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Fre s e nius Medica l Care Herontwerp van de fysieke distributiestructuur voor FMC NE 

Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van het afstudeerproject dat is uitgevoerd bij Fresenius Medica! Care Northern 

Europe BV (FMC NE) in Den Bosch. Dit afstudeerproject is de afronding van mijn studie Technische 

Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

De kern van het onderzoek is de analyse van alternatieve distributiestructuren om zodoende de fysieke 

distributiekosten te kunnen verlagen bij tenminste gelijkblijvend customer service nivo. Met het 

voorgestelde herontwerp van de distributiestructuur ontstaat een nieuw uitgangspunt voor de herziening 

en verbetering van de totale fysieke distributie functie van FMC NE. 

De conclusies en aanbevelingen die resulteren uit dit onderzoek zullen waarschijnlijk nooit een toepassing 

in de praktijk. krijgen . Medio september van dit jaar kreeg FMC NE het bericht dat het bedrijf zou 

ophouden te bestaan. De verantwoordelijkheid voor de regio Noord Europa wordt per 1 januari 1998 

verdeeld over drie van de zes andere regio's, waarin de markt van Fresenius Medica! Care is opgesplitst. 

Wat een uitdagende opdracht leek in het begin van de afstudeerperiode, veranderde in een project 

waarvan de doelstelling zijn waarde volledig had verloren. 

De enige waarde om het afstudeerproject te continueren was gelegen in het aantonen van één van de 

vele verbetermogelijkheden en -bereidheid van FMC NE om de effectiviteit van de onderneming te 

vergroten. Tevens was het allerminst in mijn eigen belang om het project halverwege de looptijd te 

beëindigen. Gezamenlijk is dan ook besloten om de uitvoering van het afstudeerproject voort te zetten, 

als ware het dat FMC NE als organisatie zou blijven bestaan en de ruimte zou krijgen om de gewenste 

stabiliteit in de markt te bereiken. 

Graag wil ik mijn begeleiders bedanken voor het vertrouwen dat zij mij hebben gegeven om het 

afstudeerproject alsnog tot een goed einde te brengen. Met name wil ik noemen: 

• namens Fresenius Medica! Care Northern Europe BV, de heren: 

- W.T. Bont (region controller), 

- W.G.M. Broers (controller) en 

- R.B. Meijers (manager logistics); 

• namens de Technische Universiteit Eindhoven, de heren: 

- A. Schaart (1e begeleider, vakgroep IDL), 

- Drs. C.J.T.M. Kokke (2e begeleider, vakgroep BM) en 

- Dr. Ir. W.G.M.M. Rutten (3e begeleider, vakgroep IDL). 

Uiteraard ben ik ook met name Liesbeth en mijn ouders zeer veel dank verschuldigd voor de grote 

onvoorwaardelijke morele steun en het geduld dat zij tijdens dit project hebben opgebracht. Ook dank ik 

de (ex-)collega's van FMC NE en alle overige betrokkenen die hun medewerking aan het onderzoek 

hebben verleend. Rest mij nog de lezer te bedanken voor de belangstelling en de bereidheid om zich voor 

dit rapport te interesseren. Ik hoop dat de opzet en inhoud aan eenieder voldoende duidelijkheid en 

leesplezier geeft. 

Geert-Jan van Spaandonk 

Eindhoven, december 1997. 
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Abstract 

The subject of this graduation report is the redesign of the physical distributionstructure for a company 

which is responsable for the distribution of products needed for kidney dialysis, to the countries of the 

region Northern Europe. The actual situation and its distribution structure are analysed. Alternative 

distributionstructures are qualified and quantified, and evaluated by performance indicators. A trade off is 

made and the alternative with the greatest reduction in physical distribution costs is chosen. 

ii 



Fresen ius Medica! Care Herontwerp van de fysieke distributiestructuur voor FMC NE 

Summary 

This graduation project is performed for Fresenius Medica! Care Northern Europe BV (FMC NE). This is a 

sister company of Fresenius Medica! Care, which is one of four divisions of Fresenius AG. Fresenius 

Medica! Care produces and sells kidney dialysis products and services to the international market. FMC 

NE distributes these products to the national sales offices of the thirteen countries which are part of the 

region Northern Europe. As head office of this region, FMC NE is also financialy responsible for three 

affiliates and two branches. The affiliates are the national sales offices of the Netherlands, Belgium and 

the United Kingdom. The branches are those of Denmark and Finland. 

During this graduation project the physical distribution structure for FMC NE has been re-designed. The 

objective (see chapter 2) in this study was to reduce physical distribution casts and to keep the customer 

service at least on the same level as in the current situation. Therefore several alternative distribution 

structures were evaluated based on the following performance indicators: 

• Physical distribution casts 

• Customer service level 

The conclusion of this study is that the greatest reduction in physical distribution casts, that is 6% of the 

total physical distribution casts for FMC, can be made with the following alternative. The region Northern 

Europe should be split into two subregions with each having its own regional warehouse. The first 

subregion is put together by the countries England, lceland and lreland. The second subregion consists of 

the countries Belgium, the Netherlands, Luxemburg, Scandinavia and the Baltics. Each regional 

warehouse is individually supplied by the production plants and distributes the products to the 

warehouses of the national sales organisations. The big exception to this is that England, Belgium and the 

Netherlands do not hold any stock at all. They make use of the regional stock from where direct dileveries 

take place to the enduser (clinics, hospitals and patiënts). 

In this alternative the inventory on regional level is controlled by FMC NE. This organisation stays 

responsible for purchasing, logistics, controlling and so on. Each regional warehouse has its own local 

customer service department. This means that the national sales organisations of England, Belgium and 

the Netherlands get their products by transferring the quantity of an order from regional stock to national 

stock, followed by direct distribution to the customer. In this case the national stock for these countries will 

be reduced to zero. The distribution to all the other countries will remain the same as in the current 

physical distribution structure. 

A method to reach this conclusion was found in the model Hoekstra and Romme [5]. This model divides 

the design process of a physical distribution structure in five steps. Figure S.1 shows this model. In the 

study, as you will read in this report, these steps were taken in the given sequence. 

First, the current situation of FMC NE was evaluated from a distribution view-point by describing the 

market, the product and the current distribution process (see chapter 3). The market could be divided in a 

regional market and a national market. This difference is necessary because the redesign is based on the 

distribution structure on regional level. But in such a study also the cost and customer service effects of 

alternative structures on national level has to be looked at. Therefore the entire process in the distribution 

chain from production to the enduser is taken into consideration. 
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figure S. 1: model of Hoekstra and Romme [5] 

Next, a brief descripion of the product categories is made and the distribution process is described by a 

goods flow and an information flow. For the market, the product and the proces, the main characteristics 

are analysed which are relevant in the (re}design of a physical distribution structure. 

In the next phase, step 2, the perfomance indicators which will be used for the evaluation of alternative 

distribution structures are definied (see chapter 4). These criteria are the physical distribution costs and 

the customer service level. Per section (supply-, distribution- and deliverytraject) and per link (regional or 

national warehouses) in the distribution chain the elements of these criteria are specified . That is transport 

costs, warehouse costs, costs of inventory and other costs, as well as delivery percentage, number of 

deliveries, delivery volume/quantity and delivery time. 

Step 3 was divided into two parts. In the first part (see chapter 5) possible types of distribution structures 

are derived trom the product-, proces- and market characteristics as described in step 1. For each item of 

those three characteristics, a preference was derived fora central regional stock or for a decentralised 

regional stock. Therefore a balanced score method was used. Each characteristic and its items received 

a score on a scale of 1 to 100. From each product, proces and market point of view a proposal was 

created tor a possible distribution structure, based on the weighted score for central or decentralised 

regional stock that was determined for each characteristic. This led to three types of alternative 

distribution structures. 

In the second part of step 3 (see chapter 6) the proposed alternative distribution structures were defined. 

Alternative distribution structure A has only one regional warehouse via which all goods will flow. 

Alternative distribution structure B was one in which the region was divided in one or more subregions 

with each having their own regional warehouse, trom where the national warehouses could be supplied . 

This led to seven variants for respectively 2 and 3 subregions {that is 2 or 3 regional warehouses). In the 

situation of 3 subregions, three warehouse locations and two compositions of the subregions were 

possible. Alternative distribution structure C was the same as structure B, with the only difference being 

that the endusers in the Netherlands and Belgium will receive deliveries directly trom regional stock and 

no longer trom national stock. The total quantity of regional warehouses could be reduced trom 14 to 12 in 

this situation. For each variant the physical distribution costs and the effect on the customer service level 

is determined. 
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In step 4 a trade off between the variants is made based on quantitative and qualitative factors (see 

chapter 7). One of the quantitative factors were the physical distribution casts. Only in this step the total 

physical distribution casts for the entire distribution chain were not taken into consideration, but only the 

total physical distribution casts that have influence on Fresenius Medica! Care. Only two possible variants 

seemed to be interesting in terms of casts. For those variants also the customer service (quantitative 

factor) as the advantages, disadvantages and pratical application (qualitative factors) were evaluated. 

In the final step (see chapter 8) it was concluded that the first variant of alternative distribution structure C 

was the best solution, as described in the beginning of this summary. Finally, the study is closed with 

some comments and recommendations for other decision levels when FMC NE should decide to 

implement this new basic structure. Only with a succesfull coöperation and integration between the 

national sales organisations of Belgium and the Netherlands and the regional organisation FMC NE, will 

the greatest profit in physical distribution casts be acchieved. 
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1 Bedrijfssituatie 

Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk wordt ter kennismaking een korte introductie gegeven over het bedrijf, het 

productassortiment en de organisatie. Voor de duidelijkheid wordt bij deze introductie al gedefinieerd 

wie als de klant in het onderzoek wordt beschouwd. Tenslotte wordt in de laatste paragraaf, als 

inleiding op de probleemstelling uit het volgende hoofdstuk, de aanleiding voor dit onderzoek 

aangegeven door middel van een beschrijving van de probleemsituatie. 

1.1 Fresenius Medical Care Northern Europe BV 

Fresenius Medical Care Northern Europe BV, in het vervolg afgekort tot FMC NE, is onderdeel van het 

duitse concern Fresenius AG. Van dit concern verzorgt de divisie Fresenius Medica( Care (FMC) de 

productie van nierdialyse disposables en machines en verkoopt deze samen met diverse diensten op 

de wereldmarkt. Om deze markt goed te kunnen bedienen is deze divisie in juli 1995 geregionaliseerd 

naar een zevental wereldregio's. Tot de regio Noord Europa behoren de landen Engeland, Ierland, 

ljsland, de landen van de Benelux, Scandinavië en de Baltische Staten. 

FMC NE is het hoofdkantoor van de regio Noord Europa en verzorgt centraal de orderverwerking, de 

inkoop en de distributie voor de gehele regio. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie en integratie 

van deze functies, alsmede voor de verkoopondersteunde activiteiten. Met deze primaire activiteiten 

vervult FMC NE een intermediairfunctie tussen de nationale verkooporganisaties van de 13 landen die 

tot de regio behoren en de productievestigingen. In § 1.3 wordt nader ingegaan op de organisatorische 

inrichting van FMC NE. Bijlage A geeft een uitgebreider overzicht van de historie en de organieke 

structuur van de onderneming. 

1.2 Productassortiment 

De producten en diensten van FMC NE hebben betrekking op twee 'nierfunctie vervangende 

therapieën', te weten de Haemo Dialyse (HD) en de Peritoneale Dialyse (PD). Haemo Dialyse is het 

overnemen van de nierfunctie door een machinaal filtersysteem buiten het lichaam; het bloed wordt 

gezuiverd door zowel het bloed als een spoelvloeistof (dialysaat) tegelijkertijd door een uitwendig filter 
(kunstnier) te laten stromen. Bij Peritoneale Dialyse wordt het dialysaat in de buikholte gebracht, 

waarbij het buikvlies (peritoneum) fungeert als natuurlijk filter om het bloed te zuiveren . Bijlage B gaat 

hier nader op in. 

De producten en diensten zijn ingedeeld in productgroepen. Eén of meer productgroepen vormen een 

productcategorie, aangeduid met de letters tussen haakjes. De in het engels aangeduide 

productcategorieën op het gebied van HD zijn : 

• HD machines (A); 

• Spare Parts (S); 

• Bloodlines, Needles and Catheters (D); 

• Filters (G); 
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• Solutions, Concentrates and other HD (J); 

• Finesse, WT- and CCD-systems (M); en 

• Brochures and Folders (Z). 

De producten op het gebied van PD vallen allen in één productcategorie, te weten: 

• PD-products (T) 

De productgroepen in deze categorie zijn 'PD solutions', 'PD systems', 'APD machines' en 'PD 

accessories' . Bijlage C geeft een beschrijving van deze producten en diensten, alsmede van de 

toepassing en de relatie met de nierfunctie vervangende therapieën. 

1.3 Organisatie 

Elk van de 13 landen kent een nationale verkooporganisatie met een eigen opslag- en distributiepunt. 

De verkooporganisaties van deze 13 landen hangen als volgt met elkaar samen: 

• Drie affiliates (dochters van FMC AG en daarmee zusters van FMC NE): FMC BV (Nederland), 

FMC UK Ltd (Engeland) en FMC NV (België). 

• Twee branches (filialen van FMC NE), te weten: FMC Vingmed (Denemarken) en FMC Suomi 

(Finland). 

• Acht distributeurs in de landen Luxemburg, Ierland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Estland, Letland 

en Litouwen. De distributeurs of 'distributors' zijn geen onderdeel van Fresenius, maar zelfstandige 

handelsondernemingen van vaak meerdere soorten medische producten. 

Deze 13 landen krijgen hun goederen in principe geleverd vanuit het 'central warehouse' in Meer (8), 

nabij grensovergang Hazeldonk. Vanaf het ontstaan van FMC NE in juli 1995 fungeert dit gehuurde 

magazijn als distributiepunt voor alle HD-producten. Sinds april 1997 verloopt ook de distributie van 

alle PO-producten via dit opslagpunt. Uitzonderingen hierop komen later in dit rapport aan de orde. 

De interne organisatie van FMC NE zelf, kent een viertal afdelingen die een directe relatie hebben met 

het primaire proces. Dit zijn : 

• Customer Service Department: ontvangt alle bestellingen uit de 13 verkooporganisaties uit de 

verschillende landen en verzorgt de uitleveringsopdrachten aan het central warehouse; 

• Logistics & Procurement Department: zorgt voor het voorraadbeheer, de inkoop van goederen op 

basis van forecasts en alle contacten met de productievestigingen en het warehouse; 

• Product Management: is verantwoordelijk voor de verschillende productcategorieën. Dat wil zeggen 

voor productondersteuning en -informatie, marketing, productvrijgave en dergelijke; 

• Technica! Service Department: verzorgt de orderafwerking van alle dialysemachines en spare 

parts . Zij modificeert, kalibreert en test HD-machines op order naar klantspecificatie. Tevens 

verzorgt zij technische service, reparaties, training en documentatie. 

In bijlage A wordt nader ingegaan op zowel de interne als de externe organisatie. 

1.4 De klant 

De consument van de dialyseproducten is uiteraard de patiënt. De afnemers in de landen zijn dan ook 

enerzijds de patiënten zelf en anderzijds klinieken, ziekenhuizen of andere instellingen, waarbij 

medisch specialisten (nephrologen) besluiten tot het gebruiken van deze producten en diensten. Zij 
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plaatsen bestellingen bij de nationale verkooporganisatie, die op haar beurt op basis van de landelijke 

netto behoefte een inkooporder plaatst bij FMC NE. Deze netto behoefte is de bruto behoefte 

(marktvraag) die is gecorrigeerd met de nog aanwezige voorraad op nationaal nivo. 

Formeel gezien zijn de landelijke verkooporganisaties de primaire afnemers van FMC NE op regionaal 

nivo. De afnemer op nationaal nivo, die van de nationale verkooporganisatie, wordt als eindgebruiker 

beschouwd. Deze is van invloed op het distributieproces op nationaal nivo. De eindgebruiker wordt dan 

ook gedefiniëerd als 'de klant'. 

1.5 Probleemsituatie 

In juli van het jaar 1995 is de toenmalige Fresenius divisie 'Dialysis Systems' geregionaliseerd, met als 

gevolg dat de regio en het regionale hoofdkantoor voor Noord Europa zijn ontstaan. Deze organisatie, 

het huidige FMC NE, vestigde zich in Den Bosch met een regionaal warehouse in Meer. 

Na de regionalisatie droeg FMC NE alleen de verantwoording voor de distributie van HD-producten. 

Door de samenvoeging van de twee business units PD en HD binnen de divisie tot de 'Product 

Business', is het assortiment van FMC NE per 1 januari 1997 uitgebreid met alle PO-producten die in 

de regio Noord Europa worden verkocht. Een uitbreiding met ± 40% van het bestaande 

productassortiment. 

Eén van de meest recente ontwikkelingen is dat het moederconcern Fresenius AG per eind september 

1996 de amerikaanse producent van nierdialyse producten en diensten 'National Medica! Care' heeft 

overgenomen, waardoor de divisie de naam Fresenius Medica! Care kreeg. Door deze overname is 

het afzetpotentieel enorm gestegen, omdat de hoogwaardige product- en productietechnologie van 

Fresenius kan worden gecombineerd met de expertise van NMC op het gebied van eigen 

gespecialiseerde dialyse klinieken. Mede hierdoor ontstond een steeds duidelijkere behoefte aan een 

marktgerichte organisatie in plaats van een productgerichte organisatie. 

Door deze ontwikkelingen is zowel het assortiment, de markt en het markt-denken van FMC NE 

aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de 'startsituatie' in juli 1995. Deze drie veranderingen zijn 

aanleiding geweest voor dit onderzoek. Deze behoefte werd versterkt door enkele negatieve effecten 

als gevolg van deze veranderingen: de onzekerheid in de markt nam toe, het productieaanbod 

vertoonde steeds grotere variaties en de totale voorraden in de regio Noord Europa zijn na de 

regionalisatie met± 30% gestegen. 

In het volgende hoofdstuk zal de probleemsituatie verder worden uitgewerkt tot probleemstelling. 
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2 Onderzoeksaanpak 

Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft zowel de probleemstelling van het onderzoek als de methode van aanpak. 

De probleemstelling van een onderzoek wordt volgens Van der Zwaan [8] en Verschuuren [7] 

gedefiniëerd door middel van een doelstelling en een vraagstelling . De doelstelling beschrijft het 

'waarom', ookwel het doel van het onderzoek. De vraagstelling beschrijft het 'wat en hoe', ookwel het 

doel in het onderzoek. 

In de vraagstelling wordt het probleem nader geanalyseerd om te kunnen bepalen wat exact 

onderzocht dient te worden. Dit gebeurt op basis van oriëntatie in de literatuur, een inzichten

inventarisatie en het plaatsen van het beschreven probleem in een breder kader. Zodoende wordt het 

mogelijk om een aantal concrete onderzoeksvragen te definiëren. De methode van aanpak beschrijft 

de wijze waarop een antwoord op deze vragen gevonden zal worden. 

2.1 Doelstelling 

De organisatie van FMC NE is gedeeltelijk aangepast aan de in § 1.5 genoemde ontwikkelingen. De 

inrichting en beheersing van de fysieke distributiefunctie is tot begin 1997 onderbelicht gebleven. Met 

name door de grote druk van de concurrentie en de aandeelhouders is veel aandacht komen te liggen 

bij het reduceren van kosten en het verhogen van customer service. 

Volgens de Van Goor e.a., [4], dient in de doelstelling een keuze gemaakt te worden om één van deze 

twee aandachtsgebieden te wijzigen en de andere daarbij gelijk ofwel constant te houden. Ondanks 

dat FMC NE een zeer groot belang hecht aan customer service, ligt op dit moment de prioriteit niet bij 

het ontplooien van activiteiten om de customer service te verhogen, maar veel meer bij het reduceren 
van de kosten . 

Concreet betekent dit dat het doel van dit onderzoek als volgt kan worden geformuleerd: 

• het verlagen van de fysieke distributiekosten; en 

• het tenminste gelijkhouden van het customer service nivo. 

In paragraaf 2.2 wordt deze doelstelling verder uitgewerkt tot concrete onderzoeksvragen. 

2.2 Vraagstelling 

Naar aanleiding van bovenstaande doelstelling is het probleem het vinden van het juiste middel om dit 

doel te bereiken. Dat wil zeggen dat ten behoeve van de uitwerking van de doelstelling de volgende 

vraag centraal staat. 

Hoe dient de fysieke distributiefunctie te worden ingericht, zodat het customer service nivo van het 

distributieproces tenminste gelijk blijft aan de huidige situatie en de fysieke distributiekosten kunnen 

dalen? 
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Met customer service wordt in dit verband de kwaliteit en flexibiliteit van het distributieproces bedoeld . 

In§ 4.2 wordt hier nader op ingegaan. 

2.2.1 Theoretisch kader 

Fysieke distributiefunctie 

Van Goor e.a. [4] beschrijft de fysieke distributiefunctie als een fysiek distributiesysteem waarbinnen 

een drietal deelsystemen onderscheiden kunnen worden. Figuur 2.1 toont dit systeem. 

Magazijnen en 
Materials Handling 

Voorraadbeheer 
gereed product 

Fysieke Distributie 
besturing 

figuur 2.1: het fysieke distributiesysteem, bron {4] 

Extern 
Transport 

Met de inrichting van deze deelsystemen wordt ook de inrichting van de fysieke distributiefunctie 

vastgelegd door antwoord te geven op vragen met betrekking tot: 

• de keuze van een vestigingsplaats voor depot of magazijn (magazijnsysteem); 

• de keuze voor de voorraadhoogte per schakel in het distributiekanaal (voorraadsysteem); 

• de keuze voor het juiste transportmiddel en de juiste routes (transportsysteem). 

De distributie beslissingen worden onderscheiden in warehouse-, transport- en voorraadbeslissingen . 

Het is van belang de deelsystemen in hun samenhang te beoordelen en in te richten, zodat de 

besturing van de fysieke distributie zorgt voor een evenwicht tussen de deelsystemen. 

Een knelpuntenanalyse heeft beter inzicht gegeven in de verschillende deelproblemen en aspecten die 

in dit kader een rol spelen binnen FMC NE. In deze analyse zijn de verschillende knelpunten 

gecategoriseerd naar de deelsystemen van het fysieke distributiesysteem. 

Logistiek concept 

De knelpunten zijn tevens te relateren aan de wijze waarop zij bijdragen aan de besturing van de 

fysieke distributie. Dit kan duidelijk gemaakt worden met de introductie van het 'logistieke concept' . 

Van Goor e.a. [4] beschrijft dit logistieke concept als een blauwdruk van de gewenste inrichting van de 

logistiek in een organisatie. De wijze waarop deze is ingericht, is bepalend voor de kwaliteit van de 

logistieke prestaties van de organisatie. 
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Concurrentie strategie 

Doelstelling 
Customer SeNice 
- Optimalisatie van de customer service in relatie tot 
Logistiek 
- Extern: op tijd leveren, flexibiliteit 
- Intern: lage voorraden hoge 

Keuze grondvorm/basisstructuur 
Commerciële distributiestructuur l 

Loaistieke (fvsire; d:::::i:::::~~gssyste~: h 
rl Voorraadaanvulsysteem 

l " 
Keuze Informatiesysteem 

~------.-~l . 
l ...-----____._ ............ 

Keuze organisatie 

Loaistiek conceot 

1' , 
Prestatie-Indicatoren customer service L_ _______ ____..-

figuur 2.2: het integrale customer-seNice en logistiek concept, bron {4] 

Van een integraal logistiek concept is sprake als op een samenhangende wijze en in onde-staande 
volgorde beslissingen worden genomen over: 

• de logistieke grondvorm {de fysieke inrichting, het proces); 

• de besturing/het besturingssysteem {de beheersing); 

• het informatiesysteem; 

• de organisatie, 

waarbij deze beslissingen worden gebaseerd op zowel externe als interne logistieke doelstellhgen. 

Indien dit logistieke concept wordt geïntegreerd in een concept dat is toegespitst op de 

goederenstroom eindproducten, ontstaat het integrale customer-serviceconcept. 

Afbakening 

De oplossingsrichting voor het gestelde probleem lijkt te liggen in het invullen en duidelijk definiëren 

van het integrale logistieke concept voor FMC NE. Het bepalen van de grondvorm is hierbij het eerste 

beslissingsgebied. De grondvorm is een model dat de structuur van het traject van de fysieke 

distributie weergeeft. De belangrijkste elementen hiervan zijn: 

• de primaire processen van producenten naar afnemers; 

• de locatie van voorraadpunten; 

• de goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten. 

Anders geformuleerd wordt door middel van strategische beslissingen over magazijnen, vocrraden en 

transport, een concrete invulling gegeven aan de grondvorm of in bredere zin aan het logistieke 

concept van het fysieke distributiesysteem. 
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Volgens Hoekstra en Romme [5] kan de huidige grondvorm worden vastgelegd door beschrijving van 

de verschillende goederenstromen, voorraadpunten, kernactiviteiten en relatiepatronen. De grondvorm 

geeft tevens aan wat de functie is van de depots of magazijnen (opslag, groepage, overslag) en wat de 

plaats is van het klantenorder ontkoppelpunt (zie bijlage K). 

Gezien de probleemsituatie van FMC NE staat de wijze waarop de fysieke distributiestructuur, ofwel de 

grondvorm is ingericht nog ter discussie. De invulling van dit eerste beslissingsgebied zal dan ook het 

primaire onderwerp van dit onderzoek vormen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van informatie van de 

deelgebieden beheersing, informatie en organisatie van de huidige situatie. Zoals figuur 2.2 laat zien is 

de inrichting van één deelgebied onlosmakelijk verbonden met de overige deelgebieden . Een iteratief 

proces, ookwel managementcyclus, dient te worden doorlopen om een goede balans te vinden. 

2.2.2 Opdrachtformulering 

De doelstelling, de probleemformulering en bovengenoemde afbakening hebben geleid tot de volgende 

onderzoeksvragen en de met FMC NE overeengekomen randvoorwaarden . 

Onderzoeksvragen 

• Wat zijn mogelijke alternatieve fysieke distributiestructuren voor FMC NE op basis van de huidige 

product-, proces- en marktkarakteristieken? 

• Wat zijn de totale fysieke distributie kosten voor de totale regio per alternatieve distributiestructuur? 

• Wat is het effect van alternatieve distributiestructuren op de customer service ten op zichte van de 

huidige situatie? 

Randvoorwaarden 

• Het customer service nivo van FMC NE ten opzichte van de nationale verkooporganisaties dient 

voor alle alternatieve distributiestructuren tenminste gelijk te blijven aan de huidige situatie. 

• Het customer service nivo van de nationale verkooporganisaties dient te voldoen aan de levertijdeis 

dat binnen 24 uur aan de eindgebruiker kan worden uitgeleverd. 

• De fysieke distributiestructuur voor FMC NE heeft betrekking op het totale distributieproces vanaf 

productievestiging tot aan de eindgebruiker (zie§ 1.4), maar is specifiek gericht op regionaal nivo. 

2.2.3 Methode van aanpak 

Om een correct antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen uit de voorgaande paragraaf, 

wordt gebruik gemaakt van een model ter bepaling van de optimale grondvorm voor een organisatie. 

Dit model, volgens Hoekstra en Romme [5], wordt getoond door figuur 2.3. Om de juiste 

distributiestructuur te bepalen, komen in het ontwerpproces de volgende stadia aan de orde. 

Huidige situatie 

De huidige situatie van FMC NE, benaderd vanuit het oogpunt van de fysieke distributie, wordt in 

hoofdstuk 3 beschreven door de product- , proces- en marktkenmerken te analyseren en vast te 

leggen. Vervolgens wordt ook de grondvorm van de huidige distributiestructuur in kaart gebracht door 

deze te beschrijven aan de hand van het distributieproces. De performance van de huidige situatie 

dient als 'nulmeting', zodat de verwachte performance van alternatieve distributiestructuren hieraan 
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getoetst kan worden . Dit wordt in § 6.1 behandeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens en 

informatie uit de overige beslissingsgebieden van het logistieke concept in de huidige situatie. 

2 
Perfonnance criteria 
(Doelstellingen en 
randvoorwaarden) 

3 
Karakteristieken Alternatieve 
Markt/Produkt/Proces structuren 

------ --- --- ---- -- -----
Huidige structuur 

---- ------- --- ---------
Huidige perfonnance 

• •• r 

4 
Business-beslissing 
Trade Off 

5 
Gekozen structuur 

-------------- ----- ----
Nieuwe perfonnance 

figuur 2.3: model van Hoekstra en Romme, bron [5] 

Performance criteria 

De performance criteria zijn van belang voor het onderzoek om alternatieve structuren te kunnen 

vergelijken. In hoofdstuk 4 worden deze criteria opgesplitst in fysieke distributiekosten en customer 

service elementen, aangezien deze aspecten bepalend zijn voor het behalen van de doelstelling. 

Alternatieve structuren 

Om te komen tot vermindering van de fysieke distributiekosten bij tenminste gelijkblijvende customer 

service, zal een aantal alternatieve structuren worden bepaald voor vestiging van distributiecaitra 

(aantal , locatie en grootte), voorraadallocatie (assortiment per distributiecentrum) en inrichting van het 

transportnetwerk. In de hoofdstukken 5 en 6 worden deze structuren afgeleid en beoordeeld. 

Trade off 

De gegenereerde alternatieven worden in hoofdstuk 7 met elkaar vergeleken op basis van kwalitatieve 
en kwantitatieve factoren . Er vindt een 'trade off plaats tussen de verschillende aternatieven, zodat de 

gewenste alternatieve distributiestructuur kan worden gekozen. 

Gekozen structuur 

Als laatste zal in hoofdstuk 8 een aantal aanbevelingen worden gedaan, die betrekking hebben op de 

gekozen distributiestructuur en de toepasbaarheid ervan vanuit organisatorisch oogpunt. 
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3 Huidige situatie 

Inleiding 

~ -~ 
Huldigt ~ 

Huidige performance 

Performance 
Criteria 

Buslness•besllssing 
Trade Off 

Gekozen structuur 

Nieuwe performance 

Alternatieve 
strudlJren 

Herontwerp van de fysieke distributiestructuur voor FMC NE 

In dit hoofdstuk wordt de huidige distributiestructuur 

van FMC NE beschreven. Dit gebeurt aan de hand van 

een beschrijving van de markt, het product en het 

proces waarop dit onderzoek betrekking heeft. 

Tevens wordt ingegaan op specifieke markt-, product

en proceskarakteristieken die, vanuit het oogpunt van 

de fysieke distributie, relevant zijn voor de kwalificatie 

van alternatieve distributiestructuren. 

Dit wil zeggen dat aspecten of interpretaties op het 

gebied van sales en marketing buiten beschouwing 

worden gelaten. De performance van de huidige 

structuur komt pas in hoofdstuk 5 aan de orde, 

aangezien de huidige structuur als één van de alternatieve distributiestructuren wordt beschouwd. 

3.1 De markt 

De totale noord europese markt voor HD- en PO-disposables is in een aantal deelmarkten onder te 

verdelen . Enerzijds is dit een geografische indeling, anderzijds is dit een indeling gebaseerd op de 

productkarakteristieken van de haemodialyse en de peritoneale dialyse. De eerste indeling komt in 

deze paragraaf aan de orde, waarbij zowel een regionale markt als een lokale (nationale) markt 

worden onderscheiden. 

3.1.1 De regionale markt 

De regionale markt, ookwel aangeduid als de markt op 'regionaal nivo', bestaat uit de 13 landen die 

behoren tot de regio Noord Europa. Hiermee worden de verschillende nationale verkooporganisaties 

bedoeld die het aanbod in het betreffende eigen land verzorgen. Dit is in principe ook de directe 

afnemer van FMC NE. Het percentage van de omzet van FMC NE in het eerste half jaar van 1997, is 

een indicatie hoe de verschillende landen zich in de regionale markt ten opzichte van elkaar 

verhouden. Figuur 3.1 toont deze verhouding. 

Het grootste gedeelte van de omzet (80%) wordt behaald in de landen Engeland (32%), Nederland 

(18%), Zweden (18%) en België (12%). Van sommige landen is het omzetaandeel minimaal door de 

zeer geringe hoeveelheid producten die wordt afgenomen alsmede door pro deo leveringen aan met 

name de Baltische Staten om alvast klanten te winnen voor het moment dat de welvaartsgroei ook 

doorzet naar een groei in welzijn. 

Het productmanagement van FMC NE verwacht in het algemeen voor deze markt een lichte groei in 

het aantal patiënten en dus de afzet, als gevolg van de gemiddeld langere levensduur van de mens en 
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de verbetering van de dialysetechnologie en de kwaliteit van zorg, waardoor iemand langer patiënt zal 

zijn . Daarnaast schept uitbreiding van het aantal dialysecentra/-klinieken een direct omzetverhogend 

potentieel. 

NOR 
4% 

UK 
32% 

UT LAT EST S'M: 
2% 0% 1% 18% 

figuur 3. 1: marktverhoudingen volgens geografische indeling 

3.1.2 De lokale (nationale) markt 

BEL 
12% 

DEN 
3% 

Met de lokale markt worden de eindgebruikers in de betreffende landen bedoeld. Deze markt op 

'nationaal nivo' bestaat voornamelijk uit instellingen, ziekenhuizen of klinieken als het gaat om HD

producten. In het geval van PO-producten betreft dit veelal de patiënt zelf, aangezien hij zelfstandig de 

medicatie toe dient. Per land zijn de nationale verkooporganisaties verantwoordelijk voor het bedienen 

van deze lokale markt. 

3.1.3 Marktkarakteristieken 

Onder andere Van Goor e.a., [4], onderscheidt verschillende karakteristieken die betrekking hebben op 

het herontwerp van een fysieke distributiestructuur. Wat de invloed van deze karakteristieken is op de 

fysieke distributiestructuur komt in hoofdstuk 5 aan de orde. In deze paragraaf worden de voornaamste 
karakteristieken van de markt genoemd en beschreven voor de situatie van FMC NE. 

• Marktvorm. FMC kenmerkt zich als een oligopolie ten opzichte van de eindgebruiker: er zijn veel 

vragers en slechts enkele aanbieders. 

• Customer-service nivo. Voor de eindgebruiker is het vereiste nivo hoog; een korte levertijd is 

gewenst in verband met spoedeisende hulp. Voor de nationale verkooporganisaties ligt het vereiste 

customer service nivo lager; de vereiste levertijd is minder strikt op basis van de eigen 

ontkoppelvoorraad per land. 

• Aard en omvang van de klantenkring . Op regionaal nivo lijkt deze relatief eenvoudig, maar is wel 

zeer omvangrijk. Op nationaal nivo toont de klantenkring een verdeling zoals blijkt uit figuur 3.1. 

• Lokatie van de vraag. Op nationaal nivo is de vraag in het algemeen zeer geografisch gespreid 

over een groot gebied. Op regionaal nivo is er sprake van geografisch gespreide concentraties. 
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• Stabiliteit van klantgedrag. De 'consumptie' van de producten en diensten door de eindgebruiker is 

zeer stabiel op basis van het regelmatige gebruik van medicatie. Op korte termijn vertoont het 

inkoopgedrag van de eindgebruiker een instabiel patroon, dat wil zeggen sterke fluctuaties. Deze 

onregelmatigheid werkt door in het bestelgedrag van de nationale verkooporganisaties, daarbij 

versterkt door de historische variatie in productbeschikbaarheid en levertijden van de 

productievestigingen en dus ook van de regio-organisatie FMC NE. Desondanks vertoont het 

klantgedrag van de totale markt op jaarbasis (lange termijn) echter wel een stabiel patroon. 

• Voorspelbaarheid van de vraag. Jaarlijks wordt per land de marktvraag voor het komende 

kalenderjaar voorspeld op basis van historische verkoopdata, aantal patiënten, groeiverwachting en 

dergelijke. Van een sterk stochastische vraag is geen sprake; de vraag is redelijk discreet. Op 

regionaal nivo worden deze vraagvoorspellingen gecumuleerd tot productiebudgetten. 

• Ordergrootte. De inkooporders van de nationale verkooporganisaties zijn gemiddeld zo groot als de 

totale marktvraag van één maand voor één land. De regelmatige nabestellingen zijn veel beperkter 

van omvang. De instabiliteit van het klantgedrag op korte termijn leidt tot grote variatie in de vraag. 

• Frequentie van uitleveren. Door de maandelijkse orders en de relatief weinig strikte levertijdeis is de 

frequentie van uitleveren door FMC NE aan de nationale verkooporganisaties relatief laag. Door de 

24-uurs levering is op nationaal nivo de uitleverfrequentie hoog. 

• Assortimentsverdeling. Ongeveer 18% van de productrange vertegenwoordigt 80% van de 

regionale omzet in de landen. Wat betreft de voorraad op regionaal nivo bestaat ongeveer 60% uit 

snellopers en ongeveer 40% uit langzaamlopers. 

• Seizoensgevoeligheid. Het assortiment kent niet of nauwelijks seizoensgevoelige producten. 

• Infrastructuur. In het algemeen is de infrastructuur in Noord Europa goed. 

• Lokatie van het aanbod. De grootste hoeveelheid producten wordt in de FMC productievestiging in 

St. Wendel (D) gefabriceerd. De overige productievestigingen van HD- en PO-disposables 

bevinden zich zowel in Duitsland als in Engeland, Frankrijk en Spanje. 

• Frequentie van aanleveren. Bij de productievestigingen wordt geen voorraad eindproducten 

aangehouden; deze worden direct naar de regionale warehouses getransporteerd, tenzij de 

hoeveelheid producten voor één land een directe zogenoemde Full Truck Load (FTL)-levering naar 

dat land mogelijk maakt. De aanleverfrequentie is dus afhankelijk van de productiecyclus. 

3.2 Het product 

De productcategorieën die binnen het productassortiment van FMC NE zijn te onderscheiden, zijn 

reeds genoemd in hoofdstuk 1 en worden verder beschreven in bijlage C. In de volgende paragraaf 

worden de productcategorieën kort beschreven ten behoeve van een duidelijke weergave van de 

onderlinge verhoudingen en de productkarakteristieken en om het assortiment dat in het onderzoek 

wordt betrokken goed te kunnen afbakenen. 
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3.2.1 Productcategorieën 

De verschillende engelstalige productcategorieën (aangeduid met een lettercode) die het 

productassortiment van FMC NE vormen, zijn : 

• HD machines (A); 
• Bloodlines, Needles and Catheters (D); 

• Filters (G); 

• Solutions, Concentrates and other HD (J); 

• Finesse, WT- and CCD-systems (M); 

• Spare Parts (S); 

• PD-products (T); en 

• Brochures and Folders (Z). 

Onderlinge verhouding 

De onderlinge verhouding tussen deze productcategorieën lijkt het beste weergegeven te kunnen 

worden op basis van de omzetverdeling in het eerste half jaar van 1997. Figuur 3.2 toont deze 

verhouding. 

1% 10% 

z 
0% 

A 

9% D 

figuur 3.2: marktverhoudingen volgens productindeling 

Duidelijk is dat de filters het grootste gedeelte (37%) van de omzet voor hun rekening nemen. Ook de 

PO-producten vertegenwoordigen een aanzienlijk deel (35%). Tot deze laatste categorie behoren alle 

productgroepen van de PO-therapie, terwijl de productgroepen van HD over meerdere categorieën zijn 

verdeeld. 

HD Machines 

Deze machines kenmerken zich als technisch hoogwaardige apparatuur ten behoeve van de 

haemodialyse en hebben een hoge winstmarge. De machines worden in standaarduitvoeringen 

ingekocht en bij FMC NE in Den Bosch beperkt op voorraad gehouden. Op order wordt de machine 

klantspecifiek gemodificeerd, gekalibreerd en getest. Als de machine gereed is, wordt deze via het 

warehouse in Meer met andere producten naar de klant verzonden. De lokale uitlevering en installatie 

van machines wordt door een technicus van de landelijke verkooporganisatie uitgevoerd. 
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Bloodlines. needles en catheters 

Bloedlijnen, naalden en catheters zijn hulpmiddelen ten behoeve van het afnemen en inbrengen van 

bloed en/of medicatie bij zowel haemodialyse als peritoneale dialyse. Deze productcategorie kent een 

veelheid aan varianten. De winstmarge is beperkt. 

Filters 

De filter, ofwel de kunstnier, is het belangrijkste onderdeel bij de haemodialyse. In de filter wordt het 

bloed gezuiverd . De filters zorgen voor het grootste deel van de omzet van FMC NE (37%). De 

winstmarge van deze productcategorie is hoger, gezien de hoogwaardige technologische kenmerken 

ervan. Het marktaandeel van FMC NE in Noord Europa op het gebied van filters is ongeveer 35%. 

Solutions. concentrates and other HD 

Het dialysaat dat zorgt voor het 'zuiveringsproces' van het bloed, wordt geleverd als direct te gebruiken 

oplossing en als concentraat welke nog met gezuiverd water tot dialysaat aangelengd dient te worden. 

Het betreft zowel vloeistoffen in jerrycans als concentraten in droge poedervorm. Met enkele overige 

HD-producten vertegenwoordigt deze categorie ±10% van de omzet. 

Finesse. WT- en CCD-systems 

Finesse is een soft- en hardwarepakket voor de HD-behandeling. Water Treatment systems en Central 

Concentrate Delivery systems zijn een tweetal systemen welke op een dialyse afdeling het water 

centraal zuiveren en dit en/of de concentraten aanbieden ten behoeve van de HD-machines. De 

systemen worden klantspecifiek ontworpen en samengesteld uit standaard componenten, welke bij 

externe leveranciers worden ingekocht en direct aan de klant worden uitgeleverd waar dan het 

systeem wordt geïnstalleerd. De systemen worden eerder als dienst dan als product geleverd; het 

service aspect heeft dan ook prioriteit boven het winstaspect. 

Spare parts 

Spare parts zijn reserveonderdelen met name ten behoeve van de HD-machines. Zij zijn geen 

onderdeel van het fysieke distributieproces van FMC NE; spare parts worden door FMC NE niet op 
voorraad gehouden, maar rechtstreeks uitgeleverd aan de klant vanuit de productievestigng. De 

variëteit aan spare parts is groot, terwijl het aandeel in de omzet zeer klein is. 

PD products 

Alle producten voor de peritoneale dialyse vormen samen deze productcategorie, wat het grote 

percentage in de omzet verklaart. Het betreft voornamelijk vloeistoffen, verpakt in zakken van 

gemiddeld 2,5 liter. Een patiënt gebruikt ongeveer 3 tot 4 zakken per dag. Dit betekent hoge voorraden 

zowel bij de patiënt thuis als bij de lokale en regionale opslagpunten. 

Brochures and Folders 

Dit betreft promotioneel materiaal. 

Afbakening 

Het herontwerp van de fysieke distributiestructuur is specifiek gericht op de distributie van alle HD- en 

PO-disposables. Dat wil zeggen gericht op de productcategorieën 'Bloodlines, needles and catheters', 

'Filters', 'Solutions, concentrates and other HD', en alle 'PD-products' . De productcategorieën 'HD

machines', 'Finesse, WT- en CCD-systemen', 'Spare Parts' en 'Brochures and folders' zijn niet in de 
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analyse meegenomen. Deze producten hebben slechts een zeer klein aandeel in de uitvoering van de 

fysieke distributie door FMC NE. 

De fysieke uitlevering van spare parts, WT- en CCD-systemen aan de klant wordt niet door FMC NE 

uitgevoerd, maar vindt plaats door middel van rechtstreekse levering vanuit de productievestiging. HD

machines worden door FMC NE klantspecifiek gemodificeerd en na controle, via het warehouse in 

Meer met de reguliere transporten aan de klant uitgeleverd. Zowel voor deze machines als voor de 

brochures, is de hoeveelheid materials handling en daarmee het aandeel in het fysieke 

distributieproces zeer laag (± 20 pallets per maand). 

3.2.2 Productkarakteristieken 

De volgende productkarakteristieken hebben een relevante invloed op de inrichting van de fysieke 

distributiestructuur. 

• Productwaardedichtheid. Dit is de geldwaarde per volume eenheid. Deze varieert tussen± 5 DM en 

± 200 DM: zakken PD vloeistof zijn volumineus met een lage waarde, filters zijn minder volumineus 

maar hebben een hogere waarde. Een hoge productwaardedichtheid vereist minimalisatie van 

voorraden en zo kort mogelijke transporttijden. Een lage productwaardedichtheid vereist 

minimalisatie van de handlingskosten. 

• Gebruikerswaardedichtheid. Het gezondheidsrisico zorgt voor een zeer grote productwaarde voor 

de gebruiker, waardoor ook het belang van productbeschikbaarheid erg groot wordt. 

• Houdbaarheid. Deze is relatief lang; tussen de 12 en 36 maanden voor bijna alle producten. 

• Verzamelingseenheid. In het algemeen zijn de verzamelingseenheden in het distributieproces 

dozen en tanks op pallets, en rijdbare containers. 

• Verpakkingsdichtheid . De omvang van de verzamelingseenheden is gemiddeld tot groot. De 

verpakkingsdichtheid is hierdoor gemiddeld tot laag. De hoeveelheid materials handling is klein op 

regionaal nivo, maar neemt toe op nationaal nivo. 

• Verschijningsvorm. Een grote hoeveelheid producten van FMC betreft vloeistoffen. Deze zijn 

voornamelijk verpakt in zakken (in dozen), tanks en containers, die samen met de overige artikelen 

gezien kunnen worden als vaste producten op pallets. 

• Producttypologie. Het betreft zowel globaliserende als landspecifieke eindproducten, die prijs- en 

servicegevoelig zijn. 

• Landenspecifiteit. Nagenoeg alle producten hebben een uniform globaliserend karakter, met 

uitzondering van concentraten en PO-vloeistoffen voor de Scandinavische landen. Deze producten 

hebben om registratie redenen een eigen label en worden daarmee landspecifiek. 
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3.3 Het proces 

Het fysieke distributieproces kan worden onderverdeeld in zowel de informatiestroom 

(stroomopwaarts) als de goederenstroom (stroomafwaarts). Figuur 3.3 toont dit proces. 

Productie 
vestiging 

figuur 3.3 

Regionaal nivo 

Regionale O<ganisatie 

--------- FMCNE ---------

' ' • ,. Suppiy-tra/ect .,. : : .. Dlstribution-traject • : 

Nationale 
verilooporga-iisatie 

Nationaal nivo 

Eindgebruiker 

' ' : • Dellvery•traject _, : 

◄- - - Informatiestroom 

- Goederenstroom 

Beide 'stromen' verbinden de verschillende schakels in de distributieketen van de regio Noord Europa, 

dat wil zeggen de productievestigingen, FMC NE als regionale organisatie, de nationale 

verkooporganisaties en de eindgebruiker. In deze paragraaf komt het distributieproces aan de orde 

door middel van een beschrijving van de informatie- en goederenstroom op zowel regionaal als 

nationaal nivo. 

3.3.1 Informatiestroom 

Nationaal nivo 

De eindgebruiker plaatst naar behoefte een bestelling bij de eigen nationale verkooporganisatie. De 

nationale behoefte per maand resulteert in principe in een maandelijkse inkooporder bij FMC NE. In de 

praktijk worden nog regelmatig additionele na- en spoedbestellingen geplaatst. Daarnaast levert elke 

nationale verkooporganisatie jaarlijks een forecast waarmee de vraagvoorspelling op artikelnivo voor 

het volgende kalenderjaar per land wordt vastgelegd. 

Regionaal nivo 

Op basis van deze forecasts per nationale verkooporganisatie, wordt jaarlijks de totale behoefte in de 

regio en daarmee de behoefte aan productiecapaciteit bepaald. De afdeling Purchasing plaatst aan de 

hand van deze forecasts maandelijks inkooporders bij de productievestigingen, ruim 2½ maanden 
voordat de goederen naar de landen gedistribueerd moeten worden. 

Daarnaast verzorgt de afdeling Customer Service de gehele verwerking van de maandelijkse 

inkooporders die door de nationale verkooporganisaties aan FMC NE zijn doorgegeven. Zij verzorgt 

het aanmaken van orders, het versturen van orderbevestigingen, de facturering, het geven van 

uitleveringsopdrachten aan het regionale warehouse en regelen van het transport. 

Samen met de afdeling Logistics vervullen deze twee afdelingen het primaire proces van FMC NE, te 

weten de orderverwerking, de inkoop en de distributie naar de verschillende landen (zie bijlage A). Ten 

behoeve van deze informatiestromen werkt FMC NE met twee verschillende ilformatiesystemen. 

SAP/R3 wordt tevens door FMC AG in Duitsland gebruikt. SERA is het eigen informatiesysteem van 

FMC NE zelf. 
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3.3.2 Goederenstroom 

In de huidige distributiestructuur worden goederen na productie vanuit de productievestigingen direct 

naar het regionale warehouse van FMC NE getransporteerd. Vanuit dit opslagpunt worden de 

goederen gedistribueerd naar één van de 13 nationale verkooporganisaties. Indien één land een 

voldoende grote hoeveelheid van één productievestiging nodig heeft, vindt rechtstreekse levering aan 

dat land plaats. Dit is met name het geval bij Engeland. De nationale verkooporganisatie is 

verantwoordelijk voor de verdere nationale distributie. 

Regionaal nivo 

De voornaamste leveranciers van HD- en PO-disposables voor FMC NE zijn vermeld in tabel 3.1. De 

percentages in de laatste kolom geven het aandeel van een productievestiging aan, in het totaal aantal 

te leveren pallets per maand . Daarnaast betrekt FMC NE 7% van de goederen uit de voorraad van één 

van de andere regio's (de interne leveringen) en van overige kleine leveranciers. 

FMCDGmbH St. Wendel Ger Filters, Bloodlines/needles/catheters, HF-solutions, 71% 
PD-solutions, PD-svstems, PD-accessories 

FMCD GmbH Ober Erlenbach Ger HD-solutions/concentrates 5% 
Fresenius SMAD L' Arbresle Cedex Fra HD-solutions/concentrates, bloodlines 4% 
FMC Nephro SPA La Rocadel Valies Esp PD-solutions 9% 
FNMCUKLtd Basinostoke UK HD-solutions/concentrates 2% 
FNMCUKLtd Nottinaham UK HD-solutions/concentrates 2% 

tabel 3.1 

De regionale opslagpunten van FMC NE zijn gevestigd in Meer (B) waar alle HD- en PO-disposables 

liggen opgeslagen in een gehuurd warehouse, en bij het hoofdkantoor in Den Bosch waar de HD

machines zijn opgeslagen . Het laatste opslagpunt zal verder buiten beschouwing blijven op basis van 

de afbakening van het productassortiment die in § 3.2 is aangegeven. 

De voorraad die op regionaal nivo wordt aangehouden wordt naast de maandelijkse cyslusvoorraad 

voornamelijk gebaseerd op veiligheidsvoorraad en Q-voorraad. De veiligheidsvoorraad dient voor het 
opvangen van de variatie in de de vraag gedurende de levertijd en voor het opvangen van de variatie 

in de levertijd zelf. De Q-voorraad is een fysiek wel aanwezige maar nog niet beschikbare voorraad en 

dient voor het overbruggen van de tijd dat een productbatch nog niet is vrijgegeven als gevolg van de 

kwaliteitscontrole door de productievestigingen. Het product verkeert in dit geval in de Q-status. 

Voor HD- en PO-disposables wordt op regionaal niveau gemiddeld een voorraadhoogte aangehouden 

van± twee maanden voor de A-artikelen (snellopers) om een korte levertijd te kunnen garanderen. 

Voor de B- en C-artikelen (langzaamlopers) ligt dit gemiddelde op± 14 weken. Gezien deze hoge 

voorraden op regionaal nivo is in de huidige distributiestructuur gekozen voor centrale distributie. 

Verder kan het regionale transport worden onderscheiden in: 

• Aanlevering aan het regionale warehouse: het 'supply' traject; 

• Uitlevering aan de landen: het 'distribution' traject. 

Aan de affiliates en branches (Ned, Bel, UK, Den, Fin) worden de goederen 'franco huis' geleverd. De 

goederen voor de overige landen worden 'ex works' uitgeleverd. Alle transport vindt in principe plaats 

met wegvervoer, waarbij een vrachtwagen regelmatig gebruik dient te maken van vervoer over zee. 
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Nationaal nivo 

De meeste nationale verkooporganisaties zijn gekoppeld aan een, al dan niet uitbesteed, landelijk 

distributiecentrum. De voorraad die hierbij op nationaal nivo wordt aangehouden ligt op minimaal 4 

weken. In de praktijk is de voorraad groter en hoofdzakelijk gebaseerd op veiligheidsvoorraad, 

aangezien het toeleveringsproces in de huidige situatie nog relatief veel variatie vertoont. Door 

verbetering van de informatiestroom (accurate forecast, verkoop- en voorraadgegevens) kan deze 

variatie worden gereduceerd en is het mogelijk de voorraden in de keten te verlagen. 

De inrichting van de transportwijze op nationaal nivo is gebaseerd op de mogelijkheid om binnen 24 

uur aan de eindgebruiker te kunnen uitleveren. Tevens is deze afgestemd op twee typen afnemers; 

instellingen en individuele patiënten. HD-producten worden hoofdzakelijk aan instellingen geleverd. 

PO-producten worden grotendeels op recept bij de patiënt thuis afgeleverd. 

3.3.3 Proceskarakteristieken 

Na de bovengenoemde beschrijving van het distributieproces worden in deze subparagraaf kort die 

proceskarakteristieken genoemd, die op basis van de literatuur relevant zijn bij het herontwerp van 

een distributiestructuur. 

• Productie-voorraad systeem. In de productievestigingen van FMC wordt intermitterend, ofwel 

batchgewijs, op voorraad geproduceerd. In de huidige situatie wordt bij de productievestigingen 
geen voorraad aangehouden . 

• Plaats van het ontkoppelpunt. Er wordt geproduceerd voor 'centrale voorraad' . Op nationaal nivo 

ligt het ontkoppelpunt bij de nationale verkooporganisatie. Op regionaal nivo ligt dit bij FMC NE. 

• Wijze van klantbeleveren. Direct uit voorraad op zowel regionaal als nationaal nivo. 

• Plaats en beheer van huidige opslagpunten. Zowel elke nationale verkooporganisatie als FMC NE 
beschikt over een opslagpunt. Dat zijn in totaal 14 opslagpunten; hetzij in eigen beheer of 

uitbesteed. Elk opslagpunt is centraal gelegen ten opzichte van het te bedienen geografische 
gebied. Het regionale warehouse dat door FMC NE wordt beheerd is gelegen in Meer (B). 

• Wijze van transport. Door de goede infrastructuur wordt gebruik gemaakt van wegtransport, 

eventueel in combinatie met verschillende 'boot-oversteken'. 

• Assortimentgrootte. FMC hanteert een groot assortiment(± 1000 artikelen) wat betreft HD- en PO

disposables voor een groot afzetgebied (13 landen). 

• Transport efficiëncy. Door de maandelijkse orderplaatsing zijn de meeste reguliere leveringen, FTL

zendingen (Full Truck Load) aan de nationale verkooporganisaties vanuit het regionale warehouse, 

evenals de directe leveringen vanuit de productievestigingen aan de nationale verkooporganisaties. 

Door regelmatig voorkomende back- en additionele orders, komen ook L TL-zendingen (Less than 

Truck Load) en expresse leveringen vaak voor. 
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4 Performance indicatoren 

Inleiding 

Karakteristieken 
Markt/Product/Proces 

Huid ige structuur 

Huidige pemlnnance 

Business-beslissklg 
Trade Off 

Gekozen structuur 

Nieuwe perfonnance 

Alternatieve 
structuren 

Om een keuze uit alternatieve distributiestructuren te 

kunnen onderbouwen, wordt in dit hoofdstuk een 

raamwerk gepresenteerd waarmee bepaald kan 

worden in hoeverre elke alternatieve structuur voldoet 

aan de doelstelling van dit onderzoek. Om deze 

doelstelling meetbaar te maken, worden performance 

criteria gedefinieerd. De performance criteria worden 

onderscheiden in fysieke distributiekosten en customer 

service criteria, aangezien deze elementen ook in de 

doelstelling zijn opgenomen. 

Het herontwerp van de distributiestructuur voor FMC 

NE is gericht op het gehele fysieke distributieproces tot 

de eindgebruiker, maar concentreert zich voornamelijk 

op het regionale nivo. Dat wil zeggen op de wijze waarop de distributie naar de nationale 

verkooporganisaties plaatsvindt. Om het effect van alternatieve distributiestructuren goed in kaart te 

kunnen brengen wordt zowel voor het regionale als het nationale nivo, de waarde van de performance 

criteria bepaald. Met deze integrale aanpak kan een optimaal resultaat worden gevonden. 

Door de afbakening van de distributieketen vanaf de producent tot aan de eindgebruiker hebben de 

performance criteria eveneens betrekking op de verschillende deeltrajecten ervan. Dit wil zeggen op: 

• het supply-traject: hierbij vindt levering (bulktransport) plaats van gereed product vanuit 

productievestigingen naar regionale opslagpunten; 

• het distribution-traject: hierbij vindt distributie plaats van gereed product naar nationale 

opslagpunten, dus ook de rechtstreekse levering vanaf productie aan deze opslagpunten; 

• het delivery-traject: hierbij vindt uitlevering plaats van consumentenorders naar de eindgebruiker. 

Deze drie deeltrajecten worden ontkoppeld door opslagpunten op zowel regionaal als nationaal nivo. 

.. Suppty-traject • .. Distrlbutlon-traject • ~ Deltvery-traject ► 

Productie Reglonaal Warehouse ,________ Nationaal Warehouse ,________ Eindgebruiker 

Fysieke Distributie kosten 
Transportkosten Voorraadkosten Transportkosten Voorraadkosten Transportkosten 

Warehouse & Materials Handling kosten Warehouse & Materials Handling kosten 

Overige kosten 

Customer Service ~~~~~► ◄>--=-~~~,.,---<► ◄~~---,----,► - - - - - - - - · - - - -
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 

Levergrootte 
Levertijd 

U~leveringspen:entage 
Aantal deeneveringen 

Le vergrootte 
Levertijd 

Uitleveringspercentage 
Aantal deeneveringen 

Levergrootte 
Levertijd 

figuur 4.1 

Figuur 4.1 geeft aan op welk gedeelte in de distributieketen de verschillende kosten- en customer 

service-criteria betrekking hebben. In de paragrafen 4.1 en 4.2 worden de criteria nader toegelicht. 
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4.1 Fysieke distributie kosten 

In de literatuur hanteren Van Goor (4) en Attwood (2) voor de fysieke distributiekosten onder andere de 

volgende kostencategorieën: 

• Voorraadkosten gereed product: rentekosten verbonden aan het vermogen dat is vastgelegd in 

aanwezige veiligheids- en cyclusvoorraden gereed product (interest); 

• Externe transportkosten: vervoerskosten in de keten tussen producent en consument; 

• Kosten van magazijnen en materials handling: kosten verbonden aan alle activiteiten in een 

opslagpunt, zoals kosten van afschrijving/huur, onderhoud, inrichting, opslag, personeel en 

materials handling; 

• Overige kosten: administratie- en informatiekosten, orderverwerkingskosten en een aandeel in de 

overheadkosten. 

De externe transportkosten kunnen dus worden onderverdeeld in transportkosten voor respectievelijk 

supply, distribution en delivery. De voorraadkosten en kosten van magazijnen en materials handling 

dienen per opslagpunt in de keten te worden vastgesteld. De overige kosten hebben betrekking op de 

distributieketen in het algemeen. 

In deze paragraaf worden de bovenstaande fysieke distributiekosten nader gespecificeerd. Deze 

hebben betrekking op de activiteiten tussen de productiecentra (Pi) en de consumptiecentra (Ci) en in 

de regionale warehouses (~) en nationale warehouses (Ni)-

Transportkosten (KT) 

De totale transportkosten zijn de som van de transportkosten uit de verschillende deeltrajecten in de 

distributieketen. KT5 , KTd en KT1 zijn de transportkosten in respectievelijk het supply-, distribution- en 

deliverytraject. 

Per deeltraject kunnen de afzonderlijke transportkosten bepaald worden door op jaarbasis het totaal 

aantal transporten op het traject tussen afzender i en ontvanger j te vermenigvuldigen met een 

gemiddeld vervoerstarief voor het betreffende traject. 

KT5 = I KTii• met i = P1 t/m Pn en j = R1 t/m Rn, 

KTd = I KTii• met i = R1 t/m Rn en j = N1 t/m N"' 
KT1 = I KTii• met i = N1 t/m Nn en j = C1 t/m C13 . 

met Lii = het aantal transporten tussen verzender i en ontvanger j, en Tii = het vervoerstarief per 

levering voor vervoer van een Full Truck Load (FTL) van i naar j . 

Het aantal transporten per maand wordt afgeleid door de totale vraag gedurende deze ordercyclustijd 

(in aantal pallets) te delen door de capaciteit van de vervoersmodaliteit en deze te corrigeren met de 

gemiddelde beladingsgraad ervan. Het vervoerstarief is een vast tarief voor elk transport op het traject 

tussen twee gegeven vraag- en aanbodlocaties. Dit tarief is afgeleid van het transporttarief dat een 

• 
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transportonderneming hanteert op basis van de afstand tussen de twee locaties, de vervoersmodaliteit 

en de bezettingsgraad ervan. 

Voorraadkosten {KI) 

Dit is de gecalculeerde interest over de waarde van de gemiddelde cylusvoorraad (Kl) en de waarde 

van de gemiddelde veiligheidsvoorraad (KU per opslagpunt in de keten. 

De gemiddelde cyclusvoorraad is de helft van de vraag gedurende een ordercyclus. De ordercyclustijd 

wordt daarbij bepaald door de bestelfrequentie. De hoogte van de veiligheidsvoorraad hangt af van de 

variatie in de vraag gedurende de ordercyclus, maar vooral van de variatie in levertijd door de 

toeleverende schakel in het distributieproces, de grootte van de pijplijnvoorraad en de gemiddelde 

hoeveelheid voorraad dat in Q-status verkeert (zie hoofdstuk 6). 

Warehousekosten (KW) 

Volgens Van Goor e.a. [4] en Attwood [2] kunnen de kosten per opslagpunt worden onderverdeeld in 

vaste warehousekosten (KW5) en variabele warehousekosten (KWr)- Tot de vaste warehousekosten 

behoren de ruimte- en opslagkosten, die afhankelijk zijn van de maximale totale voorraadhoogte. De 

variabele warehousekosten bestaan uit kosten voor personeel en middelen voor materials handling, 

die afhankelijk zijn van de doorzet van het opslagpunt. 

Aangezien dit onderscheid voor FMC NE niet duidelijk te maken is en er niet wordt verwacht dat de 

personeels- en materials handlingkosten van het huidige regionale warehouse zullen variëren met de 

doorzet, worden alle kosten als vast beschouwd . 

Er is gekozen om één vast tarief per pallet te hanteren voor de warehousekosten op basis van de 
gemiddelde 'normale' voorraadhoogte. Zo is tevens een goede vergelijking mogelijk met de tarieven 

die bij uitbesteding worden gehanteerd. 

Overige kosten (KO) 

Hiertoe behoren de kosten die direct worden gemaakt voor het besturen en beheersen van de 

logistieke activiteiten in de verschillende schakels in de distributieketen. Dat wil zeggen de kosten van 

de afdelingen customer service (orderverwerking) en logistiek. 

Raamwerk 

Met bovengenoemde kosten kunnen ook de totale fysieke distributiekosten (KFD) als performance 

criterium meetbaar gemaakt worden. Deze kunnen gedefinieerd worden als: 

KFD = KT + KI + KW + KO. 

Zoals blijkt uit de vraagstelling dient de uitkomst van deze kostenfunctie voor alle alternatieve 

distributiestructuren te worden bepaald. Door de gegeven randvoorwaarden krijgt de vraagstelling 
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hiermee de vorm van een lineair programmeringsprobleem, waarbij de doelfunctie (KFD) dient te 

worden geminimaliseerd. 

4.2 Customer service criteria 

Voor dit onderzoek is het van belang dat de customer service minstens gelijk blijft aan de huidige 

situatie. In Van Goor e.a. [4] worden als belangrijkste elementen, waar de klant bij customer service op 

let, genoemd: 

• Productverkrijgbaarheid en betrouwbaarheid: 

De mate waarin de organisatie de afspraken over levertijd en leverhoeveelheden nakomt, ofwel het 

vermogen om alle producten in de gewenste hoeveelheid te leveren; 

• Orderdoorlooptijd (order lead time): 

De tijd die verstrijkt tussen het moment dat de klant een order plaatst en het moment dat de klant 

de goederen ontvangt. 

Om deze elementen meetbaar te maken voor elk deeltraject van de distributieketen, kunnen de 

volgende criteria gedefinieerd worden: 

• Uitleveringspercentage: 

Het percentage van de bestelde goederen dat direct kan worden uitgeleverd binnen een gegeven 

termijn; 

• Aantal deelleveringen: 

Het aantal deelleveringen waarin de goederen van één order verzonden worden, waarbij een 

deellevering uit meerdere transporten kan bestaan; 

• Levergrootte: 
Het volume dat verzonden wordt per levering; 

• Levertijd : 

De transporttijd dat een levering onderweg is. 

De eerste drie criteria hebben betrekking op de mate waarin orders volledig uitgeleverd worden. Het 

laatste criterium volgt uit de snelheid waarmee een order wordt afgewerkt. 
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5 Analyse van mogelijke distributiestructuur typen 

Inleiding 

Karakteristieken 
MarkVProduct/Proces 

Huidige structuur 

Huidige perfonnance 

Performance 
Criteria 

Buslness•beslisslng 
TradeOff 

Gekozen structulK 

Nieuwe performance 

5.1 Kwalitatieve factoren 

....._ --
In dit hoofdstuk worden verschillende typen 

distributiestructuren afgeleid op basis van de in 

hoofdstuk 3 beschreven product-, proces- en 

marktkarakteristieken. Hiertoe wordt een 

factorscoremethode toegepast om te bepalen wat de 

relatieve invloed van elke karakteristiek is op de keuze 

voor een bepaald distributiestructuur type. 

Op basis van de gegeven randvoorwaarden , zal het 

accent van deze afleiding liggen bij de 'regionale' 

distributiestructuur. Centraal staat hierbij de vraag of 

de regionale voorraad gecentraliseerd of 

gedecentraliseerd dient te worden en hoe de 

voorraadallocatie per opslagpunt plaatsvindt? 

Kijkend naar de beschreven product-, proces- en marktkarakteristieken zijn er drie invalshoeken om 

een type distributiestructuur af te leiden. 

1. Vanuit het product: 

Het product is bij FMC NE op verschillende wijzen te onderscheiden. Naar nierfunctievervangende 

therapie (HD/PD), houdbaarheid, landspecifiteit en dergelijke. In alternatieve structuren is het 
wellicht mogelijk om de operationele activiteiten te groeperen per type product. 

2. Vanuit het proces: 
Het fysieke proces van FMC NE is beschreven in een grondvorm. Deze grondvorm deelt het 

fysieke proces in in het supply-, distribution- en deliverytraject. In welk traject moeten de 

operationele activiteiten gegroepeerd worden om aan de gedefinieerde criteria te voldoen? 

3. Vanuit de markt: 

Noord Europa werd eerder beschouwd als een samenstelling van aparte markten gezien. Door de 

éénwording van Europa en de regionalisering van FMC, kan dit gebied ook als één regio of enkele 

subregio's worden beschouwd. Het aantal (deel}markten en de eisen per markt hebben invloed op 

de wijze waarop de operationele activiteiten worden gegroepeerd. 

In deze paragraaf worden de drie invalshoeken nader geanalyseerd en wordt per invalshoek een 

gewenst type distributiestructuur afgeleid. Hiertoe wordt een gewogen factorscoremethode gebruikt, 

volgens Van Goor e.a (4), om per invalshoek de relatieve invloed van de verschillende karakteristieken 

op de distributiestructuur te kunnen aangeven. 

Het belang van de kwalitatieve factoren bij het herontwerp van een distributiestructuur voor FMC NE, 

verhoudt zich (op een schaal van 100) als volgt: 
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Karakteristieken Gewicht 
Productkarakteristieken 35 
Proceskarakteristieken 25 
Marktkarakteristieken 40 
Totaalscore 100 

tabel 5.1 

Het toekennen van dergelijke gewichten is arbitrair, maar in overleg met FMC NE is tot deze verdeling 

besloten. De product- en marktkarakteristieken zijn van doorsslaggevend belang, aangezien deze 

direct van invloed zijn op de hoeveelheid materials handling en transport. De fysieke 

distributiestructuur wordt in mindere mate bepaald door de proceskarakteristieken. Deze hebben 

vooral een grotere invloed op de beheersingsstructuur van de organisatie; dat is de informatiestroom 

binnen de keten in plaats van de fysieke goederenstroom. 

Ook de verschillende factoren die tot de product-, proces- of marktkarakteristieken behoren, krijgen 

een gewicht toegekend. Dit gewicht wordt gerelateerd aan de voorraadlocatie-voorkeur die volgt uit de 

waarde van deze factoren voor FMC NE, zoals beschreven in § 3.1 tot en met§ 3.3. Per invalshoek 

ontstaat zo een voorkeur voor een centrale dan wel voor een decentrale voorraadlocatie, waaruit een 

distributiestructuur-voorstel volgt. 

Op basis van het bovenstaande relatieve gewicht per product- proces- en marktkarakteristiek, zal in de 

laatste paragraaf een afbakening plaatsvinden van de alternatieve distributiestructuren die in 

aanmerking komen voor verdere concretisering {het ontwerp) en beoordeling. 

5.2 Productfactoren 

De voorkeur voor de voorraadlocatie die volgt uit de beschrijving van elke productkarakteristiek, zie§ 

3.2, is weergegeven in onderstaande tabel. In overleg met FMC NE heeft elke factor een gewicht 

gekregen, op een totale schaal van 100, die het relatieve belang van die factor op de keuze van een 

distributiestructuur aangeeft. 

Productkarakteristieken 
Factoren Factor Waarde voor FMC NE Voorraadlocatie-voorkeur Factor-score 

oewicht Centraal Decentraal Centraal Decentraal 
Productwaardedichtheid 20 hoog X 10 

laag X 10 
Gebruikswaardedichtheid 20 hoog X 20 
Houdbaarheid 15 relatief lang X 15 
Verzamelingseenheid 5 gemiddeld - groot X 5 
Verpakkingsdichtheid 15 gemiddeld - laag X 15 
Verschijningsvorm 5 vast X 5 
Producttypologie 10 prijs- en servicegevoelig X 10 
Landenspecifiteit 10 globaliserend X 5 

regiospecifiek X 5 
Abosolute karakteristiek score 100 30.0 70.0 
Relatieve karakteristiek score 35 10.5 24.5 

tabel 5.2 

Uit tabel 5.2 blijkt een voorkeur voor het decentraal aanhouden van voorraden in de regio op basis van 

de productkarakteristieken. Met name de gebruikerswaardedichtheid vereist een korte afstand tussen 

de toeleverancier en de klant. Opvallend is dat de voorkeur voor centralisatie of voor decentralisatie 

ook direct afhankelijk is van het specifieke product zelf; dat is afhankelijk van de landspecifiteit en de 

productwaardedichtheid van een product. Aparte distributiestructuren voor HD als PD zijn niet van 

toepassing aangezien deze als één assortiment op de Noord Europese markt worden aangeboden . 
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De voorkeur voor decentrale voorraadlocaties leidt tot de volgende distributiestructuur-voorstellen: 

• De operationele activiteiten worden gegroepeerd per land afzonderlijk in de regio Noord Europa. Elk 

land heeft een eigen opslagpunt waarin zowel de volledige cyclusvoorraad als de 

veiligheidsvoorraad wordt aangehouden; 

• De operationele activiteiten worden gegroepeerd voor subregio's van meerdere landen uit de regio 

Noord Europa. In de regionale voorraadpunten van de subregio's wordt de volledige 

veiligheidsvoorraad en een groot gedeelte van de cyclusvoorraad aangehouden van de landen die 

tot de subregio behoren. Elk land kan een overslagpunt of minimale voorraad hanteren om direct 

aan de klant uit te leveren . 

Productievestigingen leveren hierbij direct aan opslagpunten van de individuele landen of subregio's . 

5.3 Procesfactoren 

De invloed van de procesfactoren op het herontwerp van een distributiestructuur voor FMC NE is 

weergegeven in een tabel. De wijze van transport en de wijze van klant beleveren krijgen in deze 

afweging een relatief hoger factorgewicht. Het belang van de snelheid, in termen van levertijd en 

productbeschikbaarheid, waarmee producten vanuit regionale voorraad naar de landen uit de regio 

Noord Europa met wegtransport kunnen worden uitgeleverd, is bij FMC NE hoog. 

De plaats van het klantenorder-ontkoppelpunt bepaalt waar de voorraad komt te liggen die hiervoor 

nodig is. Door de productie op voorraad lijkt centralisatie voor de hand te liggen, maar vanuit het 

oogpunt van de eindgebruiker kan deze beter zo dicht mogelijk bij de markt liggen. De klantenorder 

kan daarmee doordringen tot op regionaal nivo. Verder pleit alleen de huidige transport efficiëncy voor 

het decentraliseren van die voorraad. Door een goede logistieke beheersing en de keuze voor een 

juiste distributiestructuur, moet het mogelijk zijn om de transportefficiëncy te verbeteren en de voorraad 

in de landen zelf te minimaliseren . 

Proceskarakteristieken 
Factoren Factor Waarde voor FMC NE Voorraadlocatie-voorkeur Factor-score 

aewicht Centraal Decentraal Centraal Decentraal 
Productie-voorraadsysteem 15 intermitterend-op voorraad X 15 
Klantenorder ontkoppelpunt 15 bij FMC NE (regionaal nivo) X 7.5 

bij nationale verkooporg. (nationaal nivo) X 7.5 
Wijze van klantbeleveren 20 direct uit voorraad (regionaal nivo) X 10 

direct uit voorraad (nationaal nivo) X 10 
Wijze van transport 25 wegtransport, snel X 25 
Assortimentsgrootte 10 groot X 10 
Transport efficiêncv 15 ,gemiddeld X 15 
Abosolute karakteristiek score 100 67.5 32.5 
Relatieve karakteristiek score 25 16.9 8.1 

tabel 5.3 

De vraag is hoe het begrip centralisatie vertaald wordt. In dit geval zijn meerdere definities mogelijk die 

leiden tot verschillende distributiestructuur-voorstellen. Uit de probleemsituatie (§1.5) en de waarde 

van de distributie karakteristieken, blijkt dat de werkwijze van FMC zich ontwikkelt van een 

productgerichte benadering naar een marktgerichte benadering. Het centraliseren van regionale 

voorraad, door deze centraal bij de productievestigingen op te slaan, komt niet overeen met deze 

ontwikkeling en is tevens praktisch niet mogelijk, waardoor deze optie komt te vervallen . 
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De overige mogelijke opties zijn: 

• Centralisatie als het hanteren van één opslagpunt per regio waar producten vanuit alle 

productievestigingen naartoe worden gecontribueerd en waar vanuit distributie naar de opslag- of 

overslagpunten in de landen plaatsvindt; 

• Centralisatie als het hanteren van één opslagpunt per subregio door de voorraad van enkele 

landen, die samen één subregio vormen, centraal op te slaan in die subregio. 

5.4 Marktfactoren 

Het (her)ontwerpen van een distributiestructuur wordt naast de product- en proceskarakteristieken 

mede bepaald door de marktkarakteristieken. De markt van FMC NE bestaat, zoals in hoofdstuk 3 is 

beschreven, uit een regionale markt en een lokale (nationale) markt. Op basis hiervan worden de 

marktkarakteristieken vanuit twee perspectieven beschreven. De tabellen 5.4 en 5.5 tonen de invloed 

van de waarde van verschillende marktfactoren op de distributiestructuur, als de markt beschouwd 

wordt vanuit het oogpunt van respectievelijk de nationale verkooporganisatie en de eindgebruiker. 

Het belang dat FMC NE hecht aan het customer-service nivo komt tot uiting in het hoge gewicht dat 

deze factor krijgt. Ook de verdeling van het assortiment en de geografische verdeling van de vraag 

spelen daarin een dominante rol, aangezien deze een directe invloed hebben op de hoeveelheid 

transport en materials handling. Net zoals bij de productkarakteristieken is ook hier de voorkeur voor 

centrale of decentrale voorraadallocatie afhankelijk van de mate waarin een specifiek product snel of 

langzaam 'loopt'. Tevens heeft de stabiliteit van het werkelijke klantgedrag, ondanks een mogelijk 

goede voorspelbaarheid van de vraag, een grote invloed op de mate van onzekerheid in het 

distributieproces en daarmee op het ontwerp van een distributiestructuur. 

Marktkarakteristieken; vanuit het ooaount van d e nationale verkooporaanlsatle 
Factoren Factor Waarde voor FMC NE Voorraadlocatie-voorkeur Factor-score 

gewicht Centraal Decentraal Centraal Decentraal 
Assortimentsverdeling 15 snellopers (60%) X 9 

langzaamlopers (40%) X 6 
Marktvorm 5 oligopolie X 5 
Customer-service nivo 20 gemiddeld-hoog X 20 
Aard en omvang van de klantenkring 5 beperkt met zeer grote afname X 5 
Lokatie van de vraag 15 geografisch gespreide concentraties X 15 
Stabiliteit van klantgedrag 10 weinig stabiel X 10 
Voorspelbaarheid van de vraag 5 gemiddeld - goed X 5 
Grootte van de orders 10 groot X 10 
Frequentie van uitleveren 10 laag X 10 
Infrastructuur 5 ,goed X 5 
Abosolute karakteristiek score 100 51 .0 49.0 
Relatieve karakteristiek score 40 20.4 19.6 

tabel 5.4 

Vanuit het oogpunt van de nationale verkooporganisaties als markt van FMC NE, gaat geen duidelijke 

voorkeur uit naar het centraliseren of decentraliseren van de regionale voorraad. De 

distributiestructuur-voorstellen die hieruit volgen komen overeen met die van§ 5.2 en§ 5.3. 

Vanuit het oogpunt van de eindgebruiker - de instellingen (ziekenhuizen, klin ieken) en particuliere 

patiënten - blijkt uit tabel 5.5 wel een voorkeur voor decentralisatie van regionale voorraden. In dit 

geval komen de opslagpunten dicht bij de klant te liggen. Dit wil zeggen enerzijds dichtbij qua tijd, in 

relatie tot de ordercyclustijd, en anderzijds dichtbij qua afstand, in relatie tot de fysieke levertijd. 
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Marktkarakteristieken; vanuit het oogpunt van de eindgebruiker 
Factoren Factor Waarde voor FMC NE Voorraadlocatie-voorkeur Factor-score 

Qewicht Centraal Decentraal Centraal Decentraal 
Assortimentsverdeling 15 snellopers X 7.5 

langzaamlopers X 7.5 
Marktvorrn 5 oligopolie X 5 
Customer-service nivo 20 hoog X 20 
Aard en omvang van de klantenkring 5 zeer groot met beperkte afname X 5 
Lokatie van de vraag 15 geografisch gespreide locaties X 15 
Stabiliteit van klantgedrag 10 weinig stabiel X 10 
Voorspelbaarheid van de vraag 5 gemiddeld - goed X 5 
Grootte van de orders 10 klein X 10 
Frequentie van uitleveren 10 hoog X 10 
Infrastructuur 5 IQoed X 5 
Abosolute karakteristiek score 100 42.5 57.5 
Relatieve karakteristiek score 40 17.0 23.0 

tabel 5.5 

De distributiestructuur-voorstellen die hieruit volgen zijn gericht op directe uitlevering van goederen 

vanuit de regionale opslagpunten aan de eindgebruiker binnen een gespecificeerd customer-service 

nivo. Dit betekent: 

• Het aanhouden van nationale voorraden per land, die direct vanuit de productievestigingen of 

indirect via een regionaal warehouse worden bevoorraad. Vanuit elk nationaal opslagpunt worden 

de eindgebruikers al dan niet via lokale overslagpunten aangeleverd. 

• Het groeperen van alle operationele activiteiten in opslagpunten voor subregio's van meerdere 

landen. De locatie van deze opslagpunten dient zodanig te liggen zijn dat binnen een gegeven 

levertijd direct vanuit deze opslagpunten aan de eindgebruiker uitgeleverd kan worden. 

5.5 Voorstel distributiestructuur typen 

Gegeven de afgeleide voorkeur voor het centraal of decentraal aanhouden van voorraad voor de regio 

Noord Europa op basis van de product-, proces- en marktkarakteristieken, wordt in deze subparagraaf 

de balans opgemaakt om te komen tot concrete alternatieve distributiestructuren voor FMC NE. 

Uit de bovenstaande paragrafen volgt geen algemeen voorstel voor een bepaalde distributiestructuur. 
Ook de uitkomst van de verschillende factorscore methoden, laat geen eenduidig beeld zien . Door ook 

de product-, proces- en marktkarakteristieken als geheel een gewicht te geven ten opzichte van elkaar 

kan een totaalbalans worden opgemaakt. Hiervoor gelden de wegingsfactoren zoals genoemd in § 5.1 . 

Bij deze totaalbalans dient echter wel rekening te worden gehouden met het onderscheid tussen de 

twee verschillende markten (§ 5.4) en het oogpunt van waaruit de marktkarakteristieken zijn 

beschreven. Dit leidt tot de resultaten die zijn weergegeven in de tabellen 5.6 en 5.7. 

k Voorraadlocatie-voor eur; vanuit reglonaa oogpunt 
Factoren Factor Factor-score 

gewicht Centraal Decentraal 
Productkarakteristieken 35 10.5 24.5 
Proceskarakteristieken 25 16.9 8.1 
Marktkarakteristieken 40 20.4 19.6 
Totaalscore 100 47 .8 52.2 

tabel 5.6 

Afhankelijk van het oogpunt vanuit welke markt de marktkarakteristieken worden beschreven, blijkt een 

lichte voorkeur voor decentralisatie van de regionale voorraad hoewel deze voorkeur niet eenduidig is. 

In het verdere ontwerp van de alternatieve distributiestructuren, zullen dan ook alle eerder genoemde 

distributiestructuur-voorstellen zoveel mogelijk worden meegenomen. 
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Voorraadlocatie-voorkeur; vanuit nationaal oooount 
Factoren Factor Factor-score 

oewicht Centraal Decentraal 
Productkarakteristieken 35 10.5 24.5 
Proceskarakteristieken 25 16.9 8.1 
Marktkarakteristieken 40 17.0 23.0 
Totaalscore 100 44.4 55.8 

tabel 5.7 

Dit resulteert in de volgende mix van alternatieve distributiestructuren: 

• Het aanhouden van voorraad in één opslagpunt voor de hele regio, van waaruit de nationale 

voorraden worden aangeleverd. 

• Het aanhouden van voorraad in meerdere opslagpunten van gelijkwaardige subregio's bestaande 

uit meerdere landen. De locatie van deze opslagpunten bevindt zich in de meest 'aantrekkelijke' 

landen. De overige landen kunnen volstaan met een minimale voorraad of slechts een 

overslagpunt. 

• Het aanhouden van voorraad in meerdere opslagpunten van gelijkwaardige subregio's op basis van 

customer service criteria, waarbij direct aan de eindgebruiker kan worden uitgeleverd . 

Deze typen distributiestructuren kunnen vertaald worden naar de volgende alternatieve grondvormen. 
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Voor bovenstaande mogelijke typen distributiestructuren geldt: 

• i = aantal productievestigingen; 

• j = aantal voorraadpunten op regionaal nivo (beheer door FMC NE); 

• De afstand in de modellen tussen opslagpunt en productievestiging/eindgebruiker is een indicatie 

voor de geografische afstand tussen beiden. 

De drie typen distributiestructuren kunnen volgens onderstaande beschrijving worden gedefinieerd. 

Alternatief A 

• Contributie vanuit de productievestigingen naar één centraal voorraadpunt (opslag op regionaal 

nivo); 

• Distributie vanuit het centrale voorraadpunt aan nationale voorraadpunten van de 13 landen (opslag 

op nationaal nivo); 

• Uitlevering vanuit de nationale voorraden aan de eindgebruiker; 

• Totaal aantal voorraadpunten: 1 + 13 = 14. 

Alternatief B 

• Indeling van de regio Noord Europa in j subregio's; 

• Contributie vanuit de productievestigingen naar j decentrale regionale opslagpunten; 

• Distributie vanuit de decentrale voorraadpunten naar de nationale voorraadpunten van de 13 

landen (opslag op nationaal nivo); 

• Geografisch kunnen regionale en nationale voorraadpunten dezelfde locatie betrekken: het 

nationale voorraadpunt krijgt daarmee de functie van overslagpunt; 

• De beheersingsfunctie komt in toenemende mate bij de regio-organisatie te liggen, nationale 

verkooporganisaties kunnen meer aandacht aan sales en marketing besteden; 

• Uitlevering vanuit de nationale voorraden aan de eindgebruiker; 

• Totaal aantal voorraadpunten: j + 13. 

Alternatief C 

• Indeling van de regio Noord Europa in j subregio's; 

• Productievestigingen leveren direct aan j decentrale voorraadpunten (opslag op regionaal nivo); 

• Decentrale voorraadpunten liggen geografisch dicht bij de eindgebruiker; 

• Vanuit de decentrale voorraadpunten vindt uitlevering naar de eindgebruiker plaats. Dit kan zowel 

directe uitlevering als indirecte uitlevering via nationale overslagpunten zijn; 

• De nationale verkooporganisaties worden losgekoppeld van de fysieke distributie activiteiten, alle 

aandacht kan aan sales en marketing worden besteed; 

• De beheersing van de regionale voorraden ligt volledig bij de regionale organisatie; 

• Totaal aantal voorraadpunten: j. 

In het volgende hoofdstuk zullen deze alternatieve distributiestructuren nader worden geconcretiseerd 

en beoordeeld op basis van de performance criteria. 
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6 Ontwerp en beoordeling van alternatieve distributiestructuren 

Inleiding 

Karakteristieken 
Markt/Product/Proces 

HUldlge .,.,,__ 

Perfonnance 
Criteria 

Business-beslissing 
Trade Off 

In dit hoofdstuk worden de volgende drie alternatieve 

structuurtypen verder geconcretiseerd en beoordeeld: 

• Alternatief A: Centrale regionale voorraad, met 

reguliere nationale voorraden 

• Alternatief B: Decentrale regionale voorraad, met 

reguliere nationale voorraden 

• Alternatief C: Decentrale regionale voorraad, met 
minimale nationale voorraden 

In § 6.2 tot en met § 6.4 wordt voor elke structuur de 

theoretische beschrijving uit het vorige hoofdstuk 

vertaald naar praktische mogelijkheden voor de 

situatie bij FMC NE. Nadat de structuren nader zijn 

gespecificeerd, worden ze beoordeeld op basis van de 

performance criteria. Hieraan voorafgaand wordt in § 6.1 de huidige structuur nogmaals kort 

beschreven en beoordeeld. Deze beoordeling dient als nulmeting van de uitgangssituatie, waaraan de 

beoordelingen van de alternatieve structuren gereflecteerd kunnen worden. 

Om de huidige en alternatieve distributiestructuren te kunnen beoordelen aan de hand van fysieke 

distributiekosten of customer service is getracht zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Gedurende 

het afstudeerproject is echter gebleken dat logistieke informatie bij FMC NE ontbreekt. Relevante 

gegevens met betrekking tot fysieke distributie aspecten of activiteiten zijn slechts gedeeltelijk 

beschikbaar en hoofdzakelijk alleen handmatig tot de gewenste informatie te transformeren. Dit heeft 
er toe geleid dat ten behoeve van deze beoordeling diverse aannames en inschattingen zijn gemaakt 

opdat deze beoordelingen een grove benadering van de werkelijke performance zouden geven. 

In de bijlagen D t/m G wordt een verantwoording gegeven van de methoden die zijn gehanteerd bij de 

beoordeling. Ook wordt hierin duidelijk gemaakt wat de gebruikte basisgegevens en de gemaakte 

aannames zijn . 

De voornaamste input is de aangeboden en gevraagde hoeveelheid pallets per maand op regionaal 

nivo. Dit gegeven is bepalend voor de hoeveelheid voorraad en de doorzet van elke schakel in het 

distributieproces, voor het aantal transporten in het supply-, distribution- en deliverytraject en dus ook 

voor de hiermee gepaard gaande fysieke distributiekosten. 

Bij de transportkosten is uitgegaan van een trajecttarief op basis van Full Truck Load (FTL)-zendingen. 

Het aantal transporten is hierbij afgeleid van de gevraagde hoeveelheid per 'consumptiecentrum' en 

gecorrigeerd met een gemiddelde beladingsgraad van 95% in het supply-traject en een gemiddelde 

beladingsgraad van 80% in het distribution-traject. De transportkosten in het delivery-traject worden als 

gegeven beschouwd en uitgedrukt in een vast tarief per gevraagde pallet per land. 
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A-artikelen B- en C-artikelen 
Voorraad op regionaal nlvo 9 14 
Goederen in Q 3 3 
Veiligheidsvoorraad 3 4 
Gemiddelde cyclusvoorraad 2 6 
Pijplijnvoorraad 1 1 
Voorraad OD nationaal nlvo 4 4 
Totaal 13 18 

tabel 6. 1: totale hoeveelheid (weken vraag) op voorraad in de regio Noord Europa 

Bepalend voor de voorraadkosten is de gemiddelde voorraadhoogte per schakel. Tabel 6.1 laat zien 

hoe de totale voorraad in de regio is opgebouwd. Als reguliere voorraadhoogte op nationaal nivo wordt 

gestreefd naar gemiddeld 4 weken van het gehele productassortiment per land; dat is de totale 

gevraagde hoeveelheid artikelen gedurende 4 weken. Op regionaal nivo is de gemiddelde 

voorraadhoogte ook afhankelijk van het type product. Ongeveer 60% van de producten op voorraad 

zijn A-artikelen (snellopers) en zo'n 40% ervan wordt in beslag genomen door B- en C-artikelen 

(langzaamlopers). De A-artikelen liggen gemiddeld 9 weken op voorraad, terwijl van de B- en C

artikelen een gemiddeld nivo van 14 weken wordt aangehouden. Het hoge voorraadnivo van deze 

laatste categorie komt doordat bij de productievestigingen om kwaliteitsredenen volledige 

productiebatches afgenomen dienen te worden, waardoor de voorraad gedwongen toeneemt. 

Goederen in Q zijn de goederen die na productie direct naar het regionale warehouse zijn gestuurd, 

maar gedurende een kwaliteitsgarantie-periode van drie weken nog worden vrijgegeven voor gebruik. 

Deze voorraad wordt slechts als economische voorraad beschouwd en is derhalve dus niet 

beschikbaar. De pijplijnvoorraad is de voorraad goederen die 'onderweg' is, hetzij intern of extern. 

De beoordeling van het customer service nivo van een alternatieve distributiestructuur vindt plaats 

door het aangeven van de kwalitatieve mate waarin de verschillende customer service elementen ten 

opzichte van de huidige situatie veranderen. Een kwantificering van deze elementen blijkt niet mogelijk. 

6.1 Huidige distributiestructuur 

De huidige structuur wordt gekarakteriseerd door een combinatie van alternatief A en B. In principe 

vindt voor alle producten contributie plaats vanuit een beperkt aantal productievestigingen naar één 

centraal warehouse dat door FMC NE wordt beheerd. Vanuit hier worden de orders van de nationale 

verkooporganisaties uitgeleverd (distributie) aan de voorraadpunten van de betreffende landen. 

Alleen indien een land een voldoende grote hoeveelheid van één productievestiging nodig heeft, 

worden deze goederen rechtstreeks aan dit land uitgeleverd. Deze situatie komt alleen voor bij orders 

van Engeland. 

Fysieke Distributiekosten 

De fysieke distributiekosten voor de huidige structuur zijn onder andere afgeleid van bovenstaande 

logistieke informatie. De totale fysieke distributiekosten voor de huidige distributiestructuur voor de 

gehele regio, volgens de definiëring in hoofdstuk 4, staan in tabel 6.2 vermeld. De specificatie hiervan 

is terug te vinden in bijlage D. 

30 



Fresenius Medical Care Herontwerp van de fysieke distributiestructuur voor FMC NE 

Customer Service 

Fysieke Distributie kosten 
per Jaar (x 1.000 DM) 

Transportkosten 
Supply 
Distribution 
Delivery 

Warehousekosten 
Regionaal 
Nationaal 

Voorraadkosten 
Regionaal 
Nationaal 

Overige kosten 

Totaal 

tabel 6.2 

Huidige 
distributie 
structuur 

3891,8 
427,4 
2357,4 
1106,8 
2498,7 
1011 ,8 
1484,9 
1589,4 
664 ,1 
905,3 
98,4 

8058,0 

Getracht is een uitspraak te doen over het customer service nivo van de huidige distributiestructuur, 

door voor zowel het supply-traject als het distribution-traject de waarde van de verschillende customer 

service elementen te bepalen. Dit leidt tot het overzicht dat is opgenomen in bijlage D. Hieruit blijkt dat 

de waarden per land zeer verschillend zijn voor het distribution-traject en dat het ook niet mogelijk blijkt 

om een eenduidige uitspraak te doen over de customer service in het supply-traject. Voor het delivery

traject geldt de eis dat binnen 24 uur kan worden geleverd aan de klant. Er is vanuit gegaan dat in alle 
landen aan deze eis wordt voldaan. 

Door het ontbreken van de juiste informatie omtrent het customer service nivo, blijkt het niet mogelijk 

de huidige en de alternatieve distributiestructuren kwantitatief te beoordelen. In het vervolg wordt 

volstaan met een kwalitatieve beschrijving van de mate waarin de customer service elementen bij 

alternatieve distributiestructuren wijzigen ten op zichte van de huidige situatie. 

6.2 Alternatieve distributiestructuur A 

In hoofdstuk 5 kwam naar voren dat het centraliseren van regionale voorraad tot de mogelijke 

alternatieven behoort. Bij alternatief A geldt de contributie vanuit de productievestigingen naar één 

centraal regionaal voorraadpunt voor alle goederen; er is geen sprake van rechtstreekse leveringen 

aan de landelijke opslagpunten. Kortom, alternatief A is te omschrijven als: 

Centrale regionale voorraad, met reguliere nationale voorraden 

6.2.1 Voor- en nadelen 

Het aanhouden van één centrale voorraad op regionaal nivo vergroot de mogelijkheden tot een goede 

beheersing van die voorraad, als gevolg van contributie en distributie met behulp van slechts één 

knooppunt in het distributieproces. De verminderde hoeveelheid afhankelijkheidsrelaties zorgt voor 

eenvoud en overzichtelijkheid binnen dat proces en maakt het doorzichtig indien de markt wordt 

beschouwd vanuit het oogpunt van de nationale verkooporganisaties. Door de gecentraliseerde 

voorraad zou de hoeveelheid veiligheidsvoorraad moeten kunnen dalen, als gevolg van de geringere 

variatie in de totale, voor de hele regio gecumuleerde, vraag. 
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De ervaring van FMC NE leert dat één centraal regionaal voorraadpunt samen met voorraden in alle 

afzonderlijke landen, de afstemming tussen de schakels in de distributieketen eerder bemoeilijkt dan 

vergemakkelijkt. De afstand, zowel letterlijk als figuurlijk, tussen de productievestigingen en de 

regionale organisatie enerzijds en de markt anderzijds neemt hierdoor toe. Het 

klantorderontkoppelpunt blijft liggen bij de nationale verkooporganisaties. Een integrale 

ketenbeheersing wordt hierdoor moeilijker realiseerbaar. 

Door de grotere afstand tot de markt dreigt eveneens specifieke marktinformatie verloren te gaan en 

ontstaat een te globaal gerichte organisatie die zich kenmerkt als log en inflexibel. Eén regionale 

gelijke benadering wordt gehanteerd voor verschillende deelmarkten in de regio, waardoor de 

productgerichte organisatie niet altijd aansluit bij de landspecifieke wensen of problemen. Dit zal 

resulteren in een grotere onzekerheid van de markt alsmede in een toename van de voorraad- en 

bestelhoeveelheden met als gevolg grotere productieseries en een toename van de productie

cyclustijd. 

6.2.2 Praktische mogelijkheden 

De locatie van één centraal regionaal voorraadpunt dient dus zodanig gekozen te worden dat de 

transportkosten worden geminimaliseerd, maar ook dat de voorraden zo laag mogelijk blijven door het 

verkleinen van de 'afstand' tot de markt. Voor het beantwoorden van dit vraagstuk kan het 

zwaartepuntmodel een oplossing bieden . 

Zwaartepunt model 

In Van Goor e.a [4] wordt het zwaartepuntmodel beschreven als model ter bepaling van één 

warehouse of distributiecentrum. Er wordt een vestigingsplaats gekozen, zodanig dat de totale 

transportkosten minimaal zijn . Factoren die bepalend zijn voor de omvang van deze totale 

transportkosten, en daarmee variabelen in het zwaartepuntmodel zijn, zijn : 

• De te vervoeren hoeveelheid van/naar vestigingspunt i, ofwel de aangeboden versus de gevraagde 

hoeveelheid in gewicht, volume of aantal (Di); 

• De coördinaten van vestigingspunt i bepalend voor de afstand waarover de goederen vervoerd 

worden (Xi,Yi); 

• De transportkosten per eenheid per kilometer, zowel van als naar het warehouse. 
De grootte van de vraag en de transportkosten vormen het 'gewicht' dat aan de coördinaten van zowel 

productie- als vraagcentra wordt gekoppeld om het zwaartepunt in de regio te kunnen bepalen. Een 

gedetailleerdere beschrijving van zowel het zwaartepuntmodel als de uitwerking ervan is in bijlage 1 

opgenomen. 

Opslaglocaties 

Toepassing van het zwaartepuntmodel op deze structuur levert het volgende resultaat op. Na een 

vijftal iteratiestappen wordt een optimale locatie gevonden op de coördinaten die gelegen zijn in de 

Noordzee vlak voor de nederlands-belgische kustlijn; een schijnbaar onmogelijke vestigingsplaats, 

maar redelijk overeenkomstig met de locatie van het huidige regionale warehouse. De locatie in Meer 

(B) wordt dan ook aangehouden als optimaal centraal distributiepunt voor de regio Noord Europa op 

basis van de huidige karakteristieken. 
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6.2.3 Performance 

Toetsing van de performance van alternatieve distributiestructuur A vindt plaats door het bepalen van 

de fysieke distributie kosten voor de gehele distributieketen en het inschatten van de gevolgen voor de 

customer service. 

Fysieke Distributiekosten 

De kosten die gepaard gaan met deze structuur zijn vermeld in tabel 6.3. Het lijkt tegenstrijdig aan het 

principe van het zwaartepuntmodel dat de totale transportkosten toegenomen blijken te zijn. Toch zijn 

deze kosten minimaal als alle goederen via één warehouse worden gedistribueerd. 

Customer Service 

Fysieke Distributie kosten 
per jaar (x 1.000 DM) 

Transportkosten 
Supply 
Distribution 
Delivery 

Warehousekosten 
Regionaal 
Nationaal 

Voorraadkosten 
Regionaal 
Nationaal 

Overige kosten 

Totaal 

Verschil t.o.v. 
huidige structuur 

tabel 6.3 

A 
Meer 

4193.8 
943.9 
2143.1 
1106.8 
2092.8 
1269.9 
822.9 
1899.8 
1126.0 
573.8 
98.4 

8084.8 

29 

Voor elk deeltraject in de distributieketen wordt een indicatie gegeven voor de mate waarin de waarde 

van een customer service element verschilt met de huidige situatie. Deze beoordeling is beschrijvend 
van aard. In tabel 6.4 is een indicatie geven van het verwachte customer service nivo van alternatief A. 

Het delivery-traject komt hierbij niet aan de orde, aangezien de nationale distributiestructuur 

ongewijzigd blijft in dit alternatief. 

tabel 6.4 

Alternatieve distributiestructuur 
Vestigingsplaats warehouse(s) 

Supply-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
Levergrootte 
Levertijd 

Dlstrlbutlon-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
Levergrootte 
Levertijd 

A 
Meer 

gelijk 
minder 
groter 
gelijk 

veel beter 
minder 
groter 
langer 

Op 'supply' -nivo wordt verwacht dat het uitleveringspercentage van de productievestigingen 

ongewijzigd blijft. Alleen het aantal deelleveringen zal licht dalen, doordat de centralisatie zal leiden tot 
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een afname in het aantal inkooporders. Hierdoor zal de gemiddelde levergrootte toe gaan nemen. De 

levertijd aan het centrale regionale warehouse zal nagenoeg gelijk blijven. 

Als gevolg van de grotere centrale voorraad is een beter uitleveringspercentage aan de nationale 

verkooporganisaties mogelijk, waardoor het aantal deelleveringen kan dalen en de gemiddelde 

levergrootte kan stijgen. Door de grote toename van de doorzet van het regionale warehouse, zal de 

orderverwerkingstijd en de levertijd langer zijn. 

6.3 Alternatieve distributiestructuur B 

Door het decentraliseren van regionale opslagpunten is het mogelijk om de 'afstand' tot de markt te 

verkleinen. Kortere levertijden worden daardoor mogelijk. Dit zal echter wel leiden tot een kleine 

toename van de voorraad op regionaal nivo als van de transportkosten in het supply-traject. Het 

alternatief kan worden omschreven als: 

Decentrale regionale voorraad, met reguliere nationale voorraden 

6.3.1 Voor- en nadelen 

De regionale voorraadpunten zullen met deze structuur dichter bij de markt komen te liggen. Op 

voorwaarde dat zowel de regionale als de nationale organisaties goed op elkaar afgestemd zijn, 

kunnen hierdoor kleinere flexibele regionale 'knooppunten' ontstaan die beter in staat zijn in te spelen 

op de verschillende product-markt combinaties. De uitvoering van de fysieke distributiefunctie hoeft 

hiermee niet per definitie gekoppeld te zijn aan de marketing- en verkoopfunctie van een individuele, 

regionale of nationale, organisatie. 

Ondanks dat het klantorderontkoppelpunt formeel nog steeds op het nivo van de nationale 

verkooporganisaties ligt, komt het door de decentralisatie wel veel dichter bij het regionale nivo te 

liggen. Met name wanneer het regionale opslagpunt wordt gevestigd op de locatie van een bestaand 

nationaal opslagpunt. In dat geval hoeven de goederen theoretisch slechts overgeboekt te worden en 

zou fysiek direct vanuit de regionale voorraad uitgeleverd kunnen worden. 

De voorraad blijft zo gemiddeld langer op regionaal nivo opgeslagen en dus tegen fabrieksprijs 

gewaardeerd. Dit kan leiden tot een aanzienlijke reductie van de totale voorraadwaarde in de 

distributieketen . Of ook de transportkosten kunnen dalen is afhankelijk van het aantal en de locatie van 

de regionale warehouses, aangezien een balans gevonden dient te worden tussen de stijgende 

transportkosten in het supply-traject en de dalende transportkosten in het distribution-traject bij een 

toenemend aantal subregio's. Want door de regionale voorraadpunten te decentraliseren, worden in 

feite meer opslagpunten gecreëerd. 

Eén van de grote voordelen van deze structuur is dat door de kortere levertijd naar de afnemer, de 

ordercyclustijd op termijn kan dalen zodat de voorraad in de landen zelf sterk gereduceerd kan 

worden. Het risico bestaat dat de nationale verkooporganisaties zelf relatief grote veiligheidsvoorraden 

aan zullen houden en dat de transportkosten in het distribution-traject relatief te sterk toenemen. In de 

interessante mogelijkheden van deze alternatieve distributiestructuur schuilen dus net zoveel gevaren, 

indien de integratie van regionale en nationale activiteiten geen reële optie is of deze niet in staat blijkt 
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de totale voorraad te reduceren . Een centrale beheersing op regionaal nivo van de afzonderlijke 

decentrale regionale opslagpunten is hierbij noodzakelijk. 

6.3.2 Praktische mogelijkheden 

In de totale noord europese markt nemen Engeland, Nederland, België en Zweden de grootste afzet 

voor hun rekening met betrekking tot de totale productrange. Daarnaast zijn een aantal producten, met 

name op het gebied van PD, landspecifiek. Dit geldt voor zowel de scandinavische landen als voor 

Engeland. Op basis hiervan lijken tenminste drie decentrale subregio's gerechtvaardigd, te weten één 

voor de Engeland, één voor de Benelux en één voor de scandinavische landen. 

De relatief geringe grootte van de afzet in de overige landen, houdt het aantal mogelijke subregio's 

beperkt tot de bovengenoemde drie. De overige landen zullen hierover verdeeld worden. Geografisch 

gezien ligt het voor de hand dat Ierland in dezelfde subregio zit als Engeland; distributie vanuit 

Engeland naar de nationale verkooporganisatie is hierbij mogelijk. De kleine hoeveelheid goederen 

voor IJsland wordt momenteel met luchtvracht uitgeleverd. Vanuit dat oogpunt zal het weinig uitmaken 

vanuit welke subregio deze distributie plaatsvindt. Echter, de mogelijkheden om met behulp van 

zeevracht de goederen uit te leveren zijn vanuit Engeland gunstiger, zodat deze subregio de voorkeur 

krijgt om uit te leveren aan IJsland. 

De Baltische Staten lijken in eerste instantie te worden opgenomen bij de subregio voor Scandinavië. 

De geografische ligging van de locatie van het scandinavische voorraadpunt, maakt het wellicht 

interessanter om deze landen te beleveren vanuit het regionale voorraadpunt van de Benelux op basis 

van transportkosten. Daarnaast heeft het indelingsvraagstuk van deze twee subregio's ook invloed op 

de hoogte van de magazijnkosten van de verschillende voorraadpunten. Beide mogelijkheden worden 

onderzocht bij de beoordeling van deze alternatieve distributiestructuur. 

Een antwoord op het geschikte aantal subregio's en de vestigingsplaats van een opslagpunt per 

subregio lijkt gevonden te kunnen worden met behulp van principe van het model van Kuehn en 
Hamburger (Van Goor e.a., 4). Dit model bepaalt de optimale vestigingsplaats voor één of meerdere 

magazijnen op basis van de grootste besparing die een extra subregio en dus een extra magazijn met 
zich meebrengt in de fysieke distributiekosten. 

Model van Kuehn en Hamburger 

Om te kunnen bepalen welke decentrale magazijnen aan welke consumptiecentra moeten leveren en 

op welke locaties de onderneming deze magazijnen zou moeten vestigen, kan gebruik worden 

gemaakt van het model van Kuehn en Hamburger. Dit is een heuristisch model wat betekent dat wordt 

gezocht naar een acceptabele oplossing in plaats van naar de optimale. In dit geval wordt slechts van 

een beperkt aantal alternatieve vestigingsplaatsen uitgegaan om de rekentijd te beperken. 

Het model van Kuehn en Hamburger gebruikt hiertoe een drietal procedures: 

1. Alleen gebieden met een grote vraag worden als potentiële vestigingsplaats beschouwd. 

2. Het juiste aantal magazijnen wordt gevonden door één voor één magazijnen toe te voegen aan het 

systeem (add heuristic). Per stadium wordt één magazijn, degene die de grootste besparing 

oplevert in de totale distributiekosten, toegevoegd aan het systeem totdat een extra magazijn geen 

besparingen meer oplevert. 
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3. Alleen een klein deel van de potentiële vestigingsplaatsen hoeft te worden bekeken om te bepalen 

welk magazijn in het betreffende stadium moet worden toegevoegd. 

In bijlage J is een gedetailleerd stroomschema van de procedure opgenomen . 

Daarnaast gaat het model uit van dezelfde kostensoorten welke zijn gedefinieerd in hoofdstuk 4 als 

performance indicator, met uitzondering van de kosten van neen-verkopen die in dit onderzoek niet 

worden meegenomen. 

Als vestigingsplaats voor het opslagpunt van de subregio Engeland en omstreken ligt het huidige 

magazijn in Nottingham voor de hand. Dit fungeert thans als voorraadlocatie voor FMC UK Ltd. Voor 

de subregio Benelux lijkt het huidige warehouse in Meer (Bel) een reële optie. Voor de subregio 

Scandinavië kan worden gekozen voor een bestaand opslagpunt van FMC in Hamburg (Ger). Met 

name door de verwachte toekomstige vaste oeververbindingen in Denemarken en met Zweden, 

komen voor de subregio Scandinavië ook het opslagpunt van FMC Vingmed in Fredericia (Den) of die 

van distributeur Dicamed in Stockholm (Swe) in aanmerking. Onderzocht dient te worden of de 

Baltische Staten beter beleverd kunnen worden vanuit het opslagpunt van de subregio Benelux of 

vanuit het opslagpunt van Scandinavië. 

Stap 1 gaat uit één regio met het Central Warehouse gelegen op de huidige locatie in Meer (B) . De 

beoordeling hiervan komt overeen met die van alternatief A. Stap 2 splitst Noord Europa op in twee 

subregio's, te weten: de subregio Engeland e.o. (Engeland, Ierland en IJsland) en de subregio Rest of 

Europe (Benelux, Baltische Staten en Scandinavië). De hieruit volgende structuur wordt aangeduid met 

'B 1.1 '. In stap 3 worden drie subregio's onderscheiden op basis van de grootte van de vraag in die 

regio. Binnen deze stap zijn de volgende subregio's te onderscheiden: 

• de subregio Engeland e.o., met warehouse locatie Nottingham 

• de subregio Benelux (met/zonder levering aan de Baltische Staten), met het huidige Central 

Warehouse in Meer als vestigingsplaats voor het regionale magazijn; 

• de subregio Scandinavië (met/zonder levering aan de Baltische Staten), met als mogelijke 

warehouse locaties Hamburg (Ger), Fredericia (Den) en Stockholm (Swe). 

De mogelijke combinaties worden aangeduid met 'B x.y', met 

• x = 2, 3 of 4 waarbij het warehouse voor de subregio Scandinavië wordt gevestigd in respectievelijk 

Hamburg, Fredericia of Stockholm; 

• y = 1 of 2, waarbij distributie aan Baltische Staten plaatsvindt vanuit respectievelijk de subregio 

Scandinavië en de subregio Benelux. 

Aangezien de locatie van het regionale opslagpunt van de subregio Engeland e.o. (Nottingham) 

dezelfde is als die van FMC UK Ud, zal de Engelse markt direct uitgeleverd kunnen worden vanuit die 

regionale voorraad. De voorraad van deze engelse nationale verkooporganisatie kan daarmee tot nul 

worden gereduceerd. Dit is eveneens het geval indien het regionale opslagpunt voor Scandinavië 

wordt gevestigd bij de bestaande opslaglocatie in Fredericia (Den) of die in Stockholm (Swe). Hiermee 

lopen deze varianten vooruit op het principe van alternatieve distributiestructuur C, waarbij onderzocht 

wordt in hoeverre rechtstreekse uitlevering vanuit regionale voorraad aan de eindgebruiker mogelijk is . 
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6.3.3 Performance 

Fysieke Distributiekosten 

Benadering van de fysieke distributiekosten voor bovengenoemde invulling van alternatieve 

distributiestructuur B, heeft geleid tot de kostenverdeling volgens tabel 6.5. Opvallend is dat met name 

de transportkosten zich verplaatsen van het distribution-traject naar het supply-traject. Ten op zichte 

van de huidige situatie zal de regionale voorraad zeer sterk toenemen, doordat de gehele voorraad 

voor Engeland nu op regionaal nivo wordt gewaardeerd. De voorraadkosten van de varianten 

verschillen onderling echter niet veel. Daarentegen is wel een stijging in warehousekosten 

waarneembaar naarmate het aantal regionale decentrale warehouses toeneemt en deze verder in de 

eigen markt van de subregio komt te liggen . 

Fysieke Distributie kosten 
per Jaar (x 1.000 DM) 

Transportkosten 
Supply 
Distribulion 
Delivery 

Warehousekosten 
Regionaal 
Nationaal 

Voorraadkosten 
Regionaal 
Nationaal 

Overige kosten 

Totaal 

Verschil t.o.v. 
huidige structuur 

tabel 6.5 

Customer Service 

B 1.1 
Meer 

Nottingham 

3900.0 
1567.1 
1226.1 
1106.8 
2708.5 
2346.4 
362.1 
1469.1 
1126.0 
343.1 
138.4 

8215.9 

180 

B 2.1 1 B2.2 
Meer 

Nottingham 
Hamburg 

3712.6 3722.8 
1680.2 1669.8 
925.6 946.2 
1106.8 1106.8 
3196.7 3148.4 
2834.6 2786.3 
362.1 362.1 
1469.1 1469.1 
1126.0 1126.0 
343.1 343.1 
192.1 192.1 

8570.5 8532.4 

515 478 

B 3.1 1 B 3.2 B 4.1 1 B4.2 
Meer Meer 

Nottingham Nottingham 
Fredericia Stockholm 

3731 .4 3713.9 3810.8 3786.8 
1768.7 1750.9 2137.8 2082.7 
855.9 856.3 566.2 597.4 
1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 
3232.4 3178.8 3157.2 3103.6 
2888.0 2834.4 2888.0 2834.4 
344.4 344.4 269.2 269.2 
1452.8 1452.8 1393.7 1393.7 
1126.0 1126.0 1126.0 1126.0 
326.8 326.8 267.7 267.7 
192.1 192.1 192.1 192.1 

8608.7 8537.6 8553.8 8478.3 

553 482 498 420 

De indicatie van het customer service nivo van alternatief B, is voor alle varianten weergegeven in 

tabel 6.6. Wederom is deze beoordeling beperkt tot het supply- en distribution-traject, aangezien geen 

veranderingen plaatsvinden in de wijze waarop de distributie op nationaal nivo wordt uitgevoerd. 

Alternatieve distributiestructuur 
Vestigingsplaats warehouse(s) 

Supply-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
levergrootte 
levertijd 

Distributlon-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
levergrootte 
levertijd 

tabel 6.6 

B 1.1 
Meer 

Nottingham 

gelijk 
meer 

kleiner 
gelijk 

beter 
gelijk 

kleiner 
gelijk 

B 2.1 1 B2.2 
Meer 

Nottingham 
Hamburg 

gelijk gelijk 
veel meer veel meer 

veel kleiner veel kleiner 
langer langer 

beter beter 
minder minder 
kleiner kleiner 
korter korter 
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B 3.1 1 B 3.2 B 4.1 1 B 4.2 
Meer Meer 

Nottingham Nottingham 
Fredericia Stockholm 

gelijk gelijk gelijk gelijk 
veel meer veel meer veel meer veel meer 

veel kleiner veel kleiner veel kleiner veel kleiner 
veel langer veel langer langst langst 

beter beter beter beter 
minder minder minder minder 
kleiner kleiner kleiner kleiner 

veel korter veel korter kortst kortst 
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Net zoals bij alternatief A is er geen reden om aan te nemen dat het uitleveringspercentage van de 

productievestigingen af zal nemen. Wel zal het aantal inkooporders toenemen door het bestellen voor 

twee afzonderlijke warehouses van twee verschillende subregio's. Ook het aantal deelleveringen zal 

toenemen, doordat voor een aantal productievestigingen de levergrootte daalt. Naarmate een extra 

warehouse wordt toegevoegd aan het systeem en de geografische afstand tot de productievestigingen 

toeneemt, zullen ook de orderverwerkingstijd en levertijd langer worden. 

Ten opzichte van de huidige situatie zouden de voorraden op nationaal nivo sterk gereduceerd kunnen 

worden, onder andere door de kortere levertijden in het 'distriubution'-traject, ten koste van een hogere 

regionale voorraad. Hierdoor worden de producten pas op een veel later tijdstip landspecifiek, wat ten 

gunste komt aan het uitleveringspercentage. Het aantal deelleveringen en de levergrootte zal hierdoor 

slechts beperkt afnemen. De levertijd zal tevens steeds korter worden naarmate de warehouses van 

de subregio's steeds dichter bij het centrum van de eigen markt komen te liggen. 

6.4 Alternatieve distributiestructuur C 

In dit distributiestructuur-type worden de orders van de eindgebruikers direct vanuit de decentrale 

regionale voorraadpunten uitgeleverd waar dat mogelijk is. De voorraden worden beheerd door de 

regionale organisatie, terwijl de uitleveringsopdrachten worden gegeven door de nationale 

verkooporganisaties. Op dat moment kan een overboeking plaatsvinden van regionaal naar nationaal 

nivo. Het decentrale warehouse draagt de verdere zorg voor het uitleveringsproces in die subregio. Dit 

distributiestructuur-type is ookwel te omschrijven als: 

Decentrale regionale voorraad, met minimale nationale voorraden 

Dit betekent dat de subregio's dienen te voldoen aan de customer service eisen die worden gesteld in 

het delivery-traject; dat is de mogelijkheid om binnen 24 uur uit te leveren. Binnen deze tijd moeten de 

producten afgeleverd kunnen zijn bij de instellingen (ziekenhuizen, klinieken) of bij de patiënt thuis . Dit 

principe is gebaseerd op 'time based distribution' volgens Abrahamson, [1] . 

6.4.1 Voor- en nadelen 

De meeste voordelen komen overeen met die van de vorige alternatieve distributiestructuur. 

Aangezien in deze situatie voorraden van sommige landen niet meer nodig zijn, kan een grote reductie 

in de fysieke distributiekosten worden behaald. Het klantorderontkoppelpunt komt daarmee volledig op 

regionaal nivo te liggen, mits de decentrale opslagpunten per subregio worden beheerd door de regio 

zelf, in nauwe samenwerking met de nationale verkooporganisaties. 

Met name het gezamenlijk delen van warehouselocaties, leidt tot een verlaging van de warehouse

kosten en vermindert het aantal knooppunten in de distributieketen waardoor deze minder complex en 

doorzichtiger wordt. In een vergaande situatie zou het zelfs mogelijk zijn om ook de nationale 

verkooporganisaties te 'centraliseren' in deze knooppunten per subregio. 

Doordat een subregio in dit geval bestaat uit één of meer landen ontstaat een situatie waarbij de 

productievestigingen direct uitleveren aan één land of een combinatie van landen. De beheersings- en 

afstemmingsproblematiek tussen de productie en de markt neigt hiermee juist weer groter in plaats van 
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kleiner te worden. Dit maakt de goede logistieke beheersing van deze subregio's afzonderlijk en als 

geheel tot zowel noodzaak als voorwaarde. 

6.4.2 Praktische mogelijkheden 

Aangenomen wordt dat in de huidige situatie in elk afzonderlijk land in de regio Noord Europa reeds 

binnen 24 uur wordt uitgeleverd. De subregio's van deze alternatieve distributiestructuur zullen dus 

gevormd gaan worden op basis van bereikbaaheid. Dat wil zeggen door één of meerdere landen die 

samen vanuit één opslagpunt binnen de gestelde tijd kunnen uitleveren aan de eindgebruiker. 

Afhankelijk van de grootte van één subregio kan het noodzakelijk zijn dat binnen een subregio alsnog 

overslagpunten nodig zijn, om alle klanten binnen die gestelde tijd te leveren. De gemiddelde levertijd 

voor de eindgebruiker zou hierdoor kunnen stijgen ten opzichte van de huidige situatie. 

Voorraadlocaties 

Deze dienen te worden bepaald op basis van de samenstelling per subregio aan de hand van de 

bereikbaarheid van de eindgebruiker binnen 24 uur. Deze 'toenadering' van de eindgebruiker door 

FMC NE als regio-organisatie lijkt voor Fresenius alleen zinvol om te onderzoeken voor de landen 

waarvan de nationale verkooporganisatie onderdeel is van Fresenius. Dat wil zeggen dat de volgende 

mogelijkheden onderzocht zullen worden. Directe uitlevering aan: 

• Nederland en België, vanuit het Centra! Warehouse in Meer (Bel); 

• Engeland, vanuit het warehouse in Nottingham (UK); 

• Denemarken, vanuit het warehouse in Hamburg (Ger) of vanuit het warehouse in Fredericia (Den) . 

Gezien de grote vraag van Zweden zullen ook de mogelijkheden onderzocht worden om direct uit te 

leveren in Zweden vanuit een mogelijk regionaal warehouse in Stockholm. 

Om deze mogelijkheden te onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van de verschillende invullingen van 

alternatieve distributiestructuur B. Bij deze structuur was al sprake van rechtstreekse uitlevering aan 

de klant bij de vestiging van regionale decentrale opslagpunten in Nottingham (UK), Fredericia (Den) 
en Stockholm (Swe). Deze B-varianten worden bij deze distributiestructuur enigszins aangepast tot 

bovengenoemde C-varianten. 

Bij alle varianten wordt direct uitgeleverd aan België, Nederland en Engeland. In de varianten C2 en 

C3 wordt rechtstreeks uitgeleverd aan Denemarken vanuit respectievelijk Hamburg en Fredericia. Bij 

variant C4 wordt rechtstreeks uitgeleverd aan Zweden vanuit Stockholm. De tweede index geeft aan of 

de Baltische Staten worden 'bediend' vanuit subregio Scandinavië (1) of vanuit subregio Benelux (2). 

6.4.3 Performance 

Fysieke Distributiekosten 

Doordat met dit alternatieve distributiestructuur-type in drie tot vier landen direct wordt uitgeleverd aan 

de eindgebruiker vanuit regionale voorraad, zal voor deze landen de warehouse- , voorraad- en 

distribution-transport-kosten worden geminimaliseerd. Aangenomen wordt dat deze in dit geval voor de 

betreffende landen tot nul kunnen dalen. Tabel 6.7 geeft een overzicht van de kostenverdeling indien 

direct wordt uitgeleverd aan België, Nederland en Engeland, en afhankelijk van het type variant 

alsmede aan Denemarken en Zweden. 
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Fysieke Distributie kosten 
per Jaar (x 1.000 DM) 

Transportkosten 
Supply 
Distribution 
Delivery 

Warehousekosten 
Regionaal 
Nationaal 

Voorraadkosten 
Regionaal 
Nationaal 

Overige kosten 

Totaal 

Verschil t.o.v. 
huidige structuur 

tabel 6.7 

Customer Service 

C 1.1 
Meer 

Nottingham 

3133.2 
1567.1 
1159.4 
1106.8 
2585.3 
2346.4 
218.9 

1348.1 
1167.0 
179.0 
131.4 

7883.0 

-173 

Herontwerp van de fysieke distributiestructuur voor FMC NE 

C 2.1 1 C2.2 C 3.1 1 C3.2 C4.1 1 C4.2 
Meer Meer Meer 

Nottingham Nottingham Nottingham 
Hamburg Fredericia Stockholm 

3835.8 3845.1 3884.7 3847.2 3744.1 3720.1 
1680.2 1669.8 1768.7 1750.9 2137.8 2082.7 
848.6 869.2 789.2 789.5 499 .4 530.6 
1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 
3035.1 2917.8 3019.2 3035.8 3014.0 2960.5 
2834.6 2786.3 2888.0 2834.4 2888.0 2834.4 
201 .2 201 .2 201 .2 201 .2 126.1 126.1 

1288.1 1288.1 1291.3 1309.8 1229.7 1229.7 
1126.0 1126.0 1135.6 1146.9 1126.0 1126.0 
162.7 162.7 162.7 162.7 103.6 103.6 
192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 

1152.3 1114.2 1244.3 1114.5 1179.9 8102.3 

96 58 188 129 124 46 

Het customer service nivo van alternatief C wordt voornamelijk bepaald door de invloed die de 

rechtstreekse uitleveringen hebben op de productbeschikbaarheid en orderdoorlooptijd in het 

'delivery'-traject. In tegenstelling tot voorgaande distributiestructuren, wordt dit traject nu wel in 

beschouwing genomen. Gegevens over het customer service nivo van dit deeltraject zijn bij FMC NE 

nauwelijks beschikbaar, zodat volstaan wordt met een indicatie zoals weergegeven in tabel 6.8. 

Alternatieve distributiestructuur 
Vestigingsplaats warehouse(s) 

Supply-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
Levergrootte 
Levertijd 

Dlstrlbutlon-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
Levergrootte 
Levertijd 

Delivery-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
Levergrootte 
Levertijd 

tabel 6.8 

C 1.1 
Meer 

Nottingham 

gelijk 
meer 

kleiner 
gelijk 

beter 
minder 
kleiner 
korter 

beter 
minder 
gelijk 
gelijk 

C 2.1 1 C2.2 
Meer 

Nottingham 
Hamburg 

gelijk gelijk 
veel meer veel meer 

veel kleiner veel kleiner 
langer langer 

veel beter veel beter 
veel minder veel minder 
veel kleiner veel kleiner 
veel korter veel korter 

veel beter veel beter 
minder minder 
gelijk gelijk 
gelijk gelijk 

C 3.1 1 C 3.2 C 4.1 1 C4.2 
Meer Meer 

Nottingham Nottingham 
Fredericia Stockholm 

gelijk gelijk gelijk gelijk 
veel meer veel meer veel meer veel meer 

veel kleiner veel kleiner veel kleiner veel kleiner 
veel langer veel langer langst langst 

veel beter veel beter best best 
veel minder veel minder minder minder 
veel kleiner veel kleiner kleinst kleinst 
veel korter veel korter kortst kortst 

veel beter veel beter veel beter veel beter 
minder minder minder minder 
gelijk gelijk gelijk gelijk 
gelijk gelijk gelijk gelijk 

Er is aangenomen dat de eis van een mogelijke 24-uurs levering op nationaal nivo wordt gehaald en 

dat de levertijd ongewijzigd blijft. Overige voordelen gelden alleen voor die landen, waarbij rechtstreeks 

vanuit het decentrale regionale voorraadpunt wordt uitgeleverd aan de eindgebruiker. Met name het 

uitleveringspercentage zal stijgen waardoor het aantal deelleveringen kan afnemen. De beschikbare 

voorraad voor het land dat rechtstreeks krijgt uitgeleverd is veel groter dan de reguliere nationale 

voorraad en dus minder landspecifiek. Dit effect is maximaal als het 'subregio-warehouse' wordt 

gevestigd op de locatie waar zich het centrum van de betreffende deelmarkt bevindt. 
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7 Trade Off 

Inleiding 

Kara kteristieken 
Markt/Product/Proces 

Huidige structuur 

Huidige performance 

Perlonnance 
Criteria 

Gekozen structuur 

Nieuwe performance 

Akemaüeve 
structuren 

Herontwerp van de fysieke distributiestructuur voor FMC NE 

In het voorgaande hoofdstuk zijn drie alternatieve 

distributietstructuren en hun varianten uitgewerkt tot 

concrete voorstellen . In dit hoofdstuk vindt een 

afweging plaats tussen deze voorstellen, waarbij deze 

worden getoetst aan de doelstelling van het 

onderzoek. Deze toetsing is gebaseerd op 

kwantitatieve en kwalitatieve factoren, zoals deze de 

bouwstenen hebben gevormd bij het ontwerp van 

alternatieve distributiestructuren in de voorgaande 

hoofdstukken. In § 7.1 wordt een eerste selectie 

gemaakt uit de alternatieven aan de hand van de 

performance criteria 'fysieke distributie kosten' en 

'customer service'. In § 7 .2 worden van de 

overgebleven structuren nogmaals de voordelen, 

nadelen en praktische toepasbaarheid in kaart gebracht om zodoende in§ 7.3 een conclusie te 

trekken over de gewenste inrichting van de fysieke grondvorm voor FMC NE. 

7 .1 Trade off op basis van kwantitatieve factoren 

Per performance indicator wordt in deze paragraaf een selectie gemaakt uit de voorgestelde 

alternatieve distributiestructuren, welke voldoen aan de gestelde eisen in de doelstelling(§ 2.2). 

7 .1.1 Fysieke distributie kosten 

De alternatieve distributiestructuren dienen te leiden tot een verlaging van de totale fysieke 

distributiekosten ten opzichte van de huidige situatie. Uit hoofdstuk 6 blijkt dat slechts één variant aan 

deze eis voldoet op basis van de verwachte totale fysieke distributiekosten in de gehele regio Noord 

Europa. Voor FMC is eigenlijk alleen die distributiestructuur interessant die voor Fresenius zelf een 

verlaging in de fysieke distributiekosten betekent. Het is niet vanzelfsprekend dat een overall reductie 

van deze kosten een verlaging voor FMC inhoudt. 

Om het effect van de alternatieve distributiestructuren voor FMC te kunnen bepalen zijn per variant die 

kosten in kaart gebracht die financieel voor FMC van belang zijn. Dit zijn alle kosten die gemaakt 

worden in het supply-traject, als alle kosten in het distribution- en delivery-traject die verbonden zijn 

met de 3 affiliates (Nederland, België en Engeland) en de 2 branches (Finland en Denemarken). De 

hieruit volgende fysieke distributiekosten voor FMC zijn per alternatief weergegeven in tabel 7 .1, 

waarbij tevens het verschil met FMC's fysieke distributie kosten van de huidige distributiestructuur is 

aangegeven. 

Uit de kwantitatieve beoordeling van de alternatieve distributiestructuren {hoofdstuk 6) blijkt dat alleen 

variant C 1.1 in aanmerking komt op basis van een reductie in de totale fysieke distributiekosten. Tabel 
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7 .1 geeft aan dat voor FMC tevens een financieel voordeel behaald kan worden ten opzichte van de 

huidige situatie met variant B 1.1. 

Het centraliseren van de regionale voorraad met behoud van de reguliere nationale voorraden, blijkt 

naast de genoemde organisatorische nadelen ook financieel niet interessant te zijn. Daarnaast blijkt 

het decentraliseren van de regionale voorraad wel een reële optie, hoewel de noord europese markt 

hierbij wel beperkt blijft tot een tweetal subregio's. 

Fysieke Distributie kosten 
voor FMC Huidige 

distributie 
structuur 

B 1.1 B 2.1 1 B 2.2 B 3.1 1 B3.2 B4.1 1 B 4.2 
per Jaar (x 1.000 DM) Meer Meer Meer Meer 

Totaal 

Verschil 

tabel 7.1 

6958.7 

A 
Meer 

6987.5 

29 

Nottingham 

6839.0 

-120 

C 1.1 
Meer 

Nottingham 

6506.1 

-453 

Nottingham 
Hamburg 

7387.4 7411.5 

429 453 

C 2.1 1 C 2.2 
Meer 

Nottingham 
Hamburg 

6969.2 6993.3 

11 35 

Nottingham Nottingham 
Fredericia Stockholm 

7452.6 7381.2 7805.9 7697.2 

494 422 847 738 

C 3.1 1 C 3.2 C 4.1 1 C 4.2 
Meer Meer 

Nottingham Nottingham 
Fredericia Stockholm 

7088.2 7028.1 7431.9 7323.2 

130 69 473 365 

Een derde subregio voor Scandinavië is gezien de relatief hoge regionale warehousekosten alleen dan 

interessant als de voorraad- en warehousekosten op nationaal nivo drastisch kunnen worden verlaagd. 

Bij de huidige inrichting van de fysieke distributiefunctie is dit niet het geval. Dit is gezien de grootte 

van de markt wel mogelijk voor Engeland, België en Nederland. Door met name de voorraad van 

Nederland en België te integreren in de regionale voorraad voor de Benelux, Scandinavië en de 

Baltische Staten en deze op te slaan op dezelfde locatie, kan het aantal opslagpunten met 2 worden 
gereduceerd. Dit verklaart het grote financiële voordeel voor FMC van ongeveer 0,5 mln duitse mark. 

Concreet komen de onderstaande varianten in aanmerking voor verdere analyse. 

Variant 

B 1.1 

Kenmerken 

Decentrale regionale voorraden in Nottingham en Meer voor respectievelijk de subregio's 

Engeland e.o. en de rest van Europa. Geen nationale voorraad voor Engeland, maar 

rechtstreekse uitlevering vanuit regionale voorraad aan de eindgebruiker van dit land. De 

nationale voorraadhoogte in de overige landen blijft op het reguliere nivo gehandhaafd. 

Besparing per jaar: DM 120.000,-

C 1.1 Decentrale regionale voorraden in Nottingham en Meer voor respectievelijk de subregio's 

Engeland e.o. en de rest van Europa. Geen nationale voorraad voor Engeland, Nederland 

en België, maar rechtstreekse uitlevering vanuit regionale voorraad aan de eindgebruiker 

van deze landen. De overige landen behouden de reguliere voorraadhoogte. 

Besparing per jaar: DM 453.000,-
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Op basis van de fysieke distributiekosten voor FMC, gaat een duidelijke voorkeur uit naar variant 

C 1.1 aangezien deze de grootste en meest zichtbare besparing met zich meebrengt ten opzichte van 

variant B 1.1 en de huidige distributiestructuur. 

7 .1.2 Customer Service 

In deze paragraaf wordt getoetst of de overgebleven alternatieven voldoen aan de eis dat het customer 
service nivo van deze distributiestructuren tenminste gelijk is aan die van de huidige 

distributiestructuur. In tabel 7.2 is de waarde van de customer service elementen van de twee 

varianten hiertoe nogmaals naast elkaar gezet. 

Alternatieve distributiestructuur 
Vestigingsplaats warehouse(s) 

Supply-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
Levergrootte 
Levertijd 

Dlstrlbutlon-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
Levergrootte 
Levertijd 

Dellvery-traject 
Uitleveringspercentage 
Aantal deelleveringen 
Levergrootte 
Levertijd 

tabel 7.2 

B 1.1 
Meer 

Nottingham 

gelijk 
meer 

kleiner 
gelijk 

beter 
gelijk 

kleiner 
gelijk 

C 1.1 
Meer 

Nottingham 

gelijk 
meer 

kleiner 
gelijk 

beter 
minder 
kleiner 
korter 

beter 
minder 
gelijk 
gelijk 

Een verhoging van zowel het uitleveringspercentage als de gemiddelde levergrootte en een verlaging 

van het aantal deelleveringen als een verkorting van de levertijd, zullen bijdragen aan een verbetering 
van het customer service nivo ten opzichte van de huidige situatie. 

Vanuit het oogpunt van de productievestigingen zal in het supply-traject het aantal activiteiten 

toenemen, naarmate zowel het aantal subregio's, en daarmee het aantal warehouses, als de 

gemiddelde afstand tot de productievestigingen toeneemt. Ten opzichte van de huidige situatie neemt 

deze prestatie af bij beide C-varianten, waardoor extra onzekerheid kan ontstaan bij FMC NE over het 

toeleveringsproces. 

Daarentegen blijkt dat de customer service prestatie voor het distribution-traject er zelfs op vooruit 

gaat. Alleen zal door een verwachte toename van het aantal orders de gemiddelde levergrootte licht 

dalen, wat ten nadele komt aan de transportkosten. Deze verschillen zullen marginaal zijn. 

Daarentegen zal het uitleveringspercentage en het aantal deelleveringen bij beide varianten dalen en 
zal ook de levertijd korter worden. 

In het distribution-traject zal het customer service nivo bij bovenstaande distributiestructuren in ieder 

geval stijgen. Vanuit het oogpunt van de eindgebruiker zal de productbeschikbaarheid in het algemeen 

toenemen als gevolg van de herallocatie van regionale en nationale voorraden. 
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In het algemeen voldoen beide varianten aan de eis dat het customer service nivo tenminste gelijk 

dient te blijven. Op basis van met name de verbetering die wordt behaald in het delivery-traject gaat 

ook hier de voorkeur uit naar variant C 1.1. 

7 .2 Trade off op basis van kwalitatieve factoren 

Naast de bovengenoemde trade off aan de hand van kwantitatieve factoren, wordt in deze paragraaf 

een afweging gemaakt tussen de 'voorkeur-varianten' op basis van kwalitatieve factoren. Als 

kwalitatieve factoren voor deze beoordeling worden genoemd: de voor- en nadelen per variant, en de 

praktische toepasbaarheid ervan. Deze factoren komen in onderstaande subparagrafen aan het licht. 

7.2.1 Voor- en nadelen 

Een algemeen voordeel is dat beide varianten gebruik maken van bestaande warehouselocaties in de 

organisatie van FMC NE. Een nader onderzoek naar optimale locaties als vestigingsplaats is hierdoor 

niet nodig. Een specifiek voordeel is dat het warehouse in Meer in gebruik blijft en dat daarmee het 

voordeel van een magazijn met voor FMC relatief lage warehousekosten (zie bijlage D) behouden blijft. 

Tevens zal bij de variant van alternatief C een veel grotere bezettingsgraad van de decentrale 

warehouses optreden door de combinatie van regionale en nationale voorraad in één magazijn. De 

doorzet van elk magazijn zal hiermee stijgen waardoor de gemiddelde kosten per palletplaats zullen 

dalen. Deze varianten worden hierdoor aantrekkelijker voor de landen die rechtstreeks uitgeleverd 

krijgen vanuit regionale voorraad, aangezien deze optie (de lage warehousekosten per pallet) voor hen 

interessanter zal zijn dan het uitbesteden van de nationale distributiefunctie aan derden. 

Een aantal specifieke voor- en nadelen van deze varianten zijn gegroepeerd en komen in onderstaand 

overzicht aan de orde. In dit overzicht wordt de mate(*) aangegeven waarin de twee voorgestelde 

varianten scoren op beschreven voor- en nadelen. Variant C 1.1 krijgt hier de voorkeur boven B 1.1. 

Voor- en nadelen 

• Mate waarin de hoeveelheid materials 

handling en transporten kan afnemen. 

• Mate waarin het klantenorder ontkoppelpunt 

op regionaal nivo ligt. 

• Complexiteit van de beheersing van 

regionale voorraad. 

• Mate van onafhankelijkheid van de 

individuele organisatie. 

• Afstemming tussen regionaal en nationaal 

nivo (mate van integratie). 

Variant B 1 .1 

± 

+ 

+ 

+ 

Variant C 1 .1 
++ 

++ 

++ 

(*) ++: zeer positief, +: postief, ±: nagenoeg gelijk, -: negatief, --: zeer negatief 

7.2.2 Praktische (on)mogelijkheden 

Voor 1 april 1997 werd het warehouse in Meer nog gebruikt door drie partijen, te weten: FMC NE, FMC 

BV (Nederland) en FMC NV (België). De laatste twee partijen hadden beiden een eigen opslagdeel en 
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leverden van hieruit direct aan de eindgebruiker. Vanaf 1 april 1997 hebben zowel FMC BV als FMC 

NV een eigen warehouselocatie betrokken in de betreffende landen en de distributiefunctie uitbesteed. 

FMC NE kreeg hierdoor voldoende ruimte om de assortimentsuitbreiding met PO-producten in Meer op 

te slaan. Deze nieuwe ontstane situatie kenmerkt zich door suboptimalisatie met per individuele 

organisatie een eigen opslaglocatie. 

Bij alternatief C zullen FMC BV (Nederland) en FMC NV (België) wederom direct gaan uitleveren vanaf 

het warehouse in Meer aan de eindgebruiker. Zij maken hiervoor gebruik van de regionale voorraad 

die wordt beheerd door FMC NE. Dat dit een reële mogelijkheid is blijkt uit het gegeven dat de 

eindgebruiker van beide landen in het verleden reeds vanuit Meer uitgeleverd kregen. Nu blijkt dat door 

een meer integrale aanpak dus een groter voordeel behaald kan worden dan de hierboven beschreven 

individuele aanpak. Hierin schuilt wel het gevaar dat FMC BV en FMC NV de eigen onafhankelijkheid 

niet zullen opgeven door de nationale opslaglocaties op te heffen en 'terug te keren' naar een 

vernieuwde 'oude' situatie. Wat dit betreft gaat de voorkeur naar variant B 1.1 in plaats van naar C 1.1 . 

7 .3 Afweging 

In hoofdstuk 5 bleek dat de voorkeur voor een bepaalde distributiestructuur voor FMC NE niet 

eenduidig is. Dit resulteerde in meerdere voorgestelde distriubutiestructuurtypen, die na een nadere 

concretisering en beoordeling toch leidden tot de conclusie dat het grootste voordeel behaald kan 

worden door decentralisatie van de regionale voorraad. Het grootste financiële voordeel voor FMC 

wordt bereikt door zoveel mogelijk direct uit te leveren aan de eindgebruiker vanuit regionale voorraad. 

De reductie in de fysieke distributiekosten is de basis geweest voor het selecteren van die alternatieve 

distributiestructuurvarianten die nader geanalyseerd zouden worden. Het zijn ook die varianten waaruit 

een keuze gemaakt dient te worden. In deze paragraaf wordt hiertoe een totaalbeoordeling gegeven 

van de twee alternatieve distributiestructuurvarianten. Zowel beide kwantitatieve als de genoemde 

kwalitatieve factoren per alternatief, worden op grove wijze in kaart gebracht in onderstaand overzicht. 

Dit overzicht geeft weer in welke mate de varianten scoren op de verschillende beoordelingsgebieden. 

Kwantitatieve factoren 
Reductie fysieke distributiekosten voor FMC 

Customer service nivo 

Kwalitatieve factoren 
Voor- en nadelen (*) 

Praktische mogelijkheden (*) 

Variant B 1.1 

DM 120.000,

beter 

± 
++ 

Variant C 1.1 

DM 453.000,

veel beter 

+ 

+ 

(*) ++: zeer positief, +: postief, ±: nagenoeg gelijk, -: negatief, -: zeer negatief 

Conclusie 

Een overduidelijke voorkeur gaat uit naar alternatieve distributiestructuur C 1.1. Met name de te 

behalen reductie op de fysieke distributiekosten is hierbij doorslaggevend. Op nagenoeg alle aspecten 

van de beoordeling scoort dit alternatief beter. De praktische mogelijkheden van variant B 1.1 zijn dan 

wel groter, deze wegen echter niet op tegen financiële voordeel van variant C 1.1. In het volgende 

hoofdstuk zal deze conclusie nader worden uitgewerkt. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

Inleiding 

KarakterisUeken 
Mat1ct/Product/Proces 

Huidige structuur 

Huidige performance 

Perbrmance 
Crtteria 

Buslness-beslèsslng 
TradeOff 

Nieuwe perlormance 

Alternatieve 
struduren 

In het onderzoek naar alternatieve distributiestructuren 

voor FMC NE is getracht om tot een afweging te 

komen tussen verschillende 

distributiestructuurvarianten op basis van vooraf 

gedefinieerde performance indicatoren. Bij het ontwerp 

zijn allereerst de proces-, product- en 

marktkarakteristieken in kaart gebracht om te kunnen 

komen tot een analyse van mogelijke distributie

structuur typen. Nadat dit geen eenduidige voorkeur 

voor een bepaalde structuur opleverde, zijn de 

verschillende typen vertaald tot concretere voorstellen 

op basis van praktische mogelijkheden. De 

beoordeling van de hieruit volgende varianten naar 

fysieke distributiekosten en customer service 

elementen, zorgde dat de mogelijkheden uiteindelijk werden beperkt tot slechts een tweetal varianten . 

In dit hoofdstuk wordt de conclusie die in hoofdstuk 7 is afgeleid nogmaals weergegeven en 

gereflecteerd aan de probleemstelling van het onderzoek. Hierbij wordt onder andere aangegeven of 

de doelstelling van het onderzoek is gehaald en welke gevolgen de keuze voor de betreffende 

distributiestructuur heeft voor de overige beslissingsgebieden uit het logistieke concept (hoofdstuk 2). 

Op basis van deze gevolgen wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

8.1 Conclusies 

Vanuit het oogpunt van de fysieke distributiekosten komen twee varianten in aanmerking als mogelijke 

distributiestructuur. Bij beide varianten wordt de regionale voorraad gedecentraliseerd naar twee 

subregio's binnen de regio Noord Europa. Deze subregio's worden gevormd door de landen Engeland, 

Ierland en IJsland enerzijds, en de landen van de Benelux, Scandinavië en de Baltische Staten 

anderzijds. Het decentrale regionale magazijn voor de eerste regio wordt gevestigd in Nottingham (UK) 

en het warehouse voor de tweede subregio wordt gevestigd in Meer (Bel). 

Het verschil tussen beide varianten is de volgende: 

• Variant B 1.1 - Rechtstreekse uitlevering aan de klant in Engeland vanuit het regionale 

voorraadpunt in Nottingham. De uitlevering in de overige landen gebeurt via het opslagpunt van de 

nationale verkooporganisaties, die worden aangeleverd via de twee decentrale regionale 

voorraadpunten . 

• Variant C 1 .1 - Rechtstreekse uitlevering aan de klant in Engeland, België en Nederland vanuit de 

regionale voorraadpunten in respectievelijk Nottingham en Meer. De uitlevering in de overige 

landen gebeurt via het opslagpunt van de nationale verkooporganisaties, die worden aangeleverd 

via de twee decentrale regionale voorraadpunten. 
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De beoordeling van deze varianten op basis van kwantitatieve factoren (fysieke distributiekosten en 

customer service) en kwalitatieve factoren (voordelen, nadelen en praktische (on)mogelijkheden), leidt 

tot een score op elk van deze gebieden volgens het volgende overzicht. 

Kwantitatieve factoren 
Reductie fysieke distributiekosten voor FMC 

Customer service nivo 

Kwalitatieve factoren 
Voor- en nadelen (*) 

Praktische mogelijkheden (*) 

Variant B 1.1 

DM 120.000,

beter 

± 
++ 

Variant C 1.1 

DM 453.000,

veel beter 

+ 

+ 

(*) ++: zeer positief, +: postief, ±: nagenoeg gelijk, -: negatief, - : zeer negatief 

Zoals reeds beschreven in het voorgaande hoofdstuk wordt geconcludeerd dat variant C 1.1 de meest 

geschikte distributiestructuur is voor FMC NE. De reductie van de fysieke distributiekosten geven 

hierbij de doorslag. Deze distributiestructuur reduceert hiermee de totale verwachte fysieke 

distributiekosten van FMC met 6,5%, waarbij de totale fysieke distributiekosten zelf ongeveer 6% van 

de omzet op jaarbasis bedragen. 

8.2 Reflectie aan de probleemstelling 

In hoofdstuk 2 is gesteld dat het herontwerp van de distributiestructuur slechts de eerste stap is bij het 

invulling geven aan het logistieke concept. Nadat een keuze is gemaakt voor de logistieke grondvorm 

van de onderneming, volgt de invulling van de drie beslissingsgebieden 'besturingssysteem', 

'informatiesysteem' en 'organisatie'. In deze paragraaf komt aan de orde welke invloed de gekozen 

grondvorm heeft op de inrichting van deze deelgebieden. Hiertoe worden enkele richtlijnen gegeven . 

Tenslotte wordt beschreven wat het effect dit zou hebben op de verfijning van de distributiestructuur. 

8.2.1 Reflectie vanuit organisatorisch oogpunt 

Opmerkelijk bij de keuze voor deze distributiestructuur is dat alleen het distributieproces op regionaal 

nivo verandert. De wijze waarop de nationale distributie plaatsvindt, is in principe ongewijzigd 

gebleven; de enige verandering is de herallocatie van zowel regionale als nationale voorraden. Slechts 

voor een tweetal landen zal vanaf een andere locatie worden uitgeleverd, dan in de huidige situatie het 

geval is. De eindgebruiker zal hier naar verwachting geen hinder van ondervinden. De voornaamste 

voordelen worden bereikt door de synergie tussen de regionale organisatie en deze twee nationale 

organisaties. 

Beheersinqs- en besturingssysteem 

Elke schakel in de distributieketen heeft in de huidige situatie een eigen voorraadpunt. Het aantal 

afhankelijkheidsrelaties, onzekerheden, hoeveelheid voorraad en dus ook de warehouse- en 

voorraadkosten zijn hierdoor onnodig hoog. Op regionaal nivo varieert de voorraad tussen de 9 en 14 

weken. In deze hoeveelheid is tenminste de gevraagde maandhoeveelheid voor elk land gereserveerd . 

Alternatief C 1.1 maakt hiervan gebruik door rechtstreeks vanuit deze toch al gereserveerde voorraad, 

uit te gaan leveren aan de consument in Nederland, België en Engeland. De eigen opslagpunten van 

deze landen zijn vanuit een integrale benadering dus overbodig geworden. 
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Bij de keuze voor alternatief C 1.1 wordt naast het aantal opslagpunten, ook het aantal logistiek te 

beheersen schakels gereduceerd met twee. De integrale beheersing van het distributieproces wordt 

hierdoor minder complex. Daarentegen zullen de beheersingssystemen van de nationale 

verkooporganisaties en FMC NE, geïntegreerd moeten worden tot één systeem waarbij de regionale 

voorraad op klantorder eenvoudig naar die van de nationale verkooporganisatie over te boeken is. 

Alternatief C 1.1 gaat er vanuit dat de totale regionale voorraad door FMC NE beheerst zal blijven 

worden. Het lijkt echter geen reële situatie dat één organisatie centraal de voorraad op twee andere 

locaties beheerst en aanstuurt. Dit zou tevens in strijd zijn met de wens om als regio dichter bij de 

markt te opereren. Aanbevolen wordt om de aansturing van het distribution- en delivery-traject vanuit 

de regionale opslaglocaties zelf te laten plaatsvinden. 

Informatiesysteem 

De gewenste synergie kan alleen bereikt worden als op alle beslissingsgebieden voldoende wordt 

geïntegreerd tussen de betrokken partijen. De afstemming van de verschillende informatiesystemen is 

daarbij dan ook onmisbaar. Bij voorkeur wordt op regionaal nivo gebruik gemaakt van één 

informatiesysteem dat zowel compatibel, of wellicht geïntegreerd is met de informatiesystemen van de 

samenwerkende nationale verkooporganisaties, als met die van de productievestigingen. 

Met name het voorgaande beheersingsaspect is alleen dan mogelijk wanneer dit informatiesysteem in 

staat is om de juiste gegevens uit het distributieproces te gegenereren en te transformeren tot die 

logistieke informatie, die daadwerkelijke beheersing en besturing van dat proces mogelijk maakt. In de 

huidige situatie is dit nauwelijks het geval. 

Tevens dient een dergelijk informatiesysteem te zijn afgestemd op een goede gegevensuitwisseling 

met alle (overige) landen in de regio op het gebied van bestel-, order- en voorraadgegevens. Door 

dergelijke accurate informatie zijn veel betere vraagvoorspellingen te doen en kan de grote variatie in 

het bestelgedrag enigszins worden gereduceerd, waardoor voorraden structureel kunnen dalen. 

Organisatie 

Het gekozen alternatief zal voor de subregio Engeland e.o. weinig grote veranderingen met zich 

meebrengen, buiten het feit dat FMC NE tot het laatste moment eigenaar blijft van de voorraad. Met 

name voor Nederland, België en FMC NE ontstaat de situatie dat het gebruikte warehouse op een 

geheel andere locatie ligt dan de kantoren waarin de organisaties gehuisvest zijn. 

Aangezien hierbij de uitvoering van de fysieke distributie wordt losgekoppeld van de rest van de 

organisatie, is het zoals reeds eerder genoemd wellicht interessant om per regionaal opslagpunt ook 

die afdelingen van de betrokken partijen die direct de activiteiten in deze opslagpunten aansturen, op 

deze locaties te vestigen. Zodoende kan voorkomen worden dat meerdere 'kapiteins vanaf de wal', op 

afstand, hetzelfde 'schip' willen besturen. De operationele besturing verplaatst daarmee èn dichter 

naar de markt èn dichter naar de 'werkvloer'. 

Op de huidige kantoren kunnen de overige afdelingen gevestigd blijven die een centrale of 

ondersteunende rol vervullen, zoals de afdelingen logistics, purchasing, productmanagement, 

marketing, finance & controlling en EDP. 
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Grondvorm 

Met de keuze voor alternatieve distributiestructuur C 1.1 is niet gezegd dat de nieuwe grondvorm voor 

FMC NE vastligt. Zoals blijkt uit figuur 2.2 zijn de inrichting van deze en de andere bovengenoemde 

beslissingsgebieden wederzijds van elkaar afhankelijk. De uiteindelijke inrichting van het logistieke 

concept en daarmee van de distributiefunctie, is het resultaat van een iteratief proces totdat ook 

voldaan is aan alle andere doelstellingen, randvoorwaarden, eisen en wensen . 

Het zou mogelijk kunnen zijn dat met alle voordelen van integratie en een beter voorraad beheersings

en informatiesysteem, zo'n sterke reductie van voorraden mogelijk wordt dat ook Meer op basis van 

kosten niet meer interessant is . In dat geval dient opnieuw onderzoek gedaan te worden naar een 

optimale vestigingsplaats voor het regionale warehouse van deze subregio, binnen het gekozen 

distributiestructuur type. 

8.2.2 Reflectie aan de doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek stelt dat een alternatieve distributiestructuur, ten opzichte van de 

huidige distributiestructuur, een noemenswaardige verlaging van de fysieke distributiekosten met zich 

mee dient te brengen en dat het customer service nivo ten minste gelijk dient te blijven. 

In hoofdstuk 5 en 6 is allereerst antwoord gegeven op de onderzoeksvragen uit§ 2.4.2. Daarnaast is in 

hoofdstuk 7 een afweging gemaakt binnen de gestelde randvoorwaarden en is duidelijk gemaakt dat 

daarmee aan de doelstelling van het onderzoek is voldaan. 

8.3 Aanbevelingen 

Aansluitend op de eerste twee paragrafen is duidelijk dat niet wordt aanbevolen om direct over te gaan 

tot implementatie van de voorgestelde distributiestructuur. Wel wordt de aanbeveling gedaan tot verder 

onderzoek naar de mogelijke wijze waarop de overige beslissingsgebieden 'beheersings-systeem', 

'informatiesysteem' en 'organisatie' ingericht zouden kunnen worden bij deze grondvorm. Alsmede 
naar wat de invloed ervan is op de gedetailleerde inrichting van de voorgestelde structuur. 

Als wordt besloten tot vervolgonderzoek lijkt het verstandig om dit samen met alle betrokken partijen 

projectmatig uit te voeren . Volgens [ 6) dienen deze in een zo vroeg mogelijk stadium, de definitie- en 

ontwerpfase, bij een dergelijk project te worden betrokken om de wensen en eisen van alle partijen in 

het onderzoek mee te nemen en de kans van slagen optimaal te laten zijn. 

Er hoeven niet direct grote beslissingen genomen te worden. Slechts het overtuigen van alle 

betrokkenen van het nut van integratie kan als eerste doel op zich voldoende zijn. Het doorbreken van 

cultuurverschillen tot juist open relaties zal een voorwaarde zijn voor succesvolle integratie. Zo kan een 

gezamenlijk verbeterd beheersings- en informatiesysteem dat op basis van de gekozen 

distributiestructuur wordt ontworpen, al effectief zijn in de huidige distributiestructuur. 

Tenslotte zal ook op het nivo van het topmanagement van Fresenius Medical Care voldoende 

draagvlak gecreëerd dienen te worden. Zoals blijkt uit het voor- en nawoord kan het in het belang van 

de continuïteit van de organisatie zijn, om het topmanagement te overtuigen van zowel het nut als de 

noodzaak van dergelijke projecten. 
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Nawoord 

Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de HD- en PO-disposables (de 'Product Business') van 

het productassortiment van FMC NE. Zoals beschreven in bijlage A, heeft ook de 'Provider Business' 

een zeer groot aandeel in de activiteiten van FMC gekregen mede als gevolg van de overname van 

het amerikaanse National Medica! Care. Met deze product business wordt het aanbod bedoeld van 

diensten, zoals het runnen van eigen dialyseklinieken. 

Voor FMC NE is dit aandeel echter nog beperkt tot± 10 klinieken in met name Engeland, maar zorgt 

desondanks wel voor een zeer groot groeipotentieel in de noord europese markt. Het zijn wellicht deze 

overname en dit groeipotentieel die het politieke denken in de top van FMC binnen één jaar ingrijpend 

hebben gewijzigd van een productgerichte naar een schijnbaar marktgerichte organisatie. Blijkbaar 

was binnen dit politieke denken geen ruimte meer voor FMC NE als één van de zeven regionale 

organisaties, die veel activiteiten ontplooide om de organisatie juist dichter bij die markt te brengen. 

Vanaf 1 januari 1998 zal FMC NE ophouden te bestaan. 

Gedurende het afstudeerproject dreigde hiermee de doelstelling van het onderzoek volledig te 

vervallen. Toch is besloten het project volgens de reeds uitgezette weg voort te zetten. De resultaten 

van het onderzoek zouden een bevestiging kunnen zijn van één van de mogelijkheden van FMC NE 

om zelf de logistieke prestatie te verbeteren. Tevens was het in het belang van de auteur dat het 

project in zoveel mogelijk ongewijzigde vorm gecontinueerd kon worden . 

Uiteindelijk zullen de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek nooit bijdragen aan een 

verbetering van de performance van FMC NE. Voor een deel heeft dit gegeven ook zijn weerslag 

gehad op de uitvoering van en de interne betrokkenheid bij het onderzoek. Desondanks heeft deze 

situatie wel geleid tot een extra ervaring die waarschijnlijk normaliter niet zou zijn opgedaan en die het 

lerend effect van dit afstudeerproject in zeer sterke mate heeft vergroot. 
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Bijlage A Organisatie Fresenius Medical Care 

Historie 
Ongeveer 85 jaar geleden is Fresenius gestart met de productie van pharmaceutische producten voor 

de duitse markt. De productrange heeft zich later uitgebreid naar nierdialyse- en critica! care 

producten. In eerste instantie bediende Fresenius alleen de duitse markt, maar naar gelang deze meer 

verzadigd raakte is ook de wereldmarkt aangeboord en is Fresenius gaan exporteren. 

Het overgrote deel van de winst kwam steeds meer buiten Duitsland te liggen en als gevolg daarvan is 

het bedrijf gedivisionaliseerd. Er ontstonden 4 divisies, te weten: 'Dialysis Systems', 'Pharmaceuticals', 

'Intensive Care & Diagnostics' en 'Project Business'. Hierdoor ontstonden in bepaalde landen 

meerdere Fresenius business units {later aparte bedrijven). Bij de divisie Dialysis Systems werden 

deze activiteiten uitgevoerd door twee business units; lnland (gericht op de duitse markt) en DSI 

(Dialysis Systems International, gericht op de exportmarkt). 

DSI is in tien jaar hard gegroeid. Per 1 april 1995 is besloten alle verkoop- en distributie-activiteiten van 

de divisie 'Dialysis Systems' te regionaliseren. De intentie voor deze regionalisering is om de relatie 

met de klant (eindgebruiker) te verbeteren en om meer flexibiliteit te kunnen bieden . 

Hierdoor ontstonden binnen deze divisie twee nieuwe business units, te weten: B.U. Haemo Dialyse 

(HD) en B.U. Peritoneale Dialyse (PO) met per business unit verschillende regio indelingen. Zie bijlage 

B voor een toelichting op respectievelijk de nierfunctie vervangde therapieën HD en PD. 

Bij de business unit HD werd de wereldmarkt opgesplitst in 7 wereld regio's (area's): 

• Area 1 

• Area 2 

• Area 3 

Central Europe 

Southern Europe 

Northern Europe 

• Area 4 

• Area 5 

Eastern Europe, Africa, Latin America 

Asia Pacific 

• Area 6 Japan 

• Area 7 Northern America 

Bij de business unit PO werd de wereldmarkt voorlopig slechts opgesplitst in PD-Europe en PD-R.O.W. 

(Rest Of the World). Deze beperkte regionalisatie had als oorzaak dat op deze manier een fusie van 

PD-Europe met het Engelse bedrijf 'ML Laboratories' mogelijk werd . 

Per regio werd er één organisatorische eenheid verantwoordelijk voor de coördinatie en integratie van 

alle verkoop-, inkoop- en distributie-activiteiten. Voor de regio Noord Europa werd dit op het gebied van 

HD, Fresenius Northern Europe BV (FNE) in Den Bosch. De regio Noord Europa bestaat uit de landen 

Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Ierland, IJsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, 

Finland, Estland, Letland en Litouwen. 

Op 30 september 1996 heeft Fresenius AG een meerderheidsbelang van het Amerikaanse bedrijf 

'National Medical Care Ine.' (NMC) van W.R. Grace & Co overgenomen. Door de samenvoeging van 

'NMC' en de oude Fresenius divisie 'Dialysis Systems' is door deze overname de nieuwe divisie 

Fresenius Medical Care AG ontstaan met het hoofdkantoor in Oberursel (G) en een beursnotering in 

New York en Frankfurt. De drie hoofdactiviteiten van FMC AG zijn hierbij: dialysedienstverlening, 

dialyseproducten en NMC-home care [bron: Fresenius Report 19, december 1996]. 
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Ook Fresenius Medical Care AG blijft de eerder ingevoerde regiostructuur hanteren. Fresenius 

Northern Europe BV wordt hierdoor Fresenius Medical Care Northern Europe BV (FMC NE). FMC NE 

fungeert als service gerichte intermediair tussen de verschillende productievestigingen en de 
verkoopvestigingen uit de 13 verschillende landen die tot de regio behoren . 

De verwachte fusie van PD-Europe met 'ML Laboratories' is niet doorgegaan. Per 1 januari 1997 is de 

business unit PD opgenomen in dezelfde regiostructuur als HD. Elke regio verzorgt nu voor HD en PD 

tesamen de coördinatie en integratie van alle verkoop-, inkoop- en distributie-activiteiten. 

Externe organisatie 
Het duitse concern Fresenius AG, als onderdeel van de Fresenius Group, is een internationaal 

operend bedrijf dat pharmaceutische producten en medische systemen ontwikkelt, produceert, 

verkoopt en distribueert op de wereldmarkt [bron: Jaarverslag Fresenius 1995]. Als gevolg van 

bovengenoemde ontwikkelingen is de huidige divisiestructuur als volgt opgebouwd. 

Fresenius AG 

Fresenius Medical Care AG Pharmaceuticals Intensive Care & Diagnostics Project & Service Business 

figuur A.1: divisiestructuur Fresenius AG 

Fresenius Medical Care AG is eigendom van Fresenius AG. De drie hoofdactiviteiten zijn hierbij 

ondergebracht in een viertal nieuwe business units: 

• HD-producten (product business); 

• PO-producten (product business); 

• Clinics (provider business); 

• Medical Product Group (production business). 

De hoofdactiviteit NMC Home Care wordt zowel door Clinics, maar met name door de business unit 

PD uitgevoerd. 

FMCAG 

HD rD 
CLINICS MEDICAL PRODUCT GROUP 

Fresenius AG, 51 % 

l(production business) - - - - - - - - - - - - -
Grace & Co, 47% 

ICprÖdÜc-t büsinëssl- - - - - - (provider business) Overig, 2% 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FMC FMC FMC Ltd. FMCNV FMCBV FMC ... . 
Gerrnany Northem United Belgium The Nether-

Europe Kindom lands Affil iates van F 

Fresenius • Suomi 
Finland 

Branches van FMC NE 
Fresenius 
Vigmed 
Denrnark 

' 
figuur A.2: juridische structuur FMC NE 

Fresenius Medical Care Northern Europe BV is een 100%-dochter van Fresenius Medical Care AG. 

FMC NE B.V. kent juridisch gezien vele zusterondernemingen (affiliates). De affiliates in de regio 

Noord Europa zijn: FMC BV (Nederland), FMC Ltd. (Engeland) en FMC NV (België). 
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FMC NE kent ook nog twee eigen filialen, de zgn. branches. Dit zijn: FMC Vingmed (Denemarken) en 

FMC Suomi Dialysi (Finland). Met een affiliate wordt een organisatorische en juridische eenheid als 

'onderdeel' van FMC AG bedoeld. Een branche is een organisatorische eenheid als filiaal 

(verkoopkantoor) van FMC NE. 

In figuur A2 wordt de juridische structuur weergegeven. Echter, FMC NE draagt in praktijk als 

regiokantoor een veel grotere verantwoordelijkheid dan volgens de juridische structuur blijkt. Dit 

verantwoordelijkheidsgebied wordt in figuur A3 aangegeven. Deze verantwoordelijkheid betekent dat 

FMC NE alle orderverwerkings-, inkoop- en distributieactiviteiten in de regio coördineert vanaf de 

productievestigingen tot aan de klant. Hiertoe behoren dus ook de activiteiten van de affiliates, 

branches en distributeurs. 

FMCAG 

FMC Northern Europe 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 
FMC Centra! Fresenius Fresenius FMC Ltd. FMCNV FMCBV Distributeurs : 
Germany Warehouse Vigmed Suomi United Belgium The Nether- Lux, lre, lee, 

Meer Denmark Finland Kindom lands Nor, Swe, 
Belgium Est, Lith, Lat 

Verantwoordelijkheidsgebied FMC NE: vanaf fabriek tot aan de klant 

figuur A.3: verantwoordelijkheidsstructuur FMC NE 

Interne organisatie 
Intern is de organisatie van FMC NE ingericht zoals weergegeven in figuur A4. Ten behoeve van de 

noord europese markt verricht FMC NE als regiokantoor de volgende drie primaire activiteiten: 

orderverwerking, inkoop en distributie. Deze activiteiten vormen tesamen het primaire proces van FMC 

NE. De primaire activiteiten worden hierbij uitgevoerd door de afdelingen Customer Service, 

Procurement en Logistics, onder directe verantwoordelijkheid van de Sales director. Het Central 

Warehouse te Meer wordt direct aangestuurd door de afdeling Customer Service, maar valt onder 

verantwoordelijkheid van de manager Logistics. 

G.E. Vice-President 

Sales Director Region Controller 1-------------~ 

Secretary 

1 Custorr,,, Ser-.ice 1 Logistics - - Warehouse Meer T echnical Services Productrngt HD Productmgt PD Controller 

Proctxement Technlclans Adrrinistration 

EDP 

figuur A4: interne organisatie FMC NE 

De secundaire activiteiten van FMC NE zijn de centrale product- en verkoopondersteuning door het 

Product Management, de technische dienst (Technica! Service Department) die zorgdraagt voor de 
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klantspecifieke modificatie van HD-machines. De stafafdelingen ter ondersteuning van de directie zijn 

de twee afdelingen Finance & Controlling en Staff Secretary. 

Customer service 

Alle landelijke verkooporganisaties geven maandelijks hun bestelling door aan de afdeling CL.Stomer 

Service. Primair verleent deze afdeling service aan de verkooporganisaties; zij maakt orders aan, 

verstuurt orderbevestigingen en zorgt voor de facturering van verzonden producten. 

Orders voor dialysemachines en spare parts worden door Customer Service dep. direct doorgegeven 

aan en afgewerkt door Technica! Service Department, gezien de klantspecifiteit en productcomplexiteit 

ervan. Dit geldt tevens voor orders met betrekking tot Finesse, WT- en CCD-systemen, welke door de 

betreffende productmanager worden afgehandeld. 

In het geval van alle andere producten, ookwel HD- en PO-disposables, maakt Customer Service ook 

de uitleveringsopdrachten/paklijsten aan voor het Central Warehouse, door batchgewijs de aanwezige 

voorraad aan de orders toe te wijzen. Daarnaast wordt door deze afdeling ook de transporteur 

ingeschakeld om een betreffende levering uit te voeren. 

Procurement & Logistics 

Op basis van forecasts van alle nationale verkooporganisaties, wordt jaarlijks de totale behoefte in de 

regio en daarmee de capaciteitsbehoefte bij de productievestigingen bepaald. Op basis van deze 

forecasts worden maandelijks inkooporders bij de productievestigingen geplaatst. De maximale grootte 

van de inkooporders is gebonden aan het maandelijkse productiebudget die FMC NE van de 

productievestigingen toegewezen krijgt op basis van de capaciteitsplanning. De inkooporders voor 

spare parts, Finesse, WT- en CCD-systems worden ad hoc geplaatst. 

Product Management 

Het Product Management is een aparte afdeling met als taak het verzorgen van product- en 

verkoopondersteuning, het vertalen van product- en markteisen naar FMC NE en de 

productievestigingen, het vrijgeven van batches voor verkoop, troubleshooting, marketing en 

dergelijke. Het Product Management is opgebouwd uit een vijftal management functies, waarbij elke 

productmanager verantwoordelijk is voor één of meerdere productcategorieën. 

Technica! Service Department 

Het (Medica!) Technica! Service Department, is verantwoordelijk voor de uitlevering van alle 

dialysemachines en apparatuur, alsmede alle technische zaken die hierop betrekking hebben. Dit zijn 

modules/componenten, spare parts en technische informatie, alsmede diensten zoals reparatie, 

service en training. 

De hoofdtaak van deze afdeling is het op order klantspecifiek modificeren van met name HD-machines 

op basis van modules die in de machine kunnen worden geplaatst. Tenslotte worden alle machines 

gekalibreerd en volledig getest. 

Informatievoorziening 

Ten behoeve van de verkoop door FMC NE wordt gebruik gemaakt van twee verschillende 

informatiesystemen. Het SAP-informatiesysteem wordt door FMC AG in Duitsland gebruikt. Het SERA

systeem is het eigen informatiesysteem van FMC NE. 
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Geografische weergave van de markt 
Tenslotte geeft figuur A5 een indruk hoe de Noord Europese markt geografisch gezien is opgebouwd. 

0 Affiliate/Branche/Distributor 
G Factory 
T Warehouse 

figuur A5: geografische indeling Noord Europese markt 
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Bijlage B Nierfunctie vervangende therapie 

Bloed 
In het menselijk lichaam circuleert ongeveer 5 tot 6 liter bloed, bestaande uit 60% bloedplasma en 40% 

bloedcellen. Het bloedplasma breekt proteïnen (eiwitten), zouten, hormonen en voedingsstoffen af. 

Bloedcellen bestaan uit rode (erythrocieten) en witte (leucocieten) bloedcellen die deel uitmaken van 

het immuunsysteem. Tevens bevat het bloed bloedplaatjes die voor stolling zorgen zodra het bloed 

buiten het lichaam komt. Om storingen in de balans van de organen, bijvoorbeeld die van de nieren, te 

voorkomen dient het bloedvolume op een constant peil gehouden te worden. 

Nierfunctie 
De hoofdfunctie van de nieren is samen met andere organen de homeostase in het lichaam te 

handhaven. Dit betekent dat de nieren zorgen voor het regelen van: 

• de vocht- en electrolytenbalans; 

• het zuur-base-evenwicht; 

• uitscheiding van afvalproducten van de stofwisseling; 

• uitscheiding van lichaamsvreemde stoffen, zoals medicijnen of metalen. 

De afvalstoffen zijn : ureum, creatinine en overtollig vocht. Ureum is de afvalstof van de verbranding 

van eiwitten (proteïnen). Creatinine blijft over als afvalstof van aminozuren na spieractiviteit. Deze 

stoffen worden afgevoerd via de urine. De voornaamste chemische stoffen (electrolyten) die door de 

nieren in balans worden gehouden zijn : Natrium (Na), Kalium (K) en Magnesium (Mg). 

Nierfunctiestoornissen 
Door nierziektes, diabetes of een hoge bloeddruk kan het nierweefsel kapot gaan. Hierdoor vermindert 

de nierfunctie, vocht en afvalstoffen zich zullen ophopen en wordt de electrolytenbalans en het zuur

base-evenwicht verstoord. Hierdoor kan het lichaam door afvalstoffen 'vergiftigd' worden . De balans 

moet in dit geval weer op peil gebracht worden. Bij het uitvallen van 80% van de nierfunctie of meer is 

er sprake van terminale nierinsufficientie. 

Wereldwijd wordt het aantal nierpatiënten geschat op 3 miljoen. Helaas wordt maar één op de vijf 

patienten daadwerkelijk behandeld. In 1996 zijn wereldwijd meer dan 700.000 personen (waarvan 

200.000 in Europa) in behandeling voor terminale nierinsufficientie. 

Opvangen van nierfunctiestoornissen 
Nierfunctiestoornissen zijn op verschillende manieren op te vangen. In geval van een lichte stoornis 

kan een patient een dieet volgen . Hierdoor wordt de eiwitconsumptie en dus de productie van ureum 

zoveel mogelijk beperkt, als ook het kaliumgebruik om spierzwakte (met name van de hartspier) te 

voorkomen. Ook worden fosfaatbinders, magnesiumoxide of calciumcarbonaat aan het dieet 

toegevoegd om fosfaten af te voeren, daar deze calcium aan het botweefsel onttrekken zodat botten 

breekbaarder worden. Ook het natriumgehalte en de vochtinname kunnen zo worden gereguleerd. 

Ten tweede kunnen de nierfuncties door middel van nierfunctie vervangende therapieën , dialyse, 

worden verlicht of vervangen. Dialyse betekent 'het reinigen van', waarbij het bloed wordt gezuiverd , 

afvalstoffen worden verwijderd en de chemische balans op peil wordt gebracht. Er zijn twee nierfunctie 

vervangende dialysetherapieën: de Haemo Dialyse (HD) en de Peritoneale Dialyse (PD). Van de 

700.000 wereldwijd behandelde nierpatienten gebruikt ongeveer 70% de Haemo Dialyse en ongeveer 

30% de Peritoneale Dialyse als nierfunctie vervangende therapie. 
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Een derde mogelijkheid om een nierfunctiestoornis op te vangen is de niertransplantatie, met echter 

als groot nadeel dat de nieuwe nier door het lichaam kan worden afgestoten. 

Nierfunctie vervangende therapie 
De twee dialysetherapieën maken gebruik van het principe dat twee compartimenten, worden 

gescheiden door een semi-permeabel membraam (half doorlaatbare wand). Langs beide zijden van 

het membraam bevinden zich in de compartimenten respectievelijk het bloed van de patient en het 

dialysaat (de spoelvloeistof). Het dialysaat is een oplossing van concentraten in gezuiverd water, 

waarbij in het concentraat stoffen zijn opgelost die tijdens de behandeling het lichaam niet mogen 

verlaten. 

Bij Haemo Dialyse is het membraam verwerkt in een kunstnier, waarbij het bloed en het dialysaat in 

tegengestelde richtingen langs het membraam stromen. Bij Peritoneale Dialyse fungeert het eigen 

buikvlies (het peritoneum) als membraam, waarbij het dialysaat in de buikholte wordt gebracht. 

Diffusie, ultrafiltratie, osmose en convectie zijn hierbij natuurkundige processen welke plaatsvinden 

tussen het bloed en het dialysaat via het semi-permeabele membraam. Dit is mogelijk door 

concentratie verschillen, hydrostatische- en osmotische drukverschillen, alsmede verschillen in 

stroomsnelheid. 

Diffusie 

Diffusie is het principe dat twee ongelijkwaardige vloeistoffen zich met elkaar vermengen als gevolg 

van moleculaire concentratieverschillen. Opgeloste deeltjes (moleculen) die de semi-permeabele wand 

(membraam) kunnen passeren, mengen zich totdat de concentratie van die deeltjes in het bloed en het 

dialysaat gelijk is . Bijvoorbeeld : afvalstoffen in het bloed (hoge concentratie) zullen door het membraan 

gaan om zich ook te mengen met het dialysaat (lage concentratie). Het membraam laat echter alleen 

kleine en geen grote moleculen (bv. eiwitten of rode bloedlichaampjes) door. 

Ultrafiltratie 

Bij ultrafiltratie worden opgeloste stoffen onder druk door een membraam geperst, wanneer deze langs 

een vloeistof met een lagere druk worden geleid. Door het hydrostatische drukverschil tussen het 

bloed (overdruk) en het dialysaat (onderdruk) verplaatst het water zich door het semi-permeabele 

membraam en worden ook afvalstoffen meegenomen. 

Osmose 

Bij osmose treedt een vloeistof door het membraam, wanneer aan beide kanten van het membraam 

oplossingen van verschillende sterkte aanwezig zijn . In dit geval verplaatst alleen het oplosmiddel (bv . 

water) zich en niet de daarin opgeloste stof, aangezien de poriën van het membraan hiervoor te klein 

zijn. Het oplosmiddel uit de oplossing met een hoge concentratie zal worden aangezogen door de 

oplossing met een lage concentratie. 

Convectie 

Convectie is het wegspoelen van afvalstoffen door middel van een grote stroomsnelheid van het bloed 

en onderdruk in de filter; er is hiervoor geen dialysaat nodig. In principe worden alleen middelgrote 

moleculen verwijderd . Echter, niet alleen afvalstoffen worden weggespoeld, ook stoffen die eigenlijk in 

het lichaam achter dienen te blijven . Hierdoor is een substitutievloeistof (Haemofiltratie-vloeistof) met 

voldoende 'goede' stoffen nodig om onnodig weggespoelde stoffen aan te vullen . 

Haemo Dialyse 
Haemo Dialyse is een dialysemethode, waarbij de dialysefunctie van de nieren wordt overgenomen 

door middel van een machinaal filtersysteem buiten het lichaam zodat afvalstoffen worden verwijderd 
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en water aan het bloed wordt onttrokken. Het bloed wordt gezuiverd doordat in twee gesloten circuits, 

respectievelijk het dialysaat (spoelvloeistof) en het bloed langs elkaar in tegengestelde richting door 

een kunstnier stromen, waarbij bloed en dialysaat door een membraam worden gecheiden. 

Het gesloten bloedcircuit ontstaat door de patient met behulp van bloedlijnen met de kunstnier te 

verbinden . Hiertoe wordt bij de patient meestal een 'shunt' aangebracht, zodat de arteriele naald 

makkelijker in het bloedvat is aan te brengen. De arteriele bloedlijn wordt op de naald aangesloten en 

via een pompsegment van de machine naar de kunstnier geleid. Nadat het bloed de kunstnier heeft 

verlaten, stroomt dit door een veneuze bloedlijn via een veneuze naald, die eveneens de shunt is 

geprikt, weer het lichaam in. 

Bij Haemo Dialyse vinden in de kunstnier de bovengenoemde natuurkundige principes diffusie, 

ultrafiltratie en convectie plaats. Echter, de term Haemo Dialyse wordt veelal onjuist gebruikt als 

verzamelnaam voor drie soortgelijke maar verschillende machinale dialyse methoden. Dit zijn: 

• Haemo Dialyse (HD): 

- Vochtverwijdering door ultrafiltratie; 

- Afvalstofverwijdering door diffusie (er is slechts dialysaat nodig); 

- Alleen kleine moleculen worden verwijderd; 

- Afscheiding per nehandeling is ± 2 liter vocht, afvalstoffen en bloed. 

• Haemo Filtratie (HF): 

- Vochtverwijdering door ultrafiltratie; 

- Afvalstofverwijdering door convectie (er is geen dialysaat, maar slechts onderdruk nodig); 

- Alleen middelgrote moleculen worden verwijderd; 

- Afscheiding per behandeling is ± 20 liter vocht, afvalstoffen en bloed; 

- Per behandeling is ± 20 liter Haemofiltratie-vloeistof nodig. 

• Haemo Dia Filtratie (HOF) 

- Vochtverwijdering door ultrafiltratie; 

- Afvalstofverwijdering door diffusie en convectie (er is zowel dialysaat als onderdruk nodig); 

- Zowel kleine als middelgrote moleculen worden verwijderd; 

- Afscheiding per behandeling is± 20 liter vocht, afvalstoffen en bloed; 

- Per behandeling is± 20 liter Haemofiltratie-vloeistof nodig. 

Peritoneale Dialyse 
Peritoneale Dialyse is een dialysemethode die plaatsvindt in het lichaam zelf. Met behulp van een 
catheter wordt het dialysaat in de buikholte gebracht, welke wordt omsloten door het buikvlies (het 

peritoneum) dat fungeert als natuurlijk membraam. Op basis van de natuurkundige principes diffusie 

en osmose vindt zuivering van het bloed via het buikvlies plaats. 

In dit geval wordt de osmose veroorzaakt door de aanwezigheid van grote moleculen (glucose, 

eiwitten) in het dialysaat, welke een absorberende werking hebben op kleinere moleculen zoals water 

waardoor vocht aan het bloed wordt onttrokken. Hoe meer glucose in het dialysaat, des te meer vocht 

aan het bloed wordt onttrokken. Het gevaar van glucose is echter dat dit in het buikvlies kan gaan 

zitten waardoor de vochtuitscheiding moeilijker verloopt. De diffusie zorgt dat de chemische stoffen in 

het bloed weer in de juiste verhoudingen worden gebracht. Na de behandeling wordt het dialysaat 

weer uit de buikholte 'afgetapt'. 
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Binnen de Peritoneale Dialyse zijn verschillende methoden te onderscheiden. De voornaamste zijn: 

• CAPD (Continue Ambulante Peritoneale Dialyse): 

Deze methode wordt toegepast indien de patient nog over een rest-nierfunctie beschikt. Overdag 

wordt door de patient vier keer handmatig een ongeveer 2 liter dialysaat in de buikholte gebracht 

via een catheter. Na± 4 uur is deze hoeveelheid door onttrokken vocht toegenomen tot 2½ liter. 

Het dialysaat wordt hierna afgetapt en vervangen door een nieuwe hoeveelheid. Per dag wordt± 2 

liter (4 x ½ liter) vocht aan het lichaam onttrokken . 

• APO (Automatische Peritoneale Dialyse): 

Deze methode wordt toegepast indien de patient geen nierfunctie meer heeft en alvorens besloten 

wordt over te stappen op Haemo Dialyse. Gedurende de nacht is de patient aangesloten op een 

gesloten cyclisch systeem, dat het dialysaat automatisch in de buikholte pompt en weer afvoert. De 

APO kent verschillende vormen, te weten: 

- IPD (Intermitterende Peritoneale Dialyse); 

- NPD (Nocturnal Peritoneale Dialyse); 

- CCPD (Continu Cyclische Peritoneale Dialyse). 
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Bijlage C Productrange FMC NE 

De productrange van Fresenius Medical Care bestaat uit alle producten en diensten die betrekking 

hebben op de nierfunctie vervangende therapieën Haemo Dialyse en Peritoneale Dialyse, zoals 

behandeld in bijlage B. In deze bijlage wordt de productrange afgeleid uit deze therapieën . De 

producten zijn ondergebracht in productgroepen, waarbij één of meer productgroepen een 

productcategorie vormen [bron: brochures 'Fresenius Haemodialysis Product Range No.2' en 

'Fresenius Peritonea! Dialysis Product Range'). 

Haemo Dialyse 
De producten die betrekking hebben op de HD-, HF- en HDF therapieën kunnen grofweg worden 

geclassificeerd volgens onderstaande indeling. 

HD-machines 

De machine zorgt dat zowel het bloed als het dialysaat in de juiste hoeveelheid en met de juiste 

snelheid in tegengestelde stroomrichtingen door de kunstnier worden gepompt. De bloedpomp zit aan 

de dialysemachine is bevestigd. In de machine wordt het kraanwater gezuiverd, alsmede het dialysaat 

aangemaakt, op temperatuur gebracht en gecontroleerd op de aanwezigheid van luchtbelletjes. 

Tevens zit in de dialysemachine een pompje dat heparine in kleine hoeveelheden aan het bloed 

toevoegd ter voorkoming van bloedstolling. 

De huidige generatie dialysemachines is de 4008-serie, bestaat uit drie verschillende typen; de E, B en 

H typen, waarbij het E type het meest wordt verkocht (60,6%). Het grootste gedeelte van de markt 

voor HD-machines ligt momenteel in Engeland (35,1%), België (18,6%) en Nederland (17,3%). De 

vraag naar HD-machines vertoont wel enig seizoenspatroon; er is een piekbehoefte in de 

zomermaanden 0uni en juli} en in december. Een sterke groei van de afzet van HD machines in de 

huidige markt wordt niet verwacht. 

De HD machines kenmerken zich als technisch hoogwaardige apparatuur. De machines worden in 

standaarduitvoeringen ingekocht bij de productievestiging in Schweinfurt, waarbij FMC NE in Den 

Bosch een beperkte voorraad aanhoudt. De machines zijn niet taal- of landgebonden en volledig 
compatibel met producten van andere leveranciers. 

Op order wordt de machine klantspecifiek gemodificeerd (door verschillende modules in te bouwen of 

aan te brengen), gekalibreerd en uitgebreid getest alvorens deze naar de klant worden verzonden. Het 

gerede product wordt via het Central Warehouse te Meer tesamen met andere producten naar het 

betreffende land gedistribueerd. De lokale uitlevering en installatie van machines wordt door een 

technicus van de landelijke verkooporganisatie uitgevoerd. 

HD-machine accessories 

De machine accessoires bestaan uit inbouwmodules of -opties, waarmee de dialysemachine op order 

klantspecifiek kan worden gemodificeerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn : het Profile screen, de Blood 

Temperature Monitor (BTM}, de Blood Pressure Monitor (BPM), de biBag- en Diasafe Kit, een extra 

bloedpomp en dergelijke. Extra accessoires die indirect ook bij de dialysemachine horen zijn: 

desinfecteermiddelen (Citrosteril en Puristeril} en speciale dialysestoelen (NOVO Chair). 

De machines en de machine accessoires behoren tot de productcategorie 'A' en daarmee tot één 

gezamelijke productgroep, te weten Machines Fresenius. 
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Spare Parts 

Ook reserveonderdelen (spare parts) om reparaties of onderhoud aan dialysemachines uit te kunnen 

voeren, zijn in de productrange opgenomen. De hoeveelheid en variatie aan spare parts is te groot om 

deze te bespreken; ± 4000 van de ± 5000 artikelnummers die de productrange van FMC NE telt. Spare 

parts worden om deze reden niet op voorraad gehouden, maar direct uitgeleverd aan de klant vanuit 

de productievestiging in Schweinfurt. Het regionaal op voorraad houden van deze producten zou 

tevens een te groot risico incourant betekenen, indien op middellange termijn weer een nieuwe type 

HD-machine op de markt wordt gebracht. Spare parts vormen geen onderdeel van het fysieke 

distributieproces van FMC NE. Alle spare parts behoren tot de gelijknamige productgroep en tot de 

productcategorie 'S'. Zij vertegenwoordigen slechts 3% van de omzet van FMC NE. 

Bloodlines 

Bloedlijnen transporteren het bloed van het lichaam naar de kunstnier en terug . Zij worden 

onderscheiden naar sterilisatiewijze {ETO- of stoomsterilisatie), naar toepassing en naar lengte. 

Arteriele bloedlijnen transporteren het bloed van het lichaam naar de kunstnier, veneuze bloedlijnen 

transporteren het bloed van de kunstnier terug naar de patient. Andere toepassingen zijn Single 

Needle bloedlijnen, speciale bloedlijnen voor HF- en HOF-systemen en bloedlijnen voor pediatrisch 

gebruik. Bloedlijnen worden zowel los als per set aangeboden. Aangezien per toepassing ook nog veel 

verschillende uitvoeringsvormen voorkomen, is het aantal typen bloedlijnen hoog. 

De verschillende typen bloedlijnen zijn ondergebracht in 7 productgroepen, te weten: Arterial 

Bloodlines, Venous Bloodlines, Single Needle Bloodlines, Steam Bloodlines, Bloodline Sets, HF/HDF

System Bloodlines, Other Bloodlines/Needles/Catheters, en Accessories to Bloodlines. 

Fistula Needles 

Met behulp van naalden, ookwel Fistula Needles, wordt het bloed meestal via een shunt (zie bijlage B) 

uit het lichaam (arterieel) getapt en weer in het lichaam (veneous) gebracht. De verschillende typen 

naalden onderscheiden zich door verschil in sterilisatiewijze {ETO- of stoomgesteriliseerd), in gebruik 

(arterieel , veneous of gecombineerd (SN)), met of zonder een al dan niet draaibaar vleugeltje om de 

naald op de huid te kunnen bevestigen, en door verschil in lengte. De naalden zijn onderverdeeld in de 

productgroepen Arterial Needles, Venous Needles en SN (Single Needle) Needles. 

Catheters 

Catheters worden gebruikt indien de patient nog niet over een shunt beschikt of indien deze shunt nog 

niet voldoende gegroeid en sterk is. De catheter wordt in de aderen gebracht en kan direct worden 

aangesloten op de bloedlijnen. De catheterproducten bestaan uit losse catheters, onderdelen t.b.v. de 

catheterisatie en complete cathetersets. De catheters behoren tot de gelijknamige productgroep. 

Door de directe onderlinge relatie tussen bloedlijnen, naalden en catheters, worden al deze 

productgroepen tot de productcategorie 'D' gerekend. Bloedlijnen, naalden en catheters 

vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte (5%) van de omzet. De winstmarge is laag. Wel kent 

deze productcategorie een veelheid aan varianten. 

Filters 

De naam 'Filter' wordt eigenlijk onjuist gebruikt als verzamelnaam voor zowel dialysers als filters zelf. 

De dialyser heeft als functie het bloed te zuiveren met behulp van de processen diffusie, ultrafiltratie en 

convectie. De dialyser, ofwel kunstnier, vervangt daarmee de nierfunctie. Een filter heeft tot functie om 

het dialysaat of een substitutievloeistof (in geval van HF of HOF) te filtreren alvorens dit in aanraking 

met het bloed komt. Zowel dialysers als filters worden in of aan de dialysemachine gekoppeld. In de 

praktijk worden beide producten aangeduid met de naam 'Filters'. 
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Dialysers zijn te onderscheiden op basis van verschillende eigenschappen van het membraam, zoals 

materiaal, structuur, prestatie en bio-compatibiliteit. Bij de meeste dialysers wordt het membraam 

vervaardigd van het natuurlijke maar goedkope materiaal cellulose (E-serie), ondanks de 

bioincompatibele eigenschappen ervan (het bloed geeft een natuurlijke tegenreactie). De overige 

membramen worden vervaardigd van het duurdere synthetische materiaal Polysulfon (F-serie) met 

veel biocompatibelere eigenschappen. Er is echter geen sprake van substitutie; Polysulfon dialysers 

zullen eerder door de welvarendere dialysecentra- of ziekenhuizen worden gebruikt. 

De structuur van het membraam kan zowel symmetrisch als asymmetrisch zijn, waarbij de poriën van 

het symmetrische membraam aan de dialysaatzijde en aan de bloedzijde even groot zijn en waarbij de 

poriën van het asymmetrische membraam aan de dialysaatzijde groter zijn dan de bloedzijde. 

De grootte van de poriën in het membraam bepaalt de prestatie van de dialyser (mate waarin 

afvalstoffen en vocht kunnen worden afgevoerd) en daarmee de mate waarin de nierfunctie wordt 

benaderd. Dit verschil in poriegrootte onderscheidt dialysers in Low-Flux, High Flux en Super Flux. 

Super Flux benadert de nierfunctie het beste, maar is echter nog niet in het assortiment van FMC NE 

opgenomen. Alle dialysers worden hetzij ETO gesteriliseerd dan wel stoom gesteriliseerd aangeboden . 

De Ultraflux dialyser wordt gebruikt voor acute vochtdialysatie o.b.v. Haemo Filtratie, bijvoorbeeld op 

een Intensive Care. Deze wordt tevens aangeboden gecombineerd met diverse andere producten die 

in een acute situatie nodig zijn (CAVH/D-set). De Filters worden onderscheiden naar functie; o.a. het 

filtreren van dialysaat (Diasafe), van substitutievloeistof (HOF-filter) en van plasma (Plasmaflux). 

Dialysers en filters behoren tot de 'G'-categorie. De filters zorgen voor het grootste deel van de omzet 

van FMC NE (37%). De winstmarge van deze productcategorie is hoger, gezien de hoogwaardige 

technologische kenmerken ervan. Vooral de Polysulfon Low-Flux filter wordt veel verkocht; 87,4% van 

de totale omzet aan filters. Verwacht wordt dat het aantal verkochte low-flux filters zal dalen, ten 

gunste van het verkochte aantal High-Flux filters. 

Een jaarlijkse groei in de afzet van 5% lijkt mogelijk. Met name in de Baltische Staten ontstaan nieuwe 

afzetmogelijkheden door de toenemende welvaart. Op het gebied van filters heeft FMC NE in Noord 

Europa een marktaandeel van ± 35%. De voornaamste concurrent is Gambro, overige concurrenten 
zijn onder andere Hospal, Cobe, Baxter en Bellco/Sorin. 

Concentrates 

Om dialysaat aan te kunnen maken worden concentraten gemengd met gezuiverd water. Dit kan 

enerzijds door 11. acetaat te mengen met 241. gezuiverd water tot 251 dialysaat, of anderzijds door 11. 

acid bicarbonaat (zuur) en 1,2251. basic bicarbonate (base) te mengen met 32,7751. gezuiverd water 

tot 351. dialysaat. Het acid bicarbonaat is in staat H+ ionen af te geven aan het bloed, terwijl het basic 

bicarbonaat in staat is H+ ionen uit het bloed op te nemen. De overmaat aan basic bicarbonaat in het 

dialysaat verklaart o.a. de mogelijkheid vocht af te voeren uit het bloed. Zowel het acetaat, het acid 

bicarbonaat en het basic bicarbonaat worden aangeboden vloeistofvorm als in droge poedervorm. 

De vloeistofconcentraten zijn verkrijgbaar in tanks van 6, 8 en 10 liter. Het acid en basic bicarbonaat 

zijn tevens te koop in grote verrijdbare containers van 3001. en 8001. respectievelijk 3001. en 5001. Het 

acid bicarbonate wordt aangeduid als 'SK-F solution' of gewoon 'Acid'. Het basic bicarbonate wordt 

ookwel aangeduid als 'BC-F solution' of 'Sodium Bicarbonate' . In Noorwegen en Zweden dragen deze 

bicarbonaten een landspecifieke benaming, te weten 'Frekalys' in Noorwegen en 'Duolys' in Zweden. 

Het verschil tussen acid en basic bicarbonaat wordt hierbij aangeduid door de volgletters A en B. 
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De concentraten in poedervorm dragen de merknaam 'Granudial'. De Granudial-producten dienen 

eerst met behulp van een speciaal mixapparaat, de 'Granumix', tot dialysaat te worden verwerkt 

alvorens deze door de dialysemachine kunnen worden gebruikt. Daarnaast wordt het bicarbonaat in 

poedervorm tevens aangeboden in kleine compacte zakjes, de 'biBag', die direct op de dialysemachine 

kunnen worden aangesloten. Het aanmaken van het dialysaat gebeurt nu door de machine zelf, mits 

deze is voorzien van een speciale 'biBag-Kit'. Zowel de Granudial- als de biBag-producten zijn 

ondergebracht in de productgroep 'Other Haemodialysis'. 

Solutions 

Naast concentraten zijn ook diverse oplossingen als HD-vloeistof beschikbaar, te weten: 

• HF solutions: als substitutievloeistof bij de HF of HDF therapie; 

• Rinsing solutions: zoutoplossingen die worden gebruikt om de bloedlijnen en leidingen in de 

dialysemachine schoon te spoelen. De rinsing solutions staan bekend onder de naam 'Isotone 

Saline solution' met als voornaamste typen 'Frekaflex' en 'Duoflex'. 

Alle concentraten, zowel in droge als in vloeistofvorm, alsmede alle oplossingen worden tot de 

productcategorie J gerekend. De solutions en concentrates vertegenwoordigen zo'n 10% van de 

omzet. Met name Granudial-, biBag-, Freka Flex en 6 liter Acid en Sodium Bicarbonate 

vertegenwoordigen een groot deel van die omzet. Concurrentie op dit gebied is met name te 

verwachten van Gambro en Althin. 

WT- en CCD-systems 

Bij dialysecentra of grote ziekenhuizen bestaat de mogelijheid om op één plaats voor meerdere 

dialysemachines het water centraal te zuiveren en al dan niet direct te verwerken tot dialysaat. Tevens 

kunnen het concentraat en/of het dialysaat middels een centraal leidingstelsel aan de dialysemachines 

worden aangeboden. In dit geval is sprake van Water Treatment- en Central Concentrate Delivery

systemen. 

WT-systemen zijn voornamelijk speciale machines zoals de RO/2, die centraal het water zuiveren. Tot 

de CCD-systemen behoren o.a. hydraulische pompen zoals de CDS0B of panelen die klantspecifiek 

worden ontworpen en waarin het leidingstelsel zit verwerkt. 

Finesse 

Finesse staat voor 'Fresenius lntegrated Network Systems' en is een hard- en softwaresysteem dat 

met name dialysemachines, PC's, patient- en laboratoria-gegevens kan integreren in één netwerk. 

Door per patient parameters te meten en te registreren en normafwijkingen te signaleren, wordt 

continue kwaliteitscontrole mogelijk. Finesse is ook hier met name geschikt voor dialysecentra of de 

grotere ziekenhuizen. 

Enkele toepassingen zijn: 

• Koppeling van meerdere dialysemachines en weegschalen in een netwerk aan één PC; 

• Automatische en handmatige registratie van patientgegevens in een centrale database; 

• Patient identificatie met behulp van persoonsgebonden programeerbare sleutels; 

• Interactieve aansturing van dialysemachines vanaf de PC; 

• On-line infomatieverstrekking aan nefrologen (dialyse artsen); 

• Directe koppeling van patientgegevens met laboratoriagegevens; 

• Toekomstige on-line technische service door de leverancier. 
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De Finesse producten zijn onder te verdelen in de mini-Finesse waarbij het aantal 

netwerkaansluitingen is gelimiteerd, alsmede de standaard-Finesse met een ongelimiteerd aantal 

netwerkaansluitingen. De specifieke hardware bestaat onder andere uit de Comco (module voor in de 

dialysemachine), programeerbare identificatiesleutels, de Keybox, de Keyreader, de Keyprommer 

(apparaten om t.b.v. sleutelidentificatie), en de BCD (Bedsite Data Controller; mini PC met vele 

aansluitmogelijkheden). Uiteraard gaat deze hardware gepaard met de nodige specifieke software. 

Hardware zoals PC, muis, monitor, bekabeling, e.d. behoort niet tot de productrange en wordt door de 

landelijke verkooporganisatie lokaal ingekocht. De bijbehorende diensten bestaan uit het verstrekken 

van brochures, productinformatie, training en technica! support, alsmede uit de plaatselijk installatie 

van Finesse bij de klant. 

De WT- en CCD-systemen alsmede Finesse, zijn extra producten en diensten die klantspecifiek 

worden ontworpen en samengesteld uit standaard componenten. Beide productgroepen hebben een 

ondersteunend karakter voor dialysecentra en worden aangeboden als 'extra' product; om de verkoop 

van overige FMC-producten te stimuleren en zo mogelijk te garanderen. Zij hebben een directe invloed 

op de aanschaf van andere Fresenius producten, zoals machines, filters, concentraten en dergelijke. 

Het service aspect van deze producten is dan ook belangrijker dan de winst die ermee gemaakt wordt. 

Beide productgroepen behoren tot de productcategorie 'M'. 

Deze systemen worden klantspecifiek ontworpen en vervolgens samengesteld uit standaard 

componenten. Deze worden bij externe leveranciers ingekocht en direct aan de klant uitgeleverd 

alwaar het systeem wordt geïnstalleerd. De afzetmarkt en groeimogelijkheden van deze systemen ligt 

voornamelijk in Engeland, gezien het grote aantal dialysecentra daar. Concurrenten van WT- en CCD

systemen zijn onder andere Gambro, DWA en Purite, die gespecialiseerd zijn in waterzuivering met 

name voor de pharmacie en industrie. De concurrentie voor Finesse is met name van Gambro te 

verwachten die een soortgelijk systeem verkoopt. 

Peritoneale Dialyse 
De producten die op het gebied van de Peritoneale Dialyse worden aangeboden kunnen het beste 

volgens onderstaande indeling worden geclassificeerd. 

PD solutions 
De PO-vloeistoffen die bij deze therapie in de buikholte van de patient worden gebracht, zijn onder 

andere verkrijgbaar in losse zakken ookwel aangeduid met de benaming CAPD-Standard. Deze 

CAPD-Standard zakken variëren tussen de 250ml. en de 5000ml. Zakken tot 2500ml. worden gebruikt 

bij de CAPD-methode en zakken tussen de 2500ml. en 5000ml. worden gebruikt bij de APO-methode. 

Naast het onderscheid in zakinhoud zijn de vloeistoffen te onderscheiden op basis van het calcium en 

natrium gehalte. De meest reguliere vloeistoffen zijn: 

• CAPD Standard 2/3/4: normaal calcium en natrium gehalte (1,75 mmol/ltr.) 

• CAPD Standard 10/11/12: zeer laag calcium gehalte (1,0 mmol/ltr.) 

• CAPD Standard 17/18/19: laag calcium gehalte (1,25 mmol/ltr.) 

De varianten van losse CAPD-Standard zakken van gelijke inhoud, zijn ingedeeld in gelijknamige 

productgroepen. 

In plaats van losse CAPD-Standard zakken, zijn deze zakken ook verkrijgbaar als complete set 

voorzien van slang en drainagezak. In dat geval is sprake van een ANDY Plus systeem, welke in 

dezelde verkrijgbare samenstellingen als de losse CAPD-Standard zakken. De hoeveelheden waarin 

ANDY Plus, ookwel ANDY CAPD, verkrijgbaar is is beperkt tot zakken van 1000ml. tot 2500ml. Ook de 

ANDY Plus-zakken zijn ingedeeld in productgroepen op basis van zakinhoud. 
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Een nieuwe variant op het ANDY Plus systeem is 'Stay Safe'. Hierbij is de handmatige slangkoppeling 

tussen CAPD- en drainagezak vervangen door een schakelbare koppeling, waardoor handmatig 

contact zoveel mogelijk kan worden vermeden. 

PO systems 

Onder PO systems worden de verschillende sets verstaan van slang, drainagezak of de combinatie 

van beide in één systeem. Deze sets worden aan de CAPD-zak gekoppeld om de PO-vloeistof 

enerzijds in de buikholte te kunnen laten stromen en de afvalvloeistoffen af te kunnen voeren. De 

verschillende PD-systems onderscheiden zich door verschil in slanglengte, verschil in drainagezak

inhoud, het al dan niet gekoppeld zijn van slang aan drainagezak, de afbreekbaarheid van de 

catheterkoppeling, en dergelijke. 

De voornaamste PD-systems zijn de 'Safelock Standard systems CAPD', de 'Safelock 0-systems 

CAPD', de 'ANDY Set' en speciaal voor kinderen het 'PO PAED system'. De productontwikkeling van 

de PD-systems verloopt zodanig dat de patient steeds minder verbindingen hoeft te maken tussen 

slangen, zakken en dergelijke, waardoor de kans op buikvliesontsteking als gevolg van handmatig 

contact zoveel mogelijk wordt vermeden. 

APO machines 

De machines voor Peritoneale Dialyse hebben betrekking op de APO methode. De voornaamste zijn 

de 'PO Night', de 'PCS 2000' en de 'AMP 80/2', vallend onder de productgroep APO Systems. 

Catheters 

Om de PO-vloeistof in en uit de buikholte te kunnen laten lopen, wordt een catheter aangebracht bij de 

patient. Deze catheters worden periodiek vervangen. De verkrijgbare catheters zijn onder te verdelen 

naar de volgende typen: de Tenckhoff catheter, de Berlin catheter, de Swan-Neck catheter en de 

Oreopoulos catheter. Daarnaast worden nog enige implantatie instrumenten aangeboden. De 

catheters behoren tot de gelijknamige productgroep. 

PO accessories 

Onder PO accessories worden hulpmiddelen verstaan die nodig zijn bij de PO behandeling. De 

voornaamste hulpmiddelen zijn: een Heater Plate, Scales, Extension Lines, Adaptors, Closure Caps en 

de PO MAT (automatische verwisselaar voor CAPD-zakken). Deze producten worden tot de 

productgroep 'Accessories Peritonea! Dialysis' gerekend. Andere hulpmiddelen zijn 

desinfecteermiddelen zoals Frekaderm, Frekasept en Frekasoft, alsmede het promotionele materiaal. 

Ondanks de grote variatie en de grote afzet van PO-producten, worden alle PO-productgroepen nog 

steeds tesamen tot één productcategorie (T) gerekend. De deelmarkt voor PO-producten kenmerkt 

zich door het grote volume vloeistof, verpakt in zakken, dat door een patiënt wordt gebruikt bij de 

behandeling; per patiënt 8 tot 10 liter per dag. Het grote percentage (35%) in de omzet wordt verklaard 

doordat alle PO-productgroepen tot deze categorie worden gerekend. Met name de CAPD Standard 

en ANDY PLUS vertegenwoordigen respectievelijk 17,5% en 42,9% van de PO-omzet. Dit bei3kent 

hoge voorraden zowel bij de patiënt thuis als bij de lokale en regionale opslagpunten. 

In de PO-deelmarkt heeft FMC NE naar schatting een marktaandeel van 21 %. Het grootste 

marktaandeel (75%) is in handen van concurrent Baxter. De groei van de PO-markt is mede 

afhankelijk van de groei van de totale dialysemarkt. De normale verhouding tussen PO- en HD

patienten is hierbij 30%/70%. Door verschil in vergoedingsregeling ligt deze verhouding in Engeland op 

50%/50%, waardoor hier de groeimogelijkheden iets groter zijn. Ook in Denemarken en Noorwegen 

wordt een lichte extra groei verwacht. 
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Bijlage D Performance huidige distributiestructuur 

In deze bijlage wordt zowel een overzicht gegeven van de fysieke distributiekosten als van het 

customer service nivo van de huidige distributiestructuur. Deze overzichten hebben als uitgangspunt 

gediend om alternatieve distributiestucturen te kunnen beoordelen en deze in de trade off weer te 

kunnen vergelijken met deze huidige structuur. 

Fysieke distributiekosten 
Onderstaande overzichten zijn in deze bijlage opgenomen. Alle kosten zijn weergegeven in duitse 

marken (x 1.000 DM). 

Str H.xls: totals 

Geeft een totaal overzicht van de fysieke distributiekosten van deze structuur, uitgesplitst naar 

transport-, warehouse- en voorraadkosten en overige kosten, en naar deeltraject uit de distributieketen 

waarop deze betrekking hebben. Het onderste overzicht toont de kosten die voor FMC NE van belang 

zijn. Dit zijn alle kosten die gemaakt worden in het supply-traject, alsmede alle kosten in het 

distribution- en delivery-traject die verbonden zijn met zowel de affiliates als de branches van FMC. 

Str H.xls: supply 

Dit overzicht geeft weer hoe de transportkosten in het supply-traject zijn opgebouwd. De trajecten 

volgen uit de distributiestructuur. De gevraagde en aangeboden hoeveelheden zijn door FMC NE 

gegeven . De afstand van elk traject is geografisch bepaald. Het aantal transporten is afgeleid door 

deze hoeveelheden te delen door de capaciteit van een vrachtwagen (à 33 pallets) en te corrigeren 

voor een aangenomen gemiddelde beladingsgraad van 95% van een Full Truck Laad (FTL). 

De gebruikte transporttarieven zijn afgeleid uit de facturatie van transporten uit het verleden. Deze 

tarieven zijn trajectafhankelijk. Sommige tarieven zijn aangenomen door de afstand en andere tarieven 

te vergelijken . De transportkosten zijn bepaald door vermenigvuldiging van het aantal transporten op 

een bepaald traject en het afgeleide trajecttarief. Per afkomst en per bestemming zijn subtotalen per 

maand en per jaar gegeven. 

Str H.xls: distribution 

Dit overzicht geeft weer hoe de transportkosten in het distribution-traject zijn opgebouwd. De opbouw 

is dezelfde als in het supply-traject. Voor het bepalen van het aantal transporten wordt een gemiddelde 

beladingsgraad van 80% aangenomen. Er is van uitgegaan dat de Less than Truck Laad- en express

leveringen in het resulterende aantal transporten zit inbegrepen. 

Str H.xls: reg stock 

In dit overzicht zijn de niet-transportkosten op regionaal nivo weergegeven. Hiertoe worden eerst de 

basisgegevens afgeleid aan de hand van de doorzet van het regionale warehouse. De gemiddelde 

reguliere voorraadhoogte wordt voor alle distributiestructuren gebaseerd op 9 weken vraag voor A

artikelen en 14 weken vraag voor B- en C-artikelen (zie tabel 6.1 ). De totale gemiddelde voorraad 

wordt bepaald door hier 5% van de reguliere gemiddelde voorraad bij op te tellen als additionele 

voorraad. Dat is voorraad die vernietigd moet worden, retourzendingen en dergelijke. 

De voorraadkosten worden berekend door de totaal waarde van het gemiddelde aantal pallets (à 

3333,- DM) te vermenigvuldigen met 6,5% interest. De warehouse kosten van de huidige 

distributiestructuur zijn gegeven, en opgebouwd volgens de gegeven verdeling. Voor het regionale 
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warehouse in Meer zijn al deze kosten vast. Uitgaande van het gemiddelde voorraadnivo als 'normale 

voorraad', zijn de vaste warehousekosten per pallet 330,- DM. De overige kosten zijn gebaseerd op 2 

personen werkzaam op de afdeling customer service en logistieke overhead van 40%. 

Str H.xls: nat stock 

Dit overzicht toont de fysieke distributiekosten op het nationale nivo. De gemiddelde reguliere voorraad 

die op nationaal nivo wordt aangehouden is 4 weken vraag. In Engeland ligt veel meer op voorraad 

aangezien zij 800 pallets rechtstreeks vanuit de productievestigingen geleverd krijgen en deze volgens 

de eerdergenoemde 9/14-weken verdeling op voorraad legt. 

De voorraadkosten worden bepaald door de gemiddelde voorraadwaarde op regionaal nivo af te leiden 

(à 3333,- DM per pallet) en deze te verhogen met de marge die FMC NE aan de betreffende nationale 

verkooporganisatie rekent. Zodoende ontstaat de voorraadwaarde op nationaalnivo. Met een 

interestpercentage van 6,5% worden de gemiddelde voorraadkosten per jaar bepaald . 

De warehousekosten worden eveneens berekend door het gemiddelde voorraadnivo in een land te 

vermenigvuldigen met een vast tarief voor de warehousekosten. Deze tarieven zijn voor elk land 

verschillend . Aan de hand van ervaringen van FMC NE worden de volgende tarieven vastgesteld : 

• 330,- DM per pallet op voorraad voor de Benelux; 

• 479,- DM per pallet op voorraad voor Scandinavië en de Baltische Staten; 

• 512,- DM per pallet op voorraad voor Engeland, Ierland en IJsland. 

De transportkosten in het delivery-traject zijn afgeleid van de gegeven transportkosten van een aantal 

landen en terug gerekend naar een transporttarief per gevraagde pallet per maand . De delivery kosten 

voor de overige landen worden aan de hand hiervan bepaald. 

Customer Service criteria 
Met betrekking tot de customer service criteria zijn geen of nauwelijks gegevens beschikbaar bij FMC 

NE. In overleg met de afdelingen Logistics en Customer Service zijn onderstaande overzichten 

samengesteld . Deze overzichten geven een indicatie van het customer service nivo van de huidige 

distributiestructuur, dat als uitgangspunt dient voor de beoordeling van de alternatieven. 

Str H.xls: C.S. supply 

Dit overzicht geeft voor zover mogelijk is, de waarde van een aantal customer service elementen voor 

de verschillende productievestigingen in het supply-traject. Alleen de gedefiniëerde elementen levertijd 

en uitleveringspercentage komen aan de orde. Een zinvolle uitspraak over het aantal deelleveringen 

en de levergrootte is niet mogelijk. Zoals eerder genoemd wordt de beladingsgraad geschat op ± 95% 

in het supply-traject. 

Str H.xls: C.S. distribution 

In dit overzicht worden de customer service elementen in het distribution-traject afgeleid. Als basis is 

genomen de ordercyclustijd van elke nationale verkooporganisatie. Het aantal orders per maand wordt 

hiervan afgeleid. Op basis van het geschatte uitleveringspercentage voor zowel reguliere als 

nabestellingen, is zodoende een uitspraak gedaan over het verwachte aantal deelleveringen. De 

levertijd en het aantal transporten is een ervaringscijfer van de afdeling Customer Service. Dit laatste 

dient overeen te komen met het aantal transporten dat is afgeleid in overzicht 'Str_H.xls; distribution' . 

Voor het bepalen van de levergrootte wordt de gemiddelde maandvraag gedeeld door het aantal 

verwachte deelleveringen en transporten. 
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STR_H.XLS; TOTALS 

Fysieke Distributie kosten (x 1.000 DM) 
Huidige distributiestructuur 

per maand 

Transportkosten 324.3 
Supply 35.6 
Distribution 196.4 
Delivery 92.2 

Warehousekosten 208.1 
Regional 84.3 
National 123.7 

Voorraadkosten 130.8 
Regionaal 55.3 
Nationaal 75.4 

Overige kosten 8.2 

Totaal 671.3 

per jaar 

3891.6 
427.4 

2357.4 
1106.8 

2496.7 
1011.8 
1484.9 

1569.4 
664.1 
905.3 

98.4 

8056.0 

Fysieke Distributie kosten voor FMC (x 1.000 DM) 

Transportkosten 3078.9 
Supply 427.4 
Distribution 1756.4 
Delivery 895.1 

Warehousekosten 2341.9 
Regional 1011.8 
National 1330.1 

Voorraadkosten 1439.6 
Regionaal 664.1 
Nationaal 775.5 

Overige kosten 98.4 

Totaal 6958.7 
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STR_H.XLS; SUPPL Y 

Transportkosten • Supply Traject 

==--------=mst 
FMC D - SI Wendel FMCD FMCD FMCSMAD FMC Espana FNMC UK Lid FNMC UK Lid Overig Totaal Totaal 

SI Wendel Ober Ertenbach Interne leveringen L'Arbresle Cedex La Rocadelles v Basingstoke Nottingham (Likamed, per per 
Ger Ger Ger Fra Esp UK UK België) maand jaar 

Bestemming (via Darmstadll (via Darmstadt) (via Lvonl 

FMC NE aantal pallets 770 105 60 80 40 40 55 1150 13B00 
Meer aantal transporten 24.6 3.3 1.9 2.6 1.3 1.3 1.8 36.7 440.2 
Bel afstand (km) 400 420 420 840 450 595 215 

FTL tarief (DM) 870 870 870 1320 1350 2700 645 
transportkosten (DM) 21368.42 2913.88 1665.07 3368.42 1722.49 3444.98 1131 .58 35614.83 427377.99 

FMC UK Lid aantal pallets 620 180 B00 9600 
Nottingham aantal transporten 19.8 5.7 25.5 306.2 
UK afstand (km) 900 1750 

FTL tarief (DM) 2720 5250 
transportkosten (DM) 53792.66 30143.54 83936.20 1007234.45 

Totaal aantal pallets 1390 105 60 BO 1BO 40 40 55 1950 23400 
per aantal transporten 44.3 3.3 1.9 2.6 5.7 1.3 1.3 1.8 62.2 746.4 
maand transportkosten (DM) 75161.08 2913.88 1665.07 3368.42 30143.54 1722.49 3444.98 1131 .58 119551.04 1434612.44 

Totaal aantal pallets 16680 1260 720 960 2160 480 480 660 23400 
per aantal transporten 532.1 40.2 23.0 30.6 68.9 15.3 15.3 21 .1 746.4 
aar transportkosten (DM) 901933.01 34966.51 199B0.86 40421.05 361722.49 20669.86 41339.71 13578.95 1434612.44 
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STR_H.XLS; DISTRIBUTION 

Transportkosten • Dlstrlbutlon Traject 

~lng 
FMCNV FMC Danm. Magnum FMC Finland Thora rensen PEi Ud Sia Promed Dameda Actessa S.A. FMCBV Vingmed A.S . Dicamed FMC UK Ud Totaal Totaal 

Wilrijk Fredericia Tartu Espoo Reykjavik Dublin Riga Vilnius Foetz Oss Oslo Spanga Notlingham per per 
Bel Den Est Fin lee lre Lat Lith Lux Neth Nor Swe UK maand jaar 

Afkomst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

FMCNE aantal pallets 115 40 35 105 5 10 10 35 355 55 210 175 1150 13800 
Meer aantal transporten 4.4 1.5 1.3 4.0 0.2 0.4 0.4 1.3 13.4 2.1 8 .0 6.6 43.6 522.7 
Bel afstand (km) 45 930 1730 1650 2040 870 1420 1470 320 90 1440 1490 600 

FTL tarief (DM) 490 1945 5200 5100 3850 2815 4510 720 255 3700 3900 2700 
transportkosten (DM) 2134.47 2946.97 6893.94 20284.09 729.17 1066.29 1708.33 954.55 3428.98 7708.33 31022.73 17897.73 96775.57 1161306.82 

FMCD aant pallets 620 620 7440 
SI Wendel aant transporten 23.5 23.5 281.8 
Ger afstand (km) 900 

FTL tarief (DM) 2720 
transportkosten (DM) 63878.79 63878.79 766545.45 

FMC Espana aantal pallets 180 180 2160 
La Rocc.Valles aantal transporten 6.8 6.8 81.8 
Esp afstand (km) 1750 

FTL tarief (DM) 5250 
transportkosten (DM) 35795.45 35795.45 429545.45 

Totaal aantal pallets 115 40 35 105 5 10 0 10 35 355 55 210 975 1950 23400 
per aantal transporten 4.4 1.5 1.3 4.0 0.2 0.4 0 .0 0.4 1.3 13.4 2.1 8.0 36.9 73.9 886.4 
maand transportkosten (DM) 2134 .47 2946.97 6893.94 20284.09 729.17 1066.29 0.00 1708.33 954.55 3428.98 7708.33 31022.73 117571.97 196449.81 2357397.73 

2134.47 2946.97 20284.09 3428.98 117571 .97 146366.48 1756397.73 
2134.47 3428.98 117571 .97 123135.42 1477625.00 

Totaal aantal pallets 1380 480 420 1260 60 120 0 120 420 4260 660 2520 11700 23400 
per aantal transporten 52.3 18.2 15.9 47.7 2.3 4 .5 0 .0 4 .5 15.9 161 .4 25.0 95.5 443.2 886.4 
aar transportkosten (DM) 25613.64 35363.64 82727 .27 243409.09 8750.00 12795.45 0 .00 20500.00 11454.55 41147.73 92500.00 372272.73 1410863.64 2357397 .73 

25613.64 35363.64 243409.09 41147.73 1410863.64 1756397.73 
25613.64 41147 .73 1410863.64 1477625.00 
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CENTRAL WAREHOUSE - MEER (BEL) 
valuta : DEM 

Algemeen 
A-artikelen 8- en C-artikelen 

Doorzet 
pallets per maand 1150 
pallets per week 265 

Gemiddelde voorraad 
weken 
pallets 

Maximale voorraad 
weken 
pallets 

Additionele voorraad 
pallets 5% 

Totale voorraad 
gemiddeld 
maximaal 

Voorraadkosten (jaarbasis) 

Normale voorraad (pallets) 
Gem. voorraadwaarde (DM) 
Gem. voorraadwaarde / pallet (DM 
Interest 
Gem. voorraadkosten (DM) 
Gem. voorraadkosten/ pallet (DM) 

60% 

690 
159 

9 
1433 

11 
1752 

146 

3065 
4021 

3065 
10216365 
3333.00 
6.50% 

664064 
216.65 

40% 

460 
106 

14 
1486 

20 
2123 

STR_H.XLS; REG STOCK 

Warehouse kosten 

Vaste warehousekosten 
Huur 
Verzekering 
GWE 
Alarm 
Cleaning 
Personeel 
Onderhoud 
Materials Handling 
Afschrijving kantoor 
Afschrijving soft-/hardware 
Telefoon 
Overig 

Subtotal 

Overige kosten 

Personeel 
Customer Service 2 pers. 
Overhead (Loçiistics) 40% 

Subtotal 
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per mnd per jaar per mnd per jaar wh kosten per 
pallet per jaar 

HFL DM 
35420 425040 31487 377838 

100 1200 89 1067 
4640 55680 4125 49497 
115 1380 102 1227 

2060 24720 1831 21975 
26510 318120 23566 282792 

370 4440 329 3947 
1910 22920 1698 20375 
9981 119772 8873 106471 
2820 33840 2507 30082 
7410 88920 6587 79045 
3510 42120 3120 37442 

94846 1138152 84313 1011758 330.08 

per mnd per jaar per mnd per jaar 

HFL DM 
7500 90000 6667 80005 
1720 20640 1529 18348 
9220 110640 8196 98353.21 



NATIONAL WAREHOUSES 
valuta: DEM 

Algemeen 

Land Vraag Gem. voorraad 
per mnd à 4 weken 

Bel 115 106 
Den 40 37 
Est 35 32 
Fin 105 97 
lee 5 5 
lre 10 9 
Lat 
Lith 10 9 
Lux 35 32 
Neth 355 328 
Nor 55 51 
Swe 210 194 
UK 975 2193 

Voorraadkosten Oaarbasis) 

Land Voorraad Marge 
waarde % 

(WAP+65) 
Bel 630684 43.9% 
Den 250643 50.9% 
Est 225749 52.3% 
Fin 507138 36.3% 
lee 30828 50.1% 
lre 44524 30.9% 
Lat 65.3% 
Lith 56349 45.4% 
Lux 231078 53.4% 
Neth 1892906 42.3% 
Nor 248116 31 .8% 
Swe 1159954 44.3% 
UK 8650022 15.5% 
Subtotaal 

STR_H.XLS; NAT STOCK 

Warehouse kosten 

Land Voorraad WH kosten WH kosten WH kosten 
(pallets) per pallet t.o.v. Meer per jaar 

Bel 106 330 35031 
Den 37 479 +45% 17686 
Est 32 479 +45% 15476 
Fin 97 479 +45% 46427 
lee 5 512 +55% 2363 
lre 9 512 +55% 4726 
Lat 0 0 
Lith 9 479 +45% 4422 
Lux 32 330 10662 
Neth 328 330 108139 
Nor 51 479 +45% 24319 
Swe 194 479 +45% 92853 

(0.6*800*9)+(0.4*800*14 )+(175/4.333*4) UK 2193 512 +55% 1122816 
Subtotaal 3093 1484919 

1330099 
Delivery kosten 

Voorraad Gem voorraad Gem voorraad Land Leverings Vraag (pallets) Leverings Leverings 
waarde hoogte kosten per jaar kosten aan per maand kosten per kosten aan 

(WAP+25) (pallets) 6.5% klant per mnd per land mnd per pallet klant per jaar 
353813 106 40994 Bel 7800 115 68 93600 
123066 37 16292 Den 2638 40 66 31656 
107682 32 14674 Est 1715 35 49 20580 
323047 97 32964 Fin 5760 105 55 69120 
15383 5 2004 lee 245 5 49 2940 
30766 9 2894 lre 490 10 49 5880 

0 0 Lat 
30766 9 3663 Lith 490 10 49 5880 
107682 32 15020 Lux 1715 35 49 20580 

1092207 328 123039 Neth 17395 355 49 208740 
169215 51 16128 Nor 2695 55 49 32340 
646094 194 75397 Swe 10290 210 49 123480 

7309269 2193 562251 UK 41000 975 42 492000 
3093 905319 Subtotaal 92233 1950 1106796 

775541 895116 

Page 1 



STR_H.XLS; C.S. SUPPLY 

Customer Service criteria • Supply Traject =-------==ng FMC D • SI Wende! FMCD FMCD FMCSMAD FMC Espana FNMC UK Lid FNMCUKLtd Overig 
SI Wendel Ober Er1enbach Interne leveringen L'Arbresle Cedex La Rocadelles V Basingstoke Nottingham (Likamed, 

Ger Ger Ger Fra Esp UK UK België) 
Alk (via Darmstadt) (via Darmstadl) (via Lyon) 

Order cyclustijd voor reguliere orders (maanden) 1 1 3 1 1 3 1 2 

Aantal (inkoop) orders per maand 9 3 3 1.5 1 1 1 1 
regul ier 7 1 1 1 1 1 1 
nabestelling 2 2 3 0.5 

Uitleveringspercentage (% volledige uitlevering) 94 .0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0% 98.0% 100.0% 100.0% 

Levertijd - transporttijd (dag) 
naar Meer (Bel) 1 3 3 2 2 2 2 2 
naar Nottingham (UK) 2 7 
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STR_H.XLS; C.S. DISTRIBUTION 

Customer Service criteria • Dlstrlbutlon Traject 

=:-------::lng 
FMCNV FMC Danm. Magnum FMC Finland Thora rensen PEi Lid Sia Promed Dameda Actessa S.A. FMCBV Vingmed A.S. Dicamed FMCUKLtd Totaal Gemid. 

Wilrijk Fredericia Tartu Espoo Reykjavik Dublin Riga Vilnius Foetz Oss Oslo Spanga Nottingham per per 

Bel Den Est Fin lee lre Lal Lith Lux Nelh Nor Swe UK maand maand 
Per maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Order cyclustijd voor reguliere orders (maanden) 1 0.5 1 0.5 1.5 0.125 6 2 0.5 0.5 1 1 1 

Aantal orders per maand 5 3 1 2.5 0.667 8 0.167 0.5 3 4 3 5 7 42 .8 
reguliere orders 1 2 2 2 2 1 1 1 12.0 
nabestellingen 4 1 1 0.5 0.667 8 0.167 0.5 1 2 2 4 6 30.8 

Uitleveringspercentage (% direct beschikbaar) 
reguliere orders 80% 80% 70% 80% 80% 70% 80% 80% 78% 
nabestellingen 60% 60% 95% 60% 95% 80% 95% 95% 60% 60% 60% 60% 60% 68% 

Aantal deelleveringen per maand 10 6 1 5 0.667 16 0.167 0.5 6 8 6 10 14 
reguliere orders 2 4 4 4 4 2 2 2 
nabestellingen 8 2 1 1 0.667 16 0.167 0.5 2 4 4 8 12 

Aantal transporten per maand 5 2.5 1 5 0.667 6 0.167 0.5 2 14 2 8 8 
reguliere orders 4 2 4 2 12 1.5 6 6 
nabestellingen 1 0.5 1 1 0.667 6 0.167 0.5 2 0.5 2 2 

Levergrootte (# pallets) 
per maand 115 40 35 105 5 10 10 35 355 55 210 175 
per deellevering 11 .5 6.7 35.0 21.0 7.5 0.6 20.0 5.8 44.4 9.2 21.0 12.5 
per transport 23.0 16.0 35.0 21.0 7.5 1.7 20.0 17.5 25.4 27.5 26.3 21.9 

Levertijd 
min. orderdoo~ooptijd (dag) 2 7 7 7 10 3 7 7 7 14 7 10 10 
orderverwerkingstijd (dag) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
transporttijd (dag) 0.5 3 4 3 6 2 4 4 0.5 0.5 3 3.5 2 
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Bijlage E Performance alternatieve distributiestructuur A 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de fysieke distributiekosten van alternatieve 

distributiestructuur A. Deze overzichten zijn gebaseerd op eerdere berekeningen van de huidige 

distributiestructuur. In deze toelichting zullen dan ook alleen de noemenswaardige veranderingen ten 

opzichte van de huidige situatie aan de orde worden gesteld. 

Onderstaande overzichten zijn in deze bijlage opgenomen. Alle kosten zijn weergegeven in duitse 

marken (x 1.000 DM). 

Str A.xls: totals 
Geeft een totaal overzicht van de fysieke distributiekosten van deze structuur, uitgesplitst naar 

transport-, warehouse- en voorraadkosten en overige kosten, en naar deeltraject uit de distributieketen 

waarop deze betrekking hebben. 

Str A.xls: supply 

Alle goederen worden vanuit de productievestigingen naar één regionaal warehouse getransporteerd . 

Er vindt geen rechtstreekse distributie plaats. Bijlage I toont hoe de optimale vestigingsplaats voor één 

distributiecentrum wordt gevonden met behulp van het zwaartepuntmodel. 

Str A.xls: distribution 

Alle gevraagde hoeveelheden worden vanuit één regionaal warehouse naar de nationale 

verkooporganisaties getransporteerd. 

Str A.xls: reg stock 

De doorzet van het regionale warehouse is toenamen van 1150 pallets tot 1950 pallets, wat zich direct 

uit in een sterke toename van het gemiddelde voorraad. Alleen de deelaspecten personeel, materials 

handling en telefoon van de warehousekosten wijzigt met het percentage dat de doorzet wijzigt 

(1950/1150=170%). De vaste warehousekosten per pallet in Meer dalen hiermee naar 245 DM. 

Str A.xls: nat stock 
Op nationaal nivo blijft een gemiddelde voorraad van 4 weken vraag gehandhaafd. De overige 

kostenberekeningen worden hierop gebaseerd. 

25 



STR_A.XLS; TOTALS 

Fysieke Distributie kosten (x 1.000 DM) 
Alternatieve distributiestructuur A 
Centrale regionale voorraad (Meer) 

per maand per jaar 

Transportkosten 349.5 4193.8 
Supply 78.7 943.9 
Distribution 178.6 2143.1 
Delivery 92.2 1106.8 

Warehousekosten 174.4 2092.8 
Regional 105.8 1269.9 
National 68.6 822.9 

Voorraadkosten 141.7 1699.8 
Regionaal 93.8 1126.0 
Nationaal 47.8 573.8 

Overige kosten 8.2 98.4 

Totaal 673.7 8084.8 

Fysieke Distributie kosten voor FMC (x 1.000 DM) 

Transportkosten 3381.1 
Supply 943.9 
Distribution 1542.1 
Delivery 895.1 

Warehousekosten 1937.9 
Regional 1269.9 
National 668.1 

Voorraadkosten 1570.1 
Regionaal 1126.0 
Nationaal 444.0 

Overige kosten 98.4 

Totaal 6987.5 
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STR_A.XLS : SUPPL Y 

Transportkosten • Supply Traject 

::--------:mst 
FMC D • St Wende! FMCD FMCD FMCSMAD FMC Espana FNMC UK Ud FNMC UK Lid Overig Totaal Totaal 

St Wende! Ober Erlenbach Interne leveringen L'Arbresle Cedex La Rocadelles V Basingstoke Nottingham (Likamed, per per 
Ger Ger Ger Fra Esp UK UK België) maand jaar 

Bestemming (via Darmstadt) (via Darmstadt) (via Lyon) 

FMCNE aantal pallets 1390 105 60 80 180 40 40 55 1950 23400 
Meer aantal transporten 44 .3 3.3 1.9 2.6 5.7 1.3 1.3 1.8 62 .2 746.4 
Bel afstand (km) 400 420 420 840 1500 450 595 215 

FTL tarief (DM) 870 870 870 1320 4500 1350 2700 645 
transportkosten (DM) 38574.16 2913.88 1665.07 3368.42 25837.32 1722.49 3444 .98 1131 .58 78657.89 943894 .74 

Totaal aantal pallets 1390 105 60 80 180 40 40 55 1950 23400 
per aantal transporten 44.3 3.3 1.9 2.6 5.7 1.3 1.3 1.8 62.2 746.4 
maand transportkosten (DM) 38574.16 2913.88 1665.07 3368.42 25837.32 1722.49 3444 .98 1131 .58 78657.89 943894 .74 

Totaal aantal pallets 16680 1260 720 960 2160 480 480 660 23400 
per aantal transporten 532.1 40 .2 23.0 30.6 68.9 15.3 15.3 21.1 746.4 
aar transportkosten (DM) 462889.95 34966.51 19980.86 40421.05 310047.85 20669.86 41339.71 13578.95 943894.74 
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STR_A.XLS; DISTRIBUTION 

Transportkosten • Dlstrlbutlon Traject 

=-------==lng 
FMCNV FMC Danm. Magnum FMC Finland Thora rensen PEi Lid Sia Promed Dameda Actessa SA FMCBV Vingmed A.S. Dicamed FMCUKLtd Totaal Totaal 

Wilrijk Fredericia Tartu Espoo Reykjavik Dublin Riga Vilnius Foetz Oss Oslo Spanga Nottingham per per 
Bel Den Est Fin lee lre Lat Lith Lux Neth Nor Swe UK maand jaar 

Afkomst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

FMCNE aantal pallets 115 40 35 105 5 10 10 35 355 55 210 975 1950 23400 
Meer aantal transporten 4.4 1.5 1.3 4.0 0.2 0.4 0.4 1.3 13.4 2.1 8.0 36.9 73.9 886.4 
Bel afstand (km) 45 930 1730 1650 2040 870 1420 1470 320 90 1440 1490 600 

FTL tarief (DM) 490 1945 5200 5100 3850 2815 4510 720 255 3700 3900 2700 
transportkosten (DM) 2134.47 2946.97 6893.94 20284.09 729.17 1066.29 1708.33 954.55 3428.98 7708.33 31022.73 99715.91 178593.75 2143125.00 

Totaal aantal pallets 115 40 35 105 5 10 0 10 35 355 55 210 975 1950 23400 
per aantal transporten 4.4 1.5 1.3 4.0 0.2 0.4 0.0 0.4 1.3 13.4 2.1 8.0 36.9 73.9 886.4 
maand transportkosten (DM) 2134.47 2946.97 6893.94 20284.09 729.17 1066.29 0.00 1708.33 954 .55 3428.98 7708.33 31022.73 99715.91 178593.75 2143125.00 

2134.47 2946.97 20284.09 3428.98 99715.91 128510.42 1542125.00 
2134 .47 3428.98 99715.91 105279.36 1263352.27 

Totaal aantal pallets 1380 480 420 1260 60 120 0 120 420 4260 660 2520 11700 23400 
per aantal transporten 52.3 18.2 15.9 47.7 2.3 4.5 0.0 4.5 15.9 161.4 25.0 95.5 443.2 886.4 
uaar transportkosten (DM) 25613.64 35363.64 82727.27 243409.09 8750.00 12795.45 0.00 20500.00 11454.55 41147.73 92500 .00 372272.73 1196590.91 2143125.00 

25613.64 35363.64 243409.09 41147 .73 1196590.91 1542125.00 
25613.64 41147 .73 1196590.91 1263352.27 
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CENTRAL WAREHOUSE • MEER (BEL) 
valuta: DEM 

Algemeen 
A-artikelen B- en C-artikelen 

Doorzet 
pallets per maand 1950 
pallets per week 450 

Gemiddelde voorraad 
weken 
pallets 

Maximale voorraad 
weken 
pallets 

Additionele voorraad 
pallets 5% 

Totale voorraad 
gemiddeld 
maximaal 

Voorraadkosten (jaarbasis) 

Normale voorraad (pallets) 
Gem. voorraadwaarde (DM) 
Gem. voorraadwaarde / pallet (DM 
Interest 
Gem. voorraadkosten (DM) 
Gem. voorraadkosten/ pallet (DM) 

60% 

1170 
270 

9 
2430 

11 
2970 

248 

5198 
6818 

5198 
17323401 
3333.00 
6.50% 

1126021 
216.65 

40% 

780 
180 

14 
2520 

20 
3600 

STR_A.XLS; REG STOCK 

Warehouse kosten 

Vaste warehousekosten 
Huur 
Verzekering 
GWE 
Alarm 
Cleaning 
Personeel 
Onderhoud 
Materials Handling 
Afschrijving kantoor 
Afschrijving soft-/hardware 
Telefoon 
Overio 

Subtotal 

Overige kosten 

Personeel 
Customer Service 2 pers. 
Overhead (Looistics) 40% 

Subtotal 
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per mnd per jaar per mnd per jaar wh kosten per 
pallet per jaar 

HFL DM 
35420 425040 31487 377838 

100 1200 89 1067 
4640 55680 4125 49497 
115 1380 102 1227 

2060 24720 1831 21975 
44183 530200 39277 471320 

370 4440 329 3947 
3245 38940 2885 34616 
9981 119772 8873 106471 
2820 33840 2507 30082 
12597 151164 11198 134377 
3510 42120 3120 37442 

119041 1428496 105822 1269859 244.32 

per mnd per jaar per mnd per jaar 
HFL DM 

7500 90000 6667 80005 
1720 20640 1529 18348 
9220 110640 8196 98353 



NATIONAL WAREHOUSES 
valuta: DEM 

Algemeen 

Land Vraag Gem. voorraad 
per mnd à 4 weken 

Bel 115 106 
Den 40 37 
Est 35 32 
Fin 105 97 
lee 5 5 
lre 10 9 
Lat 
Lith 10 9 
Lux 35 32 
Neth 355 328 
Nor 55 51 
Swe 210 194 
UK 975 900 

Voorraadkosten Oaarbasis) 

Land Voorraad Marge 
waarde % 

(WAP+65) 
Bel 630684 43.9% 
Den 250643 50.9% 
Est 225749 52.3% 
Fin 507138 36.3% 
lee 30828 50.1% 
lre 44524 30.9% 
Lat 65.3% 
Lith 56349 45.4% 
Lux 231078 53.4% 
Neth 1892906 42.3% 
Nor 248116 31 .8% 
Swe 1159954 44.3% 
UK 3549941 15.5% 
Subtotaal 

Voorraad 
waarde 

(WAP+25) 
353813 
123066 
107682 
323047 
15383 
30766 

0 
30766 
107682 

1092207 
169215 
646094 

2999700 

STR_A.XLS; NAT STOCK 

Warehouse kosten 

Land Voorraad WH kosten WH kosten WH kosten 
(pallets) per pallet t.o .v. Meer per jaar 

Bel 106 330 35031 
Den 37 479 +45% 17686 
Est 32 479 +45% 15476 
Fin 97 479 +45% 46427 
lee 5 512 +55% 2363 
lre 9 512 +55% 4726 
Lat 0 0 
Lith 9 479 +45% 4422 
Lux 32 330 10662 
Neth 328 330 108139 
Nor 51 479 +45% 24319 
Swe 194 479 +45% 92853 
UK 900 512 +55% 460800 
Subtotaal 1800 822903 

668083 
Delivery kosten 

Gem voorraad Gem voorraad Land Leverings Vraag (pallets) Leverings Leverings 
hoogte kosten per jaar kosten aan per maand kosten per kosten aan 
(pallets) 6.5% klant per mnd per land mnd per pallet klant per jaar 

106 40994 Bel 7800 115 68 93600 
37 16292 Den 2638 40 66 31656 
32 14674 Est 1715 35 49 20580 
97 32964 Fin 5760 105 55 69120 
5 2004 lee 245 5 49 2940 
9 2894 lre 490 10 49 5880 
0 Lat 
9 3663 Lith 490 10 49 5880 
32 15020 Lux 1715 35 49 20580 

328 123039 Neth 17395 355 49 208740 
51 16128 Nor 2695 55 49 32340 
194 75397 Swe 10290 210 49 123480 
900 230746 UK 41000 975 42 492000 
1800 573814 Subtotaal 92233 1950 1106796 

444035 895116 
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Bijlage F Performance alternatieve distributiestructuur B 

In deze bijlage wordt een voorbeeld gegeven van de overzichten van de fysieke distributiekosten van 

één van de 7 varianten van alternatieve distributiestructuur B. Op basis van hoofdstuk 7 wordt variant 

B 1.1 als voorbeeld genomen. Deze overzichten zijn gebaseerd op eerdere berekeningen van de 

huidige distributiestructuur. In deze toelichting zullen dan ook alleen de noemenswaardige 

veranderingen ten opzichte van de huidige situatie aan de orde worden gesteld. 

Onderstaande overzichten zijn in deze bijlage opgenomen. Alle kosten zijn weergegeven in duitse 

marken (x 1 .000 DM). 

Str B.xls: totals 

Geeft een totaal overzicht van de fysieke distributiekosten van deze structuur, uitgesplitst naar 

transport-, warehouse- en voorraadkosten en overige kosten, en naar deeltraject uit de distributieketen 

waarop deze betrekking hebben . 

Str B.xls: supply 

De benodigde hoeveelheden van elke productievestiging wordt per regionaal warehouse bepaald, aan 

de hand van de vraag in de landen die tot elke subregio behoren. Hierbij levert de productievestiging in 

Spanje (FMC Nephro) alleen goederen voor de Engelse markt, en is aangenomen dat de 

productievestigingen in Basingstoke en Nottingham alleen goederen voor de Scandinavische markt 

produceren. 

Str B.xls: distribution 

Elk regionaal warehouse per subregio levert uit aan de landen die tot die subregio behoren. 

Aangenomen is dat reeds in deze situatie rechtstreeks vanuit de regionale voorraad in Nottingham aan 

de eindgebruiker in Engeland wordt uitgeleverd. De hoeveelheid distributietransporten en -kosten voor 

de UK zijn dan ook nul. 

Str B.xls: reg stock 

De doorzet per regionaal warehouse is bepaald aan de hand van de gevraagde hoeveelheid per land 

dat tot de betreffende subregio behoort. Voor elk warehouse blijft de regionale vuistregel van 9/14-

weken voorraad voor respectievelijk snel- en langzaamlopers van kracht. De deelaspecten personeel, 

materials handling en telefoon van de warehousekosten dalen met het percentage dat de doorzet 

afneemt. De vaste warehousekosten per pallet in Meer dalen hiermee naar 245 DM. Voor de regionale 

warehousekosten in Engeland wordt het vaste tarief van 512 DM aangehouden. De overige kosten 

stijgen doordat op de afdeling Customer Service 1 extra medewerker nodig zal zijn. 

Str B.xls: nat stock 

Op nationaal nivo blijft een gemiddelde voorraad van 4 weken vraag gehandhaafd, behalve voor 

Engeland die geen nationale voorraad meer heeft volgens de redenatie die is aangegeven in § 6.3. 

Hierdoor dalen volgens de overige kostenberekeningen tevens de nationale warehouse- en 

voorraadkosten. De distributie op nationaal nivo blijft ongewijzigd. 
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STR_B11 .XLS; TOTALS 

Fysieke Distributie kosten (x 1.000 DM) 
Alternatieve distributiestructuur B 1.1 
Decentrale regionale voorraad (Meer, Nottingham) 

per maand per jaar 

Transportkosten 325.0 3900.0 
Supply 130.6 1567.1 
Distribution 102.2 1226.1 
Delivery 92.2 1106.8 

Warehousekosten 225.7 2708.5 
Regional 195.5 2346.4 
National 30.2 362.1 

Voorraadkosten 122.4 1469.1 
Regionaal 93.8 1126.0 
Nationaal 28.6 343.1 

Overige kosten 11.5 138.4 

Totaal 684.7 8215.9 

Fysieke Distributie kosten voor FMC (x 1.000 DM) 

Transportkosten 2807.7 
Supply 1567.1 
Distribution 345.5 
Delivery 895.1 

Warehousekosten 2553.7 
Regional 2346.4 
National 207.3 

Voorraadkosten 1339.3 
Regionaal 1126.0 
Nationaal 213.3 

Overige kosten 138.4 

Totaal 6839.0 
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STR_B11 .XLS; SUPPL Y 

Transportkosten - Supply Traject 

==------=mst 
FMC D • SI Wende! FMCD FMCD FMCSMAD FMC Espana FNMC UK Ud FNMC UK Ud Overig Totaal Totaal 

SI Wende! Ober Ertenbach Interne leveringen L'Arbresle Cedex La Rocadelles V Basingstoke Nottingham (Likamed, per per 
Ger Ger Ger Fra Esp UK UK België) maand jaar 

Bestemming (via Darmstadt) (via Darmstadt) (via Lyon) 

FMC NE aantal pallets 634 86 49 66 40 40 45 960 11520 
Meer aantal transporten 20.2 2.7 1.6 2.1 1.3 1.3 1.4 30 .6 367.5 
Bel afstand (km) 400 420 420 840 450 595 215 

FTL tarief (DM) 870 870 870 1320 1350 2700 645 
transportkosten (DM) 17594.26 2386.60 1359.81 2778.95 1722.49 3444.98 925.84 30212 .92 362555.02 

FMC UK Ud aantal pallets 756 19 11 14 180 10 990 11880 
Nottingham aantal transporten 24.1 0.6 0.4 0.4 5.7 0.3 31 .6 378.9 
UK afstand (km) 900 965 1080 1130 1750 600 

FTL tarief (DM) 2720 2915 2915 2850 5250 1810 
transportkosten (DM) 65592.34 1766.67 1022.81 1272.73 30143.54 577.35 100375.44 1204505.26 

Totaal aantal pallets 1390 105 60 80 180 40 40 55 1950 23400 
per aantal transporten 44.3 3.3 1.9 2.6 5.7 1.3 1.3 1.8 62.2 746.4 
maand transportkosten (DM) 83186.60 4153.27 2382.62 4051 .67 30143.54 1722.49 3444.98 1503.19 130588.36 1567060.29 

Totaal aantal pallets 16680 1260 720 960 2160 480 480 660 23400 
per aantal transporten 532.1 40.2 23.0 30.6 68.9 15.3 15.3 21 .1 746.4 
[jaar transportkosten (DM) 998239.23 49839.23 28591 .39 48620.10 361722.49 20669.86 41339.71 18038.28 1567060.29 
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STR_B11 .XLS; DISTRIBUTION 

Transportkosten• Distributlon Traject 

=--------==lng 
FMCNV FMCDanm. Magnum FMC Finland Thora rensen PEi Ud Sia Promed Dameda Actessa S.A. FMCBV Vingmed A.S. Dicamed FMC UK Lid Totaal Totaal 

Wilrijk Fredericia Tartu Espoo Reykjavik Dublin Riga Vilnius Foetz Oss Oslo Spanga Nottingham per per 
Bel Den Est Fin lee lre Lat Lith Lux Neth Nor Swe UK maand jaar 

Afkomst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

FMCNE aantal pallets 115 40 35 105 10 35 355 55 210 960 11520 
Meer aantal transporten 4.4 1.5 1.3 4.0 0.4 1.3 13.4 2.1 8.0 36.4 436.4 
Bel afstand (km) 45 930 1730 1650 1420 1470 320 90 1440 1490 

FTL tarief (DM) 490 1945 5200 5100 4510 720 255 3700 3900 
transportkosten (DM) 2134.47 2946.97 6893.94 20284.09 1708.33 954.55 3428.98 7708.33 31022.73 77082.39 924988.64 

FMCNE aant pallets 5 10 975 990 11880 
Nottingham aant transporten 0.2 0.4 0.0 0.6 6.8 
UK afstand (km) 1665.0 289.0 0 

FTL tarief (DM) 3147 936 0 
transportkosten (DM) 15735.00 9360.00 0.00 25095.00 301140.00 

Totaal aantal pallets 115 40 35 105 5 10 0 10 35 355 55 210 975 1950 23400 
per aantal transporten 4.4 1.5 1.3 4.0 0.2 0.4 0.0 0.4 1.3 13.4 2.1 8.0 0.0 36.9 443.2 
maand transportkosten (DM) 2134.47 2946.97 6893.94 20284.09 15735.00 9360.00 0.00 1708.33 954.55 3428.98 7708.33 31022.73 0.00 102177.39 1226128.64 

2134.47 2946.97 20284.09 3428.98 0.00 28794.51 345534.09 
2134.47 3428.98 0.00 5563.45 66761 .36 

Totaal aantal pallets 1380 480 420 1260 60 120 0 120 420 4260 660 2520 11700 23400 
per aantal transporten 52 .3 18.2 15.9 47.7 2.3 4.5 0.0 4.5 15.9 161.4 25.0 95.5 0.0 443.2 
uaar transportkosten (DM) 25613.64 35363.64 82727.27 243409.09 188820.00 112320.00 0.00 20500.00 11454.55 41147.73 92500.00 372272.73 0.00 1226128.64 

25613.64 35363.64 243409.09 41147.73 0.00 345534.09 
25613.64 41147.73 0.00 66761 .36 
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DECENTRAAL WAREHOUSE • MEER (BEL) 
valuta : DEM 

Algemeen 
A-artikelen B- en C-artikelen 

Doorzet 

1 
pallets per maand 960 
pallets per week 222 

Gemiddelde voorraad 
weken 
pallets 

Maximale voorraad 
weken 
oallets 

Additionele voorraad 
pallets 5.0% 

Totale voorraad 
gemiddeld 
maximaal 

Voorraadkosten 0aarbasls) 

Normale voorraad (pallets) 
Gem. voorraadwaarde (DM) 
Gem. voorraadwaarde / pallet (DM) 
Interest 
Gem. voorraadkosten (DM) 
Gem. voorraadkosten / pallet (DM) 

60% 

576 
133 

9 
1196 

11 
1462 

122 

2559 
3356 

2559 
8528443 
3333.00 
6.50% 

554349 
216.65 

DECENTRAAL WAREHOUSE • NOTTINGHAM (UK) 
valuta: DEM 

Algemeen 

40% 

384 
89 

14 
1241 

20 
1772 

A-artikelen B- en C-artikelen 
60% 40% 

Doorzet 

1 
pallets per maand 990 594 396 
pallets oer week 228 137 91 

Gemiddelde voorraad 
weken 9 14 
pallets 1234 1279 

Maximale voorraad 
weken 11 20 
pallets 1508 1828 

Additionele voorraad 
pallets 5.0% 126 

Totale voorraad 
gemiddeld 2639 
maximaal 3461 

TOTAAL 
oer mnd per jaar 

Voorraadkosten 93835 1126021 
Warehousekosten 8873 2346371 
Overige kosten 11530 138356 
Totaal 114237 3610748 

STR_B11 .XLS; REG STOCK 

Warehouse kosten 

Vaste warehousekosten 
Huur 
Verzekering 
GWE 
Alarm 
Cleaning 
Personeel 
Onderhoud 
Materials Handling 
Afschrijving kantoor 
Afschrijving soft-/hardware 
Telephone 
Other 

Subtotal 

Warehouse kosten 

Warehousekosten 

Voorraadkosten 0aarbasls) 

Normale voorraad (pallets) 
Gem. voorraadwaarde (DM) 
Gem. voorraadwaarde/ pallet (DM) 
Interest 
Gem. voorraadkosten (DM) 
Gem. voorraadkosten/ oallet /DM) 

Overige kosten 

Personeel 
Customer Service 3 pers. 
Overhead (Logistics) 40% 

Subtotal 

Page 1 

per mnd per jaar per mnd 

HFL 
35420 425040 31487 

100 1200 89 
4640 55680 4125 
115 1380 102 

2060 24720 1831 
26510 318120 23566 

370 4440 329 
1594 19128 1417 
9981 119772 8873 
2820 33840 2507 
6186 74232 5499 
3510 42120 3120 

93306 1119672 82944 

t.o.v. 
Meer 

per pallet per mnd 
r·aar 

+55% 512 

2639 
8794957 
3333.00 
6.50% 
571672 
216.65 

per mnd periaar 
HFL 

11250 135000 
1720 20640 

12970 155640 

112587 

oer mnd 

10001 
1529 

11530 

per jaar per pallet 
per jaar 

DM 
377838 

1067 
49497 
1227 

21975 
282792 

3947 
17004 

106471 
30082 
65988 
37442 

995330 388.98 

per jaar 

1351041 

periaar 
DM 

120008 
18348 

138356 



NATIONAL WAREHOUSES 
valuta: DEM 

Algemeen 

Land Vraag Gem. voorraad 
per mnd à 4 weken 

Bel 115 106 
Den 40 37 
Est 35 32 
Fin 105 97 
lee 5 5 
lre 10 9 
Lat 0 
Lith 10 9 
Lux 35 32 
Neth 355 328 
Nor 55 51 
Swe 210 194 
UK 975 0 

Voorraadkosten ijaarbasis) 

Land Voorraad Marge 
waarde % 

(WAP+65) 
Bel 630684 43.9% 
Den 250643 50.9% 
Est 225749 52.3% 
Fin 507138 36.3% 
lee 30828 50.1% 
lre 44524 30.9% 
Lat 65.3% 
Lith 56349 45.4% 
Lux 231078 53.4% 
Neth 1892906 42.3% 
Nor 248116 31 .8% 
Swe 1159954 44.3% 
UK 0 15.5% 
Subtotaal 

Voorraad 
waarde 

(WAP+25) 
353813 
123066 
107682 
323047 
15383 
30766 

0 
30766 
107682 

1092207 
169215 
646094 

0 

STR_B11 .XLS; NAT STOCK 

Warehouse kosten 

Land Voorraad WH kosten WH kosten WH kosten 
(pallets) per pallet t.o .v. Meer per jaar 

Bel 106 330 35031 
Den 37 479 +45% 17686 
Est 32 479 +45% 15476 
Fin 97 479 +45% 46427 
lee 5 512 +55% 2363 
lre 9 512 +55% 4726 
Lat 0 0 
Lith 9 479 +45% 4422 
Lux 32 330 10662 
Neth 328 330 108139 
Nor 51 479 +45% 24319 
Swe 194 479 +45% 92853 
UK 0 512 +55% 0 
Subtotaal 900 362103 

207283 
Delivery kosten 

Gem voorraad Gem voorraad Land Leverings Vraag (pallets) Leverings Leverings 
hoogte kosten per jaar kosten aan per maand kosten per kosten aan 
(pallets) 6.5% klant per mnd per land mnd per pallet klant per jaar 

106 40994 Bel 7800 115 68 93600 
37 16292 Den 2638 40 66 31656 
32 14674 Est 1715 35 49 20580 
97 32964 Fin 5760 105 55 69120 
5 2004 lee 245 5 49 2940 
9 2894 lre 490 10 49 5880 
0 Lat 
9 3663 Lith 490 10 49 5880 
32 15020 Lux 1715 35 49 20580 

328 123039 Neth 17395 355 49 208740 
51 16128 Nor 2695 55 49 32340 
194 75397 Swe 10290 210 49 123480 
0 0 UK 41000 975 42 492000 

900 343068 Subtotaal 92233 1950 1106796 
213289 895116 
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Bijlage G Performance alternatieve distributiestructuur C 

In deze bijlage wordt een voorbeeld gegeven van de overzichten van de fysieke distributiekosten van 

één van de 7 varianten van alternatieve distributiestructuur C. Op basis van hoofdstuk 7 wordt variant 

C 1.1 als voorbeeld genomen. Deze overzichten zijn gebaseerd op eerdere berekeningen van de 

huidige distributiestructuur en distributiestructuur B. In deze toelichting zullen dan ook alleen de 

noemenswaardige veranderingen ten opzichte van de huidige situatie en die van distributiestructuur B 

aan de orde worden gesteld. 

Onderstaande overzichten zijn in deze bijlage opgenomen. Alle kosten zijn weergegeven in duitse 

marken (x 1.000 DM). 

Str C.xls: totals 

Geeft een totaal overzicht van de fysieke distributiekosten van deze structuur, uitgesplitst naar 

transport-, warehouse- en voorraadkosten en overige kosten, en naar deeltraject uit de distributieketen 

waarop deze betrekking hebben. 

Str C.xls: supply 

De benodigde hoeveelheden van elke productievestiging worden per regionaal warehouse bepaald, 

aan de hand van de vraag in de landen die tot elke subregio behoren. 

Str C.xls: distribution 

Elk regionaal warehouse per subregio levert uit aan de landen die tot die subregio behoren. In deze 

situatie zal rechtstreeks vanuit de regionale voorraad in Nottingham aan de eindgebruiker in Engeland 

wordt uitgeleverd, alsmede vanuit de regionale voorraad in Meer aan Nederland en België. De 

hoeveelheid transporten en transportkosten in het distribution-traject zijn voor Engeland, België en 

Nederland dan ook nul. 

Str C.xls: reg stock 

De doorzet per regionaal warehouse is bepaald aan de hand van de gevraagde hoeveelheid per land 

dat tot de betreffende subregio behoort. Voor de regionale warehousekosten in Engeland wordt het 

vaste tarief van 512 DM aangehouden. De warehousekosten in Meer dalen zoals in B 1.1 . De overige 

kosten stijgen doordat op de afdeling Customer Service 1 extra medewerker nodig zal zijn . 

Str C.xls: nat stock 

Op nationaal nivo blijft een gemiddelde voorraad van 4 weken vraag gehandhaafd, behalve voor 

Engeland, België en Nederland die geen nationale voorraad meer hebben volgens de redenatie die is 

aangegeven in § 6.4. Hierdoor dalen volgens de overige kostenberekeningen tevens de nationale 

warehouse- en voorraadkosten. De distributie op nationaal nivo blijft ongewijzigd. 
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STR_C11 .XLS; TOTALS 

Fysieke Distributie kosten (x 1.000 DM) 
Alternatieve distributiestructuur C 1.1 
Decentrale regionale voorraad (Meer, Nottingham) 
Minimale nationale voorraden 

per maand per jaar 

Transportkosten 319.4 3833.2 
Supply 130.6 1567.1 
Distribution 96.6 1159.4 
Delivery 92.2 1106.8 

Warehousekosten 213.8 2565.3 
Regional 195.5 2346.4 
National 18.2 218.9 

Voorraadkosten 112.2 1346.1 
Regionaal 97.3 1167.0 
Nationaal 14.9 179.0 

Overige kosten 11.5 138.4 

Totaal 656.9 7883.0 

Fysieke Distributie kosten voor FMC (x 1.000 DM) 

Transportkosten 2740.9 
Supply 1567.1 
Distribution 278.8 
Delivery 895.1 

Warehousekosten 2410.5 
Regional 2346.4 
National 64.1 

Voorraadkosten 1216.3 
Regionaal 1167.0 
Nationaal 49.3 

Overige kosten 138.4 

Totaal 6506.1 
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STR _ C 11.XLS; SUPPL Y 

Transportkosten • Supply Traject 

==------=si 
FMC D - SI Wendel FMCD FMCD FMCSMAD FMC Espana FNMCUKLtd FNMC UK Lid Overig Totaal Totaal 

SI Wendel Ober Ertenbach Interne leveringen L'Arbresle Cedex La Rocadelles V Basingstoke Nottingham (Ukamed, per per 
Ger Ger Ger Fra Esp UK UK België) maand jaar 

Bestemming (via Darmstadt) (via Darmstadt) (via Lyon) 

FMCNE aantal pallets 634 86 49 66 40 40 45 960 11520 
Meer aantal transporten 20.2 2.7 1.6 2.1 1.3 1.3 1.4 30.6 367.5 
Bel afstand (km) 400 420 420 840 450 595 215 

FTL tarief (DM) 870 870 870 1320 1350 2700 645 
transportkosten (DM) 17594.26 2386.60 1359.81 2778.95 1722.49 3444.98 925.84 30212.92 362555.02 

FMC UK Lid aantal pallets 756 19 11 14 180 10 990 11880 
Nollingham aantal transporten 24 .1 0.6 0.4 0.4 5 .7 0.3 31.6 378.9 
UK afstand (km) 900 965 1080 1130 1750 600 

FTL tarief (DM) 2720 2915 2915 2850 5250 1810 
transportkosten (DM) 65592 .34 1766.67 1022.81 1272.73 30143.54 577.35 100375.44 1204505.26 

Totaal aantal pallets 1390 105 60 80 180 40 40 55 1950 23400 
per aantal transporten 44 .3 3.3 1.9 2.6 5.7 1.3 1.3 1.8 62.2 746.4 
maand transportkosten (DM) 83186.60 4153.27 2382.62 4051.67 30143.54 1722.49 3444.98 1503.19 130588.36 1567060.29 

Totaal aantal pallets 16680 1260 720 960 2160 480 480 660 23400 
per aantal transporten 532 .1 40.2 23.0 30 .6 68.9 15.3 15.3 21.1 746.4 
aar transportkosten (DM) 998239.23 49839.23 28591 .39 48620 .10 361722.49 20669.86 41339.71 18038.28 1567060.29 
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STR_C11 .XLS; DISTRIBUTION 

Transportkosten • Dlstrlbutlon Traject 

=-------==lng 
FMCNV FMC Danm. Magnum FMC Finland Thora rensen PEi Lid Sia Promed Dameda Actessa S.A. FMCBV Vingmed A.S. Dicamed FMC UK Lid Totaal Totaal 

Wilrijk Fredericia Tartu Espoo Reykjavik Dublin Riga Vilnius Foetz Oss Oslo Spanga Nottingham per per 
Bel Den Est Fin lee lre Lat Lith Lux Neth Nor Swe UK maand jaar 

Afko st 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

FMCNE aantal pallets 115 40 35 105 10 35 355 55 210 960 11520 
Meer aantal transporten 0.0 1.5 1.3 4.0 0.4 1.3 0.0 2.1 8.0 18.6 222.7 
Bel afstand (km) 45 930 1730 1650 1420 1470 320 90 1440 1490 

FTL tarief (DM) 490 1945 5200 5100 4510 720 255 3700 3900 
transportkosten (DM) 0.00 2946.97 6893.94 20284 .09 1708.33 954 .55 0.00 7708.33 31022.73 71518.94 858227.27 

FMCNE aant pallets 5 10 975 990 11880 
Nottingham aant transporten 0.2 0.4 0.0 0.6 6.8 
UK afstand (km) 1665.0 289 .0 0 

FTL tarief (DM) 3147 936 0 
transportkosten (DM) 15735.00 9360.00 0.00 25095.00 301140.00 

Totaal aantal pallets 115 40 35 105 5 10 0 10 35 355 55 210 975 1950 23400 
per aantal transporten 0.0 1.5 1.3 4.0 0.2 0.4 0.0 0.4 1.3 0.0 2.1 8.0 0.0 19.1 229.5 
maand transportkosten (DM) 0.00 2946.97 6893.94 20284.09 15735.00 9360.00 0.00 1708.33 954.55 0.00 7708.33 31022.73 0.00 96613.94 1159367.27 

0.00 2946.97 20284 .09 0.00 0.00 23231 .06 278772 .73 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totaal aantal pallets 1380 480 420 1260 60 120 0 120 420 4260 660 2520 11700 23400 
per aantal transporten 0.0 18.2 15.9 47 .7 2.3 4.5 0.0 4.5 15.9 0.0 25.0 95.5 0.0 229.5 
jaar transportkosten (DM) 0.00 35363.64 82727.27 243409.09 188820.00 112320.00 0.00 20500.00 11454.55 0.00 92500.00 372272.73 0.00 1159367.27 

0.00 35363.64 243409.09 0.00 0.00 278772.73 
0.00 0.00 0.00 0.00 
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DECENTRAAL WAREHOUSE • MEER (BEL) 
valuta: DEM 

Algemeen A-artikelen B- en C-artikelen 

Doorzet 

1 

pallets per maand 960 
oallets oer week 222 

Gemiddelde voorraad 
weken 
oallets 

Maximale voorraad 
weken 
oallets 

Additionele voorraad 
pallets 5.0% 

Totale voorraad 
gemiddeld 
maximaal 

Voorraadkosten Oaarbasis) 

Normale voorraad (pallets) 
Gem. voorraadwaarde (DM) 
Gem. voorraadwaarde/ pallet (DM) 
Interest 
Gem. voorraadkosten (DM) 
Gem. voorraadkosten / pallet (DM) 

60% 

576 
133 

9 
1196 

11 
1462 

122 

2559 
3356 

2559 
8839183 
3454.44 
6.50% 

574547 
224.54 

DECENTRAAL WAREHOUSE • NOTTINGHAM (UK) 
valuta: DEM 

40% 

384 
89 

14 
1241 

20 
1772 

Algemeen A-artikelen B- en C-artikelen 
60% 40% 

Doorzet 

1 
pallets per maand 990 594 396 
oallets oer week 228 137 91 

Gemiddelde voorraad 
weken 9 14 
pallets 1234 1279 

Maximale voorraad 
weken 11 20 
oallets 1508 1828 

Additionele voorraad 
oallets 5.0% 126 

Totale voorraad 
gemiddeld 2639 
maximaal 3461 

TOTAAL 
oer mnd oeriaar 

Voorraadkosten 97254 1167048 
Warehousekosten 195531 2346371 
Overige kosten 11530 138356 
Totaal 304315 3651775 

STR_C11.XLS; REG STOCK 

Warehouse kosten 

Vaste warehousekosten 
Huur 
Verzekering 
GWE 
Alarm 
Cleaning 
Personeel 
Ondemoud 
Materials Handling 
Afschrijving kantoor 
Afschrijving sofl-/hardware 
Telefoon 
Overia 

Subtotal 

Warehouse kosten 

Warehousekosten 

Voorraadkosten Oaarbasls) 

Normale voorraad (pallets) 
Gem. voorraadwaarde (DM) 
Gem. voorraadwaarde/ pallet (DM) 
Interest 
Gem. voorraadkosten (DM) 
Gem. voorraadkosten / oallet CDMl 

Overige kosten 

Personeel 
Customer Service 
Ovemead (Logistics) 

Subtotal 

Page 1 

3 pers . 
40% 

permnd per jaar per mnd per jaar 

HFL DM 
35420 425040 31487 377838 

100 1200 89 1067 
4640 55680 4125 49497 
115 1380 102 1227 

2060 24720 1831 21975 
26510 318120 23566 282792 

370 4440 329 3947 
1594 19128 1417 17004 
9981 119772 8873 106471 
2820 33840 2507 30082 
6186 74232 5499 65988 
3510 42120 3120 37442 

93306 1119672 82944 995330 

t.o.v. 
Meer 

per pallet per mnd per jaar 
er ·aar 

+55% 512 

2639 
9115407 
3454.44 
6.50% 
592501 
224.54 

per mnd per jaar 
HFL 

11250 135000 
1720 20640 

12970 155640 

112587 1351041 

oer mnd oeriaar 
DM 

10001 120008 
1529 18348 

11530 138356 

per pallet 
oeriaar 

388.98 



NATIONAL WAREHOUSES 
valuta: DEM 

Algemeen 

Land Vraag Gem. voorraad 
per mnd à 0-4 weken 

Bel 115 0 
Den 40 37 
Est 35 32 
Fin 105 97 
lee 5 5 
lre 10 9 
Lat 0 
Lith 10 9 
Lux 35 32 
Neth 355 0 
Nor 55 51 
Swe 210 194 
UK 975 0 

Voorraadkosten Oaarbasis) 

Land Voorraad Marge 
waarde % 

(WAP+65) 
Bel 0 43.9% 
Den 250643 50.9% 
Est 225749 52.3% 
Fin 507138 36.3% 
lee 30828 50.1% 
lre 44524 30.9% 
Lat 65.3% 
Lith 56349 45.4% 
Lux 231078 53.4% 
Neth 0 42.3% 
Nor 248116 31 .8% 
Swe 1159954 44.3% 
UK 0 15.5% 
Subtotaal 

Voorraad 
waarde 

(WAP+25) 
0 

123066 
107682 
323047 
15383 
30766 

0 
30766 
107682 

0 
169215 
646094 

0 

STR_C11.XLS; NAT STOCK 

Warehouse kosten 

Land Voorraad WH kosten WH kosten WH kosten 
(pallets) per pallet t.o.v. Meer per jaar 

Bel 0 330 0 
Den 37 479 +45% 17686 
Est 32 479 +45% 15476 
Fin 97 479 +45% 46427 
lee 5 512 +55% 2363 
lre 9 512 +55% 4726 
Lat 0 0 
Lith 9 479 +45% 4422 
Lux 32 330 10662 
Neth 0 330 0 
Nor 51 479 +45% 24319 
Swe 194 479 +45% 92853 
UK 0 512 +55% 0 
Subtotaal 466 218932 

64113 
Delivery kosten 

Gem voorraad Gem voorraad Land Leverings Vraag (pallets) Leverings Leverings 
hoogte kosten per jaar kosten aan per maand kosten per kosten aan 
(pallets) 6.5% klant per mnd per land mnd per pallet klant per jaar 

0 0 Bel 7800 115 68 93600 
37 16292 Den 2638 40 66 31656 
32 14674 Est 1715 35 49 20580 
97 32964 Fin 5760 105 55 69120 
5 2004 lee 245 5 49 2940 
9 2894 lre 490 10 49 5880 
0 Lat 
9 3663 Lith 490 10 49 5880 

32 15020 Lux 1715 35 49 20580 
0 0 Neth 17395 355 49 208740 

51 16128 Nor 2695 55 49 32340 
194 75397 Swe 10290 210 49 123480 
0 0 UK 41000 975 42 492000 

466 179035 Subtotaal 92233 1950 1106796 
49256 895116 
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Bijlage H Overzicht totale fysieke distributie kosten 

In deze bijlage zijn twee overzichten opgenomen die de fysieke distributiekosten weergeven per 

variant per alternatieve distributiestructuur. Dit zijn: 

• de verwachte totale fysieke distributie kosten voor de gehele regio Noord Europa; 

• de verwachte totale fysieke distributie kosten voor FMC NE. 

Per overzicht wordt per variant een uitsplitsing gemaakt naar de kosten elementen, zoals die 

gedefiniëerd zijn in hoofdstuk 4 van het rapport, en naar het gedeelte van de distributieketen waarop 

deze kosten betrekking hebben (zie figuur 4.1 ). 

Het eerste overzicht is een weergave van de totale kosten, van alle doorgerekende varianten, die 

verwacht worden voor de gehele fysieke distributie in de keten vanaf productie tot aan de 

eindgebruiker in alle 13 landen van de regio Noord Europa. Het tweede overzicht geeft een weergave, 

voor alle doorgerekende varianten, van alleen die kosten die van invloed zijn voor Fresenius Medical 

Care. Het zijn deze laatste kosten die bepalend zullen zijn voor FMC NE bij de keuze voor een nieuwe 

distributiestructuur. 
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STR_ TOT.XLS; STR_ TOT 

Fysieke Distributie kosten 
per jaar (x 1.000 DM) Huidige A B 1.1 B 2.1 1 B2.2 B 3.1 1 B3.2 B 4.1 1 B4.2 

distributie Meer Meer Meer Meer Meer 
structuur Nottingham Nottingham Nottingham Nottingham 

Hamburg Fredericia Stockholm 

Transportkosten 3891.6 4193.8 3900.0 3712.6 3722.8 3731.4 3713.9 3810.8 3786.8 
Supply 427.4 943.9 1567.1 1680.2 1669.8 1768.7 1750.9 2137.8 2082.7 

Distribution 2357.4 2143.1 1226.1 925.6 946.2 855.9 856.3 566.2 597.4 

Delivery 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 
Warehousekosten 2496.7 2092.8 2708.5 3196.7 3148.4 3232.4 3178.8 3157.2 3103.6 

Regionaal 1011.8 1269.9 2346.4 2834.6 2786.3 2888.0 2834.4 2888.0 2834.4 

Nationaal 1484.9 822.9 362.1 362.1 362.1 344.4 344.4 269.2 269.2 
Voorraadkosten 1569.4 1699.8 1469.1 1469.1 1469.1 1452.8 1452.8 1393.7 1393.7 

Regionaal 664.1 1126.0 1126.0 1126.0 1126.0 1126.0 1126.0 1126.0 1126.0 

Nationaal 905.3 573.8 343.1 343.1 343.1 326.8 326.8 267.7 267.7 

Overige kosten 98.4 98.4 138.4 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 

Totaal 8056.0 8084.8 8215.9 8570.5 8532.4 8608.7 8537.6 8553.8 8476.3 

Verschil t.o.v. 
huidige structuur 29 160 515 476 553 482 498 420 

Fysieke Distributie kosten 
per jaar (x 1.000 DM) Huidig C 1.1 C 2.1 î C2.2 C 3.1 1 C 3.2 C 4.1 1 C4.2 

distributie Meer Meer Meer Meer 
structuur Nottingham Nottingham Nottingham Nottingham 

Hamburg Fredericia Stockholm 

Transportkosten 3891.6 3833.2 3635.6 3645.8 3664.7 3647.2 3744.1 3720.1 
Supply 427.4 1567.1 1680.2 1669.8 1768.7 1750.9 2137.8 2082.7 
Distribution 2357.4 1159.4 848.6 869.2 789.2 789.5 499.4 530.6 
Delivery 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 1106.8 

Warehousekosten 2496.7 2565.3 3035.8 2987.6 3089.2 3035.6 3014.0 2960.5 
Regionaal 1011.8 2346.4 2834.6 2786.3 2888.0 2834.4 2888.0 2834.4 
Nationaal 1484.9 218.9 201.2 201.2 201.2 201.2 126.1 126.1 

Voorraadkosten 1569.4 1346.1 1288.8 1288.8 1298.3 1309.6 1229.7 1229.7 
Regionaal 664.1 1167.0 1126.0 1126.0 1135.6 1146.9 1126.0 1126.0 
Nationaal 905.3 179.0 162.7 162.7 162.7 162.7 103.6 103.6 

Overige kosten 98.4 138.4 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 

Totaal 8056.0 7883.0 8152.3 8114.2 8244.3 8184.5 8179.9 8102.3 

Verschil t.o.v. 
huidige structuur .173 96 58 188 129 124 46 
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Fysieke Distributie kosten 
voorFMC 
per jaar (x 1.000 DM) 

Transportkosten 
Supply 
Distribution 
Delivery 

Warehousekosten 
Regionaal 
Nationaal 

Voorraadkosten 
Regionaal 
Nationaal 

Overige kosten 

Totaal 

Verschil t.o.v. 
huidige structuur 

Fysieke Distributie kosten 
voor FMC 
per jaar (x 1.000 DM) 

Transportkosten 
Supply 
Distribution 
Delivery 

Warehousekosten 
Regionaal 
Nationaal 

Voorraadkosten 
Regionaal 
Nationaal 

Overige kosten 

Totaal 

Verschil t.o.v. 
huidige structuur 

Huidige 
distributie 
structuur 

3078.9 
427.4 
1756.4 
895.1 

2341.9 
1011.8 
1330.1 

1439.6 
664.1 
775.5 

98.4 

6958.7 

A 
Meer 

3381.1 
943.9 
1542.1 
895.1 

1937.9 
1269.9 
668.1 

1570.1 
1126.0 
444.0 

98.4 

6987 .5 

29 

A 
Meer 

3381.1 
943.9 
1542.1 
895.1 

1937.9 
1269.9 
668.1 

1570.1 
1126.0 
444.0 

98.4 

6987.5 

29 
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B 1.1 B2.1 1 B 2.2 
Meer Meer 

Nottingham Nottingham 
Hamburg 

2807.7 2814.1 2886.5 
1567.1 1680.2 1669.8 
345.5 238.8 321.6 
895.1 895.1 895.1 

2553.7 3041 .9 2993.6 
2346.4 2834.6 2786.3 
207.3 207.3 207.3 

1339.3 1339.3 1339.3 
1126.0 1126.0 1126.0 
213.3 213.3 213.3 

138.4 192.1 192.1 

6839.0 7387.4 7411.5 

-120 429 453 

C 1.1 C 2.1 1 C 2.2 
Meer Meer 

Nottingham Nottingham 
Hamburg 

2740.9 2737.1 2809.5 
1567.1 1680.2 1669.8 
278.8 161 .8 244.5 
895.1 895.1 895.1 

2410.5 2881.0 2832.7 
2346.4 2834.6 2786.3 

64 .1 46.4 46.4 

1216.3 1159.0 1159.0 
1167.0 1126.0 1126.0 
49.3 33.0 33.0 

138.4 192.1 192.1 

6506.1 6969.2 6993.3 

-453 11 35 

Page 1 

B3.1 1 B 3.2 B4.1 1 B4.2 
Meer Meer 

Nottingham Nottingham 
Fredericia Stockholm 

2859.9 2842.1 3179.2 3124.1 
1768.7 1750.9 2137.8 2082.7 
196.1 196.1 146.3 146.3 
895.1 895.1 895.1 895 .1 

3077.5 3024.0 3095.2 3041.7 
2888.0 2834.4 2888.0 2834.4 
189.6 189.6 207 .3 207.3 

1323.0 1323.0 1339.3 1339,3 
1126.0 1126.0 1126.0 1126.0 
197.0 197.0 213.3 213.3 

192.1 192.1 192.1 192.1 

7452.6 7381 .2 7805.9 7697.2 

494 422 847 738 

C 3.1 1 C 3.2 C4.1 1 C4.2 
Meer Meer 

Nottingham Nottingham 
Fredericia Stockholm 

2793.2 2775.3 3112.5 3057.3 
1768.7 1750.9 2137.8 2082.7 
129.3 129.3 79.5 79.5 
895.1 895.1 895.1 895.1 

2934.4 2880.8 2952.1 2898.5 
2888.0 2834.4 2888.0 2834.4 

46.4 46.4 64.1 64.1 

1168.6 1179.8 1175.3 1175.3 
1135.6 1146.9 1126.0 1126.0 
33.0 33.0 49.3 49.3 

192.1 192.1 192.1 192.1 

7088.2 7028.1 7431.9 7323.2 

130 69 473 365 



Bijlage 1 Zwaartepunt model 

Modelbeschrijving 
Het zwaartepunt model is een model dat de plaats bepaalt van de locatie van één, vaak nieuw 

distributiecentrum. Er wordt een optimale vestigingsplaats gekozen, zodanig dat de totale 

transportkosten minimaal zijn . Het is een analytisch model aangezien er een wiskundig optimum 

gevonden wordt. Veronderstelt wordt dat de coördinaten van de productiecentra en consumptiecentra 

bekend zijn, teneinde de coördinaten van de optimale vestigingsplaats te kunnen bepalen. De 

oplossing die hieruit volgt is in feite het zwaartepunt. 

Factoren die bepalend zijn voor de omvang van de totale transportkosten, en daarmee variabelen in 

het zwaartepuntmodel zijn, zijn: 

• De te vervoeren hoeveelheid van/naar vestigingspunt i, dat is de aangeboden versus gevraagde 

hoeveelheid in gewicht, volume of pallets (Di); 

• De coördinaten van vestigingspunt i: de afstand waarover goederen vervoerd worden (Xi,Yi); 

• Transportkosten per eenheid per kilometer: transport kosten naar en vanaf het DC (Ri). 

Door gewichten te koppelen aan de coördinaten van zowel productie- als vraagcentra kan het 

zwaartepunt worden bepaald met een aantal formules. Door met een gevonden X-coördinaat de 

volgende Y-coördinaat en andersom te berekenen en dit in een aantal iteratiestappen te herhalen 

wordt een steeds nauwkeuriger zwaartepunt gevonden. 

Het zwaartepuntmodel kent enkele bezwaren. Deze zijn: 

• Alleen de transportkosten zijn in de doelfunctie opgenomen. Deze zijn lineair met de te vervoeren 

hoeveelheid en er wordt dus geen rekening gehouden met schaalvoordelen; 

• Een afweging van transportkosten met andere kosten vindt niet plaats; 

• Een oplossing wordt gevonden voor slechts één distributiecentrum. In het geval van meerdere 

distributiecentra moet vooraf, met behulp van een aantal vuistregels het geografisch gebied per 

distributiecentrum worden aangegeven; 

• De verschillen tussen de kosten van de bijna 'optimale' vestigingsplaatsen zijn marginaal; 

• Het is niet realistisch om te werken met hemelsbrede (absolute) afstanden, terwijl relatieve 

afstanden (rijtijd) veel langer kunnen zijn. 

Toepassing 
Voor FMC NE is dit model toegepast voor alternatieve distributiestructuur A, waarbij alle distributie 

naar de nationale verkooporganisaties verloopt via één distributiecentrum. De coördinaten van alle 

productie- en consumptiecentra zijn bepaald, alsmede de aangeboden en gevraagde hoeveelheid 

pallets en een transporttarief per pallet per kilometer. 

De invulling van de formules uit Van Goor e.a leidde na een vijftal iteratiestappen tot de coördinaten 

van wat volgens dit model het zwaartepunt van de regio Noord Europa zou moeten zijn. Een 

geografische weergave van deze coördinaten is in deze bijlage opgenomen. De coördinaten blijken te 

liggen in de Noordzee vlak voor de nederlands-belgische kustlijn. Op basis hiervan wordt het huidige 

regionale warehouse in Meer als zwaartepunt en dus optimaal vestigingspunt beschouwd. 

Bron: Goor, A.R. van, M.J. Ploos van Amstel, W. Ploos van Amstel, Fysieke Distributie: denken in 

toegevoegde waarde, Stenfert Kroese Uitgevers, Leiden/Antwerpen, 1992. 
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Bijlage J Model van Kuehn en Hamburger 

Modelbeschrijving 
Het model van Kuehn en Hamburger is een model dat wordt gebruikt bij de plaatsbepaling van 

meerdere magazijnen . Het bepaalt welke centrale magazijnen aan welke consumptiecentra moeten 

leveren en op welke plaatsen de onderneming magazijnen zou moeten openen of sluiten . Om rekenrijd 

te beperken wordt slechts van een beperkt aantal alternatieve vestigingsplaatsen uitgegaan. Het is een 

heuritisch model aangezien volstaan wordt wordt met het zoeken naar een acceptabele oplossing in 

plaats van naar de optimale. 

Het model van Kuehn en Hamburger gebruikt hiertoe drie procedures: 

1. Alleen gebieden met grote vraag worden als potentiele vestigingsplaats beschouwd. 

2. Het juiste aantal vestigingsplaatsen wordt gevonden door één voor één magazijnen toe te voegen 

aan het systeem (add heuristic). Per stadium wordt één magazijn, degene die de grootste 

besparing oplevert in de distributekosten, aan het systeem toegevoegd totdat een extra magazijn 

geen besparingen meer oplevert. 

3. Alleen van een klein deel van de potentiele vestigingsplaatsen hoeft te worden bekeken om te 

bepalen welk magazijn in het betreffende stadium moet worden toegevoegd. 

In het model worden verschillende kostensoorten opgenomen in de doelfunctie: 

• Transportkosten per eenheid per kilometer: aanvoerend vs uitvoerend transport, kosten van het 

vervoermiddel vs personeelskosten; 

• Vaste kosten van het magazijn: huur en afschrijving op eigen gebouwen/stellingen/installaties; 

• Variabele kosten van het magazijn: materials handling en personeelskosten; 

• Kosten van voorraad houden: rente over het in voorraden geïnvesteerde vermogen, verzekering, 

risico incourant; 

• Bestelkosten: communicatie- en administratiekosten verbonden aan het doorgeven en uitvoeren 

van bestellingen. 

Ook de kosten van neen-verkopen dienen in het model te worden opgenomen. 

Toepassing 
Het principe van dit model is toegepast bij het inrichten van alternatieve distributiestructuur B. In de 

eerste stap werd slechts uitgegaan van één magazijn; de situatie als bij alternatief A. In de tweede stap 

is de regio opgedeeld in een tweetal subregio's met elk een eigen regionaal magazijn. In de derde stap 

is de regio opgedeeld in een drietal subregio's. Bij deze stap bleken echter drie vestigingsplaatsen 

mogelijk als locatie voor het regionale magazijn in de derde subregio. Ook bij de indeling van de 

subregio's bleken nog twee samenstellingen mogelijk. Dit resulteerde in zes varianten in de derde stap. 

Voor elke variant per gedane stap zijn de totale kosten bepaald volgens de kostenindeling die in het 

onderzoek is gemaakt. De kosten van neen-verkoop zijn hier niet in meegenomen, aangezien hierover 

niets bekend was. Het kostenoverzicht van variant B 1.1 is als voorbeeld van alternatieve 

distributiestructuur B weergegeven in bijlage F. 

Het stroomschema van het model Keuhn en Hamburger is in deze bijlage opgenomen. 

Bron: Goor, A.R. van, M.J. Ploos van Amstel, W. Ploos van Amstel, Fysieke Distributie: denken in 

toegevoegde waarde, Stenfert Kroese Uitgevers, Leiden/Antwerpen, 1992. 
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Figuur 9.8 Stroomschema model van Kuehn en Hamburger 

1 Invoer: 

(a) de vestigingsplaatsen van de produktlecentra 

(b) de locatie van M potentlêle magazljnvestlglngsplaatsen 

(cJ een aantal van N vestigingsplaatsen, die In elk stadium In detail moeten 
worden geanalyseerd 

(d) de tranaportkosten tussen produktlecentra, potentlêle magazijnen en 

consumptiecentra 
(e) de verwachte vraag In elk consumptiecentrum 

(f) de kostenfunctie, vert>onden aan het functioneren van elk magazijn 

(g) kosten van 'neen-verkopen' ten gevolge van een verlenging van de lever-

tijd 

+ 
2 Bepaal en plaats In een buffer de N potentlêle magazljnvestlglngsplaatsen 

die, gegeven de vraag in dat gebied, de grootste besparingen te zien geven 

Indien lokale magazijnen aan die vraag moeten voldoen in plaats van 

de huidige magazijnen. 

+ 
3 Evalueer d9 besparingen die zouden resulteren voor het totale distributie-

systeem één voor één een magazijn uit de buffer met N kandidaten aan 

het huidige bestand toe te voegen ('add•heurlstlc'). 

+ 
4 Elimineer uit de beschouwing elke van de N potentiêle vestigingsplaatsen 

die geen hogere besparingen opleveren dan alleen hun vaste kosten. 

+ 
5 Geeft elke van de overgebleven N potentiële vestigingsplaatsen wel een 

hogere besparing boven hun vaste kosten? 

6 Vestig een magazijn op die plaats waar de grootste besparingen 
- Ja verkregen kunnen worden. 

7 Zijn alle M potentiële vestigingsplaatsen al eens In de beschou- nee _nee 
wing betrokken? 

t ja 

8 Bump and shift routine. 

(a) Elimineer die magazijnen die door latere vestiging van andere magazijnen 

thans niet meer economisch blijken te zijn. 
(b) Onderzoek de eventuele besparingen die resulteren uit het leveren van de 

gevraagde hoeveelheden door andere magazijnen dan het In de eerste fase 
als beste gevonden magazijn. 

t 
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Bijlage K Verklarende woordenlijst 

Affiliate(s) 

Arterieel 

Bio(in)compatibel 

Branche(s) 

Contributie 

Cyclusvoorraad 

Delivery Duty 

Paid (DOP) 

Delivery Duty 

Unpaid (DOU) 

Distributie 

Distributor 

Doorzet 

ETO sterilisatie 

Ex Works (EXW) 

Fistula 

Franco huis 

Organisatorische en juridische eenheid, hier als 'onderdeel' van FMC AG . 

Overige affiliates zijn de nationale verkooporganisaties in Engeland, België 
en Nederland. 

Slagaderlijk (van het hart af), zuurstofrijk bloed. 

Ookwel productiebatch . Is een serie van producten die achtereenvolgens in 

één productieserie zijn vervaardigd . Om kwaliteitsredenen dient een afnemer 

bij de productievestiging altijd een volledige batch af te nemen. 

Biologisch (on)verenigbaar of samengaand. 

Organisatorische eenheid, hier als filiaal (verkooporganisatie) van FMC NE. 

Dit zijn de nationale verkooporganisaties in Denemarken en Finland. 

Ookwel contribueren. Is het verzamelen van goederen van meerdere 

toeleveranciers op één locatie. 

Voorraad die nodig is om te kunnen leveren gedurende de ordercyclustijd. 

De leverancier brengt de goederen 'tot aan de voordeur' van de inkoper, 

waarbij de leverancier de invoerrechten betaalt. Deze levering wordt ookwel 

aangeduid als 'aan-huis-levering'. 

De leverancier brengt de goederen 'tot aan de voordeur' van de inkoper, 

waarbij de inkoper de invoerrechten betaalt. 

Ookwel distribueren. Is het verspreiden van producten vanuit één locatie 

naar meerdere afnemers. 

Distributeur als handelsonderneming van medische producten. 

De gemiddelde in- en uitgaande hoeveelheid goederen per tijdseenheid. 

Sterilisatie door gebruik van het toxische gas ethyleenoxide. Wordt toegepast 

bij zowel bloedlijnen, naalden als filters . Deze producten zijn bioincompatibel. 

De inkoper verzorgt de volledige afhandeling van de distributie. De 

leverancier stelt de goederen alleen beschikbaar, de inkoper kan die komen 

afhalen bij het magazijn of fabriek. Een dergelijke levering wordt in Nederland 
ookwel aangeduid als 'levering af fabriek'. 

De plek van de shunt waar de naald wordt ingebracht. 

Zie delivery duty paid. 
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Full Truck Laad 

Heparine 

Intermitterend 

Iteratie 

Kalibreren 

Klantenorder 

ontkoppel punt 

Less than Truck Laad 

Materials 

handling 

Ordercyclustijd 

Pediatrie 

Purchasing 

Shunt 

Stochastisch 

Stoom sterilisatie 

Veiligheidsvoorraad 

Veneus 

Vervoersmodal iteit 

Voorraadhoogte 

Een transport waarbij de vrachtwagen maximaal beladen is, ookwel FTL. 

Vloeistof dat aan het bloed wordt toegevoegd ter voorkoming van stolling. 

Discontinu; bijvoorbeeld bij serieproductie. 

De herhaling van een proces of cyclus door met behulp van afhankelijke 

variabelen te komen tot een verbetering van een situatie of berekening. 

Het ijken van de schaalverdeling van de dialysemachine. 

De plaats van het klantenorder-ontkoppelpunt, [3], bepaalt hierbij hoe diep 

een klantenorder binnendringt in de goederenstroom. Het scheidt de door 

orders gestuurde activiteiten en de door voorspelling gestuurde activiteiten . 

In het algemeen zal het ontkoppelpunt samenvallen met een 

hoofdvoorraadpunt; rechts ervan (consument zijde) liggen in principe geen 

voorraden, links ervan (producent zijde) als dat economisch verantwoord is. 

Een transport waarbij de vrachtwagen ruim onder de maximale capaciteit 

beladen is, ookwel L TL. 

Het intern transport en alle fysieke handelingen met betrekking tot de opslag 

van producten en materialen. 

De tijd tussen het plaatsen van 2 orders; de tijd dat een ordercyclus duurt. 

Kindergeneeskunde, leer der kinderziekten . 

Komt overeen met het begrip 'inkoop'. 

Een kunstmatige en operatief aangebrachte verbinding in de arm tussen een 

arterieel (zuurstofrijk) bloedvat en een veneus (zuurstofarm) bloedvat, 
waardoor het bloedvat groeit en de wand steviger wordt. Niet de slagaders 

maar de shunt kan nu eenvoudiger en vaker geprikt worden 

Op voorspellingen en kans gebaseerd. 

Sterilisatie door gebruik van stoom. Wordt evenals ETO sterilisatie toegepast 

bij bloedlijnen, naalden, filters en dergelijke. Stoom gesteriliseerde producten 

zijn veel patient- en milieuvriendelijker dan ETO gesteriliseerde producten. 

Voorraad die naast de reguliere cyclusvoorraad wordt aangehouden voor het 

opvangen van onzekerheid in de toelevering of in de afname van producten . 

Aderlijk (naar het hart toe), zuurstofarm bloed. 

Tranportmiddel: trein, schip, vrachtwagen, vliegtuig . 

De totale hoeveelheid voorraad die in een opslagpunt wordt aangehouden . 
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