Evaluatie criterium 

---i # stuks FP omgezet 

,.__ ..... # stu ks GOH omgeze t 

# stu ks FG omgezet 

# stuks omgezet 

----1 # stuks FP om gezet 

# stuks GOH/FG omgezet 

De handlingkosten in het centrale DC is het totaal van de vermenigvuldigingen van de handlings
hoeveelheid per transformatie en het betreffende handlingtarief. Handlingkosten gemaakt in 
overige DC's zijn het totaal van de vermenigvuldiging tussen het aantal FP/(GOH+FG) producten 
en het desbetreffende tarief. 

Handlings-kosten = Handlings-kosten DC+ Handlingskosten overige DC's 

Bij het doorrekenen van de opties worden de huidige tarieven gehanteerd. Dit lijkt een redelijke 
aannarne omdat de huidige tarieven voor GOH en FG externe tarieven zijn. Daarnaast bleken 
lokale transporteurs niet bereid om meer inzicht in de tarieven te verschaffen. 

§ 4.2.4 Opslagkosten 

De opslagkosten bestaan voornamelijk uit ruimte-kosten. De hoogte van deze kosten wordt 
be"invloed door de aanwezige voorraad. De aanwezige voorraad kan men scheiden in 
cyclusvoorraad en veiligheidsvoorraad. Indien de fysieke distributiestructuur verandert, verandert 
alleen de hoogte van de veiligheidsvoorraad. De cyclusvoorraad blijft gelijk voor de verschillende 
opties. De reden hiervoor is dat indien er meerdere DC' s zijn, het centrale DC gerniddeld geen 
cyclusvoorraad aanhoudt voor deze DC's. Wanneer er centraal een levering binnenkomt wordt 
deze namelijk zo snel mogelijk vervoerd naar de andere DC's (zie § 5.4.2). Dit gecombineerd met 
het feit dat gegevens over de huidig gerniddeld aanwezige voorraad niet bruikbaar zijn, maakt dat 
de cyclusvoorraad in het rekenmodel buiten beschouwing wordt gelaten. 

Voor iedere optie wordt alleen de benodigde veiligheidsvoorraad berekend. Deze 
veiligheidsvoorraad is gebaseerd op een fill-rate die dee! uitmaakt van de optie. Met behulp van de 
voorspelfout en de afwijking in de leve11ijd van de leveranciers is de totale variantie bepaald, welke 
de veiligheidsvoorraad moet kunnen opvangen om het gewenste percentage van de vraag direct uit 
voorraad te kunnen leveren. De methode van berekening wordt in hoofdstuk 6 en bijlage 11 
toegelicht. In figuur 15 is weergegeven hoe voor iedere optie de jaarlijkse opslagkosten voor de 
veili heids voorraad zi · n be aald. 

Opslag
kosten 

# dagen 

# dagen 

O pslag- tarie f 
FP 

O pslag- tari ef 
GO H/FG 

Figuur 15 : meth ode van berekenin g van de opslag-kosten 

# stuks 
ve i lighe idsvoorraad 

Fill -rate 
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De totale opslagkosten zijn het product van de hoeveelheid producten welke gedurende de gehele 
jaarlijkse periode als veiligheidsvoorraad moet worden aangehouden en het bijbehorende 
opslagtarief. Er worden twee tarieven gehanteerd, een tarief voor liggende producten en een tarief 
voor hangende producten (bron: Mexx/ Abos). 

• FP 
Het tarief voor de opslag van een liggend product per dag bedraagt NLG 0,0026. 
• GOH+FG 

Het tarief voor de opslag van hangende producten per dag bedraagt NLG 0.007. 

Opslagkosten per jaar = # producten voor veiligheidsvoorraad * opslagtarief/jaar 

§ 4.2.5 Interestkosten 

De interestkosten bestaan uit: 
- Rentekosten: dit zijn kosten verbonden aan het vermogen dat is vastgelegd in de aanwezige 
voorraden. Het rentetarief is 8% (bron: Mexx). 
- Risicokosten: dit zijn kosten verbonden aan de risico's van waardevermindering als gevolg van 
incourante voorraden. Het risicotarief bedraagt 0,22 % (bron: Mexx) . 
In figuur 16 is weergegeven hoe voor iedere optie de jaarlijkse interestkosten worden bepaald. 

Interest
kosten 

Risico-kosten 

Rente-kosten 

Ri sico-tarief * 
a 0,22% 

8% rente-kosten 

Figuur I 6: methode van berekening van de interestkosten 

Kapitaalbeslag door 
veiligheidsvoorraad 

14--------1 lnvestering in 
werkkapitaal 

Op dit moment maakt Mexx geen onderscheid tussen cyclusvoorraad en veiligheidsvoorraad. 
lndien Mexx besluit om een veiligheidsvoorraad te hanteren zal dit een investering vergen om de 
veiligheidsvoorraad op niveau te brengen. Daamaast veroorzaakt de veiligheidsvoorraad 
operationele kosten daar deze voorraad vermogen vertegenwoordigt dat niet voor andere 
doeleinden gebruikt kan worden. Deze rentekosten moeten worden berekend over de gehele 
investering die is gedaan ten behoeve van de veiligheidsvoorraad. In figuur 10 is weergegeven hoe 
deze investering is berekend. De hoogte van de investering is afhankelijk van de benodigde 
veiligheidsvoorraad welke volgt uit een bepaalde structuur. Nogmaals wordt vermeld dat bij het 
berekenen van de kosten de cyclusvoorraad buiten beschouwing wordt gelaten. De reden hiervoor 
is dat de cyclusvoorraad voor alle opties gelijk is. De verschillen tussen de opties komen naar voren 
in de hoogte van de veiligheidsvoorraad. 

Hoewel de NOOS collectie minder mode-gevoelig is dan het wisselende assortiment blijft de kans 
op incourante voorraad bestaan. Producten die worden opgenomen in de collectie zijn "basic 
bestsellers" , maar de kans blijft bestaan dat deze producten aan het einde van de productcyclus 
komen. Teneinde het risicotarief te bepalen is op basis van historische gegevens bepaald hoeveel 
procent van het aantal stuks omgezet, onder de kostprij s is verkocht, zie bijlage 4. Nu het risico
tarief is bepaald kunnen de jaarlijkse interestkosten worden berekend. 

Interestkosten per jaar = Rentekosten/jaar + Risicokosten/jaar 

§ 4.2.6 Reconditioneringskosten 

De hoeveelheid producten die gereconditioneerd wordt, bestaat uit: 
a) de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van de klanten in de eigen markt. 
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b) de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van distributiepunten verderop in de keten. 
Deze hoeveelheid is gelijk aan: 
c) de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van de klanten van de totale markt. 
In figuur 17 is weergegeven hoe aan de hand van de afzet gerealiseerd in de periode october 1997-
1998 de totale reconditionerings-kosten zijn bepaald. 

* I 1_ # stuks Recondi tionerin gs- - Reconditionerine:s- -
~ ~ I # stuks FG I~ 

kosten tarief FG 
ome:ezet 

Figuur 17: me th ode van berekening van de reconditioneringskosten 

De producten uit de B-stroom (FG) zijn, zoals reeds is vermeld in§ 3.3.2, de enige producten die 
worden gereconditioneerd. Er wordt aangenomen dat reconditionering alleen in het centrale DC 
plaatsvindt, daar de stromen in alle opties via dit DC !open en er op deze wijze schaalvoordelen 
behaald kunnen worden. Het tarief voor het reconditioneren van een product bedraagt NLG 1,41 
(bron: Mexx/Abos). 

Reconditioneringskosten = # stuks FG omgezet * Reconditioneringstarief/ stul 

§ 4.2. 7 Kosten van Lost-sales 

• Lost-sales als gevolg van de orderdoorlooptijd 
Daar de orderdoorlooptijd per optie weinig verschilt zal het moeilijk zijn om onderscheid aan te 
brengen tussen de verschillende kosten van lost-sales die worden veroorzaakt door de 
verschillende orderdoorlooptijden. Daarom wordt de omzet bij de huidige orderdoorlooptijd 
vergeleken met de mogelijke omzet bij een orderdoorlooptijd van drie tot vijf dagen. Deze 
orderdoorlooptijd komt overeen met de orderdoorlooptijd die wordt gerealiseerd door een 
regionale structuur. Op deze manier wordt voorkomen dat de verwachtingen hooggespannen 
zijn. Om inzicht in de kosten te verkrijgen worden onder andere schattingen gemaakt. De 
schattingen zijn verkregen aan de hand van vragenlijsten (bijlage 5). Deze vragenlijsten zijn 
verstuurd naar de verkoopkantoren en hierin wordt gevraagd welke procentuele stijging in de 
omzet voor 1999 kan worden gerealiseerd indien de orderdoorlooptijd wordt verkort. Deze 
stijging in de omzet wordt binnen dit onderzoek opgevat als een daling van de kosten als gevolg 
van het afnemen van de lost-sales ten opzichte van de huidige structuur. Daar er geen 
onderscheid in deze kosten voor de verschillende opties kan worden gemaakt blijven deze kosten 
voor de trade-off verder buiten beschouwing. In de conclusies wordt hier kort op teruggekomen. 

• Lost-sales als gevolg van een stock-out 
Wanneer men een realistische uitspraak wil doen over de kosten van de "lost-sales" stuit men op 
twee problemen.Ten eerste kan de huidige situatie niet als uitgangspunt worden genomen omdat 
Mexx de "lost-sales" niet registreerd. Dit heeft tot gevolg dat voor de huidige situatie niet kan 
worden bepaald wat de huidige fill-rate is. Ten tweede is er niet vastgelegd welke fill-rate Mexx 
wenst te realiseren. Dit heeft tot gevolg dat het aantal "lost-sales" niet bepaald kan worden. 
Wanneer Mexx bijvoorbeeld besluit dat een fill-rate van 97% voor A-producten wenselijk is, dan 
kan 3% van de vraag niet uit voorraad worden geleverd. Indien ervan wordt uitgegaan dat een 
klant een orderregel laat vervallen wanneer een product niet voorradig is dan kan deze 3% als 
"lost-sales" worden beschouwd. Wanneer een fill-rate van 100% wordt gehanteerd om de "lost
sales" te bepalen, zal de omvang van de daling van de "lost-sales" te groot zijn. De omvang is 
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dan te groot omdat men bij het kiezen van een fill-rate niveau, bijvoorbeeld 97%, altijd een 
percentage "lost-sales" accepteert (hier 3% ). 

Om uiteindelijk de kosten van de lost-sales als gevolg van een stock-out per optie te bepalen zijn 
twee formulieren in gebruik genomen. Eerder in deze paragraaf werd een voorbeeld gegeven 
waarbij een klant een orderregel laat vervallen indien het product niet voorradig is. De reactie van 
een klant op een stock-out is bepalend voor de omvang van de "lost-sales". lndien een klant altijd 
nabestelt is er geen directe aanleiding om een hoge fill-rate te realiseren. De eerder gemiste ornzet 
zal namelijk later gerealiseerd worden. Teneinde inzicht te verkrijgen in de reactie van de klanten 
van Mexx op een stock-out is er op het Nederlandse verkoopkantoor een formulier in gebruik 
genomen. Dit formulier is in bijlage 6 te vinden. Hoewel het formulier nog slechts kort in gebruik 
is valt het op dat de Nederlandse afnemers van de NOOS producten erg loyaal zijn. Uit de gegevens 
blijkt dat gemiddeld de helft van de afnemers de koop uitstelt totdat het product weer in voorraad 
is. Dit is te verklaren uit het feit dat de NOOS producten een samenhangend cluster vormen. De 
overige afnemers laten de orderregel vervallen, of bestellen een vervangende style of laten de 
gehele order vervallen. 

Daarnaast is het opvallend dat gemiddeld meer dan de helft van het aantal orderregels dat per week 
binnenkomt niet compleet kan worden geplaatst omdat er een of meerdere sku's ontbreeken. Dit is 
een indicatie dat de huidige methode van voorraadbeheersing bruikbaar is om een fill-rate niveau te 
realiseren en te handhaven. Om een indruk te geven van het aantal stuks dat als gevolg van een 
stock-out niet wordt verkocht zijn een aantal gemiddelden aangegeven. In 1997 bestond een 
NOOS-order gemiddeld uit 25 stuks, 12 orderregels en een orderregel gemiddeld uit twee stuks. 

Met behulp van bovenstaande informatie en de afzet gerealiseerd in de periode october 1997-1998 
is per optie bepaald hoeveel de kosten van de "lost-sales" bedragen indien gedurende deze periode 
een bepaalde fill-rate zou worden gerealiseerd. De manier waarop de opbrengst is berekend is in 
figuur 18 weergegeven. 

Vraag 

fill-rate% 
( 1- fill-rate % ) 

Verkopen 

(1- fill-rate %)*0.023 

# stuks nee
verkopen 

(1- fill-rate %)*0.022 

# stuks lost-sales 

verkoopprijs / stuk 

verloren omzet kosten van lost-sales 

Figuur 18: model ter bepaling van de kosten van de lost-sales bij een bepaalde fill-rate 
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Naast het formulier uit bijlage 6 is, is er nog een formulier opgesteld (bijlage 7). Dit formulier 
registreert voor de A-producten de stock-outs. Aan de hand van dit aantal stock-outs kan met 
behulp van de gemiddelde dagvraag per sku worden bepaald hoeveel "lost-sales" er optreden bij 
een bepaalde fill-rate. Hoewel figuur 18 wordt gebruikt om de kosten van de "lost-sales" te 
bepalen is het van belang voor Mexx om het aantal stock-outs en de "lost-sales" te registreren. 
Dit is namelijk een instrument waarmee Mexx de veiligheidsvoorraad kan beheersen en kan 
afstemmen op het vraaggedrag van de klant om zodoende een gewenste fill-rate te realiseren. 

§ 4.2.8 Investering in het werkkapitaal 

In voorgaande paragrafen zijn de operationele kosten behandeld. Naast deze operationele kosten 
moet er ook een investering in het werkkapitaal worden gedaan. Deze investering is nodig om 
veiligheidsvoorraad op de plek van bestemming te installeren. Daarnaast moet de hoogte van de 
investering bekend zijn om de interest-kosten te kunnen bepalen. In deze paragraaf wordt kort 
behandeld waaruit de investering is opgebouwd. 
• Transport-kosten voor de veiligheidsvoorraad. 
Deze kosten worden bepaald door het aantal stuks veiligheidsvoorraad dat per optie 
getransporteerd moet worden. Dit aantal is afhankelijk van de fysieke distributiestructuur en de 
fill-rate van de optie. De methode van berekening is in figuur 19 weergegeven. 

Transport-koste n 
vei li g he ids voorraad 

DC -D C-tari e f I 
doos 

# doze n 

DC-D C-tarief • # stuks 
/stuk GOH/FG 

stuk s FP 

stuk s veili gheid svoo rraad 

Figuur 19: methode ter bepaling van de transportkosten voor de veiligheidsvoorraad 

• Handlings-kosten voor de veiligheidsvoorraad 

Fill-rate 

Deze kosten worden bepaald door het aantal stuks veiligheidsvoorraad dat per optie gehandeld 
moet worden. Dit aantal is afhankelijk van de fysieke distributiestructuur en de fill-rate van de 
o tie . De methode van berekenin is in fi uur 20 weer e even. 

Handling-kosten 
veiligheidsvoorraad 

+ 

Handling
tarie f FG 

# stuks FP 

# stuks FG 

Figuur 20: methode te r bepaling van de handling-kosten voor de ve ilighe idsvoorraad 

• Inkoopprij s veiligheidsvoorraad 

# stuks 
veiligheidsvoorraad 

Fill-rate 

Deze kosten worden bepaald door het aantal stuks veiligheidsvoorraad dat per optie benodigd is. 
Dit aantal is afhankelijk van de fysieke distributiestructuur en de fill-rate van de optie. De 
methode van berekening is in figuur 21 weergegeven. 

lnkoopprij s 
veiligheidsvoorraad 

ge m . inkoo pprij s 
# stuks 

* veilighe idsvoorraad 

Figuur 21 : methode te r bepaling van de inkoopprij s de veiligheidsvoorraad 

Fill-rate 
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• Reconditionerings-kosten voor de veiligheidsvoorraad 
Deze kosten worden bepaald door het aantal stuks veiligheidsvoorraad dat per optie 
gereconditioneerd moet worden .. Dit aantal is afhankelijk van de fysieke distributiestructuur en 
de fill-rate van de optie. De methode van berekening is in figuur 22 weergegeven. 

Reconditionrings-kosten 
vei ligheidsvoorraad 

Reconditionerings- 1+--*---1 # stuks FG 
kosten 

# sluks 
veiligheidsvoorraad 

Figuur 22: methode ter bepaling van de reconditionerings-kosten de veiligheidsvoorraad 
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Hoof dstuk S : Van alternatief naar op tie 

§ 5.1 lnleiding 

5. Van altematief naar op tie 

In de voorgaande hoofdstukken is de huidige structuur geanalyseerd en is het evaluatie criterium 
geformuleerd. In dit hoofdstuk worden alternatieven voor de fill-rate en altematieven voor de 
fysieke distributiestructuur gepresenteerd. Door de twee soorten alternatieven met elkaar te 
combineren ontstaan opties welke in hoofdstuk zes worden getoetst aan het evaluatie criterium. 
Allereerst worden in paragraaf 5.2 twee alternatieven voor de fill-rate behandeld. In paragraaf 
5.3 volgt een synthese hoe Mexx de fysieke distributie het beste kan organiseren. De distributie 
kan namelijk georganiseerd worden per afzetmarkt, per productgroep of per deelproces. Er 
wordt uiteengezet waarom in dit geval voor organiseren per afzetmarkt wordt gekozen. Daama 
worden, binnen deze manier van organiseren, in paragraaf 5.4 vier alternatieven voor de fysieke 
distributie gegenereerd. In paragraaf 5.5 volgt een overzicht van de opties die zijn ontstaan door 
de fill-rate altematieven met de alternatieven voor de fysieke distributiestructuur te combineren. 
Tot slot wordt er in paragraaf 5.6 aandacht besteed aan de vraag of eventuele decentralisatie in 
eigen beheer of door derden moet worden uitgevoerd. 

§ 5.2 Alternatieven voor de fill-rate 
Door twee altematieven voor de fill-rate te toetsen aan het evaluatie criterium wordt het effect 
van de fill-rate op dit criterium duidelijk. Teneinde realistische fill-rate altematieven te 
genereren zijn er vragenlijsten naar de verkoopkantoren verstuurd. Uit de antwoorden op de 
vragen bleek dat de gewenste fill-rate tussen de 95 % en de 97% varieert. Het eerste fill-rate 
altematief hanteert een fill-rate van 95% als uitgangspunt. Het tweede fill-rate altematief 
hanteert een fill-rate van 97% als uitgangspunt. Op basis van de winstbijdrage op style/kleur
niveau is voor beide altematieven de collectie ingedeeld naar A-, B- en C-producten. In bijlage 
2 is deze ABC-classificatie bijgevoegd, terwijl de cumulatieve curve in figuur 23 is 
weergegeven. Hieruit bleek dat 46 van de 110 style/kleur-combinaties verantwoordelijk zijn 
voor 80% van de bruto winst gerealiseerd door de NOOS collectie in de periode october 1997-
1998. Voor het eerste altematief is de fill-rate vastgesteld op 95% voor A-producten en 97% 
voor B- en C-producten. Voor het tweede altematief is de fill -rate vastgesteld op 97% voor A
producten en 95% voor B- en C-producten. Hierbij genereren de A-producten 80% van de bruto 
winst terwijl de B- en C- producten de laatste 20 % bruto winst genereren . 
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Figuur 23: ABC-classificatie 

27 



5. Van alternatief naar optie 

§ 5.3 Mogelijkheden voor het organiseren van de fysieke distributie 
De fysieke distributie kan op drie manieren worden georganiseerd. Deze manieren zijn 
gebaseerd op de kenmerken van het product, het proces en de markt. 
I) Indien een bedrijf producten met verschillende productkenmerken in het assortiment heeft 
dan kan het voordeel opleveren indien men de fysieke distributie voor ieder soort product 
scheidt. Men kan hierbij denken aan afwijkende productieprocessen die voorraadpunten op 
verschillende punten noodzakelijk of voordelig maken. Voor het NOOS-assortiment is een 
dergelijke scheiding niet wenselijk omdat de producten in het assortiment dezelfde 
productkenmerken hebben. Daarnaast zou een scheiding leiden tot meer complexiteit in de 
structuur. Tot slot zou een scheiding in het assortiment leiden tot dunnere stromen, waarbij het 
de vraag is of dit rendabel zou zijn. 

2) In hoofdstuk 3 is het fysieke proces weergegeven in de grondvorm. Binnen deze grondvorm 
zijn drie trajecten te onderscheiden; het productie-traject, het supply-traject en het distributie
traject. In de huidige structuur bevindt het centrale DC zich in het distributie-traject. Er zijn 
situaties denkbaar waarbij het voordeel oplevert wanneer het distributie centrum wordt 
verplaatst naar een ander traject. In dit geval is het echter noodzakelijk om het 
distributiecentrum in het distributie-traject te plaatsten. De reden hiervoor is het grote verschil in 
tijd tussen de fysieke distributietijd van de productiecentra naar het centrale DC en de levertijd 
die Mexx naar de klant wil realiseren. Dit tijdsverschil komt voort uit het feit dat dit product op 
basis van service- overwegingen uit voorraad wordt geleverd. 

3) De laatste manier waarop men de fysieke distributie kan organiseren is gebaseerd op de 
manier waarop men de afzetmarkt indeelt. In de huidige structuur wordt de markt als een geheel 
gezien en vanuit het centrale DC bedient. Hierdoor is de Ievertijd niet voor alle klanten gelijk 
waardoor de service verschilt. Door een onderverdeling in de markt aan te brengen en de markt 
vanuit meerdere DC's te bedienen kan de levertijd voor alle klanten gelijk worden. Het is 
afhankelijk van de levertijd die Mexx wil realiseren welke onderverdeling in de markt het beste 
gemaakt kan worden. 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de eerste twee manieren om de fysieke 
distributie te organiseren geen verbetering ten opzichte van de huidige structuur opleveren. 
Tijdens het genereren van alternatieven wordt alleen gekeken naar de mogelijkheden om de 
distributie-structuur te organiseren op basis van verschillende marktindelingen. Naarmate de 
alternatieven een hogere graad van decentralisatie hebben, zijn de delen waarin de markt is 
verdeeld kleiner. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat de aanvoer vanuit de productiecentra via 
het centrale DC zal blijven verlopen. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste wordt zo de 
complexiteit van de structuur zo min mogelijk vergroot. Ten tweede behoudt Mexx zo de 
schaalvoordelen in het aanvoer-traject, zie § 4.2.6. Ten derde is Mexx eind jaren tachtig juist 
afgestapt van de directe belevering van decentrale DC's daar dit in combinatie met de 
omzetgroei veel organisatorische problemen veroorzaakte. 

§ 5.4 Alternatieven voor de fysieke distributiestructuur 
In deze paragraaf worden alternatieven voor de fysieke distributiestructuur behandeld. Er 
worden drie verschillende structuren gegenereerd waaruit vier alternatieven volgen. Voor al 
deze alternatieven geldt dat deze geen gebruik maken van de huidige methode van 
voorraadbeheersing. Momenteel meet Mexx alleen voor welk percentage sku' s een of meer 
stuks aanwezig zijn. Deze meeteenheid zegt echter weinig over de gerealiseerde fill-rate. 
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Daamaast wordt de voorraadhoogte niet afgestemd op een bepaalde fill-rate. Tot slot worden 
stock-outs en lost-sales niet geregistreerd. Dit alles maakt het onmogelijk om te bepalen welke 
fill-rate momenteel wordt gerealiseerd. Het is noodzakelijk dat bij de vergelijking tussen de 
uiteindelijke opties de fill-rate we! bekend is om zodoende "appels met appels en peren met 
peren" te vergeleken. Daarom wordt er een methode van voorraadbeheersing beschreven welke 
op alle altematieven voor de fysieke distributiestructuur wordt toegepast. Deze aangepaste 
methode van voorraadbeheersing maakt het mogelijk om in hoofdstuk zes de trade-off te 
maken. 

§ 5.4.1 Centrale structuur 

Hoewel de huidige situatie in de vergelijking niet als een optie wordt meegenomen wil dit niet 
zeggen dat een centrale structuur bij voorbaat moet worden af gewezen. Het is mogelijk dat door 
decentralisatie van de voorraadpunten de kosten zodanig stijgen dat dit voor Mexx niet opweegt 
tegen de verkorte orderdoorlooptijd. De huidige methode van voorraadbeheersing, zie § 3.2, 
moet dan echter wel worden aangepast. 

Aanpassen voorraadbeheersing 
Indien een bedrijf op order produceert kan op voorhand precies worden bepaald hoeveel 
geproduceerd moet worden. Er bestaat dan geen onzekerheid in de vraag waardoor een 
reservevoorraad overbodig is. Mexx produceert echter op voorraad waardoor op de toekomstige 
vraag geanticipeerd moet worden. Omdat de toekomst onzeker is worden voorspellingen 
gemaakt. Deze voorspellingen geven aan hoeveel vraag er wordt verwacht. Voorspellingen over 
de toekomst zijn nooit 100% correct. Daarom moet er een reserve zijn om ook aan de vraag te 
kunnen voldoen indien deze onverwacht hoger blijkt te zijn. Wanneer Mexx wil inspelen op 
onverwachte afwijkingen in de vraag moeten een aantal aanpassingen op de methode van 
voorraadbeheersing worden gedaan. 

Ten eerste zou Mexx de voorraad moeten onderscheiden in cyclusvoorraad en 
veiligheidsvoorraad. De cyclusvoorraad is bestemd voor de voorspelde/verwachte vraag 
gedurende het orderinterval. De veiligheidsvoorraad is bestemd voor afwijkingen in de vraag 
gedurende de levertijd en het orderinterval. Zonder deze buffer kunnen afwijkingen in de vraag 
niet worden opgevangen en is het niet mogelijk om een beoogde fill-rate te realiseren en te 
handhaven. Hoe de hoogte van de veiligheidsvoorraad wordt bepaald komt later aan bod. 

Ten tweede moet de huidige bestelmethode zodanig worden aangepast dat Mexx de totale 
voorspelling voor een bepaalde style/kleur niet verhoogt met een opslagfactor. Ten derde moet 
niet het maximum van de totale voorspelling en de in de historie maximaal gerealiseerde afzet 
op style/kleur niveau worden gehanteerd om de bestelgrootte te bepalen. Beide maatregelen 
"vertekenen" de voorspelfout waardoor het bepalen van de benodigde veiligheidsvoorraad 
wordt bemoeilijkt. Wanneer in de voorraad veiligheidsvoorraad wordt onderscheiden dan wordt 
de opslagfactor overbodig doordat de veiligheidsvoorraad de afwijkingen in de vraag opvangt. 

Door het hanteren van de opslagfactor, zie § 3.2, ontstaat een dynamische veiligheidsvoorraad. 
Er zijn een aantal redenen waarom deze dynamische veiligheidsvoorraad minder goed 
functioneert dan een constante veiligheidsvoorraad. De constante veiligheidsvoorraad ontstaat 
door aan de hand van de voorspelfout en de levertijdafwijking de benodigde 
veiligheidsvoorraad te berekenen zoals voor de opties uit paragraaf 5.5 is gebeurd. Ten eerste is 
de opslagfactor die gehanteerd wordt, een schatting om onvoorziene afwijkingen zoals de 
voorspelfout en levertijdafwijking op te vangen. Daarentegen is de constante 
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veiligheidsvoorraad berekend op basis van historische gegevens over de voorspelfout en de 
levertijdafwijking. 
Ten tweede leidt het gebruik van de opslagfactor ertoe dat bij een lage voorspelling de 
veiligheidsvoorraad ook klein zal zijn. Een hoge voorspelling zal tot een hoge 
veiligheidsvoorraad leiden. Dit verondersteld dat de verhouding tussen de variantie van de 
voorspelfout en de gerniddelde voorspelfout constant is. In de praktijk zou dit betekenen dat 
indien de voorspelling van de gemiddelde vraag laag is, Mexx in staat is om een betere 
voorspelling te maken dan in het geval dat de voorspelling van de vraag gerniddeld hoog is. 
Daar de methode van voorspellen onafhankelijk is van de grootte van de voorspelling lijkt dit 
niet aannemelijk. Het is zeer waarschijnlijk dat de kwaliteit van de voorspelling onafhankelijk is 
van de gemiddelde grootte van de voorspelling. Dit zou betekenen dat de variantie van de 
voorspelfout constant is terwijl de gerniddelde voorspelfout varieert met als gevolg dat de 
verhouding tussen beide ook varieert. In de praktijk zou dit echter betekenen dat een lage 
voorspelling leidt tot een relatief hoge veiligheidsvoorraad. Dit is precies het tegenovergestelde 
van de manier waarop momenteel de veiligheidsvoorraad wordt bepaald. In figuur 24 is deze 
tegenstelling weergegeven. 

a 

µ 

A= veronderstelling over verhouding cr/ µ bij 
huidige methode van voorraadbeheersing 

B= veronderstelling over verhouding cr / µ bij 
aangepaste methode van voorraadbeheersing 

Figuur 24 : veronderstellingen over verhouding 

Ten derde is het noodzakelijk dat wanneer de opslagfactor gebruikt wordt, deze factor gelijk is 
aan de verhouding tussen de variantie van de voorspelfout en de gerniddelde voorspelfout. 
Indien dit niet het geval is zal de veiligheidsvoorraad structureel te hoog of te laag zijn. 

Hoe functioneert de methode van voorraadbeheersing na deze aanpassingen? 
De verkoopkantoren maken maandelijks de gebruikelijke voorspellingen. De afzonderlijke 
voorspellingen worden verwerkt tot een totale voorspelling per maand op style/kleur niveau. 
Yoor iedere style/kleur combinatie wordt de verwachte afzet gedurende de levertijd + 
orderinterval bepaald. Deze totale voorspelling op style/kleur niveau wordt gecorrigeerd voor de 
gemiddelde voorspelfout omdat de voorspellingen nooit 100% juist zijn. Tijdens het bepalen 
van de veiligheidsvoorraad is er op style/kleur niveau bepaald hoe groot de gemiddelde 
voorspelfout is. Zoals in bijlage 12 is aangetoond, is de voorspelfout normaal verdeeld maar is 
het gerniddelde van de voorspelfout niet gelijk aan nu!. De voorspelfout heeft als het ware een 
afwijking welke gelijk is aan de gemiddelde voorspelfout. Daarom wordt de totale voorspelling 
aangepast met deze gerniddelde voorspelfout. In formule ziet dit er als volgt uit; 

Aangepaste voorspelling= totale voorspelling +/- gemiddelde voorspelfout 

Op het bestelmoment wordt op style/kleur niveau het verschil tussen de economische voorraad 
en de som van de aangepaste voorspelling en de veiligheidscoorraad bepaald. Aan de hand van 
deze verschillen wordt de bestelgrootte bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de 
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productieminima. Nadat de levertijd is verstreken komt de bestelling binnen welke aan de 
verwachte vraag in het orderinterval kan voldoen. Afwijkingen in de vraag gedurende de 
levertijd en het orderinterval worden door de veiligheidsvoorraad opgevangen. Hoewel er 
aanpassingen zijn gedaan is er nog steeds sprake van een (R,S) systeem. Periodiek vult men aan 
tot S, waarbij S. niet constant is maar dynamisch wordt vastgesteld op basis van de som van de 
veiligheidsvoorraad en de aangepaste voorspelling voor de voorspelperiode. In forrnule ziet dit 
er als volgt uit; 

Order-up-to-level (Scentraai) = Aangepaste voorspelling+ Veiligheidsvoorraad 
Bestelgrootte (Qcentraa1) = S · Economische voorraad, (Qcentraal > 0) 

In bijlage 8 zijn simulaties te vinden welke het verschil tussen een dynamische en een constante 
veiligheidsvoorraad verduidelijken. 
Hieruit kan men concluderen dat het aantal stock-outs en de grootte van de stock-outs aan het 
eind van een orderinterval kleiner is wanneer men op deze wijze bestelt. In deze voorbeelden is 
een fictieve veiligheidsvoorraad gehanteerd. 

Bepalen van de hoogte van de veiligheidsvoorraad 
De functie van de veiligheidsvoorraad is om afwijkingen in de levertijd en in het vraaggedrag te 
kunnen opvangen, zie figuur 25. 

* 
* Actual delivery date 
• Review period 

Inventory 
*Policies 

Figuur 25: factoren van invloed op de veiligheidsvoorraad 

Sales 
*Forecasts 
* Actual Sales 

► 

Om de benodigde veiligheidsvoorraad te kunnen bepalen is ten eerste de standaarddeviatie van 
de gemiddelde voorspelfout berekend. Deze voorspelfout is berekend door per maand te 
bekijken wat de voorspelling van de komende voorspel-periode was en de werkelijk 
gerealiseerde afzet in deze periode, zie bijlage 9. Het verschil tussen beide is de werkelijke 
voorspelfout bij de bestelmethode. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat Hong Kong- styles 
een levertijd van drie maanden en Europese styles een levertijd van twee maanden hebben. 
Daarbij komt dan nog een maand extra, omdat er een maandelijks order-interval wordt 
gehanteerd. 

Ten tweede is de afwijking in de levertijden van de leveranciers bepaald, bijlage 10. In bijlage 
12 is aangetoond dat beide stochasten norrnaal zij n verdeeld. De to tale standaarddeviatie vol gt 
uit de som van twee onderling onafhankelijke normale verdelingen en is daarom ook normaal 
verdeeld. 

In Silver & Peterson (15) wordt een formule beschreven die vaak wordt gehanteerd voor het 
berekeilen van de totale variantie. Deze formule luidt; CY tot= ✓ (E(L)* CJ 

2 (D) + (E(D))2 * CJ 

2(L)). Hierbij geldt dat: 
CJ tot= standaarddeviatie van de vraag gedurende (levertijd + order-interval) in stuks 
E(L) = verwachting van (levertijd+ order-interval) in tijdseenheden 
CJ 

2 (D) = variantie van de vraag per tijdseenheid in stuks 
E(D) = verwachting van de vraag per tijdseenheid in stuks 
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cr 2(L) = variantie van de (levertijd+ order-interval) in tijdseenheden 
Deze formule maakt echter geen gebruik van de voorspelfout, maar van de variantie in de vraag. 
Indien de bestelling wordt gebaseerd op vraaggegevens dan is de formule van Silver & Peterson 
van toepassing. Mexx plaatst echter bestellingen op basis van voorspellingen. Hierdoor bepaalt 
de voorspelfout in hoeverre de fill-rate wordt gerealiseerd. Daarom wordt de formule (2) 

gehanteerd: cr tot= ✓( cr
2 
voorspelfout+ cr\evertijdafwijking) 

Hierbij geldt dat: 
cr tot= standaarddeviatie van de voorspelfout van de vraag gedurende (levertijd + order-interval) 
in stuks 
cr2 voorspelfout = variantie van de voorspelfout van de vraag gedurende de gemiddelde (levertijd + 
order-interval) in stuks 
cr\evertijdafwijking = variantie van de afwijking in (levertijd + order-interval) in stuks 
Hoewel de formules er anders uitzien zijn ze in principe vrijwel gelijk. Het verschil zit hierin 
dat voor de formule uit Silver & Peterson de variantie van de vraag wordt gebruikt terwijl de 
tweede formule de variantie van de voorspelfout gebruikt. Het veschil dat resteert wordt 
opgevangen door de methode waarop de bestelgrootte wordt vastgesteld, op basis van de vraag 
of juist op basis van de voorspelfout. In bijlage 10 is aangetoond dat de levertijdafwijking 
normaal is verdeeld. Indien er sprake is van een normale verdeling is het voor de variantie 
niet van belang of de voorspelfout of de vraag wordt gehanteerd (11). Hierdoor geldt voor de 
variantie in de levertijd en in de levertijdafwijking gelijk zijn. In bijlage 11 wordt voor een 
style/kleur-combinatie de standaarddeviatie van de voorspelfout van de vraag gedurende 
(levertijd + order-interval) in stuks bepaald. 

De totale standaarddeviatie is bepalend voor de hoogte van de veiligheidsvoorraad. Als 
uitgangspunt voor bet berekenen van de veiligheidsvoorraad is de fill-rate gehanteerd. Dit is bet 
gedeelte van de vraag welke direct uit voorraad leverbaar is. De reden hiervoor is dat de fill-rate 
in tegenstelling tot "de kans op geen stock-out tijdens een ordercyclus" inzicht geeft in de 
grootte van de stock-out en tot lagere veiligheidsvoorraden leidt, indien bet aantal ordercycli 
gelijk is. In het onderstaande voorbeeld wordt het verschil tussen beiden duidelijk. 
Voorbeeld; 
Stel dat een periode van 100 maanden in beschouwing wordt genomen en het order-interval 
een maand is . lndien volgens "de kans op geen stock-out tijdens een ordercyclus" een 
veiligheidsvoorraad 95 % wordt vastgesteld, dan treden er gemiddeld gedurende vijf maanden 
stock-outs op. Ste! dat de grootte van een stock-out de helft van de gemiddelde maandvraag 
bedraagt. Wanneer de veiligheidsvoorraad is bepaald op basis van de fill-rate dan zou een 
dergelijke stock-out overeenkomen met een fill-rate van (1,00-2,5/100)= 97,5% betekenen. In 
deze situatie kan men dus zeggen dat een "kans op geen stock-out gedurende een 
ordercyclus" van 95% gelijk is aan een fill-rate van 97,5%. Dit betekent dat de 
veiligheidsvoorraad op basis van een fill-rate van 95% lager is dan de veiligheidsvoorraad bij 
een "kans op geen stock-out tijdens een ordercyclus"van 95%. In bijlage 13 wordt beschreven 
hoe de benodigde centrale veiligheidsvoorraad is bepaald. 

Alternatief 1; aangepaste centrale structuur 

In bet bovenstaande is beschreven hoe door gebruik van een aangepaste methode van 
voorraadbeheersing bet mogelijk wordt om een beoogde fill-rate te realiseren en te 
handhaven. Wanneer de aangepaste methode wordt gecombineerd met de huidige centrale 
fysieke distributiestructuur, dan ontstaat bet eerste alternatief. In figuur 26 is de centrale 
fysieke distrtibutiestructuur afgebeeld. In deze optie worden vanuit bet huidige centrale DC 

32 



5. Van alternatief naar optie 

en het huidige reconditioneringsbedrijf alle klanten beleverd. Yoor een uitgebreide 
beschrijving van de huidige structuur wordt verwezen naar § 3.3. 

Prod uit Azie Prod uit Europa ···· ····► =FP 

I • 
Noorwegen Finland Denemarken 

Overslagcentrum transporteur 

Zweden 

i • klant 

Frankrijk 
South 

Figuur 26: fysieke distributiestructuur bij een centrale structuur 

Alternatief 2; verpakkings-alternatief 

Belgie Nederland 
Export 

Dit altematief benadert de "te" lange levertijden op een andere wijze. Uit de vragenlijsten welke 
naar de diverse verkoopkantoren zijn verstuurd is gebleken dat een levertijd met een gerniddelde 
van drie tot vier dagen overeenkomt met de markt eis. De altematieven die varieren in de mate 
van decentralisatie, verkorten de levertijd door de afstand centraal DC- afnemer te verkorten. De 
gewenste drie tot vier dagen zijn alleen te realiseren met een decentrale structuur. Hiermee 
wordt dan de benodigde tijdswinst behaald, maar er is nog een mogelijkheid. 

De transporttijd bestaat uit twee delen; het "depot-depot"traject en het traject van de fijnmazige 
distributie. Voor landen buiten de Benelux geldt dat het traject van de fijnmazige distributie de 
meeste tijd vergt. Het aantal aanbieders van hangend transport op de lokale markten is beperkt. 
Dit heeft twee gevolgen. Ten eerste is de frequentie van de ritten van de depots naar de 
afnemers beperkt tot b.v. tweemaal per week. Dit verschilt van de wens van Mexx om dagelijks 
te kunnen leveren. Ten tweede heeft deze beperkte frequentie van ritten een reden. Een hogere 
frequentie leidt tot een "te" !age beladingsgraad. Hierdoor komt het in de realiteit voor dat er 
een dag wordt gewacht in het laatste depot, teneinde een dag later een hogere beladingsgraad te 
realiseren. Mexx heeft op beide gevolgen beperkte invloed. Ten eerste heeft de lokale 
transporteur nooit direct contact met Mexx. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere transporteur in 
een andere regio is gespecialiseerd. De Nederlandse transporteur heeft een partner in de 
desbetreffende regio en is hiervoor de contactpersoon. Ten tweede is zoals vermeld het aantal 
aanbieders per lokale markt beperkt, waardoor als het ware een machtspositie in het voordeel 
van de transporteurs onstaat. Dit is de reden dat de huidige tranpo11tijden in hoge mate door de 
transporteurs worden bepaald. 

Dit altematief is erop gericht om deze machtspositie te doorbreken door voor transport buiten de 
Benelux geen gebruik meer te maken van hangend transport. Een mogelijkheid hiertoe is het 
gebruik van speciale dozen waarin hangende kledingstukken vervoerd kunnen worden. De 
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lokale markten voor het vervoer van dozen is namelijk veel minder monopolistisch. Men zou 
dan de levertijd kunnen verkorten zonder te decentraliseren. Het centrale DC zou dan net zoals 
in de overige alternatieven als een (R,S) systeem functioneren. Deze mogelijkheid is tot voor 
kort nooit grondig onderzocht omdat Mexx een verslechtering van de product-kwaliteit vreest 
en dit onaanvaardbaar acht. 

Momenteel wordt deze mogelijkheid onderzocht maar het is nog niet mogelijk om hierover al 
conclusies te trekken. In eerste instantie zijn er namelijk vier problemen. Ten eerste is het niet 
duidelijk of de productkwaliteit van hangende producten tijdens transport in deze dozen blijft 
behouden. Tijdens transport is het belangrijk dat de dozen rechtop worden vervoerd om te 
voorkomen dat de kleding kreukt. Daarbij kunnen de dozen nauwelijks worden gestapeld om te 
voorkomen dat de onderste doos bezwijkt. Ten tweede zijn de dozen erg kostbaar. Het is niet 
mogelijk om de dozen te hergebruiken daar het bestelgedrag van de afnemers te 
onregelmatig/onbetrouwbaar is. Ten derde wordt er gebruik gemaakt van een soort doos om de 
kostprijs te minimaliseren. Dit heeft tot gevolg dat de beladingsgraad van de dozen verre van 
optimaal is. Ten vierde is momenteel de tarief-structuur gebaseerd op een prijs per doos. Dit in 
combinatie met de niet-optimale beladingsgraad maakt voor Mexx een tarief-structuur op basis 
van gewicht geschikter. Het is echter niet waarschijnlijk dat transporteurs bereid zijn om op een 
dergelijke tarief-structuur over te gaan. De transporteurs zullen een tarief-structuur op basis van 
een maat-/wicht-verhouding wensen. Hierbij worden per doos de kosten berekend op basis van 
volume totdat een bepaald gewicht is bereikt, daarna worden de kosten per doos op basis van 
gewicht berekend. Dit komt voort uit het feit dat het beschikbare volume de beperkende factor 
is bij transport per vrachtwagen. De tarief-informatie.ontbreekt echter om dit alternatief te 
toetsen aan het evaluatie criterium. 

§ 5.4.2 Alternatief 3; Decentrale structuur 

Dit altematief komt voort uit de aangepaste methode van voorraadbeheersing, § 5.4.1, in 
combinatie met een decentrale fysieke distributiestructuur. In de huidige situatie is er een 
centraal distributiecentrum dat alle klanten van het NOOS-assortiment belevert. In deze optie 
komen de producten vanuit de productiecentra centraal binnen, sommige worden 
gereconditioneerd, in de voorraad opgenomen of gegroepeerd voor transport naar de decentrale 
voorraadpunten. De gereconditioneerde producten worden verder hangend vervoerd, wat 
reconditionering in de decentrale DC's overbodig maakt. De distributie naar de uiteindelijke 
afnemer loopt via de decentrale voorraadpunten. In het figuur 27 is weergegeven hoe de stromen 
in deze optie lopen. 

In § 4.2.6 is al kort vermeld dat reconditionering centraal plaatsvindt. Deze aanname is 
gebaseerd op drie redenen. Ten eerste zou decentrale reconditionering de complexiteit van de 
beheersing van de verschillende decentrale stromen sterk doen toenemen. Ten tweede is 
reconditionering een relatief kostbare activiteit. Door deze activiteit centraal te organiseren 
worden schaalvoordelen gerealiseerd, welke tot lagere tarieven leiden. Indien reconditioneren 
decentraal plaatsvindt stijgen de tarieven sterk omdat de aantallen veel lager liggen. Ten derde is 
in § 5.3 vermeld dat Mexx eind jaren tachtig heeft besloten om reconditioneren te centraliseren. 
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Figuur 27: fysieke distributiestructuur bij een decentrale structuur 

Het centrale DC houdt cyclusvoorraad aan voor het land dat zij direct belevert. De bedoeling is 
dat het centrale DC als een (R,S) systeem functioneert zoals in § 5.4.1 is beschreven. De 
veiligheidsvoorraad die centraal wordt aangehouden is voldoende om de afwijkingen in de 
levertijd en de afwijkingen in de vraag voor alle voorraadpunten gedurende de levertijd en het 
orderinterval te ondervangen. De decentrale voorraadpunten functioneren als een (s,Q) systeem 
en houden zelf cyclusvoorraad aan voor de eigen markt. De decentrale voorraadpunten plaatsen 
bestellingen bij het centrale DC en niet direct bij de producenten. Daar de decentrale 
voorraadpunten continue een bestelling kunnen plaatsen bij het centrale DC is het voldoende 
wanneer de veiligheidsvoorraad in deze voorraadpunten de afwijking in de vraag gedurende de 
transporttijd kan opvangen. De transporttijd tussen het centrale DC en de voorraadpunten 
bedraagt vijf dagen en er wordt aangenomen dat deze constant is. Gegevens over de afwijking in 
de transporttijd ontbreken en de vraag per voorraadpunt per dag is gering. De 
veiligheidsvoorraad voor de decentrale voorraadpunten wordt daarom gebaseerd op afwijkingen 
in de vraag gedurende de transporttijd van vijf dagen. 

Het bestelpunt (s) ligt hiermee vast op; 
sdecentraa1=(verwachte vraag voor vijf dagen + veiligheidsvoorraad voor vijf dagen) 
Deze veiligheidsvoorraad is berekend op basis van de standaarddeviatie van de centrale 
voorspelfout gedurende de levertijd en het orderinterval, zie bijlage 14. De bestelgrootte 
Qdecentraal is gelijk aan de voorspelling voor de komende vier weken. Gemiddeld zal het 
bestelpunt dus in de derde week worden bereikt waarna een bestelling volgt welke binnen is aan 
het begin van week een. Na drie weken wordt het bestelpunt weer bereikt en de cyclus rolt door. 
Gerniddeld wordt er dus eenmaal per maand een grote hoeveelheid cyclusvoorraad aangeleverd 
en de veiligheidsvoorraad aangevuld. Indien de vraag groter is dan de voorspelling wordt er 
eerder besteld. Indien de vraag kleiner is dan wordt er later besteld. De reden dat er voor de 
decentrale voorraadpunten een continue systeem wordt gehanteerd is dat op deze wijze de 
toename van de totale veiligheidsvoorraad beperkt blijft. Bij een maandelijks order-interval zal 
de decentrale veiligheidsvoorraad namelijk de afwijkingen in de vraag gedurende een maand 
plus de transporttijd moeten ondervangen. 

De kans dat een decentraal voorraadpunt niet kan bestellen omdat er centraal geen voorraad 
meer is, is beperkt. Hiervoor zijn een aantal redenen. In het centrale DC wordt een 
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veiligheidsvoorraad aangehouden welke voldoende groot is om de afwijkingen in de levertijd en 
de afwijkingen in de vraag voor alle voorraadpunten gedurende de levertijd en het orderinterval 
te ondervangen. Dit centrale DC wordt maandelijks aangevuld. Er wordt verondersteld dat de 
vraag in de verschillende voorraadpunten zich onafhankelijk gedraagt. Dit is realistisch daar het 
NOOS-assortiment geen modische en/of trendgevoelige producten bevat. Gemiddeld zal 
hierdoor een grotere vraag door het ene depot worden gecompenseerd door een kleinere vraag 
door een ander depot. De kans op een stock-out in het centrale DC is het grootste aan het eind 
van de maand, vlak voor een nieuwe productielevering. Het is daarom heel belangrijk om 
informatie over de voorraadposities van de decentrale voorraadpunten te beschikken. Hiermee 
kan namelijk worden ingeschat waneer de volgende decentrale bestelling volgt, anders zou het 
kunnen gebeuren dat deze decentrale bestelling net na de maandelijkse centrale bestelling volgt. 
Dit zou dan leiden tot een te lage centrale bestelling waardoor na het verstrijken van de levertijd 
een te kleine bestelling binnenkomt met als gevolg, een te lage centrale voorraadpositie waaruit 
vervolgens een decentrale stock-out volgt. 

De decentrale voorraadpunten plaatsen bestellingen bij het centrale DC. Er is hierdoor sprake 
van een multi-echelon systeem. Dit is niet meer dan een opeenvolging van voorraadpunten. In 
de literatuur is veel geschreven over multi-echelon systemen (3,4,5,6,8,). Een belangrijk 
vraagstuk is hoe de service-graden van de opeenvolgende voorraadpunten zich verhouden om in 
het laatste voorraadpunt de beoogde service-graad te realiseren. De literatuur neemt vaak als 
uitgangspunt voor de service-graad de "kans op geen stock-out tijdens een ordercyclus". In het 
geval van Mexx is de fill-rate alsuitgangspunt voor de service-graad echter toepasselijker, zie § 
5.4.1. In de literatuur die de fill-rate als uitgangspunt neemt, worden methoden beschreven 
welke in de praktijk moeilijk toepasbaar zijn omdat er aan het gebruik hiervan veel 
voorwaarden worden gesteld. Daamaast is het centrale DC ook in de decentrale optie voor een 
groot deel van de totale afzetmarkt het laatste voorraadpunt, zie § 5.6. Dit heeft tot gevolg dat in 
het centrale DC een fill-rate gehanteerd moet worden die bij de desbetreffende optie hoort. Dit 
is de reden waarom is aangenomen dat de fill-rate die gehanteerd wordt voor de decentrale 
voorraadpunten gelijk is aan de fill-rate in het centrale DC. 

§ 5.4.3 Alternatief 4; Regionale structuur 

Dit altematief komt voort uit de aangepaste methode van voorraadbeheersing, § 5 .4.1, in 
combinatie met een regionale fysieke distributiestructuur. In de huidige situatie is er een centraal 
DC dat alle klanten van het NOOS-assortiment belevert. In dit altematief komen de producten 
vanuit de productiecentra centraal binnen, sommige worden gereconditioneerd, in de voorraad 
opgenomen of gegroepeerd voor transport naar de regionale voorraadpunten. De 
gereconditioneerde producten worden verder hangend vervoerd, wat reconditionering in de 
regionale DC' s overbodig maakt. De distributie naar de uiteindelijke afnemer loopt via de 
regionale voorraadpunten. In het figuur 28 is weergegeven hoe de stromen in dit altematief 
lopen. 

De markt wordt opgedeeld in drie geografische regio's. Het centrale DC te Leiden houdt 
voorraad aan voor de klanten in Nederland, Belgie en de Export-landen. De decentrale 
voorraadpunten in Denemarken en Frankrijk houden voorraad aan voor de afnemers in deze 
regio's . De bestellingen worden bij het centrale DC te Leiden geplaatst. Deze optie komt verder 
overeen met de decentrale optie. 
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Figuur 28 : fys ieke di stributiestructuur bij een regionale structuur 

§ 5.5 Opties 

In deze paragraaf worden de opties gegenereerd die in het volgende hoof dstuk aan het 
evaluatie criterium worden getoetst. De acht opties ontstaan door de twee fill- rate 
alternatieven te combineren met de vier alternatieven voor de fysieke distributiestructuur. De 
opties ct· b 14 b d 1e z1in ontstaan, z11n m ta e weergegeven en enoem 

centrale structuur decentrale structuur reglonale structuur 
aanaeoaste centrale structuur vemakkinasalternatief 

orderdnnrlnnntiid 3-8 daoen 3 daoen 3-4 daoen 3-5 daoen 
fill-rate 

A=O .97 /B=O .95/C=O. 95 OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3 OPTIE 4 

A=0.95/B=0.93/C=0.93 OPTIE 5 OPTIE 6 OPTIE 7 OPTIE 8 

label 4 : overzicht van de optics 

In hoofdstuk 2 bleek dat uit de probleemformulering twee deelvragen volgen, welke beantwoord 
moeten worden. Deze vragen luiden; 

Welke fysieke distributiestructuur wil Mexx realiseren ? 
Welke fill- rate wil Mexx reali seren ? 

De mate waarin de opties deze vragen beantwoorden, verschilt. W anneer de opties worden 
gerangschikt in hoeverre ze aan de doelstelling voldoen ontstaat tabel vij f. 

aantal 
lost
sales 

Huidige centrale structuur 
I 

Alternatief 1; + 
aangepaste centrale 
structuur 

-..... 
labe l 5: mdelmg van opt1 es 

Alternatief 3; Alternatief 2; 
Decentrale structuur Verpakkingsalternatief 
Alternatief 4; 
Regionale structuur ... ... ... 

r 

.. 
lengte orderdoorloopt1Jd 
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§ 5.6 In eigen beheer of derden? 

Nu Mexx zich afvraagt in welke mate zij moet decentraliseren, rijst ook de vraag of deze 
overige voorraadpunten in eigen beheer moeten zijn. Momenteel is het antwoord op deze vraag 
om twee redenen negatief. De eerste reden betreft een strategische keuze. Mexx heeft besloten 
dat de fysieke distributie niet tot haar kem-activiteiten behoort. Hoewel het centrale DC in 
beheer bij Mexx blijft, wordt er samengewerkt met een logistieke-dienstverlener die de fysieke 
distributie verzorgt. lndien Mexx besluit te decentraliseren komt het niet overeen met de 
gekozen strategie wanneer dit in eigen beheer zou gebeuren. 

De tweede reden komt voort uit de ornzetcijfers die in de verschillende landen worden 
gerealiseerd. Hieruit blijkt dat de ornzet in de diverse landen nog niet voldoende is om de kosten 
te dekken, die vol gen uit een DC in eigen beheer. W anneer men zich bedenkt dat de kosten om 
een gebouw aan te kopen dat als DC kan functioneren al snel een miljoen gulden bedragen, 
realiseert zich dat de terugverdien-periode bij de huidige ornzet per markt erg lang is. 
Decentraliseren in eigen beheer zal grote financiele risico's met zich meebrengen. 

De onderstaande gegevens in tabel 6 zijn gebaseerd op de omzet in 1997. Hoewel de ornzet in 
1998 aanzienlijk hoger is geweest dan de ornzet in 1997 zal hierdoor het antwoord op de 
gestelde vraag nog niet veranderen. In het onderzoek wordt daarom aangenomen dat de opslag 
bij transporteurs zal plaatsvinden. lndien het niet mogelijk is om bij huidige transporteurs 
producten op voorraad te houden wordt verondersteld dat er op niet al te grote afstand van de 
huidige overslagcentra een andere opslagmogelijkheid aanwezig is.Dit lijkt een redelijke 
veronderstelling omdat de overslagcentra van de transporteur zich op strategische locaties 
bevinden. Hiermee vervalt de vraag waar de DC's geplaatst moeten worden. 

label 6: omzet/land gerealiseerd door de NOOS- collectie in 1997 

Land % omzetinNLG 

nld 3:l"/o 2,677,721 fin 

bel 14% 1,249,603 

1,785,147 
swe 

fra 20% 

nor 11% 981,831 
nor 

&Ne 7% 624,802 

fin 6% 535,544 

mk 3% 267,772 fra 

sld 2% 178,515 

export 7% 714,059 
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Hoofdstuk 6: Economic Trade-Off 

§6.1 Inleiding 

6. Economic Trade-off 

In het vorige hoofdstuk zijn de diverse opties behandeld. De evaluatie criteria waarop deze 
opties worden geevalueerd, zijn in hoofdstuk 4 beschreven. De opties worden in dit hoofdstuk 
zowel kwalitatief als kwantitatief met elkaar vergeleken door middel van een Economic Trade 
Off. In § 6.2 wordt per kostensoort kwalitatief beschreven hoe deze worden be"invloed door de 
verschillende opties. De kwantitatieve Trade Off volgt in § 6.3 . 

§6.2 Kwalitatieve Trade off 

Per kostensoort wordt beschreven hoe deze worden be"invloed door de verschillende opties. 
De opties uit tabel 4 welke voortkomen uit hetzelfde altematief voor de fysieke 
distributiestructuur worden tegelijk behandeld. De reden hiervoor is dat het kwalitatieve 
effect voor deze opties gelijk is. De omvang van het kwantitatieve effect verschilt echter wel. 
Dit verschil in kwantitatief effect voor opties met dezelfde fysieke distributiestructuur wordt 
in paragraaf 6.3 behandeld. 

§6.2.1 Transportkosten 
Ten eerste wordt nogmaals opgemerkt dat de opties geen invloed hebben op de kosten van het 
transport van de producent naar het centrale DC, het supply-traject. De distributie blijft via het 
centrale DC in Leiden verlopen. Alleen de transportkosten in het distributie-traject verschillen 
per optie, doordat de mate van decentralisatie varieert. 

Optie 1 en Optie 5: Aangepaste centrale structuur 
De transportkosten in het distributie-traject voor deze optie, komen overeen met de huidige 
transportkosten. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de huidige structuur en de aangepaste 
structuur beiden een centrale structuur hebben. 

Optie 2 en Optie 6: Verpakkingaltematief 
Voor de flatpacked producten zijn de transportkosten in het distributie-traject gelijk aan de 
transportkosten in het distributie-traject voor de flatpacked producten in de aangepaste centrale 
structuur. Voor de hangende producten veranderen de transportkosten door gebruik te maken 
van dozen voor het transport van hangende producten. Zoals is vermeld in § 5.4.1 ontbreekt 
concrete tarief-informatie voor het transport van deze dozen. Het gevolg van deze optie voor de 
transportkosten is geheel afbankelijk van welke tarief-structuur gehanteerd wordt. Indien de 
tarief-structuur niet zal wijzigen en een tarief/doos/afleveradres wordt gehanteerd, dan zal deze 
optie in vergelijking met de overige opties de hoogste transportkosten veroorzaken. Dit geldt in 
ieder geval voor de transportkosten van hangende producten. 

Optie 3 en Optie 7: Decentrale structuur 
Wanneer men decentraal producten bi j transporteurs op voorraad houdt, heeft dit een aantal 
gevolgen voor de transportkosten in het distributie-traject. De gevolgen worden zowel voor het 
DC-DC-traject als voor het traject van de fijnmazige distributiede beschreven. Voor beide 
trajecten geldt dat het totaal aantal stuks dat vervoerd wordt gelijk blijft. 

Gemiddeld zullen er eens per vier weken transportkosten worden gemaakt in het DC-DC -
traject wanneer de vraagvoorspelling, welke gelijk is aan de bestelgrootte (Q) zie ook § 5.4.2 
voor de volgende vier weken wordt aangeleverd. Er treden in dit traject ,ten opzichte van de 
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6. Economic Trade-off 

huidige situatie, echter schaalvoordelen op doordat de dagelijkse leveringen worden 
"samengevoegd" tot een levering eens per vier weken. Hierdoor wordt de vullingsgraad van de 
dozen beter. 

In het tweede traject, de fijnmazige distributie, hebben de altematieven beperkte invloed op de 
transportkosten. Mexx wenst namelijk een dagelijkse afleverfrequentie aan haar klanten, 
waardoor het aantal zendingen en het volume per zending in dit traject niet kan worden 
be1nvloed. Alleen de afstanden waarover getransporteerd wordt is langer bij een geringe mate 
van decentralisatie. Daamaast wordt het vraagpatroon net zo min als de locatie van de klanten 
befavloed door de mate van decentralisatie. Het is natuurlijk wel denkbaar dat het vraagpatroon 
iets verandert doordat het aantal "nee-verkopen " daalt als gevolg van een keuze voor een 
hogere fill-rate. 

Optie 4 en Optie 8: Regionale structuur 
In deze optie zijn de stromen in het DC-DC- traject veel dikker dan in de decentrale optie. Dit 
komt doordat hetzelfde aantal stuks over minder bestemmingen worden verdeeld. De lengte van 
dit traject is korter waardoor de hier te behalen besparingen groter zijn ten opzichte van de 
transportkosten in het DC-DC-traject voor de decentrale optie. 

Het traject van de fijnmazige distributie is ivoor deze optie in vergelijking met de decentrale 
structuur langer. Dit heeft tot gevolg dat de voordelen in het eerste traject ten opzichte van de 
decentrale structuur gedeeltelijk teniet worden gedaan door de nadelen, ten opzicht van de 
decentrale structuur, in het tweede traject. 

§6.2.2 Handlingkosten 

De handling-kosten worden voomamelijk befavloed door het aantal stuks dat een DC moet in
en out- handelen. Het soort activiteiten dat voor de in- en out-handlingmoet worden uitgevoerd 
zal voor de opties niet verschillen. 

Optie 1 en Optie 5: Aangepaste centrale structuur 
In de huidige structuur komen de goederen binnen in het centrale DC vanuit de productiecentra, 
nadat de inhandling heeft plaatsgevonden worden ze op voorraad gelegd of gereconditioneerd. 
Indien er een order binnenkomt worden de producten uit de voorraad genomen verpakt per 
afleveradres en opgehaald door de transporteur. Er treden alleen handlingkosten op in het 
centrale DC. Wat handlingkosten betreft, is deze optie het goedkoopste. 

Optie 2 en Optie 6: Verpakkingsaltematief 
Hoewel informatie over handling-ta.rieven ontbreekt, wordt het volgende opgemerkt. Naast de 
"reguliere "handling, ontstaan er door deze optie extra handling-activiteiten. Na het order
picken moeten de producten heel secuur worden ingepakt en ook het vouwen van de dozen 
brengt extra handlingtijd met zich mee. Hoewel de handlingstijd per stuk voor deze optie langer 
is, ondergaat een product bij een centrale structuur slechts een keer in- en out- handling. Op dit 
moment is het niet mogelijk om een uitspraak te doen hoe de totale handlingkosten van deze 
optie zich verhouden tot de overige opties. 

Optie 3 en Optie 7: Decentrale structuur 
Het belangrijkste effect op de handling kosten bestaat uit het feit dat niet het aantal stuks in het 
traject sterk verandert maar dat het aantal keer dat een stuk door een DC stroomt verandert. 
Door de decentralisatie wordt er een schakel tussengevoegd. Dit heeft tot gevolg dat ieder stuk 
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nu een keer meer in- en out-handeling ondergaat. Hoewel de totale veiligheidsvoorraad in dit 
altematief groter is dan bij het regionale altematief wordt het aantal stuks dat jaarlijks gehandeld 
moet worden niet be1nvloed. Het aantal stuks dat men namelijk uit de veiligheidsvoorraad moet 
nemen omdat de vrije voorraad niet aan de gehele vraag kan voldoen is namelijk niet continue 
voor iedere optie gelijk, maar gerniddeld genomen wel. 

De kosten in het "depot-depot"-traject zijn voor beide opties gelijk. Echter de tarieven voor de 
handling in het distributietraject zullen stijgen omdat men de schaalvoordelen verliest. De dikke 
stroom door het centrale DC wordt namelijk opgedeeld in dunnere decentrale stromen. 

Optie 4 en Optie 8: Regionale structuur 
Voor deze optie geldt hetzelfde als voor de decentrale structuur. Het verlies aan schaalvoordeel 
zal alleen kleiner zijn omdat de regionale stromen dikker zijn dan de decentrale stromen. 

§6.2.3 Opslagkosten 

In § 5.4.1 is beschreven hoe de aangepaste methode van voorraadbeheersing functioneert. Deze 
methode in combinatie met de gehanteerde fill-rate bepaalt de benodigde veiligheidsvoorraad. 

Optie 1 en Optie 5: Aangepaste centrale structuur 
Een centrale structuur heeft de laagste opslagkosten in vergelijking met de overige opties. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de veiligheidsvoorraad, nodig om in een centrale structuur een 
beoogde fill-rate te realiseren, lager is dan bij andere structuren. Indien de vraag onafhankelijk is 
worden de afwijkingen in de vraag namelijk sterk gecompenseerd doordat de ene positieve 
afwijking wordt gecompenseerd door de andere negatieve afwijking. Bijlage 13 is bijgevoegd 
om aan te geven hoe deze veiligheidsvoorraad wordt bepaald. Naarmate de fill-rate stijgt zullen 
de opslagkosten ook stijgen. Daarom zullen deze kosten voor optie 1 hoger zijn dan voor optie 
5. 

Optie 2 en Optie 6: Verpakkingsaltematief 
De structuur in deze optie is gelijk aan de structuur in de eerste optie. Dit heeft tot gevolg dat de 
benodigde veiligheidsvoorraad voor de tweede optie gelijk is aan de veiligheidsvoorraad in de 
eerste optie. De opslagkosten in de tweede optie zullen hierdoor gelijk zijn aan de opslagkosten 
in de eerste optie. Ook voor dit altematief voor de fysieke distributiestructuur geldt dat de 
opslagkosten stijgen naarmate de fill-rate hoger is. 

Optie 3 en Optie 7: Decentrale structuur 
Bij dit altematief zou het aantal voorraadpunten van een naar zeven worden uitgebreid. Dit leidt 
dit tot een stijging in het aantal stuks dat nodig is voor de veiligheidsvoorraad. In de literatuur 
(6) zijn vuistregels geformuleerd die deze stijging benaderen. Een bekende vuistregel geeft aan 
dat deze stijging gelijk is aan de wortel van het nieuwe aantal voorraadpunten. Voor dit 
altematief zou dit betekenen dat de centrale veiligheidsvoorraad zou stijgen met een factor 
wortel zeven indien de decentrale depots direct bij de producenten bestellen en dus over een 
veiligheidsvoorraad moeten beschikken welke afwijkingen in de vraag gedurende drie a vier 
maanden moet opvangen. Er is echter sprake van een multi-echelon systeem waarbij de 
decentrale depots continue bij het centrale DC kunnen bestellen. De bestelgrootte Q is echter 
gelijk aan de vraagvoorspelling voor de komende vier weken waardoor er gemiddeld om de vier 
weken wordt besteld. Doordat de decentrale depots continue kunnen bestellen is het voldoende 
dat de decentrale veiligheidsvoorraad afwijkingen in de vraag gedurende vijf dagen kan 
opvangen. Hierdoor wordt de stijging van de veiligheidsvoonaad zoveel mogelijk beperkt. Ook 
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voor deze opties geldt dat naarmate de fill-rate stijgt het aantal stuks benodigd voor de 
veiligheidsvoorraad ook toeneemt. Daarom zullen deze kosten voor optie 3 hoger zijn dan voor 
optie 7. 

Optie 4 en Optie 8: Regionale structuur 
Dit alternatief zou een uitbreiding van een naar drie voorraadpunten betekenen. De hierboven 
beschreven effecten van decentralisatie gelden ook voor dit alternatief. De stijging van de 
veiligheidsvoorraad is echter kleiner omdat de afwijkingen in de vraag verder worden 
gecompenseerd doordat een grotere aantal vraaggevallen bij elkaar wordt geveegd dan in de 
decentrale optie. De benodigde veiligheidsvoorraad is voor beide opties dus kleiner dan in de 
decentrale optie. De opslagkosten voor optie 4 hoger zijn echter hoger dan voor optie 8. 

§ 6.2.4 Interestkosten 

Deze kosten worden sterk be"invloed door de benodigde veiligheidsvoorraad. Er kan 
simpelweg worden aangenomen dat de optie met de hoogste veiligheidsvoorraad, welke volgt 
uit het altematief met de hoogste fill-rate en het altematief voor de decentrale fysieke 
distributiestructuur, de hoogste interestkosten met zich meebrengt. Met betrekking tot optie 2 
en 6 kan worden gesteld dat de interestkosten hiervan hoger zijn dan bij de aangepaste 
centrale structuur, door de investering in de speciale dozen. De interestkosten voor beide 
opties zullen echter lager zijn dan bij de decentrale structuur als gevolg van d& lagere 
veiligheidsvoorraad. 

§ 6.2.5 Reconditioneringskosten 

Deze kosten worden veroorzaakt door het percentage van het aantal omgezette stuks dat 
reconditionering behoeft. Zowel het aantal omgezette stuks als het percentage dat 
reconditionering behoeft, is voor alle opties gelijk. Dit betekent ook dat de fill-rate voor deze 
kosten niet van invloed is. De kosten voor reconditionering zijn hierdoor voor de 
verschillende opties gelijk. 

§ 6.2.6 Kosten van de lost-sales 

De kosten van de lost-sales verschillen alleen voor opties met verschillende fill-rates . Deze 
kosten worden niet be"invloed door de fysieke distributiestuctuur. De fysieke 
distributiestructuur be"invloed namelijk de operationele kosten die gemaakt moeten worden 
om een bepaalde fill-rate te realiseren. De kosten van de lost-sales dalen indien de 
gerealiseerde fill-rate stijgt. Voor de opties 1,2,3 en 4 zijn deze kosten onderling gelijk maar 
lager dan de kosten voor de lost-sales voor de opties 5,6,7 en 8. 

§ 6.2. 7 Investering in het werkkapitaal 

De investering die nodig is om een bepaalde optie te realiseren wordt sterk be"invloed door de 
benodigde veiligheidsvoorraad. Er kan simpelweg worden aangenomen dat de optie met de 
hoogste veiligheidsvoorraad, welke volgt uit het alternatief met de hoogste fill-rate en het 
altematief voor de decentrale fysieke distributiestructuur, de hoogste investering behoeft. Met 
betrekking tot optie 2 en 6 kan worden gesteld dat de benodigde investering hiervan hoger is 
dan bij de aangepaste centrale structuur, als gevolg van de investering benodigd voor de 
speciale dozen. De benodigde investering in het werkkapitaal zal voor deze twee opties echter 
lager zijn dan voor de decentrale structuur als gevolg van de lagere veiligheidsvoorraad. 
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§ 6.3 Kwantitatieve Trade off 
Teneinde een keuze te kunnen maken uit de verschillende opties uit hoofdstuk 5, is iedere optie 
volgens het rekenmodel doorgerekend. Per optie zijn de bijbehorende operationele kosten 
berekend en is de hoogte van de investering in het werkkapitaal bepaald. In deze paragraaf 
worden optie 1 en optie 3 behandeld. Voor de overige opties wordt naar bijlage 16 verwezen. In 
paragraaf 6.3.3 volgt een overzicht van de totale kosten per optie. 

§ 6.3.1 Centrale structuur 

Optie 1; Aangepaste centrale structuur 

Operationele kosten october 1997-1998 
1 Transportkosten 
In deze optie is het centrale DC het laatste voorraadpunt voor de klant. De transportkosten zijn 
hierdoor gelijk aan de transportkosten voor de fijnmazige distributie. Deze kosten worden 
veroorzaakt door de hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten, te weten 
255.819 stuks. 

De transportkosten voor de fijnmazige distributie worden veroorzaakt in een proces dat start 
zodra er een order is geplaatst en eindigt zodra een order bij de klant is afgeleverd. Alvorens 
deze kosten te bepalen, wordt dit proces beschreven. Wanneer een klant een order wil 
plaatsen neemt deze contact op met het verkoopkantoor van de regio. Het verkoopkantoor is 
aangesloten op het informatiesysteem waarmee het centrale DC en Mexx International 
werken. Indien het product voorradig is kan de order worden ingevoerd. 

Wanneer er een stock-out is opgetreden dan is het niet mogelijk om de order in het systeem te 
plaatsen. Het verkoopkantoor kan dan zelf uit de NOOS-statistieken, welke wekelijks worden 
gedistribueerd, bepalen wat het eerstvolgende moment van levering is. Deze mogelijkheid 
wordt dan voorgelegd en indien de klant hiervan gebruik wil maken, maakt het 
verkoopkantoor zelf een aantekening hierover om de order na te plaatsen. Deze 
informatiestroom over mogelijke "lost-sales" is niet in procedures vastgelegd. 

Zodra de order in het systeem is ingevoerd rolt er in het desbetreffende DC een zogenaamde 
picking-ticket (=PickT) uit. Dit is als het ware een opdracht om een order te verzamelen. De 
NOOS-voorraad wordt op twee verschillende locaties opgeslagen. Het 
reconditioneringsbedrijf verzorgt de opslag voor de hangende producten terwijl de flatpacked 
producten in het centrale DC op voorraad worden gehouden. Indien een order uit zowel 
hangende als flatpacked stylen bestaat komt de picking- ticket voor de hangende stylen er bij 
het reconditioneringsbedrijf uit terwijl de picking-ticket voor flatpacked stylen in het centrale 
DC uit de printer rolt. Hierna worden de goederen gepicked, verpakt, door de transporteur 
opgehaald en af geleverd. De aflevering van hangend en flatpacked producten gebeurt niet per 
definitie gelijktijdig. De picking-ticket is tevens de factuur voor de klant. Samenvattend kan 
worden gezegd dat een order in een of twee picking-tickets resulteert, een picking-ticket 
meerdere dozen/stuks kan bevatten, maar een picking-ticket is bestemd voor een afleveradres. 
Voor de periode die als uitgangspunt dient, zijn de kosten berekend die ten laste komen van het 
centrale DC voor de fijnmazige distributie naar de overige landen. In tabel 7 is zichtbaar hoe de 
kosten zijn opgebouwd. 
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landen # orders # PickT kosten FP # Pick T kosten GOH transport-
per land FP GOH kosten 

Belgie 596 711 5.985 360 4.620,8 I0.605,8 
Denemarken 370 258 4.745 128 7.260,7 12.005,7 

Finland 716 94 14.428 128 40.044,6 54.472,6 
Frankrijk 1.093 194 16.255,75 386 42.7IO 58.965,75 

South 71 8 0 4 0 0 
Export 536 116 0 45 0 0 

Nederland 2.069 1.632 16.415 1.225 21.722,4 38.137,4 
Noorwegen 882 446 21.897 365 36.090,8 57.987,8 

Zweden 844 391 13.133 795 55.089,4 68.222,4 

totalen 7.176 3.850 92.858,75 3.436 207.538,7 

totale transportkosten 300.397,5 
fijnmazige distributie 

tabel 7: transportkosten voor de fijnmazige distributie bij een centrale aangepaste structuur voor 
gedurende de periode october 1997-1998 

T ·11 er 1 ustrat1e van d h d e met o e van b k . ere enmg vo 1gt h et on erstaan e voor ee d d b Id 

land orderno. PickT FP # dozen kosten FP PickT GOH # stuks kosten GOH 
Belaie !10. 1 0 0 0 1 1 0.8 

no. 2 1 2 14 1 17 13.6 

no. 59 633 1 10 70 0 0 0 

TOTAAL 711 855 5.985 360 5.776 4.621 

Op deze manier wordt berekend welke transportkosten voor de fijnmazige distributie naar de 
verschillende landen worden gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de tarieven in 
bijlage 3. 

Verder moet er worden opgemerkt dat voor Export en South klanten geen transportkosten 
zijn berekend. Ook in de decentrale optie zullen export klanten vanuit Nederland beleverd 
worden. South klanten betalen zelf de kosten voor tranport. Kosten voor deze klanten zullen 
dus geen invloed hebben op de vergelijking. Dit is de reden dat deze klanten verder buiten 
beschouwing blijven. 

2 Handlingkosten 
In deze optie is het centrale DC het laatste voorraadpunt voor de klant. De handlingkosten zijn 
hierdoor gelijk aan de handlingkosten gemaakt in het centrale DC. Deze kosten worden 
veroorzaakt door de hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten. 

Deze hoeveelheid is gelijk aan 255.819 stuks, welke in tabel 8 worden onderverdeeld naar de 
soort h di" d . . d d b d. D . . . § 4 2 3 ermeld. an mg 1e 1e er pro uct eno 1gt. e taneven z11n m .. V 

totaal # stuks FP GOH FG 
255,819 148375 46047 61397 

handlingtarief in NLG/stuks 0,97 0,42 0,32 
handlingskosten in NLG 143923,8 19339,7 19647,0 
Totale handlingskosten NLG 182910,5 

tabel 8: hand I ingkosten bij een aangepaste centrale slructuur voor periode october 1997-1998 
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3 Opslagkosten 
In deze optie is het centrale DC het enige voorraadpunt gereed product. De opslagkosten zijn 
hierdoor gelijk aan de opslagkosten gemaakt in het centrale DC. Zoals is vermeld in § 4.2.4 
wordt alleen de veiligheidsvoorraad in beschouwing genomen. De fill-rate in combinatie met de 
totale variantie bepaalt de hoogte van de veiligheidsvoorraad. De opslagkosten volgen uit de 
veiligheidsvoorraad. 

In § 5.4.1 en bijlage 13 is beschreven hoe de benodigde centrale veiligheidsvoorraad is 
berekend. Hierbij is voor optie 1 een fill-rate van 97% voor A-producten en een fill-rate van 
95% voor B- en C-producten gehanteerd. Zoals is vermeld worden er twee verschillende 
opslagtarieven gehanteerd. Met behulp van deze gegevens worden de totale opslagkosten in 
tabel 9 berekend. 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FP GOH+ FG 
64316 37625 26691 

tarief in NLG/dag 0,0026 0,007 
opslagkosten in NLG/jaar 35706,0 68195,9 

Totale opslagkosten NLG 103901,9 

tabel 9: jaarlijkse opslagkosten bij een aangepaste centrale structuur 

4 Rentekosten 
De rentekosten vallen uiteen in interest- en in risico- kosten welke over de investering in het 
werkkapitaal moeten worden berekend. Deze investering is in het onderstaande berekend en 
bedraagt voor de aangepaste centrale structuur NLG 1.889.097. 
Rentekosten= 8.22 %* NLG 2.162.813,83= NLG 177.783,3 

5 Reconditioneringskosten 
In alle opties vindt reconditionering plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn 
hierdoor gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze kosten 
worden veroorzaakt door de hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten, 
die worden gereconditioneerd. Deze hoeveelheid is gelijk aan 61.397 stuks. 
Reconditioneringskosten = 61.397 stuks* NLG 1,41 = NLG 86.569,8. 

6 Kosten van de lost-sales 
Voor optie 1 wordt een fill-rate van 97% voor A-producten en een fill-rate van 95% voor B- en 
C-producten gehanteerd. Aan de hand van figuur 18 uit hoofstuk 4 zijn de kosten van de lost
sales als gevolg van een stock-out bepaald. Deze berekening is in bijlage 15 bijgevoegd. Deze 
kosten bedragen voor optie l gedurende de periode october 1997-1998: NLG 573.095,0 

Totale operationele kosten bij een aangepaste centrale structuur october 1997-1998: NLG 
1.424.658 

Investering in werkkapitaal 
1 Transport-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is het centrale DC het laatste voorraadpunt voor de klant. De veiligheidsvoorraad 
wordt hier opgeslagen. Er is geen eenmalige investering nodig in het DC-DC-traject om deze 
producten naar het laatste voorraadpunt te vervoeren. 
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2 Handling-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is het centrale DC het laatste voorraadpunt voor de klant. De veiligheidsvoorraad 
wordt hier alleen in - gehandeld en wordt vervolgens opgeslagen. Deze veiligheidsvoorraad is 
gelijk aan 64.315 stuks, welke in tabel 10 worden onderverdeeld naar de soort handling die 
. d d b d. D . . . § 4 2 3 Id 1e er pro uct eno 1gt. e tar1even z1.1n m . . verme 

totaal # stuks FP GOH FG 
64,315 37624 11255 15436 

handlingtarief in NLG/stuks 0,49 0,21 0,16 
handlingskosten in NLG 18247,8 2363,6 2469,7 
Totale handlingskosten NLG 23081,0 

label 10: inveslering in handlingkoslen voor de veiligheidsvoorraad 

3 lnkoopprijs veiligheidsvoorraad 
De 64.315 stuks vertegenwoordigen een inkoopwaarde van NLG 2.118.421,6 

4 Reconditioneringskosten veiligheidsvoorraad 
In alle opties vindt reconditionering plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn 
hierdoor gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze kosten 
worden veroorzaakt door de hoeveelheid producten uit de veiligheidsvoorraad die 

d.. d d ~erecon 1t10neer moeten wor en. 
totaal # stuks veiligheidsvoorraad FG 

64316 15114 
reconditioneringstarief in NLG/stuk 1,41 

Totale reconditioneringskosten in NLG 21311,1 

label 11 : inveslering in recondilionerings-koslen voor de veiligheidsvoorraad 

otale Investering in werkkapitaal bij een aangepaste centrale structuur : NLG 2.162.814 

§ 6.3.2 Optie 3; Decentrale structuur 
1 Transportkosten 
In deze optie wordt er tussen het centrale DC en de klant een voorraadpunt geplaatst. De 
transportkosten vallen nu uiteen in twee elementen. Er zijn zowel maandelijkse transportkosten 
in het DC-DC-traject als dagelijkse transportkosten voor de fijnmazige distributie. De 
hoeveelheid producten die zich in het eerste traject bevindt, is gelijk aan de hoeveelheid 
bestemd voor de behoefte van distributiepunten verderop in de keten. Deze hoeveelheid is gelijk 
aan de totale afzet van NOOS producten, verrnindert met de afzet gerealiseerd op de 
Nederlandse markt. De hoeveelheid producten in het traject van de fijnmazige distributie is 
gelijk aan de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van de klanten. Een uitgebreidere 
beschrijving is in § 4.2.2, figuur 12 te vinden. 

Voor de periode die als uitgangspunt dient, zijn per land de kosten berekend voor het transport 
in het DC-DC-traject en de fijnmazige distributie in hetzelfde land. In tabel 12 is zichtbaar hoe 
de kosten zijn opgebouwd. 
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landen # orders # PickT kosten FP # Pick T kosten GOH transport-
per land FP GOH kosten 

Belgie 596 711 5.572.,9 360 4.134,6 9.707,5 
Denemarken 370 258 4.259,2 128 7.129,0 11.388,2 

Finland 716 94 13.381,8 128 38.870,0 52.251,8 
Frankrijk 1.093 194 15.367,5 386 42.316,0 57.683,5 

South 71 8 0 4 0 0 
Export 536 116 0 45 0 0 

Nederland 2.069 1632 16.415 1225 21.722.4 38.137,4 
Noorwegen 882 446 20.593,8 365 35.004 55.597,8 

Zweden 844 391 12.228,8 795 53.997,4 66.226,2 

totalen 7.176 3.850 87.819 3.436 203.173,4 
totale transportkosten 290.992,4 

tabel 12: transportkosten voor de periode october 1997-1998 bij een decentrale structuur 

Ter illustratie van de methode van berekening volgt het onderstaande voorbeeld. 

land orderno. PickTFP #dozen kosten FP PickTGOH #stuks kostenGOH 
DC-DC Flin. Dis DC-DC Flin. Dis 

Belaie 
maand 1 no. 1 0 0 0 0 1 1 - (0 75*1*0 8) 

no.48 1 2 - '075*2*7 0 0 0 0 

tot mnd 1 55 '86*22)/3( (63*0 25*7 561.9 28 1022 1022*0 25*0 8 817.6 

maand2 no.49 1 2 - '2*0 75*7 1 11 - (0 75*11 *0 8) 

TOT AALJiaar 596 711 855 5.985 360 5.776 4.621 

Op deze manier wordt berekend welke transportkosten er zijn gemaakt voor het transport in 
het DC-DC-traject naar de verschillende landen en de fijnmazige distributie in ditzelfde land. 
Voor de berekening van de transportkosten zijn er een aantal aannames gemaakt. De 
transporteurs in Scandinavie en Frankrijk bleken niet bereid om de kosten voor het gehele 
traject te splitsen. Men was wel bereid tot het maken van een schatting. Deze schatting geeft aan 
dat voor het traject "depot-depot" 25% van de gehele traject-prijs mag worden gerekend, terwijl 
dit voor het traject van de "fijnmazige distributie" 75% van de gehele traject-prijs bedraagt. 

Doordat in deze optie het traject DC-DC eenmaal per maand wordt afgelegd, in plaats van 
dagelijks, wordt de vullingsgraad van de dozen beter. Deze stijgt van het huidige gemiddelde 
van 22 stuks/doos naar 30 stuks/doos. Hierdoor wordt het aantal dozen kleiner. Voor het traject 
van de fijnmazige distributie verandert het aantal dozen en hangende stuks niet. Verder moet er 
worden opgemerkt dat voor Export en South klanten geen transportkosten zijn berekend. Ook 
in de decentrale optie zullen export klanten vanuit Nederland beleverd worden. South klanten 
betalen zelf de kosten voor tranport. Kosten voor deze klanten zullen dus geen invloed 
hebben op de vergelijking. Dit is de reden dat deze klanten verder buiten beschouwing 
blijven. 

2 Handlingkosten 
In deze optie is er na het centrale DC nog een voorraadpunt waar de goederenstroom doorheen 
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stroomt alvorens de klant is bereikt. Naast de handlingkosten gemaakt in het centrale DC, 
ontstaan er nu ook handlingkosten in de decentrale DC. Deze kosten worden veroorzaakt door 
de hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten. 

Deze hoeveelheid is gelijk aan 255.819 stuks. In tabel 13 wordt dit aantal onderverdeeld naar de 
soort handling die ieder product benodigt in het centrale DC. De tarieven zijn in § 4.2.3 
vermeld. Nadat de producten het centrale DC verlaten, bestaat de goederenstroom uit een dee! 
hangende producten en een dee! flatpacked producten. Ook in het decentrale DC ontstaan nu 
handlingkosten. 

totaal # stuks FP GOH FG 
255,819 148375 46047 61397 

handlingtarief in NLG/stuks 0,97 0,42 0,32 
handlinciskosten in NLG 143923,8 19339,7 19647,0 

handlinciskosten in centraal DC NLG 182910,5 
255,819 148375 107444 

handlingtarief in NLG/stuks 0,97 0,42 
handlingskosten in decentraal DC NLG 189050,2 

Totale Handlingkosten NLG 371960,8 

label 13: handlingkoslen bij een decenlrale strucluur 

3 Opslagkosten 
In deze optie wordt er zowel veiligheidsvoorraad in het centrale DC als in de decentrale DC's 
aangehouden. De opslagkosten worden daarom bepaald aan de hand van de totale 
veiligheidsvoorraad in het systeem. De fill-rate in combinatie met de totale variantie bepaalt de 
hoogte van de veiligheidsvoorraad. 

In§ 5.3.1 en bijlage 14 is beschreven hoe de benodigde decentrale veiligheidsvoorraad is 
berekend. Hierbij is een fill-rate van 97% voor A-producten en een fill-rate van 95% voor B- en 
C-producten gehanteerd. Zoals is vermeld worden er twee verschillende opslagtarieven 

gehanteerd. Met behulp van deze gegevens worden de totale opslagkosten in tabel 14 berekend. 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FP GOH+ FG 
74537 43604 30933 

tarief in NLG/dag 0,0026 0,007 
opslagkosten in NLG/jaar 41380,3 79033,4 

Totale opslagkosten NLG 120413,8 

label 14: jaarlijkse opslagkoslen bij een decentrale slrucluur 

4 Rentekosten 
De rentekosten vallen uiteen in interest- en in risico- kosten welke over de investering in het 
werkkapitaal moeten worden berekend. Deze investering is in het onderstaande berekend en 
bedraagt voor de decentrale structuur: Rentekosten= 8.22 %* NLG 2.563.671= NLG 210.734 

5 Reconditioneringskosten 
In alle opties vindt reconditionering alleen plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten 
zijn hierdoor in alle opties gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale 
DC. Deze kosten worden veroorzaakt door de hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte 
van de klanten, die worden gereconditioneerd. Deze hoeveelheid is gelijk aan 61 .397 stuks. 
Reconditioneringskosten = 61.397 stuks* NLG 1,41 = NLG 86.569,8. 
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6 Kosten van de lost-sales 

~g3r1~PrA~e~t~ii~dit/h~~Jti~;~t~~t~~JJ~~ ~~~~ir'a,P~~?N~J;i~tio~~~cr!!-rate van 95% voor B- en 
L-producten gemuueerd. A-an ae nano van nguur 'i ~ mr hoorsmK 4 ZIJn de kosten van de lost-
sales als gevolg van een stock-out bepaald. Deze berekening is in bijlage 15 bijgevoegd. Deze 
kosten bedragen voor op tie 3 gedurende de periode october 1997-1998: NLG 573.095,0 

Totale operationele kosten bij een decentrale structuur october 1997-1998: 
NLG 1.653.765 

Investering in werkkapitaal 
1 Transport-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is de veiligheidsvoorraad opgeslagen in zowel het centrale DC als in de decentrale 
DC's. De veiligheidsvoorraad in het centrale DC bedraagt 64.316 stuks. Dit aantal stuks hoeft 
niet getransporteerd te worden. De overige 10.221 stuks moeten eenmalig naar de decentrale 
DC' s worden vervoerd. Hiermee gaat een eenmalige investering gepaard. In tabel 15 is 
weergegeven hoe deze investering is bepaald, waarbij de tarieven uit bijlage 3 zijn gebruikt. 

land # stuks # FP # dozen kosten FP #GOH kosten GOH 
Belaie 1719 1006 34 58 .7 705 141.0 

Frankriik 1525 892 30 101 J. 625 312 .6 

Denemarken 1667 975 33 104 .8 683 316 J. 

Zweden 1739 1017 34 196 .7 713 499 J. 

Noorweaen 1216 711 24 1512 499 373 .9 

Finland 2491 1457 49 440B 1021 7915 
totaal 10221 202 1053 3 2434 2 

tabel 15: investering om veiligheidsvoorraad te vervoeren naar decentrale DC's 

2 Handling-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is de veiligheidsvoorraad opgeslagen in zowel het centrale DC als in de decentrale 
DC' s. De veiligheidsvoorraad in het centrale DC bedraagt 64.316 stuks. Dit aantal stuks wordt 
een keer gehandeld omdat het in het centrale DC blijft. De overige 10.221 stuks worden in
gehandeld in de decentrale DC' s en worden vervolgens opgeslagen. Hiermee gaat een 
eenmalige investering gepaard. In tabel 16 is worden de producten onderverdeeld naar de soort 
handling die ieder product benodigt. De tarieven zijn in § 4.2.1 vermeld. 

totaal # stuks FP GOH FG 
74537 43604 13044 17516 

handlingtarief in NLG/stuks 0,97 0,42 0,32 
handlingskosten in NLG 42296,0 5478,5 5605,2 

handlin~skosten in centraal DC NLG 53379,7 
10221 5979 4242 

handlingtarief in NLG/stuks 0,485 0,21 
handlingskosten in decentraal DC NLG 3790,7 

Totale Handlingkosten NLG 57170,4 

Tabel 16: investering in handl ingskosten voor decentrale veiligheidsvoorraad 

3 Inkoopprijs veiligheidsvoorraad 
De 72.794 stuks vertegenwoordigen een inkoopwaarde van NLG 2.478,314,9 
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4 Reconditioneringskosten veiligheidsvoorraad 
In alle opties vindt reconditionering plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn 
hierdoor gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze kosten, in 
tabel 17 af gebeeld, worden veroorzaakt door de hoeveelheid producten uit de 
veiligheidsvoorraad die gereconditioneerd moeten worden. 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FG 
74537 17516 

reconditioneringstarief in NLG/stuk 1,41 

Totale reconditioneringskosten in NLG 24697,8 

label 17: investering in reconditionerings-kosten voor de decentrale veiligheidsvoorraad 

Totale Investering in werkkapitaal bij decentrale structuur: NLG 2.563.671 

§ 6.3.4 Overzicht van kosten van de opties 

Nu alle kosten zijn berekend worden de opties in tabel 18 op bladzijde 51 met elkaar 
vergeleken. Hoe de kosten van de opties zich onderling verhouden is in tabel 19 
weergegeven. 

Optie 1 Optie 3 Optie 4 
Ooerationele kosten 
Totaal in% 101.8% 118.2% 115.7% 

lnvestering in werkkapitaal 
Totaal in% 115.0% 136.4% 128.9% 

Optie 5 Optie 7 Optie 8 
Ooerationele kosten 
Totaal in% 100% 116% 113% 

lnvestering in werkkapitaal 
Totaal in% 100% 117% 111% 

tabel 19: verhouding tussen de kosten van de opties 

50 



6. Economic Trade-off 

Optie 1 Optie 3 Optie 4 
Ooerationele kosten 
transportkosten 300398 290992 273186 
handlingkosten 182911 371961 371960.8 
opslagkosten 103902 120414 114276.5 
interestkosten 177783 210734 199195.7 
reconditkosten 86570 86570 86569.8 
kosten lost-sales 573095 573095 573095 

Totaal 1424658 1653765 1618284 

lnvesterina in werkkaoitaal 
transportkosten 0 3487 1657 
handlingkosten 23081 57170 53041 
inkoopprijs 2118422 2478315 2345168 
reconditkosten 21311 24698 23439 

Totaal 2162813.8 2563671 2423305 

Optie 5 Optie 7 Optie 8 
Ooerationele kosten 
transportkosten 300398 290992 273186 
handlingkosten 182911 371961 371960.8 
opslagkosten 89619 103146 97863.15 
interestkosten 154549 180502 171656.3 
reconditkosten 86570 86570 86569.8 
kosten lost-sales 585214 585214 585214 

Totaal 1399260.5 1618385 1586450 

lnvesterina in werkkaoitaal 
transportkosten 0 2996 1318 
handlingkosten 19909 48830 45276 
inkoopprijs 1841873 2122912 2021610 
reconditkosten 18382 21156 20073 

Totaal 1880163 2195893 2088276 

tabel 18: overzicht kosten per optie 
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Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen 

§ 7.1 Inleiding 
De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek warden in dit hoofdstuk verwoord. De 
eerste paragraaf beschrijft de conclusies die naar aanleiding van dit onderzoek warden 
getrokken. In de tweede paragraaf warden aanbevelingen en onderwerpen voor verder 
onderzoek gepresenteerd. 

§ 7.2 Conclusies 
Uit de probleemstelling van het onderzoek volgen twee hoofdvragen; 
- Welke fysieke distributiestructuur wenst Mexx te realiseren? 
- Welke fill-rate wenst Mexx te realiseren? 
De huidige methode van voorraadbeheersing maakt het onmogelijk om deze vragen te 
beantwoorden. Daarom is een aangepaste methode van voorraadbeheersing beschreven, welke 
als uitgangspunt dient bij het beantwoorden van deze vragen. 

Nu de opties aan het evaluatie criterium zijn getoetst, kan ten aanzien van de eerste vraag 
geconcludeerd warden dat de aangepaste centrale structuur de minste operationele kosten met 
zich meebrengt. Decentralisatie veroorzaakt ten opzichte van een centrale structuur met 
dezelfde fill-rate, een stijging van de operationele kosten met 16 a 18%, terwijl dit percentage 
voor een regionale structuur 13 a 16 % bedraagt. De reden dat deze kosten zo sterk stijgen bij 
een grotere mate van decentralisatie is dat de besparingen op de transportkosten door 
decentralisatie gering zijn. Daamaast stijgen de handlingkosten sterk als gevolg van het feit 
dat producten nu tweemaal door een DC stromen. 

Voor de investering in het werkkapitaal geldt wederom dat de aangepaste centrale structuur 
tot de laagste investering leidt. De decentrale structuur behoeft ten opzichte van de centrale 
structuur met een gelijke fill-rate, een investering die 17 a 36 % hoger ligt. Voor een 
regionale structuur ligt dit percentage op 11 a 29 %. Deze investering is benodigd bedoeld om 
de gewenste veiligheidsvoorraad op de diverse voorraadpunten te installeren. 

Wanneer alleen dit criterium een rol speelt bij de keuze voor een optie, dan zal de aangepaste 
centrale structuur warden verkozen. Dit is een ongenuanceerde keuze daar Mexx niet heeft 
gedefinieerd aan welke logistieke parameters zij wil voldoen. De verschillende opties 
verschillen in de orderdoorlooptijd die binnen de structuur gerealiseerd wordt. Hier wordt aan 
voorbijgegaan indien alleen de kosten als evaluatie criterium dienen. Daarom moet er een 
discussie ontstaan tussen marketing en logistiek op basis waarvan Mexx afweegt hoeveel het 
haar "waard" is om een bepaalde orderdoorlooptijd te realiseren. Hierbij moet warden 
opgemerkt dat de orderdoorlooptijd door decentralisatie niet veel wordt verkort , terwijl hier 
we! degelijk kosten mee gepaard gaan. 

In paragraaf 4.2.7 is vermeld dat de "kosten van de lost-sales als gevolg van de 
orderdoorlooptijd" niet in de trade-off warden meegenomen. Dit heeft als reden dat het niet 
mogelijk is om per optie onderscheid in deze kosten aan te brengen. Desondanks moeten ook 
deze kosten warden betrokken in de keuze voor een fysieke distributiestructuur. Om een 
indruk van de omvang van deze kosten te geven; de stijging in de omzet als gevolg van een 
orderdoorlooptijd van drie a vijf dagen wordt voor 1999 geschat op NLG 2.230.000. Binnen 
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dit onderzoek zou dit betekenen dat de kosten van de lost-sales voor 1999 met dit bedrag 
dalen. Hoewel in de jaren na 1999 de ornzet ook zal stijgen ten opzichte van de omzet bij de 
huidige levertijd, worden deze schattingen buiten beschouwing gelaten omdat de kwaliteit 
hiervan dubieus is. Deze daling in de kosten compenseert gedeeltelijk het verschil tussen de 
opties voor de investering en de operationele kosten in 1999. Het is echter een probleem dat 
de opbrengst onzeker is. Ten eerste betreft het een schatting over de toekomst in de confectie, 
een branche gevoelig voor de conjuctuur. Ten tweede is het de vraag of deze opbrengsten veel 
zullen afnemen indien de orderdoorlooptijd bijvoorbeeld vier tot zes dagen bedraagt. Het is 
belangrijk dat Mexx zich dit realiseert bij het maken van de keuze omdat ook bij een 
decentrale structuur gebruik gemaakt moet worden van de relatief onbetrouwbare 
transporttijden van de hangende transporteurs in de fijnmazige distributie. De keuze voor een 
structuur zal op marketing-overwegingen gebaseerd moeten worden. In hoeverre is Mexx 
bereid om te betalen voor een kortere orderdoorlooptijd? Hierbij spelen ook aspecten als 
"corporate-image" en groei-strategie van de NOOS-collectie een rol. 

De tweede vraag is makkelijker om te beantwoorden. De kosten van een fill-rate volgen uit de 
benodigde veiligheidsvoorraad. Het aantal stuks veiligheidsvoorraad stijgt progressief bij een 
stijgende fill-rate. De kosten van de lost-sales als gevolg van een stock-out dalen lineair. 
Beide kosten soorten kunnen in een grafiek worden uitgezet, waama er een fill-rate kan 
worden gekozen. Deze keuze staat echter niet los van de structuur-keuze. Indien Mexx op 
basis van marketing-overwegingen besluit om te investeren in decentralisatie, teneinde een 
"betere" service te kunnen realiseren, dan zou een lage fill-rate hiermee niet stroken. 

Uit de vragenlijsten naar de verkoopkantoren is gebleken dat het voorkomen van stock-outs 
belangrijker wordt ervaren dan de orderdoorlooptijd. Dit is te verklaren door het feit dat de 
lost-sales als gevolg van stock-outs heel tastbaar zijn voor het Mexx personeel. Orders die 
niet worden geplaatst als gevolg van de "te lange "orderdoorlooptijd zijn nauwelijks 
waameembaar. 

Op basis van de huidige informatie kan geconcludeerd worden: implementeer de aangepaste 
methode van voorraadbeheer bij een centrale structuur en een fill-rate van 95% voor A
producten en 93% voor B- en C-producten. Dit komt overeen met de vijfde optie. Dit komt 
voort uit een aantal redenen. 
• door decentralisatie dalen de transporttijden slechts beperkt 
• de onbetrouwbaarheid in de fijnmazige distributie blijft onveranderd 
• de organisatorische complexiteit zal sterk toenemen doordat er op afstand 

samenwerking/coordinatie moet plaatsvinden van een goederenstroom die bij derden in 
opslag is 

• decentralisatie strookt momenteel niet met de visie/strategie 
• momenteel is Mexx druk bezig om een nieuw centraal DC in gebruik te nemen. Dit maakt 

dater waarschijnlijk binnen Mexx niet voldoende draagkracht zal zijn om te 
decentraliseren. 

• het implementeren van de aangepaste voorraadbeheersing zal een groot deel van de 
perceptie van problemen wegnemen 

• de kosten veroorzaakt door een hogere fill-rate zullen niet opwegen tegen de dating in de 
kosten van de lost-sales als gevolg van een stock-out. 
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§ 7.3 Aanbevelingen 

§ 7.3.1 Strategische aanbevelingen 

Het aantal aanbieders van hangend transport in de fijnmazige distributie is beperkt. Hierdoor 
verkeren de transporteurs in een machtspositie. Om de onbetrouwbaarheid in de levertijd te 
verminderen zijn er twee mogelijkheden. Momenteel heeft Mexx geen direct contact met de 
lokale transporteurs, contact verloopt via de Nederlandse transporteur. Hoewel het veel 
adminstratie met zich meebrengt zou Mexx de controle kunnen versterken indien Mexx direct 
contact heeft met de lokale transporteurs en betaling niet meer via Nederlandse transporteurs 
verloopt. Voor de lange termijn kan men ook denken aan samenwerking met andere 
kledingproducenten die dezelfde problemen ondervinden. 

Een andere oplossing om de machtspositie te doorbreken en de orderdoorlooptijd te 
verkorten, is het verpakkingsaltematief, optie twee. Door het ontbreken van informatie is deze 
optie niet meegenomen in de trade-off. Het is echter een van de weinige realistische 
mogelijkheden om de orderdoorlooptijd structureel te verkorten. Totdat deze mogelijkheid 
ontwikkeld is zal door middel van verscherpt toezicht, zoals hierboven is beschreven, de 
transporttijd moeten worden beheerst. 

§ 7.3.2 Organisatorische aanbevelingen 

De aangepaste methode van voorraadbeheersing is onder andere gebaseerd op voorspellingen. 
Het is belangrijk dat de verkoopkantoren worden gestimuleerd om juist te voorspellen. Het is 
denkbaar dat er regels worden ingevoerd welke aangeven dat een verkoopkantoor bij het 
afnemen niet meer dan bijvoorbeeld 20% (meer of minder) mag afwijken van de voorspelling 
die door hetzelf de verkoopkantoor is gemaakt. Wellicht is het toepassen van bonus sen of een 
beperkt NOOS- budget een mogelijkheid. 

Naast het stimuleren van juiste voorspellingen moet demotivering worden voorkomen. 
Momenteel voorspelt ieder land afzonderlijk en op basis van deze voorspelling wordt besteld. 
Indien een land echter te weinig voorspelt, wordt er een te kleine bestelling geplaatst. In het 
centrale DC wordt niet bijgehouden hoeveel de afzonderlijke landen hebben voorspelt en 
hoeveel ze hebben ontvangen. Er geldt "wie eerst komt wie het eerst maalt". Wanneer er 
weinig voorraad is kan het nu voorkomen dat een land dat een juiste voorspelling heeft 
gemaakt niet kan bestellen omdat een ander land veel meer heeft besteld dan dat land 
voorspelde. Het is belangrijk dat tot een bepaalde hoogte de voorraad per land wordt 
gereserveerd. 

Door gebruik van de aangepaste methode van voorraadbeheersing wordt het mogelijk om een 
bepaalde fill-rate te realiseren. Om deze fill-rate echter te handhaven is het noodzakelijk dat 
de fill-rate wordt gemonitored. Dit wordt mogelijk wanneer per sku de nee-verkopen worden 
geregistreerd. Sinds januari 1999 worden voor de Benelux de nee-verkopen op style/kleur
niveau geregistreerd. Teneinde de fill-rate te beheersen zal dit echter op sku-niveau moeten 
gebeuren. Anders is het mogelijk dat de fill-rate voor een bepaalde style/kleur acceptabel is 
terwijl de fill-rate voor een bepaalde sku van deze style/kleur veel lager is. Op deze wijze kan 
de veiligheidsvoorraad worden aangepast indien de vraag naar een bepaalde sku verandert. 

Behalve de fill-rate moet ook de voorspelfout en de levertijdafwijking op sku-niveau worden 
gemonitored. Beide factoren zijn van invloed op de benodigde veiligheidsvoorraad. lndien 
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7. Con clusies en aanbevelingen 

omstandigheden wijzigen is het van belang dat de veiligheidsvoorraad hierop inspeelt door 
een aanpassing op de voorspelfout en de levertijdafwijking. Wanneer de veiligheidsvoorraad 
niet op sku-niveau wordt vastgesteld is het mogelijk dat de fill-rate voor een bepaalde 
style/kleur acceptabel is terwijl de fill-rate voor een bepaalde sku van deze style/kleur veel 
lager is. 

§ 7.3.3 Operationele aanbevelingen 

Bij binnenkomst van producten in dozen wordt de inhoud van deze dozen niet geteld. 
Daamaast werkt het locatiesysteem in het centrale DC en het reconditioneringsbedrijf niet 
optimaal. Het gebeurt niet zelden dat dozen "kwijt" zijn. De procedure voor het "inboeken" 
van leveringen bestaat uit veel schakels, waardoor een grote kans op fouten aanwezig is. Dit 
leidt ertoe dat de voorraadpositie niet altijd correct is, met als gevolg dat er orders van klanten 
worden geaccepteerd die vervolgens vervallen omdat er geen voorraad meer blijkt te zijn. 

Behalve het feit dat dit dagelijkse problemen veroorzaakt, wordt de voorraadbeheersing ook 
belemmerd. Momenteel vinden in principe alleen voorraadtellingen plaats bij het sluiten van 
het boekjaar en in noodgevallen. Zolang er binnenkomende goederen niet steekproefsgewijs 
worden geteld verdient het de voorkeur om een roulerend tellingsysteem te gebruiken waarbij 
in ieder geval periodiek voor de A-producten wordt gecontroleerd of de voorraadposisties 
correct zijn. 

§ 7.4 Opmerkingen 

Tijdens het onderzoek zijn veel aannames gemaakt. Dit kwam vaak voort uit het ontbreken 
van informatie. Hoewel er inzicht is verkregen in de gevolgen van de verschillende opties op 
het evaluatie criterium, zal het noodzakelijk zijn om na een voorlopige keuze een 
gedetailleerd investeringsonderzoek te doen om deze keuze verder te onderbouwen. 

Tijdens het bepalen van de decentrale /regionale veiligheidsvoorraad is zoals vermeld voor 
alle voorraadpunten een gelijke fill-rate gehanteerd. Indien er wordt besloten om te 
decentraliseren dan verdient het de voorkeur om te simuleren hoe de onderlinge fill-rates op 
elkaar moeten worden afgestemd teneinde de totale veiligheidsvoorraad in het systeem te 
minimaliseren. De resultaten die in dit onderzoek zijn berekend zullen niet veel afwijken daar 
de extra veiligheidsvoorraad als gevolg van de decentralisatie beperkt is door het gebruik van 
(s,Q)-systemen in de overige voorraadpunten. 
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BIJLAGE 1: Definitielijst 

Consument: dit zijn de personen die de producten in de winkel kopen. 
Cyclusvoorraad: voorraad die de gemiddelde/ voorspelde vraag opvangt. 
Depot-depot traject: dit traject beg int bij het eerste voorraadpunt gereed product en eindigt bij het 
laatste voorraadpunt gereed product. 
Distributie-traject: in dit traject vindt de distributie tussen het eerste voorraadpunt gereed product en 
de klant plaats. 
Fijnmazige distributie-traject: dit traject begint bij het laatste voorraadpunt gereed product en 
eindigt bij de klant. 
Fill-rate : gedeelte van de vraag die direct uit voorraad leverbaar is. 
FG: goederen die liggend uit productie komen en hangend naar de klant gaan 
Forecast: voorspelling van de verwachte vraag in de projectie-periode. 
FP: goederen die liggend uit productie komen en liggend naar de klant gaan. 
GOH: goederen die hangend uit productie komen en hangend naar de klant gaan. 
Handling-kosten: dit zijn de periodieke kosten welke worden gemaakt voor de in-lout-handling van de 
goederen door het distributie-traject. Hierbij is eventueel reconditioneren inbegerepen . 
lnkoopprijs: de prijs die Mexx betaalt voor een product. 
lnvestering in werkkapitaal: dit zijn de kosten die eenmaal worden betaald om de 
veiligheidsvoorraad op te bouwen en naar de plaats van bestemming te brengen. 
Klant: de klanten van Mexx zijn winkeliers, retailers. 
Multi-echelon systeem:dit systeem ontstaat doordat decentrale/regionale DC's bij het centrale DC te 
Leiden bestellingen plaatsen en niet direct bij de producent. 
P1 criterium: dit criterium geeft de kans aan dater geen stock-out tijdens een ordercyclus optreedt. 
P2 criterium: deze maat geeft aan welk percentage van de vraag direct uit voorraad geleverd kan 
worden en is gelijk aan de fill-rate. 
Operationele kosten: dit zijn kosten die jaarlijks terugkeren en samenhangen met het aantal stuks 
dat wordt afgezet. 
Opslag-kosten: dit zijn de periodieke kosten die worden gemaakt om de goederen in het distributie
traject op te slaan. 
Ordercyclus: de tijd die verstrijkt tussen het binnenkomen van twee opeenvolgende orders. 
Orderdoorlooptijd Mexx: tijd die verstrijkt tussen het moment waarop de producten het DC verlaten 
en het moment waarop deze bij de klant aankomen. De tijd die verstrijkt tussen het plaatsen van de 
order en het verlaten van het DC is geen variabele. 
Opties: deze verschillen in de manier waarop de goederen na vertrek uit het centrale DC in Leiden 
naar de uiteindelijke klant stromen. 
(R,S) systeem het centrale DC te Leiden van Mexx bestelt eenmaal per maand voldoende om de 
voorraad tot S aan te vullen. S is gelijk aan de forecast voor de projectie-periode. 
Service: dit aspect valt uiteen in de fill-rate en de orderdoorlooptijd. 
Structuur: de manier waarop de goederen door het proces stromen. 
Supply-traject: in dit traject vindt de distributie tussen de producent en het eerste voorraadpunt 
gereed product. 
(s,Q) systeem: eventuele decentrale /regionale DC's zullen bestellingen plaatsen bij het centrale DC. 
De bestellingen kunnen in principe ieder moment worden geplaatst. Er wordt echter een variabele Q 
gehanteerd welke gelijk is aan de verwachte vraag van vier weken. Zodra s is bereikt wordt Q besteld 
en s is gelijk aan de vraag gedurende vijf dagen en zodoende de veiligheidsvoorraad voor vijf dagen. 
Hierdoor zal er gemiddeld om de vier weken vrije- en veiligheidsvoorraad warden vervoerd . 
Transportkosten deze kosten vallen uiteen in de transportkosten voor het "depot-depot" -traject en 
het traject van de "fijnmazige distributie". 
Veiligheidsvoorraad: voorraad die de afwijkingen in de vraag kan opvangen. 
Voorraadkosten: hieronder vallen de periodieke opslagkosten en de gederfde opbrengsten van de 
interest die warden veroorzaakt door het kapitaal dat de voorraad vertegenwoordigt. 
Voorspelperiode daar Mexx een periodiek bestelsysteem (R,S) hanteert moet er aan het begin van 
een ordercyclus voldoende voorraad zijn om de verwachte vraag gedurende de levertijd en de 
ordercyclus op te vangen. 
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83 Nl23 1 7o 30 .5 0_;;57 4 " 0 .0 G. o: j 975•\6 5 23 316 .6 0. 001 667 0.976909 
87 NM98BC 2a 35 ,, :·,J37 , ) 0 .0t. ( I 1.97 723 5 22309 01 0.001595 0.978504 
89 NW084 9z 55.5 ·, 16 1 0 QC ): 1 978-66 20 382.87 0.001457 0.979961 

90 NW570 1a 43.5 C -11 4 0 00 · :c 0. 980 17 19834 .53 0 .001418 0.981379 

91 NW570 9z 43.5 G -,'11 4 .:, 0.0U: :;:: ) 98 1 ", 52 19527 .32 0.001396 0.982775 

93 NI032B 9y 35 0 5 137 o or: !C · ') 982,359 18195.25 0.001301 0.984076 

88 Nl1 31 7o 2175 S '' 5G 3 ') 0~ ., ·~ l Q('..1 :~2 5 17862 .66 0.001277 0.985353 

96 NI031B 7o 26 l, .:.458 0 0,, j[, •.935,, 14 15531.67 0.001110 0.986464 

100 NI032B 7o 35 0.5 137 .: I 0 .0Gc. 9C .· J.986223 14940.96 0.001068 0.987532 

97 NW084 2i 56 .5 0.4 16 1 _'_ j ;- · . 7 ·3,: 0.00 !'.J::, 0.9<372 77 14035.26 0.001003 0.988535 

92 NG001 1a 35 0 .354 . ) a.on'= ·, ; :' 9(,8 ;93 13777.68 0.000985 0.98952 

99 NI03 1B 9y 26 0.4 458 . ! '._; _·. . ,G 0 Q(;_J.; . 0. ,,3 :,44 135 14.87 0.000966 0.990486 

101 NW085 2 i 56.5 0.46 11 L '.J . '.): ., 7 . . , j ~-- 0.00·.;3~· · 0 .990335 13208.44 0.000944 0.991431 

94 NW573 1a 35 0.3369 ' i 9 .-.~: ; · 0 .0C': IC . 0.99 1-139 11 897.62 0.000851 0.992281 
95 NW573 9z 35 0 .3369 ; t) C· () 1 iJ 992539 11 862.2 5 0.000848 0 .993129 

103 NW570 7m 43.5 0.44 14 ,Q 0.0J : :;=. :j 993:,53 11635.75 0.000832 0 .993961 
102 Nl131B 7o 26 0.11 169 0.0C ,..; ~ . 0.994219 11424.73 0 .000817 0.994778 
105 NW085 9z 56 .5 0 461 1 . ·.: L, ' ,.J 0.00;;7:; J. 904978 11202.42 0.000801 0 .995579 
104 NW570 2c 4 3. 5 0.44 14 0 00'.'. 7[ : ) 995762 11078.92 0.000792 0.996371 

98 Nl23 1B 7o 35 0.3486 ,o o oo::9c:: 0 9~•6 747 10980.9 0.000785 0.997156 
110 NW086 7m 74 G 4892 ·) 0 01: .. ',C j SS7 c39 9267.405 0. 000663 0.997819 
106 Nl231B 9y 35 0 .3486 ' 'J 0 .0• ; ;::. /. 9'.;8J78 8247 .876 0. 000590 0.998408 
109 Nl1 31B 9y 26 0.416 9 ' l ;', 0 0 c; •,: •.iC 0. ~9 868 8031 .995 0. 000574 0.998982 
107 NW573 2c 35 C: :; 3G9 ,, ') oc ) 91 19:J l\3 7145.649 0.000511 0.999493 
108 NW573 7m 35 C ~:JG 9 0 0 1 7086 .692 0.000507 
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BIJLAGE 4: Berekening risico-tarief 

In 1997 zijn er in totaal 261.466 stuks omgezet met een gemiddelde kostprijs van NLG 32,0. Hiervan 
zijn uiteindelijk 5.630 stuks in factory-outlets beland . In de factory outlet wordt 80% van de producten 
tegen de kostprijs verkocht. Uiteindelijk wordt de laatste 20% voor de helft van de kostprijs verkocht 
aan een voddenboer. 
De gederfde inkomsten bedragen aldus:1/5*5.630*32/2= 18.016 NLG 
De omzet zou moeten bedragen: 261.466 * 32= 8.366.912 NLG 
Het risico-tarief bedraagt: 18.016/8.366.912= 0,0021 
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BIJLAGE 5; Vragenlijst Opbrengsten 

Questionnnaire 

Denmark 

Current situation 

to: 

- The current delivery time officially amounts 4 to 5 days. In june 1998 the Leiden warehouse 
sent out the "distribution questionnaire". The Danish answers showed that in reality the 
average delivery time is between 7 and 10 days. 
- The turnover generated by NOOS-Woman, NOOS-Man and NOOS- Youth in Finland 
between January 1998 and mid- October 1998 totals up to 665 ,869 guilders. 
- This turnover was realised through the use of 10 retail points for Man , 25 retail points for 
Woman and 142 retailpoints for Youth. 
- This results in an average order amount/retail point of 3,762 guilders for this period. 
- The commercial plan for 1999 gives a target-turnover for Woman of 356.000 guilders. For 
Man the target-turnover amounts 108,000 guilders, while for Youth this is 330,000 guilders. 

What if ........ . 
- By creating a stock-point in Denmark the total delivery time can be shortened. This would 
result in a delivery-time between 2 and 4 days as opposed to the current delivery time 
between 4 and 5 days. 

Questions 

1) What has been the average delivery time during the past six months? What delivery time 
was realised most frequently? 
-average delivery time ........ ..... ....... ... ...................... .. .................................. .......... . 
-most frequent delivery time ............................................................... ............ .. .... ..... . 

2) Do you believe that shortening the total delivery time can increase the total turnover? 
YES/NO 

3) What do you consider the longest delivery time in days which is both realistic and 
competitive in the Danish market? 

4) If so, could you rank the causes for the increase in the turnover, in an increasing order (1= 
most, 4= least); 

a) the number of retail points 
b) the turnover at each retail point 
c) less lost-sa les s ince stock-outs in shops are replenished quicker 
d) different. namely ..... ... .. . 

5) The Commercial Plan for 1999 for Denmark is mentioned previously. Co uld you give an 
estimation of the increase in the turnover for 1999 if the delivery time would be shortened 
to 4 - 6 days? 
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Man Woman Youth 
Commerci al Plan 1999 I 08 ,000 356,000 330,000 
Estimation for I 999 
increase 111 percentage 

Thank you for your effort and your input. This information will give more insight in the 
question whether it's wise to decentralize or not. Could you please return this 
questionnaire by mail before Thursday 17th of December? 

If questions are unclear please do not hesitate to contact me by mail: 
j.ritzema@mexx.com or by phone at Mexx International , P&L department, extension 
144. 

Regards, Jessica Ritzema van Ikema 
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Bijlage 6: Lost-sales procedure 

Lost-sales procedure 

cc : week 52 

1. Hoeveel orders (i niti eel/repeat) zijn er voor Noos binnengekomen? 

Repeat-orders 

lnitiele orders 

2. In hoeveel gevallen kon er niet aan de gehele vraag worden vo ldaan i.v.m. een stock-out? 

Repeat 

lnitieel 

3. lndien de reden van deze stock-out bekend is, wat was hiervan de oorzaak? 

Leveringsproblemen traject producent-Mexx 

Forecast problemen 

Productieproblemen 

Anders 

4. Wat gebeurt er met de sty len waarvoor geen order kan worden gep laatst? 

Ontbrekende style vo lgt later 

Ontbrekende style wordt gecancelled 

Vervangende sty le 

Gehe le order vervalt 

Anders 

5. Opmerkingen? 
Procedure: Iedere vrijdagmiddag wordt er een nieuw formulier gemai ld . Retourneer het 
formul ier s.v.p iedere maandagochtend per ema il naar Jessica Ritzema, Mexx International. 
Bedankt! 
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Bijlage 8 : voorbeeld veiligheidsvoorraad 

Voorbeeld opslagfactor versus veiligheidsvoorraad 
Om het verschil in de methodes van voorraadbeheersing aan te geven, volgen hieronder twee 
voorbeelden. Het eerste voorbeeld simuleert de huidige bestelmethode waarbij de voorspelling wordt 
verhoogd met een opslagfactor. Er wordt in het voorbeeld voor de eenvoud uitgegaan van een levertijd 
van twee maanden. De economische startvoorraad bedraagt 50 stuks en er zijn geen uitstaande 
bestellingen . De opslagfactor bedraagt 1.2. De voorspelling in de kolom forecast is voor een periode van 
drie maanden , omdat de levertijd twee maanden bedraagt. De kolom vraag/3 maand geeft de werkelijke 
vraag in de voorspelperiode weer. In de onderstaande grafiek stelt de bovenste liJn de economische 
voorraad aan het eind van iedere maand voor, terwijl de onderste lijn de fysieke voorraad aan het eind 
van iedere maand voorstelt. 

Forecast Forecast*1,2 vraag/3 maan vraag/maand EV begin EV eind bestelling voorraad b voorraad e 

1 januari 
2 februari 
3 maart 
4 april 
5 mei 
6 juni 
7 juli 
8 augustus 
9 september 

30 36 23 10 50 40 0 50 
40 48 18 8 40 32 8 40 
20 24 18 5 40 35 0 32 
30 36 23 5 35 30 1 35 
40 48 32 8 31 23 17 30 
50 60 38 10 40 30 20 23 
70 84 41 15 50 35 34 13 
30 36 34 13 69 76 0 18 
40 48 31 13 76 63 0 39 
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In het tweede voorbeeld wordt de voorspelling niet meer verhoogd met een opslagfactor, er is echter een 
veiligheidsvoorraad van 12 stuks. De vrije startvoorraad bedraagt 38 stuks en er zijn geen uitstaande 
bestellingen. Op ieder bestelmoment wordt de gehele economische voorraad bekeken bij bepaling van 
de bestelgrootte. Dit voorbeeld geeft aan hoe er besteld moet warden , teneinde een gewenste fill-rate te 
realiseren . 
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1 januari 
2 februari 

3 maart 
4 april 

5 mei 

6 juni 

7 juli 

8 augustus 
9 september 

1 januari 

2 februari 

3 maart 

4 april 

5 mei 

6 juni 

7 juli 

8 augustus 

9 september 

Forecast vraag/3 maan voorspelfout voorspelfout' 2 

30 23 7 10.37 gemid. voorspelfout=10,22 
40 18 22 138.77 Standaarddeviatie voorspelfout=9 ,95 
20 18 2 67 .57 0=10 
30 23 7 10.37 fill-rate=0 ,95 
40 32 8 4.93 Gu(k)=( Q/9,95)'(1-0,95) 

50 38 12 3.17 Gu(k)= 0,050 geeft een k-waarde 1.25 
70 41 29 352.69 veilgheidsvoorraad:( k' 9,95)=12 stuks 

30 34 -4 202.21 
40 31 9 1.49 

92.00 791.56 

Forecast aangepaste F vraag/3 maand vraag/maand order-up-to E.V begin E.V eind bes telling 

30 20 23 10 32 50 40 0 
40 30 18 8 42 40 32 0 
20 10 18 5 22 32 28 0 
30 20 23 5 32 28 23 4 

40 30 32 8 42 27 19 15 
50 40 38 10 52 34 24 18 
70 60 41 15 72 42 27 30 
30 20 34 13 32 57 44 0 
40 30 31 13 42 44 31 0 
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Bijlage 9: Bepaling van de voorspelfout 

In tabel B.1 is voor twee A-producten weergegeven hoe de voorspelfout is berekend. De regel "total 
fore" geeft aan hoeveel er op het bestelmoment van iedere maand totaal is voorspeld voor de 
komende voorspel-periode. Deze voorspel-periode is gelijk aan de levertijd in maanden plus het order
interval van een maand. Op basis van deze voorspelling wordt een bestelling geplaatst. Om te 
voorkomen dat de voorspelfout wordt vertekend door de opslagfactor die Mexx hanteert, is deze niet 
in de totale voorspelling meegenomen. 

Op de regel "Actual" is de afzet welke is gerealiseerd tijdens de voorspel-periode weergegeven. De 
regel "dif" geeft ten slotte aan wat de maandelijkse voorspelfout in de vraag van de komende 
voorspelperiode is geweest. Per style/kleur combinatie is vervolgens bepaald wat de gemiddelde 
voorspelfout (= mean ForeE) en wat de standaarddeviatie van deze voorspelfout(= sd ForeE) is. 
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October total forec 

dif 

total forec 

dif 

Actual 

total forec 

dif 

Actual 

total forec 

dif 

Actual 

mean ForeE 

sd ForeE 

Tabel B.1: voorspelfouten 
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NW082 

1A 

-497 06 

1,321 .81 

NW280 

92 

-113 .94 

411.16 



Bijlage 10: Bepaling van de levertijdafwijking 
In de onderstaande tabel B.2 is de levertijdafwijking bepaald voor de NW082. De afwijking hoeft niet 
op kleur-niveau worden bepaald omdat een order voor een style meerdere kleuren kan bevatten, 
welke tegelijk binnenkomen. Er zijn in totaal elf bestellingen geplaatst. De kolom "week start" geeft 
aan in welke week een bestelling is geplaatst, "week in" geeft aan waneer de bestelling is 
binnengekomen, "real" geeft de gerealiseerde levertijd aan, "deal" geeft de verwachte levertijd aan en 
de kolom"error'' geeft aan wat de afwijking tussen de verwachte en de gerealiseerde levertijd is . Aan 
de hand van deze gegevens is bepaald wat de gemiddelde levertijdafwijking en de standaarddeviatie 
hiervan is . 

stvle cut week start week in real deal Error dif"2 Mean SD 
NW082 9709 36 46 10 8 2 1.00 
NW082 9710 41 51 10 8 2 1.00 
NW082 9711 45 57 12 8 4 1.00 
NW082 9712 49 61 12 8 4 1.00 
NW082 9801 54 61 7 8 -1 16.00 
NW082 9802 58 69 11 8 3 0.00 
NW082 9803 62 73 11 8 3 0.00 
NW082 9804 67 77 10 8 2 1.00 
NW082 9806 75 91 16 8 8 25.00 
NW082 9808 84 94 10 8 2 1.00 
NW082 711A 45 57 12 8 4 1.00 3.00 2.09 

Tabel 8. 2: levertijdafwijking 

De standaarddeviatie van de levertijdafwijking is berekend op dezelfde wijze als de voorspelfout. De 
standaardeviatie is nu echter in weken uitgedrukt, terwijl de standaarddeviatie van de voorspelfout in 
stuks is uitgedrukt. Om uiteindelijk een totale standaarddviatie te kunnen berekenen moeten beide 
instuks worden uitgedrukt. De gemiddelde vraag per week bedraagt 567 stuks 

* CTievertijdafwijking in stuks= CTJevertijdafwijking in weken µvraag/week NW 082 

CTJevertijdafwijking in stuks=2.09*567 stuks= 1.185,72 stuks 
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Bijlage 11: Bepaling van de totale variantie 
In de vorige bijlagen is weergegeven hoe de afzonderlijke varianties zijn bepaald. De methode van 
berekening is beargumenteerd in § 5.4.1. De variabelen zijn hierin oak benoemd 

ye: 
leur: 1A. 
2 
voorspelfout: 1.747.684 stuks 

2 
levertijdafwijking: 38.815 stuks 

✓ 2 2 
tot= cr voorspelfout+ cr levertijdafwijking =( 3.153.114)"0.5 stuks 

tabel B.3: berekening van totale variantie 

Deze totale variantie wordt uiteindelijk gebruikt om de hoogte van de veiligheidsvoorraad te 
berekenen. Er zijn verschillende methoden om veiligheidsvoorraden te bepalen. In het geval van Mexx 
wordt de fill-rate methode gebruikt om de veiligheidsvoorraad te bepalen. Voorwaarde voor gebruik 
van deze methode is echter dat de voorspelfout en de levertijdafwijking normaal verdeeld zijn. Daarom 
wordt in de volgende bijlagen getoetst of dit het geval is. 

Mexx bijlagen 



Bijlage 12: 
De Chi-kwadraat toets voor de voorspelfout en de levertijdafwijking 
Toetsing van hypothese; 

1) De verdeling van de voorspelfout van de NW082, kleur 1A is onbekend . 

2) HO: De voorspelfout is normaal verdeeld 

3) H 1: De voorspelfout is niet normaal verdeeld 

4) a =O 05 
NW082 

1A 

October total forec 2 719.40 
dlf 9,60 
Actual 19 .00 

November total forec ~2.98 
dlf 60.02 
Actual 03.00 

December totarforec 13.34 
dif 02.66 
Actual 16.00 

January .43.81 
30.19 

Actual 74.00 
February total forec 57.46 

dlf 56.54 
Actual t1i4 .00 

March total forec 29.77 
dlf 182.77 
Actual 47..00 

April 44.~5 
26 .15 

Actual 

May total forec 3,929.77 
dif 1,117.77 
Actual 2,812.00 

June total forec 3,929.77 
dif 248.77 
Actual 3,681.00 

mean ForeE -497 06 
sd ForeE 1,321 .81 

De standaardnormale verdeling worden in acht klassen gedeeld met ieder een gelijke kans . De 
klassenbreedtes warden als volgt bepaald ; 
p=-49706 c,=1 .321 ,81 
1 • klasse: 

2 • klasse: 

3 • klasse: 

4• klasse: 

5° klasse: 

6" klasse: 
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bovengrens is negatief oneindig 
ondergrens is ; ~t- 1,15*a= -2 .017,14 
bovengrens is ; ~L- 1,15*a= -2 .017 ,14 
ondergrens is ; p- 0,675*a= -1.383,99 
bovengrens is ; ~L - 0,675*a= -1 .383.99 
ondergrens is; ~L - 0,32*a= -1 .383,99 
bovengrens is ; p- 0,32*a= -1 .383.99 
ondergrens is ; p- 0 *a= -497 06 
bovengrens is ; ~L+ 0 *a= -497 06 
ondergrens is; p+ 0,32 *a= -74,08 
bovengrens is ; p+ 0,32 *a= -74 ,08 
ondergrens is; ~L + 0,675 *a= 395, 16 



7e klasse: 

se klasse: 

bovengrens is ; ~L+ 0,675 *a= 395, 16 
ondergrens is ; ~t+ 1, 15 *a= 1.023,02 
bovengrens is ; ~1+ 1, 15 *a= 1.023,02 
ondergrens is; positief oneindig 

klassen waargenomen frequentie verwachte frequentie 
x<-2 .017 ,14 
-2 .017 , 14<X <- 1.383,99 
-1.383,99<X<-920,04 
-920,04<X <-497 ,06 
-497,06<X<-74,08 
-74 ,08<X<395, 16 
395, 16<X<1.023,02 
1.023 ,02< X 

1 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
2 

1, 125=(1 /8 *9) 
1,125 
1,125 
1,125 
1,125 
1,125 
1,125 
1,1 25 

Daar Xo 2 = 7 ,89 bedraagt terwijl X 20_05, (8_2_1)= 11 , 07 grater is , is er geen red en om H0 te verwerpen. 

Daarom mag warden aangenomen dat de voorspelfout van de NW082, kleur 1A, normaal is verdeeld. 
Er moet echter wel warden opgemerkt dat negen waarnemingen erg weinig is om een conclusie op te 
baseren Zadra er meerdere waarnemingen voorhanden zijn moet opnieuw warden beoordeeld of de 
verdeling nog steeds normaal verdeeld is. Zie voor een uitgebreide uitwerking (X) bladzijde 444-449. 

Niet alleen afwijkingen in de vraag moeten door de veiligheidsvoorraad warden opgevangen, ook 
afwijkingen in de levertijd . In de onderstaande tabel is de levertijdafwijking bepaald voor de NW082. 
De afwijking hoeft niet op kleur-niveau warden bepaald omdat een order voor een style meerdere 
kleuren kan bevatten , welke tegelijk binnenkomen. Er zijn in totaal elf bestellingen geplaatst. De kolom 
"week start" geeft aan in welke week een bestelling is geplaatst, "week in" geeft aan waneer de 
bestelling is binnengekomen , "real " geeft de gerealiseerde levertijd aan , "deal" geeft de verwachte 
levertijd aan en de kolom"error" geeft aan wat de afwijking tussen de verwachte en de gerealiseerde 
levertijd is. Aan de hand van deze gegevens is bepaald wat de gemiddelde levertijdafwijking en de 
standaarddeviatie hiervan is . 

style cut week start week in real deal Error dif'2 Mean SD 
NW082 9709 36 46 10 8 2 1.00 
NW082 9710 41 51 10 8 2 1.00 
NW082 97 11 45 57 12 8 4 1.00 
NW082 9712 49 61 12 8 4 1.00 
NW082 9801 54 61 7 8 -1 16.00 
NW082 9802 58 69 11 8 3 0.00 
NW082 9803 62 73 11 8 3 0 00 
NW082 9804 67 77 10 8 2 1.00 
NW082 9806 75 9 1 16 8 8 25.00 
NW082 9808 84 94 10 8 2 1.00 
NW082 711 A 45 57 12 8 4 1.00 3.00 2.09 

Voor de levertijdafwijking moet warden bepaald of dit een stochast is, welke uit de normale verdeling 
afkomstig is . Daarom wordt opnieuw de Chi-kwadraat toets uitgevoerd . 

Toetsing van hypothese; 
1) De verdeling van de levertijdafwijking van de NW082, kleur 1 A is onbekend . 

2) HO: De levertijdafwijking is normaal verdeeld 

3) H 1 De levertijdafwijking is niet normaal verdeeld 

4) a =O 05 

De standaardnormale verdeling warden in acht klassen gedeeld met ieder een gelijke kans . De 
klassenbreedtes warden als volgt bepaald ; 
p= 3,00 a = 2,09 
1 e klasse bovengrens is negatief oneindig 

ondergrens is; ~1 - 1, 15*cr= 0, 60 
2 • klasse: bovengrens is; ~1 - 1, 15*cr= 0,60 
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3 • klasse: 

4° klasse: 

s• klasse: 

6° klasse: 

1• klasse: 

a• klasse: 

klassen 
X < 0,60 
0,60 <X< 1,59 
1,59<X<2,33 
2,33<X<3,00 
3,00<X<3,67 
3,67<X<4,41 
4,41 <X<5,40 
5,40< X 

ondergrens is ; p- 0,675*er= 1,59 
bovengrens is ; ~l - 0,675*er= 1,59 
ondergrens is; ~t - 0 ,32*er= 2,33 
bovengrens is; ~t- 0 ,32*er= 2,33 
ondergrens is; p- 0 *er= 3,00 
bovengrens is ; ~t+ 0 *er= 3,00 
ondergrens is ; ~t+ 0,32 *cr= 3,67 
bovengrens is ; ~l + 0,32 *er= 3,67 
ondergrens is; ~t+ 0,675 *er= 4,41 
bovengrens is; p+ 0,675 *cr= 4,41 
ondergrens is ; ~l+ 1, 15 *er= 5,40 
bovengrens is ; p+ 1, 15 *er= 5,40 
ondergrens is; positief oneindig 

waargenomen frequentie 
1 
0 
4 
0 
2 
3 
0 

verwachte frequentie 
1,375=(1 /8*11) 
1,375 
1,375 
1,375 
1,375 
1,375 
1,375 
1,375 

Daar X o 2 = 10, 16 bedraagt terwijl X 2 o.os. (a-2. 1)= 11 ,07 grater is , is er geen reden om H0 te verwerpen. 
Daarom mag warden aangenomen dat de levertijdafwijking van de NW082 , kleur 1A, normaal is 
verdeeld . Er moet echter wel warden opgemerkt dat negen waarnemingen erg weinig is om een 
conclusie op te baseren Zadra er meerdere waarnemingen voorhanden zijn moet opnieuw warden 
beoordeeld of de verdeling nag steeds normaal verdeeld is. 
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Bijlage 13: Bepaling van de centrale veiligheidsvoorraad 

In§ 5.3.1 is beargumenteerd waarom de veiligheidsvoorraden op basis van de fill -rate warden 
berekend . Hoe wordt met behulp van deze methode de veiligheidheidsvooraden bepaald? 

Voor de style NW 082, kleur 1A zijn de volgende gegevens bekend: 

NW 082, kleur 1A 

µ voorspelfout -497,06 

CTvoorspelfout 1.322 

~llevertijdafwijking 1.701 

CTlevertijdafwijking 1.185 

CTtotaal 1.775 

Q 1.094 

Deze gegevens warden gebruikt in de formule die de k-waarde berekend; 

Gu (k)=( 0/CT tot)*( 1-service-graad) 

Gu (k)= verwachte aantal dat tekort is bij standaard-normale verdeling , bepalend voor de k-waarde 
Q= gemiddelde bestelgrootte. Bij Mexx is er geen sprake van een optimale bestelgrootte waardoor 
men de gemiddelde bestelgrootte moet hanteren 
CT tot = totale standaarddeviatie gedurende levertijd en review-periode 
service-graad= fill-rate . 

Gu (k)=( 1.094/1 . 775)*( 1-0.97)= 0,018. Met behulp van tabel B1 uit Appendix B (15) wordt voor deze 

Gu (k) waarde de bijbehorende k-waarde gevonden, k= 1, 70. 
De benodigde veiligheidsvoorraad bestaat uit: 
# stuks v.v. NW082, kleur 1A= 1,70 * CT tot= 1,70* 1.775= 3 .018 stuks 

Mexx bijlagen 



Bijlage 15: Bepaling van de Lost-sales 

Lost sales 
s t y I e styleprice s a I es revenue 9 7 % /9 5 % 9 5 % /9 3 % 

N W O 8 2 5 6 . 5 2 3 6 4 8 1 3 3 6 1 1 2 3 0 3 0 3 6 30941.5 
N W O 8 3 5 6 . 5 2 0 5 5 9 1 1 6 1 5 8 3 5 2 6 3 4 5 . 2 2 6 8 9 9 .8 
N W 2 8 0 1 0 9 1 0 5 0 5 1145045 2 5 9 7 0 . 1 2 6 5 1 6 .8 
N M O 3 1 6 5 1 3 7 5 9 894335 2 0 2 8 3 . 9 2 0 7 1 0 .9 
N w 2 0 2 1 0 9 9 3 4 1 1 0 1 8 1 6 9 2 3 0 9 2 5 2 3 5 7 8 . 7 
N w 2 0 2 1 0 9 8 3 2 1 906989 2 0 5 7 0 . 9 2 1 0 0 4 .0 
N w 0 8 2 5 6 . 5 1 5 2 4 1 8 6 1 1 1 6 5 1 9 5 3 0 5 1 9 9 4 1 .6 
N w 0 8 3 5 6 . 5 1 2 5 9 3 711504 . 5 1 6 1 3 7 . 2 1 6 4 7 6 .9 
N M 2 0 1 1 2 2 6 5 3 0 796660 1 8 0 6 8 . 6 1 8 4 4 9 .0 
N M 2 0 1 1 2 2 6 2 2 1 758962 1 7 2 1 3 . 6 1 7 5 7 6 .0 
N w 0 8 3 5 6 5 1 0 6 5 0 601725 1 3 6 4 7 . 4 1 3 9 3 4 .7 
N W O 8 2 5 6 5 1 0 6 8 7 603815.5 1 3 6 9 4 . 8 1 3 9 8 3 .1 
N W O 8 0 6 5 8 8 4 4 574860 1 3 0 3 8 1 1 3 3 1 2 .5 
NM 0 3 1 6 5 7 4 5 1 484315 1 0 9 8 4 5 1 1 2 1 5 . 7 
N M O 5 2 D 6 5 7 0 7 6 459940 1 0 4 3 1 6 1 0 6 5 1 .2 
NM0520 6 5 6 3 7 0 414050 9 3 9 0 8 9 5 8 8 . 5 
NW 2 0 1 1 0 9 4 0 9 1 445919 1 0 1 1 3 6 1 0 3 2 6 5 
N W O 8 1 5 2 6 4 4 6 335192 7 6 0 2 3 7 7 6 2 . 3 
N W O O 1 6 1 6 9 2 0 422120 9 5 7 3 . 9 9 7 7 5 .4 
N M 2 0 1 1 2 2 3 7 4 3 456646 1 0 3 5 6 9 1 0 5 7 5 .0 
N w 2 0 1 1 0 9 3 7 4 6 408314 9 2 6 0 7 9 4 5 5 .7 
N W O O 1 6 1 6 3 4 4 386984 8 7 7 7 0 8 9 6 1 .7 
N W O O 3 5 2 6 3 2 6 328952 7 4 6 0 8 7 6 1 7 .8 
N M 8 3 B B 3 5 8 7 3 1 305585 6 9 3 0 8 7 0 7 6 .7 
NW 1 0 0 4 3 . 5 7 4 1 1 322378.5 7 3 1 1 7 7 4 6 5 . 6 
NM83BB 3 5 8 5 5 6 299460 6 7 9 1 . 9 6 9 3 4 .9 
N w 0 0 3 5 2 5 3 1 5 276380 6 2 6 8 .4 6 4 0 0 .4 
N W O O 4 6 1 4 4 1 6 269376 6 1 0 9 . 6 6 2 3 8 .2 
N W 1 0 0 4 3 5 7 1 8 2 3 1 2 4 1 7 7 0 8 5 . 7 7 2 3 4 .9 
N M 9 2 BA 3 5 8 6 0 1 301035 6 8 2 7 . 6 6 9 7 1 .3 
N W 2 8 0 1 0 9 3 0 9 1 336919 7 6 4 1 . 5 7 8 0 2 .3 
N W O o 5 6 5 4 5 4 3 295295 6 6 9 7 4 6 8 3 8 .4 
N M 9 2 B A 3 5 7 9 6 5 278775 6 3 2 2 . 7 6 4 5 5 .8 
N M O 5 2 D 6 5 4 1 1 4 267410 6 0 6 5 0 6 1 9 2 .7 
N M 9 7 BA 3 5 7 8 3 4 274190 6 2 1 8 . 7 6 3 4 9 .7 
NW 1 0 1 4 3 5 5 3 2 6 2 3 1 6 8 1 5 2 5 4 . 6 5 3 6 5 .2 
N M 9 7 BA 3 5 7 4 9 4 262290 5 9 4 8 . 8 6 0 7 4 .1 
N M 2 0 2 1 2 2 2 3 8 0 290360 6 5 8 5 . 5 6 7 2 4 .1 
NW 0 0 4 6 1 3 3 5 6 204716 4 6 4 3 . 0 4 7 4 0 .8 
N W O O 2 6 5 3 4 2 9 222885 5 1 6 1 . 5 5 2 7 2 .5 
N W O 8 0 6 5 3 3 1 1 2 1 5 2 1 5 4983 . 9 5091.1 
N M 2 0 2 1 2 2 1 8 6 5 227530 5 2 6 9 . 1 5382.4 
N M 2 2 1 5 2 4 2 0 5 218660 5 0 6 3 7 5 1 7 2 .6 
N M 2 2 1 5 2 4 1 4 5 215540 4 9 9 1 5 5 0 9 8 .8 
N M 8 1 BA 3 5 5 0 1 6 1 7 5 5 6 0 4 0 6 5 . 6 4 1 5 3 .0 
N W O O 2 6 5 2 7 8 0 180700 4 1 8 4 . 6 4 2 7 4 .6 
NM 0 5 3 6 5 2 7 0 4 1 7 5 7 6 0 4 0 7 0 . 2 4 1 5 7 .8 
N M 8 1 BA 3 5 4 5 9 3 1 6 0 7 5 5 3 7 2 2 . 7 3 8 0 2 .8 
N M 8 1 BA 3 5 4 5 0 1 1 5 7 5 3 5 3 6 4 8 2 3 7 2 6 .6 
N W O O 5 6 5 2 6 8 9 1 7 4 7 8 5 4 0 4 7 7 4 1 3 4 7 
N C O 2 1 3 5 4 9 8 3 1 7 4 4 0 5 4 0 3 8 9 4 1 2 5 . 7 
N W O 8 1 5 2 2 4 4 3 1 2 7 0 3 6 2 9 4 1 9 3 0 0 5 .2 
N M o o 2 5 2 4 2 2 4 219648 5 0 8 6 6 5 1 9 6 0 
N M 2 0 2 1 2 2 1 3 7 4 167628 3 8 8 1 9 3 9 6 5 .4 
N C O 2 1 3 5 4 5 5 7 1 5 9 4 9 5 3 6 9 3 6 3 7 7 3 . 0 
N M O 5 3 6 5 2 1 3 7 1 3 8 9 0 5 3 2 1 6 7 3 2 8 5 .9 
N M O O 2 5 2 3 8 1 3 1 9 8 2 7 6 4 5 9 1 7 4 6 9 0 4 
N W 2 8 0 1 0 9 1 2 9 2 140828 3 2 6 1 3 3 3 3 1 4 
N IO 3 2 3 0 . 5 3 1 6 3 96471.5 2 2 3 4 1 2 2 8 2 .1 
N IO 3 2 3 0 . 5 2 7 5 1 8 3 9 0 5 5 1 9 4 3 . 1 1 9 8 4 .9 
N M 2 2 1 5 2 2 0 9 4 108888 2 5 2 1 6 2 5 7 5 . 8 
N M 9 7 BA 3 5 2 8 0 4 9 8 1 4 0 2 2 7 2 7 2 3 2 1 6 
N M O 5 3 6 5 1 4 9 0 9 6 8 5 0 2 2 4 2 8 2 2 9 1 1 
N IO 3 1 2 1 7 5 3 7 3 7 8 1 2 7 9 7 5 1 8 8 2 3 1 9 2 2 7 
N w 0 8 0 6 5 1 3 7 5 8 9 3 7 5 2 0 6 9 7 2 1 1 4 .2 
N W O 8 1 5 2 1 0 9 9 5 7 1 4 8 1 3 2 3 4 1 3 5 1 . 9 
N W O 8 4 5 6 5 1 3 3 2 7 5 2 5 8 1 7 4 2 8 1 7 8 0 .3 
N IO 3 1 2 1 7 5 2 7 0 8 5 8 8 9 9 1 3 6 4 0 1 3 9 3 . 3 

I 573094.5 585213.41 



Bijlage 16: Trade-off van opties 

Optie 4: Regionale structuur 
1 Transportkosten 
In deze optie wordt er tussen het centrale DC en de klant een voorraadpunt geplaatst. De 
transportkosten vallen nu uiteen in twee elementen. Er zijn zowel maandelijkse transportkosten in het 
DC-DC-traject als dagelijkse transportkosten voor de fijnmazige distributie. De hoeveelheid producten 
die zich in het eerste traject bevindt, is gelijk aan de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van 
distributiepunten verderop in de keten . Deze hoeveelheid is gelijk aan de totale afzet van NOOS 
producten, vermindert met de afzet gerealiseerd in de regio die door het centrale DC wordt beleverd. 
De hoeveelheid producten in het traject van de fijnmazige distributie is gelijk aan de hoeveelheid 
bestemd voor de behoefte van de klanten . 

Voor de periode die als uitgangspunt dient, zijn per regio de kosten berekend voor het transport in het 
DC-DC-traject en de fijnmazige distributie in dezelfde regio. In tabel 1 is zichtbaar hoe de kosten zijn 
opgebouwd. 

landen # orders # PickT FP kosten FP # Pick T kosten GOH transport-
per regio GOH kosten 

Denemarken 2.812 1.189 45.482,2 1416 121 .277 , 1 166.759,3 

Frankrijk 1.093 194 15.367 ,5 386 42.316,0 57 .683,5 

Nederland 2.665 2.343 22.400 1.585 26.343.2.4 48.743,2 
South 71 8 0 4 0 0 
Export 536 116 0 45 0 0 

totalen 7.176 3.850 87.819 3.436 203.173,4 

totale transportkosten 273.186,0 

tabel 1: transportkosten bij een regionale structuur 

Ter illustratie van de methode van berekening volgt het onderstaande voorbeeld . 

land rdem PickTF #dozen kosten FP PickTGOH #stuks kosten GOH 
DC-DC Fijn. Dis DC-DC Fijn. Dis 

Belgie 

rnaand 1 no. 1 0 0 0 0 1 1 - (0,8*1 *0,8) 

no. 48 1 2 - (0,8*2*7) 0 0 0 0 
tot rnnd 1 55 (86*22)/30 (63*0,2*7) 590.3 28 1022 (1022*0,2*0,8) 943.2 

rnaand 2 no. 49 1 2 - (2*0,8*7) 1 11 - (0,8*11 *0,8) 

TOTAALJjaar 596 711 855 5.985 360 5.776 4.621 

Op deze manier wordt berekend welke transportkosten er zijn gemaakt voor het transport in het 
DC-DC-traject naar de regio en de fijnmazige distributie in dezelfde regio . 

Voor de berekening van de transportkosten zijn er een aantal aannames gemaakt. De transporteurs in 
Scandinavie en FrankriJk bleken niet bereid om de kosten voor het gehele traject te splitsen. Men was 
wel bereid tot het maken van een schatting . Deze schatting geeft aan dat voor het traject "depot-depot" 
20% van de gehele traject-prijs mag warden gerekend , terwijl dit voor het traject van de "fijnmazige 
distributie" 80% van de gehele traject-prijs bedraagt. 



Doordat in deze optie het traject DC-DC eenmaal per maand wordt afgelegd, in plaats van dagelijks, 
wordt de vullingsgraad van de dozen beter. Deze stijgt van het huidige gemiddelde van 22 stuks/doos 
naar 30 stuks/doos. Hierdoor wordt het aantal dozen kleiner. Voor het traject van de fijnmazige 
distributie verandert het aantal dozen en hangende stuks niet. Verder moet warden opgemerkt dat 
voor Export en South klanten geen transportkosten zijn berekend. Ook in de regionale optie zullen 
export klanten vanuit Nederland beleverd warden . South klanten betalen zelf de kosten voor 
transport . Kosten voor deze klanten zullen dus geen invloed hebben op de vergelijking . Dit is de 
reden dat deze klanten verder buiten beschouwing blijven. 

2 Handlingkosten . 
In deze optie is er na het centrale DC nog een voorraadpunt waar de goederenstroom doorheen 
stroomt alvorens de klant is bereikt. Naast de handlingkosten gemaakt in het centrale DC, ontstaan er 
nu ook handlingkosten in de regionale DC. Deze kosten warden veroorzaakt door de hoeveelheid 
producten bestemd voor de behoefte van de klanten . 

Deze hoeveelheid is gelijk aan 255.819 stuks. In tabel 2 wordt dit aantal onderverdeeld naar de soort 
handling die ieder product benodigt in het centrale DC. De tarieven zijn in§ 4.2.3 vermeld . Nadat de 
producten het centrale DC verlaten , bestaat de goederenstroom uit een deel hangende producten en 
een deel flatpacked producten. Ook in het regionale DC ontstaan nu handlingkosten. 

totaal # stuks FP 
255.819 148375 

handlingtarief in NLG/stuks 0.97 

handlingskosten in NLG 143923.8 
handlingskosten in centraal DC 

255.819 148375 

handlingtarief in NLG/stuks 0.97 

handlingskosten in decentraal DC 
Totale Handlingkosten 

tabel 2: handlingkosten bij een regionale structuur 

3 Opslagkosten 

GOH FG 
46047 61397 

0.42 0.32 

19339.7 19647.0 

NLG 182910.5 
107444 

0.42 

NLG 189050.2 
NLG 371960.8 

In deze optie wordt er zowel veiligheidsvoorraad in het centrale DC als in de regionale DC's 
aangehouden . De opslagkosten warden daarom bepaald aan de hand van de totale 
veiligheidsvoorraad in het systeem. De fill-rate in combinatie met de totale variantie bepaalt de hoogte 
van de veiligheidsvoorraad. 

In§ 5.4 .1 en bijlage 14 is beschreven hoe de benodigde regionale veiligheidsvoorraad is berekend. 
Hierbij is een fill -rate van 97% voor A-producten en een fill-rate van 95% voor B- en C-producten 
gehanteerd. Zoals is vermeld warden er twee verschillende opslagtarieven gehanteerd. Met behulp van 
deze gegevens warden de totale opslagkosten in tabel 3 berekend . 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FP GOH+ FG 
70738 41382 29356 

tarief in NLG/dag 0.0026 0.007 
opslagkosten in NLG/jaar 39271.3 75005.3 

Totale opslagkosten NLG 114276.5 
taoeI j: aar1IIKse o s1a IKosten 01 een re p g g 1ona1e structuur 

4 Rentekosten 
De rentekosten vallen uiteen in interest- en in risico- kosten welke over de investering in het 
werkkapitaal moeten warden berekend . Deze investering is in het onderstaande berekend en bedraagt 
voor de aangepaste centrale structuur NLG. 
Rentekosten= 8.22 %* NLG 2.423.305= NLG 199.196 

5 Reconditioneringskosten 
In alle opties vindt reconditionering alleen plaats in het centrale DC . De reconditioneringskosten zijn 
hierdoor in alle opties gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze 
kosten warden veroorzaakt door de hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten, 
die warden gereconditioneerd. Deze hoeveelheid is gelijk aan 61 .397 stuks . 



Reconditioneringskosten = 61 .397 stuks* NLG 1,41 = NLG 86.569,8. 

6 Kosten van de lost-sales 
Voor optie 4 wordt een fill-rate van 97% voor A-producten en een fill-rate van 95% voor B- en C
producten gehanteerd. Aan de hand van figuur 18 uit hoofstuk 4 zijn de kosten van de lost-sales als 
gevolg van een stock-out bepaald . Deze berekening is in bijlage 15 bijgevoegd . Deze kosten bedragen 
voor optie 4 gedurende de periode october 1997-1998: NLG 573.095,0 

Totale operationele kosten bij een regionale structuur october 1997-1998: 
NLG 1.618.284 

lnvestering in werkkapitaal 
1 Transport-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is de veiligheidsvoorraad opgeslagen in zowel het centrale DC als in de regionale DC's. 
De veiligheidsvoorraad in het centrale DC bedraagt 64.315 stuks. Dit aantal stuks hoeft niet 
getransporteerd te warden . De overige 6.423 stuks moeten eenmalig naar regionale DC's warden 
vervoerd . Hiermee gaat een eenmalige investering gepaard. In tabel 4 is weergegeven hoe deze 
investering is bepaald , waarbij de tarieven uit bijlage 3 zijn gebruikt 

land # stuks # FP # dozen kosten F #GOH kosten GOH 

Frankrijk 1874 1096 37 124.2 768 384.2 

Denemarken 4549 2661 89 286.1 1865 862 .6 

totaal 6423 125 410.3 1246.8 

tabel 4 : investering om veiligheidsvoorraad te vervoeren naar de regionale DC 's 

2 Handling-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is de veiligheidsvoorraad opgeslagen in zowel het centrale DC als in de regionale DC's. 
De veiligheidsvoorraad in het centrale DC bedraagt 64.315 stuks. Dit aantal stuks wordt een keer 
gehandeld omdat het in het centrale DC blijft. De overige 6.423 stuks warden in- gehandeld in de 
regionale DC's en warden vervolgens opgeslagen. Hiermee gaat een eenmalige investering gepaard. 
In tabel 5 is warden de producten onderverdeeld naar de soort handling die ieder product benodigt De 
tarieven zijn in § 4.2.3 vermeld . 

totaal # stuks FP GOH FG 
70738 41382 12379 16623 

handlingtarief in NLG/stuks 0.97 0.42 0.32 
handlingskosten in NLG 40140.3 5199.2 5319.5 

handlingskosten in centraal DC NLG 50659.0 
6422 3757 2665 

handlingtarief in NLG/stuks 0.485 0.21 
handlingskosten in decentraal DC NLG 2381.8 

Totale Handlingkosten NLG 53040.8 

tabel 5 investering in handling-kosten voor de regionale veiligheidsvoorraad 

3 lnkoopprijs veiligheidsvoorraad 
De 70.738 stuks vertegenwoordigen een inkoopwaarde van NLG 2.345.168. 

4 Reconditioneringskosten veiligheidsvoorraad 
In alle opties vindt reconditionering plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn hierdoor 
gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze kosten , in tabel 6 
afgebeeld , warden veroorzaakt door de hoeveelheid producten uit de veiligheidsvoorraad die 
gereconditioneerd moeten warden . 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FG 
70738 16623 

reconditioneringstarief in NLG/stuk 1.41 

Totale reconditioneringskosten in NLG 23439.0 

tabel 6: investering in reconditionerings-kosten voor de regionale veiligheidsvoorraad 



Totale lnvestering in werkkapitaal bij regionale structuur: NLG 2.423.305 

Optie 5; Aangepaste centrale structuur 
Operationele kosten october 1997-1998 
1 Transportkosten 
In deze optie is het centrale DC het laatste voorraadpunt voor de klant. De transportkosten zijn hierdoor 
gelijk aan de transportkosten voor de fijnmazige distributie. Deze kosten worden veroorzaakt door de 
hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten, te weten 255.819 stuks. 

De transportkosten voor de fijnmazige distributie worden veroorzaakt in een proces dat start zodra 
er een order is geplaatst en eindigt zodra een order bij de klant is afgeleverd. Alvorens deze kosten 
te bepalen , wordt dit proces beschreven. Wanneer een klant een order wil plaatsen neemt deze 
contact op met het verkoopkantoor van de regio. Het verkoopkantoor is aangesloten op het 
informatiesysteem waarmee het centrale DC en Mexx International werken . lndien het product 
voorradig is kan de order worden ingevoerd. 

Wanneer er een stock-out is opgetreden dan is het niet mogelijk om de order in het systeem te 
plaatsen . Het verkoopkantoor kan dan zelf uit de NOOS-statistieken, welke wekelijks worden 
gedistribueerd, bepalen wat het eerstvolgende moment van levering is . Deze mogelijkheid wordt 
dan voorgelegd en indien de klant hiervan gebruik wil maken, maakt het verkoopkantoor zelf een 
aantekening hierover om de order na te plaatsen. Deze informatiestroom over mogelijke "lost-sales" 
is niet in procedures vastgelegd. 

Zodra de order in het systeem is ingevoerd rolt er in het desbetreffende DC een zogenaamde 
picking-ticket (=PickT) uit. Dit is als het ware een opdracht om een order te verzamelen. De NOOS
voorraad wordt op twee verschillende locaties opgeslagen. Het reconditioneringsbedrijf verzorgt de 
opslag voor de hangende producten terwijl de flatpacked producten in het centrale DC op voorraad 
worden gehouden . lndien een order uit zowel hangende als flatpacked stylen bestaat komt de 
picking- ticket voor de hangende stylen er bij het reconditioneringsbedrijf uit terwijl de picking-ticket 
voor flatpacked stylen in het centrale DC uit de printer rolt. Hierna worden de goederen gepicked, 
verpakt, door de transporteur opgehaald en afgeleverd. De aflevering van hangend en flatpacked 
producten gebeurt niet per definitie gelijktijdig. De picking-ticket is tevens de factuur voor de klant. 
Samenvattend kan worden gezegd dat een order in een of twee picking-tickets resulteert , een 
picking-ticket meerdere dozen/stuks kan bevatten, maar een picking-ticket is bestemd voor een 
afleveradres. 
Voor de periode die als uitgangspunt dient, zijn de kosten berekend die ten laste komen van het 
centrale DC voor de fijnmazige distributie naar de overige landen. In tabel 7 is zichtbaar hoe de kosten 
zijn opgebouwd. 

landen # orders # PickT FP kosten FP # Pick T kosten GOH transport-
per land GOH kosten 

Belgie 596 711 5.985 360 4 620 ,8 10 605 ,8 
Denemarken 370 258 4.745 128 7.260,7 12005,7 

Finland 716 94 14.428 128 40.044 ,6 54.472 ,6 
Frankrijk 1.093 194 16.255,75 386 42.710 58.965,75 

South 71 8 0 4 0 0 
Export 536 116 0 45 0 0 

Nederland 2 069 1.632 16.415 1.225 21 .722 ,4 38 .137,4 
Noorwegen 882 446 21 .897 365 36.090,8 57 987,8 

Zweden 844 391 13.133 795 55.089,4 68 222,4 

totalen 7 176 3.850 92.858,75 3.436 207.538 ,7 
totale transportkosten 300.397,5 
fijnmazige distributie 

tabel 7 transportkosten voor de f11nmaz1ge d1stributie bij een centrale aangepaste structuur 
voor gedurende de periode october 1997-1998 



Ter illustratie van de methode van berekening volgt het onderstaande voorbeeld . 

land orderno. PickT FP # dozen kosten FP PickT GOH # stuks kosten GOH 
Belgie no. 1 0 0 0 1 1 0.8 

no. 2 1 2 14 1 17 13.6 

no. 59 ,633 1 10 70 0 0 0 

TOTAAL 711 855 5.985 360 5.776 4 .621 
Op deze manier wordt berekend welke transportkosten voor de f1Jnmaz1ge d1stnbut1e naar de 
verschillende landen warden gemaakt Daarbij wordt gebruik gemaakt van de tarieven in bijlage 3. 

Verder moet er warden opgemerkt dat voor Export en South klanten geen transportkosten zijn 
berekend . Ook in de decentrale optie zullen export klanten vanuit Nederland beleverd warden . 
South klanten betalen zelf de kosten voor tranport. Kosten voor deze klanten zullen dus geen 
invloed hebben op de vergelijking . Dit is de reden dat deze klanten verder buiten beschouwing 
blijven . 

2 Handlinqkosten 
In deze optie is het centrale DC het laatste voorraadpunt voor de klant De handlingkosten zijn hierdoor 
gelijk aan de handlingkosten gemaakt in het centrale DC. Deze kosten warden veroorzaakt door de 
hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten . 

Deze hoeveelheid is gelijk aan 255.819 stuks, welke in tabel 8 warden onderverdeeld naar de soort 
handling die ieder product benodigt De tarieven zijn in § 4.2.3 vermeld . 

tabel 8: handlingkosten bij een aangepaste centrale structuur voor periode october 

3 Opslagkosten 
In deze optie is het centrale DC het enige voorraadpunt gereed product De opslagkosten zijn hierdoor 
gelijk aan de opslagkosten gemaakt in het centrale DC. Zoals is vermeld in § 4.2.4 wordt alleen de 
veiligheidsvoorraad in beschouwing genomen. De fill-rate in combinatie met de totale variantie bepaalt 
de hoogte van de veiligheidsvoorraad . De opslagkosten volgen uit de veiligheidsvoorraad 

In § 5.4.1 en bijlage 13 is beschreven hoe de benodigde centrale veiligheidsvoorraad is berekend . 
Hierbij is voor optie 1 een fill-rate van 95% voor A-producten en een fill-rate van 93% voor B- en C
producten gehanteerd. Zoals is vermeld warden er twee verschillende opslagtarieven gehanteerd. Met 
behulp van deze gegevens warden de totale opslagkosten in tabel 9 berekend . 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FP GOH+ FG 
55475 32453 23022 

tarief in NLG/dag 0.0026 0 .007 
opslagkosten in NLG/jaar 30797.8 58821 .5 

Totale opslagkosten NLG 89619.3 

tabel 9: jaarlijkse opslagkosten bij een aangepaste centrale structuur 

4 Rentekosten 
De rentekosten vallen uiteen in interest- en in risico- kosten welke over de investering in het 
werkkapitaal moeten warden berekend. Deze investering is in het onderstaande berekend en bedraagt 
voor de aangepaste centrale structuur NLG 1.889.097. 
Rentekosten= 8.22 %* NLG 1.880.163= NLG 154.549 

5 Reconditioneringskosten 
In alle opties vindt reconditionering plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn hierdoor 
gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze kosten warden 



veroorzaakt door de hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten, die warden 
gereconditioneerd. Deze hoeveelheid is gelijk aan 61 .397 stuks. 
Reconditioneringskosten = 61.397 stuks* NLG 1,41 = NLG 86.569,8. 

6 Kosten van de lost-sales 
Voor optie 5 wordt een fi ll-rate van 95% voor A-producten en een fill-rate van 93% voor B- en C
producten gehanteerd. Aan de hand van figuur 18 uit hoofstuk 4 zijn de kosten van de lost-sales als 
gevolg van een stock-out bepaald. Deze berekening is in bijlage 15 bijgevoegd. Deze kosten bedragen 
voor optie 5 gedurende de periode october 1997-1998: NLG 585.214 

Totale operationele kosten bij een aangepaste centrale structuur october 1997-1998: NLG 
1.399.261 

lnvestering in werkkapitaal 
1 Transport-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is het centrale DC het laatste voorraadpunt voor de klant. De veiligheidsvoorraad wordt 
hier opgeslagen. Er is geen eenmalige investering nodig in het DC-DC-traject om deze producten naar 
het laatste voorraadpunt te vervoeren. 

2 Handling-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is het centrale DC het laatste voorraadpunt voor de klant. De veiligheidsvoorraad wordt 
hier alleen in - gehandeld en wordt vervolgens opgeslagen. Deze veiligheidsvoorraad is gelijk aan 
55.475 stuks, welke in tabel 10 warden onderverdeeld naar de soort handling die ieder product 
benodigt. De tarieven zijn in§ 4.2.3 vermeld. 

totaal # stuks FP GOH FG 
55475 32453 9708 13314 

handlingtarief in NLG/stuks 0.49 0.21 0.16 

handlingskosten in NLG 15739.6 2038.7 2130.2 

Totale handlingskosten NLG 19908.6 
. . 

tabel 1 O: investenng in handlingkosten voor de ve1l1ghe1dsvoorraad 

3 lnkoopprijs veiligheidsvoorraad 
De 55.475 stuks vertegenwoordigen een inkoopwaarde van NLG 1.841.873 

4 Reconditioneringskosten veiligheidsvoorraad 
In alle opties vindt reconditionering plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn hierdoor 
gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze kosten warden 
veroorzaakt door de hoeveelheid producten uit de veiligheidsvoorraad die gereconditioneerd moeten 
warden. 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FG 
55475 13037 

reconditioneringstarief in NLG/stuk 1.41 

Totale reconditioneringskosten in NLG 18381.6 
tabel 11: investenn g in recondItIonenngs-Kosten voor de ve iligheidsvoorraad 

otale lnvestering in werkkapitaal bij een aangepaste centrale structuur : NLG 1.880.163 

Optie 7; Decentrale structuur 
1 Transportkosten 
In deze optie wordt er tussen het centrale DC en de klant een voorraadpunt geplaatst. De 
transportkosten vallen nu uiteen in twee elementen . Er zijn zowel maandelijkse transportkosten in het 
DC-DC-traject als dagelijkse transportkosten voor de fiJnmazige distributie. De hoeveelheid producten 
die zich in het eerste traject bevindt, is gelijk aan de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van 
distributiepunten verderop in de keten. Deze hoeveelheid is gelijk aan de totale afzet van NOOS 
producten, vermindert met de afzet gerealiseerd op de Nederlandse markt. De hoeveelheid producten 



in het traject van de fijnmazige distributie is gelijk aan de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van de 
klanten . Een uitgebreidere beschrijving is in§ 4.2.2, figuur 12 te vinden. 

Voor de periode die als uitgangspunt dient, zijn per land de kosten berekend voor het transport in het 
DC-DC-traject en de fijnmazige distributie in hetzelfde land. In tabel 12 is zichtbaar hoe de kosten zijn 
opgebouwd. 

landen # orders # PickT FP kosten FP # Pick T kosten GOH transport-
per land GOH kosten 

Belgie 596 711 5.572. ,9 360 4.134,6 9.707,5 
Denemarken 370 258 4.259,2 128 7.129,0 11.388,2 

Finland 716 94 13.381 ,8 128 38.870,0 52.251 ,8 
Frankrijk 1.093 194 15.367,5 386 42.316,0 57.683,5 

South 71 8 0 4 0 0 
Export 536 116 0 45 0 0 

Nederland 2.069 1632 16.415 1225 21.722.4 38.137,4 
Noorwegen 882 446 20.593,8 365 35.004 55.597,8 

Zweden 844 391 12.228,8 795 53.997,4 66.226,2 

totalen 7.176 3.850 87.819 3.436 203.173,4 

totale transportkosten 290.992,4 

tabel 12: transportkosten voor de periode october 1997-1998 bij een decentrale structuur 

Ter illustratie van de methode van berekening volgt het onderstaande voorbeeld. 

land ordemo. PickTFP #dozen kosten FP PickTGOH #stuks kosten GOH 
DC-DC Fijn. Dis DC-DC Fijn. Dis 

Belgie 
maand 1 no. 1 0 0 0 0 1 1 - (0,75*1*0,8) 

no.48 1 2 - (0,75*2*7 0 0 0 0 
tot mnd 1 55 (86*22)/3 (63*0,25*7) 561.9 28 1022 1022*0,25*0,8 817.6 

maand 2 no.49 1 2 - (2*0,75*7 1 11 - (0, 75*11 *0,8) 

TOTAAUjaar 596 711 855 5.985 360 5.776 

Op deze manier wordt berekend welke transportkosten er zijn gemaakt voor het transport in het 
DC-DC-traject naar de verschillende landen en de fijnmazige distributie in ditzelfde land. 

4.621 

Voor de berekening van de transportkosten zijn er een aantal aannames gemaakt. De transporteurs in 
Scandinavie en Frankrijk bleken niet bereid om de kosten voor het gehele traject te splitsen. Men was 
wel bereid tot het maken van een schatting. Deze schatting geeft aan dat voor het traject "depot-depot" 
25% van de gehele traject-prijs mag worden gerekend, terwijl dit voor het traject van de "fijnmazige 
distributie" 75% van de gehele traject-prijs bedraagt. 

Doordat in deze optie het traject DC-DC eenmaal per maand wordt afgelegd, in plaats van dagelijks, 
wordt de vullingsgraad van de dozen beter. Deze stijgt van het huidige gemiddelde van 22 stuks/doos 
naar 30 stuks/doos. Hierdoor wordt het aantal dozen kleiner. Voor het traject van de fijnmazige 
distributie verandert het aantal dozen en hangende stuks niet. Verder moet er word en opgemerkt dat 
voor Export en South klanten geen transportkosten zijn berekend. Ook in de decentrale optie zullen 
export klanten vanuit Nederland beleverd worden. South klanten betalen zelf de kosten voor 
tranport. Kosten voor deze klanten zullen dus geen invloed hebben op de vergelijking. Dit is de 
reden dat deze klanten verder buiten beschouwing blijven. 

2 Handlingkosten 
In deze optie is er na het centrale DC nog een voorraadpunt waar de goederenstroom doorheen 
stroomt alvorens de klant is bereikt. Naast de handlingkosten gemaakt in het centrale DC, ontstaan er 



nu ook handlingkosten in de decentrale DC. Deze kosten warden veroorzaakt door de hoeveelheid 
producten bestemd voor de behoefte van de klanten. 

Deze hoeveelheid is gelijk aan 255.819 stuks. In tabel 13 wordt dit aantal onderverdeeld naar de soort 
handling die ieder product benodigt in het centrale DC. De tarieven zijn in§ 4.2.3 vermeld. Nadat de 
producten het centrale DC verlaten, bestaat de goederenstroom uit een dee! hangende producten en 
een dee! flatpacked producten. Ook in het decentrale DC ontstaan nu handlingkosten. 

tabel 13: handlingkosten bij een decentrale structuur 

3 Opslagkosten 
In deze optie wordt er zowel veiligheidsvoorraad in het centrale DC als in de decentrale DC's 
aangehouden. De opslagkosten warden daarom bepaald aan de hand van de totale 
veiligheidsvoorraad in het systeem. De fill-rate in combinatie met de totale variantie bepaalt de hoogte 
van de veiligheidsvoorraad. 

In§ 5.3.1 en bijlage 14 is beschreven hoe de benodigde decentrale veiligheidsvoorraad is berekend. 
Hierbij is een fill-rate van 95% voor A-producten en een fill-rate van 93% voor B- en C-producten 
gehanteerd. Zoals is vermeld warden er twee verschillende opslagtarieven gehanteerd. Met behulp van 
deze gegevens warden de totale opslagkosten in tabel 14 berekend. 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FP GOH+ FG 
63848 37351 26497 

tarief in NLG/dag 0.0026 0.007 
opslagkosten in NLG/jaar 35446.2 67699.6 

Totale opslagkosten NLG 103145.8 

tabel 14: jaarlijkse opslagkosten bij een decentrale structuur 

4 Rentekosten 
De rentekosten vallen uiteen in interest- en in risico- kosten welke over de investering in het 
werkkapitaal moeten warden berekend. Deze investering is in het onderstaande berekend en bedraagt 
voor de decentrale structuur: Rentekosten= 8.22 %* NLG 2.195.893= NLG 180.502 

5 Reconditionerinqskosten 
In alle opties vindt reconditionering alleen plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn 
hierdoor in alle opties gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze 
kosten warden veroorzaakt door de hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten, 
die warden gereconditioneerd. Deze hoeveelheid is gelijk aan 61 .397 stuks. 
Reconditioneringskosten = 61.397 stuks* NLG 1,41 = NLG 86.569,8. 

6 Kosten van de lost-sales 
Voor optie 7 wordt een fill-rate van 95% voor A-producten en een fill-rate van 93% voor B- en C
producten gehanteerd. Aan de hand van figuur 18 uit hoofstuk 4 zijn de kosten van de lost-sales als 
gevolg van een stock-out bepaald. Deze berekening is in bijlage 15 bijgevoegd. Deze kosten bedragen 
voor optie 3 gedurende de periode october 1997-1998: NLG 585.214 

Totale operationele kosten bij een decentrale structuur october 1997-1998: 
NLG 1.618.385 



lnvestering in werkkapitaal 
1 Transport-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is de veiligheidsvoorraad opgeslagen in zowel het centrale DC als in de decentrale DC's. 
De veiligheidsvoorraad in het centrale DC bedraagt 55.475 stuks. Dit aantal stuks hoeft niet 
getransporteerd te warden . De overige 8.378 stuks moeten eenmalig naar de decentrale DC's warden 
vervoerd . Hiermee gaat een eenmalige investering gepaard. In tabel 15 is weergegeven hoe deze 
investering is bepaald , waarbij de tarieven uit bijlage 3 zijn gebruikt. 

land # stuks # FP # dozen kosten FP #GOH kosten GOH 
Belgie 1392 814 27 47 .5 571 114.1 

Frankrijk 1546 904 30 102.5 634 316.9 
Denemarken 1301 761 25 81 .8 533 246.7 

Zweden 1412 826 28 159.7 579 405.2 

Noorwegen 956 559 19 118.8 392 294.0 

Finland 2240 1310 44 396.4 918 711.8 
totaal 8373 173 906.8 2088.8 

tabel 15: investering in transportkosten voor de decentrale veiligheidsvoorraad 

2 Handling-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is de veiligheidsvoorraad opgeslagen in zowel het centrale DC als in de decentrale DC's. 
De veiligheidsvoorraad in het centrale DC bedraagt 55.475 stuks. Dit aantal stuks wordt een keer 
gehandeld omdat het in het centrale DC blijft. De overige 8.378 stuks warden in- gehandeld in de 
decentrale DC's en warden vervolgens opgeslagen. Hiermee gaat een eenmalige investering gepaard. 
In tabel 16 is warden de producten onderverdeeld naar de soort handling die ieder product benodigt. De 
tarieven zijn in § 4.2.3 vermeld. 

totaal # stuks FP GOH FG 
63848 37351 11173 15004 

handlingtarief in NLG/stuks 0.97 0.42 0.32 
handlingskosten in NLG 36230.5 4692.8 4801.4 

handlingskosten in centraal DC NLG 45724.7 
8373 4898 3475 

handlingtarief in NLG/stuks 0.485 0.21 
handlingskosten in decentraal DC NLG 3105.3 

Totale Handlingkosten NLG 48830.1 

Tabel 16: investering in handlingskosten voor decentrale veiligheidsvoorraad 

3 lnkoopprijs veiligheidsvoorraad 
De 63.848 stuks vertegenwoordigen een inkoopwaarde van NLG 2.122.912 

4 Reconditioneringskosten veiligheidsvoorraad 
In alle opties vindt reconditionering plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn hierdoor 
gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze kosten , in tabel 17 
afgebeeld , warden veroorzaakt door de hoeveelheid producten uit de veiligheidsvoorraad die 
gereconditioneerd moeten warden . 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FG 
63848 15004 

reconditioneringstarief in NLG/stuk 1 .41 

Totale reconditioneringskosten in NLG 21156.0 

Tabel 17 investering in reconditioneringskosten 

Totale lnvestering in werkkapitaal bij decentrale structuur: NLG 2.195.893 



Optie 8: Regionale structuur 
1 Transportkosten 
In deze optie wordt er tussen het centrale DC en de klant een voorraadpunt geplaatst. De 
transportkosten vallen nu uiteen in twee elementen. Er zijn zowel maandelijkse transportkosten in het 
DC-DC-traject als dagelijkse transportkosten voor de fijnmazige distributie. De hoeveelheid producten 
die zich in het eerste traject bevindt, is gelijk aan de hoeveelheid bestemd voor de behoefte van 
distributiepunten verderop in de keten . Deze hoeveelheid is gelijk aan de totale afzet van NOOS 
producten , vermindert met de afzet gerealiseerd in de regio die door het centrale DC wordt beleverd. 
De hoeveelheid producten in het traject van de fijnmazige distributie is gelijk aan de hoeveelheid 
bestemd voor de behoefte van de klanten . 

Voor de periode die als uitgangspunt dient, zijn per regio de kosten berekend voor het transport in het 
DC-DC-traJect en de fijnmazige distributie in dezelfde regio. In tabel 18 is zichtbaar hoe de kosten zijn 
opgebouwd. 

landen # orders # PickT FP kosten FP # Pick T kosten GOH transport-
per regio GOH kosten 

Denemarken 2.812 1.189 45.482,2 1416 121 .277,1 166.759,3 

Frankrijk 1.093 194 15.367,5 386 42.316,0 57.683,5 

Nederland 2.665 2.343 22.400 1.585 26.343.2.4 48 .743,2 
South 71 8 0 4 0 0 
Export 536 116 0 45 0 0 

totalen 7.176 3.850 87.819 3.436 203.173,4 

totale transportkosten 273.186,0 

tabel 18: transportkosten bij een regionale structuur 

Ter illustratie van de methode van berekening volgt het onderstaande voorbeeld . 

land rdem PickTF #dozen kosten FP PickTGOH #stuks kosten GOH 
DC-DC Fijn. Dis DC-DC Fijn. Dis 

Belgie 
maand 1 no. 1 0 0 0 0 1 1 - (0,8*1*0,8) 

no. 48 1 2 - (0,8*2*7) 0 0 0 0 
tot mnd 1 55 (86*22)/30 (63*0,2*7) 590.3 28 1022 (1022*0,2*0,8) 943.2 

maand 2 no. 49 1 2 - (2*0,8*7) 1 11 - (0,8*11 *0,8) 

TOTAAUjaar 596 711 855 5.985 360 5.776 4.621 

Op deze manier wordt berekend welke transportkosten er zijn gemaakt voor het transport in het 
DC-DC-traject naar de regio en de fijnmazige distributie in dezelfde regio . 

Voor de berekening van de transportkosten zijn er een aantal aannames gemaakt. De transporteurs in 
Scandinavie en Frankrijk bleken niet bereid om de kosten voor het gehele traject te splitsen . Men was 
wel bereid tot het maken van een schatting . Deze schatting geeft aan dat voor het traject "depot-depot" 
20% van de gehele traject-prijs mag warden gerekend, terwijl dit voor het traject van de "fijnmazige 
distributie" 80% van de gehele traject-prijs bedraagt. 

Doordat in deze optie het traject DC-DC eenmaal per maand wordt afgelegd , in plaats van dagelijks, 
wordt de vullingsgraad van de dozen beter. Deze stijgt van het huidige gemiddelde van 22 stuks/doos 
naar 30 stuks/doos. Hierdoor wordt het aantal dozen kleiner. Voor het traject van de fijnmazige 
distributie verandert het aantal dozen en hangende stuks niet. Verder moet warden opgemerkt dat 



voor Export en South klanten geen transportkosten zijn berekend . Ook in de regionale optie zullen 
export klanten vanuit Nederland beleverd warden. South klanten betalen zelf de kosten voor 
transport. Kosten voor deze klanten zullen dus geen invloed hebben op de vergelijking. Dit is de 
reden dat deze klanten verder buiten beschouwing blijven. 

2 Handlingkosten 
In deze optie is er na het centrale DC nog een voorraadpunt waar de goederenstroom doorheen 
stroomt alvorens de klant is bereikt. Naast de handlingkosten gemaakt in het centrale DC, ontstaan er 
nu ook handlingkosten in de regionale DC. Deze kosten warden veroorzaakt door de hoeveelheid 
producten bestemd voor de behoefte van de klanten . 

Deze hoeveelheid is gelijk aan 255.819 stuks. In tabel 19 wordt dit aantal onderverdeeld naar de soort 
handling die ieder product benodigt in het centrale DC. De tarieven zijn in§ 4.2.3 vermeld Nadat de 
producten het centrale DC verlaten, bestaat de goederenstroom uit een deel hangende producten en 
een deel flatpacked producten. Ook in het regionale DC ontstaan nu handlingkosten. 

totaal # stuks FP GOH 
255.819 148375 46047 

handlingtarief in NLG/stuks 0.97 0.42 
handlingskosten in NLG 143923.8 19339.7 

handlingskosten in centraal DC 
255.819 148375 

handlingtarief in NLG/stuks 0.97 
handlingskosten in decentraal DC 

Totale Handlingkosten 
tabel 19: handlingkosten bij een regionale structuur 

3 Opslagkosten 

NLG 
107444 

0.42 
NLG 
NLG 

FG 
61397 
0.32 

19647.0 
182910.5 

189050.2 
371960.8 

In deze optie wordt er zowel veiligheidsvoorraad in het centrale DC als in de regionale DC's 
aangehouden. De opslagkosten warden daarom bepaald aan de hand van de totale 
veiligheidsvoorraad in het systeem. De fill-rate in combinatie met de totale variantie bepaalt de hoogte 
van de veil igheidsvoorraad. 

In§ 5.4.1 en bijlage 14 is beschreven hoe de benodigde regionale veiligheidsvoorraad is berekend. 
Hierbij is een fill-rate van 95% voor A-producten en een fill-rate van 93% voor B- en C-producten 
gehanteerd . Zeals is vermeld warden er twee verschillende opslagtarieven gehanteerd . Met behulp van 
deze gegevens warden de totale opslagkosten in tabel 20 berekend . 

totaal # stuks veiligheidsvoorraad FP GOH+ FG 
60578 35438 25140 

tarief in NLG/dag 0.0026 0.007 
opslagkosten in NLG/jaar 33630.8 64232.4 

Totale opslagkosten NLG 97863.2 
tabel LO : aarl11kse o sla Kosten b1 een re p g g 1ona1e structuur 

4 Rentekosten 
De rentekosten vallen uiteen in interest- en in risico- kosten welke over de investering in het 
werkkapitaal moeten warden berekend . Deze investering is in het onderstaande berekend en bedraagt 
voor de aangepaste centrale structuur NLG. 
Rentekosten= 8.22 %* NLG 2.088.276= NLG 171 .656 

5 Reconditioneringskosten 
In alle opties vindt reconditionering alleen plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn 
hierdoor in alle opties gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze 
kosten warden veroorzaakt door de hoeveelheid producten bestemd voor de behoefte van de klanten , 
die warden gereconditioneerd . Deze hoeveelheid is gelijk aan 61 .397 stuks. 
Reconditioneringskosten = 61 .397 stuks* NLG 1,41 = NLG 86.569,8. 



6 Kosten van de lost-sales 
Voor optie 4 wordt een fill-rate van 97% voor A-producten en een fill-rate van 95% voor B- en C
producten gehanteerd. Aan de hand van figuur 18 uit hoofstuk 4 zijn de kosten van de lost-sales als 
gevolg van een stock-out bepaald . Deze berekening is in bijlage 15 bijgevoegd Deze kosten bedragen 
voor optie 4 gedurende de periode october 1997-1998: NLG 585.214 

Totale operationele kosten bij een regionale structuur october 1997-1998: 
NLG 1 .. 586.450 

lnvestering in werkkapitaa/ 
1 Transport-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is de veiligheidsvoorraad opgeslagen in zowel het centrale DC als in de regionale DC's. 
De veiligheidsvoorraad in het centrale DC bedraagt 60.578 stuks. Dit aantal stuks hoeft niet 
getransporteerd te warden. De overige 5.103 stuks moeten eenmalig naar regionale DC's warden 
vervoerd . Hiermee gaat een eenmalige investering gepaard. In tabel 21 is weergegeven hoe deze 
investering is bepaald , waarbij de tarieven uit bijlage 3 zijn gebruikt 

land # stuks # FP # dozen kosten FP #GOH osten GO 

Frankrijk 1543 903 30 102.3 633 316.3 

Denemarken 3560 2083 69 223.9 1460 675.1 

totaal 5103 100 326.2 9914 

tabel 21: investering om veiligheidsvoorraad te vervoeren naar de regionale DC's 

2 Handling-kosten veiligheidsvoorraad 
In deze optie is de veiligheidsvoorraad opgeslagen in zowel het centrale DC als in de regionale DC's. 
De veiligheidsvoorraad in het centrale DC bedraagt 60.578 stuks. Dit aantal stuks wordt een keer 
gehandeld omdat het in het centrale DC blijft. De overige 5.103 stuks warden in- gehandeld in de 
regionale DC's en warden vervolgens opgeslagen. Hiermee gaat een eenmalige investering gepaard. 
In tabel 22 is warden de producten onderverdeeld naar de soort handling die ieder product benodigt. De 
tarieven zijn in § 4.2.3 vermeld. 

totaal # stuks FP GOH FG 
60578 35438 10601 14236 

handlingtarief in NLG/stuks 0.97 0.42 0.32 

handlingskosten in NLG 34375.0 4452.5 4555.5 
handlingskosten in centraal DC NLG 43382.9 

5103 2985 2118 
handlingtarief in NLG/stuks 0.485 0.21 

handlingskosten in decentraal DC NLG 1892.6 
Totale Handlingkosten NLG 45275.5 

tabel 22 investering in handling-kosten voor de regionale veiligheidsvoorraad 

3 lnkoopprijs veiligheidsvoorraad 
De 60.578 stuks vertegenwoordigen een inkoopwaarde van NLG 2.021.610 

4 Reconditioneringskosten veiligheidsvoorraad 
In alle opties vindt reconditionering plaats in het centrale DC. De reconditioneringskosten zijn hierdoor 
gelijk aan de kosten voor reconditionering gemaakt in het centrale DC. Deze kosten, in tabel 23 
afgebeeld , warden veroorzaakt door de hoeveelheid producten uit de veiligheidsvoorraad die 
gereconditioneerd moeten warden. 



totaal # stuks veiligheidsvoorraad FG 
60578 14236 

reconditioneringstarief in NLG/stuk 1.41 

Totale reconditioneringskosten in NLG 20072.5 

tabel 23: investering in reconditionerings-kosten voor de regionale veiligheidsvoorraad 

Totale lnvestering in werkkapitaal bij regionale structuur: NLG 2.088.276 




