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Abstract 

"Healthcare distribution concept for the future" 

Under the assignment of Halec/Deloitte &Touche a logistical research has been conducted with 

the aim to improve the external logistics of healthcare institutions. Demands and limitations for 

the new concepts have been made specific through an analysis of the i;urrent situation. An 

improved system was determined through the use of a specially developed cost model. Within this 

system, three integral logistical concepts were developed that all lead to cost reductions and 

qualitative improvements. 
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Resume 

This resume describes all the activities that were carried out during the research project 

"Healthcare distribution concept for the future". 

Occasion and introduction 

The principal of the research is the consultancy agency Halec (Haarlem Logistic and Economical 

Advisory centre). Halec is a commercial agency that is specialised in logistic and quality advisory 

projects and it has strong ties with Deloitte&Touche. The consultancy projects of Halec are ,41#1 /Jl 

executed by advisors who are supported by students. This formula offers students the opportunity ~ -/ p 
to gain experience in the work field of consultancy and to put the knowledge picked up during ~ 6~11,l µ 
schooling into practice. Ji~~ 
The current project is considered by Halec as research-project. At the end of 1996 Halec initiated / 

the start of a logistic research project among healthcare institutions in the northern part of The 

Netherlands. This research was conducted by two students of the Eindhoven University of 

Technology (TUE) and it was given the title "Healthcare distribution concept for the future". It 

was chosen deliberately to focus the research on the external logistics of healthcare institutions. 

Past advisory projects of Halec in the healthcare sector made it obvious that until now there had 

hardly been any attention to external logistics. 

Figure 1: Saving possibilities in the links of the chain from supplier to institution 

After briefly considering the current external logistic situation it appeared that there are numerous 

possibilities to save expenses. Actually, in every link of the supply chain (the chain from supplier 

to healthcare institution) savings appear to be possible. 
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Defining 

In this research the following definition of the rather widely defined term 'external logistics' is 

used: 

"The external logistics contains the flow of goods and its accompanying flow of information 

between the participating institutions and the suppliers. " 

The project considers the stretch from the need patterns that arouse from the internal logistics 

from the institutions to the gate of the suppliers. Within this external logistical chain the main 

emphasis is on the activity ' transport'. 

Attention is directed on the several alternative methods to combine and collect the transport of 

goods from the suppliers to the healthcare institutions. The results and consequences of these 

alternatives are taken into consideration and the conditions are made explicit. 

The research is conducted with the co-operation of the following four healthcare institutions in the 

North of The Netherlands: 

• St. Lucas Hospital in Winschoten (one location); 

• Coevorden-Hardenberg Regional hospital Foundation (three locations in Coevorden and 

Harden berg); 

• Delfzicht Hospital in Delfzijl (one location); 

• GGz Groningen Foundation (three locations in Zuidlaren, Wagenborgen and Groningen). 

The healthcare institutions purchase a huge amount of all kinds of articles and therefore only the 

significant group of articles is considered in this research. The table below gives a survey of the 

article groups that are considered in the research. 

Table 1: Selected article groups (denomination according to the NZi bookkeepingscheme) 

$ij~ijijf ~!i:i:@#ffif ) > .. 

· Artificial surgical means; 
· Chemicals and allergy tests; 
· General printing; 
· Grocery articles; 
· Bandage-cotton-stickers; 
· Needles and injectors; 
· Office articles-Cartridges; 
· X-ray-developer; 
· Stitching material; 
· Electrical articles and lightning; 
· Cleaning articles; 
· Catheters, drains and tubes; 
· Diet articles; 

The article group "medication" has been left out of the research on purpose because it evokes too 

much controversy and dispute. Beside it the purchase of medication has been strictly separated 

from the other purchases and therefore it is considered as a special flow of goods. Some other 

article groups are left out for different reasons. 
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Problem definition 

The following problem definition has been stated: 

"In spite of the increased attention for logistics the supply (external) logistics of the healthc7re 

institutions have been strongly und~ osed. The main focus of the attention was on the internal 

logistics. To reach an optimal logistic performance it is necessary that both the internal and 

external logistics are optimised. Improvement of the external logistics of the participating 

institutions can lead to optimisations ~ of the procedures as well as mi=ihe sirk-6} the 

costs. The improved situation will be put to the test with the following hypotheses: 

• With the use of certain presumptions it is determined that in the cu"ent situation 1.5 million 

kilometres a year are driven. In the new concepts a reduction of at least 10% on the amount of 

driven kilometres is made. 

• At the moment 160 deliveries a week are made at the address of the four healthcare 

institutions. In the new situation this amount will be reduced significantly. 

• In the current situation the four institutions purchase goods worth 20 million guilders a year. 

With the new concepts it is possible to obtain at least 1% more favourable price conditions. 

• The new concepts lead to a significant reduction of the administrative and bookkeeping 

activities in the institutions. " 

The research has the following objectives: 

• offer a mirror or reference point for the four participating institutions; 

• produce the possible savings if the distribution of goods from the suppliers to the institutions is 

combined; 

• conformation of the new concepts to the demands as stated in the hypotheses in the problem 

definition; 

• test the SYMLAD® -method in a distribution and research surrounding. 

Approach to the problem 

To reach the objectives of the research certain steps had to be taken. With Halec it was agreed to 

use the SYMLAD®-method to structure the research and the steps that have to be taken and at the 

same time test the method in a distribution and research surrounding. The SYMLAD® -method is 

used by Halec in all its projects. With some minor adjustments this method seemed well capable 

of supporting the current project. The figure below presents the SYMLAD®-method. 
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Logistic Structu~ Project eucuooa 
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Figure 2: SYMLAD'~ 

By completing the first four steps of the method, demands and limiting conditions are revealed to 

which the new concepts should meet. At the end of the "Quick scan" stage three logistic basic 

structures are presented which are based on the demands and limited conditions. These structures 

are further developed and complemented with control concepts in the "Advisory" stage. 

The completion of the first four steps of the SYMLAD® -method makes several aspects explicit. 

The first step "Objectives and Management'' clearly reveals that the healthcare institutions are 

explicitly stating their focus on logistic management. This aspect confirms the need for this 

research. 

The step "Surroundings and Markets" makes it obvious that the influences of the surroundings are 

strongly affected by the measures of the public authorities concerning healthcare. Besides this 

environmental legislation, the power of the suppliers and the ending of the interest-deduction 

settlement are considered to be important influential aspects as well. The "Markets" present 

demands as sufficient division stocks, a high supply pace and reliability of the supply process. 

The step "Products" results in demands and limiting conditions that proceed from the logistic 

requirements of the products. The products under consideration only demand cautious transport in 

the case of sterile articles or separate storing of chemical articles. Beside it some article groups 

are mentioned because of their volume/value ratio. Examples of these groups are incontinence 

material (large volume and relative low value) and surgical artificial means (low volume and high 

value). 
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The last step "Processes" gives a description of the different activities and processes that are 

carried out concerning logistics. Part of this step are descriptions of the processes that can be 

divided into the categories input, inventory (stocks) and transport. Important aspects that result 

from these descriptions are: 

• the relatively large number of subsequent deliveries; 

• the suppliers are in general located in or close to the 'Randstad'; 

• the division stocks are already written off in the stock registration. A consequence is that there 

isn't a clear picture about the inventory level and the costs involved; 

• the distinction in "internal" internal transport and "external" internal transport. The last type of 

transport is specifically of interest to the GGz and Coevorden-Hardenberg Regional hospital. 

Figure 3: Geographic spread of the suppliers 

If, to conclude, the differences between the four participants are taken into consideration two 

points become obvious: 

• Resulting from the type of healthcare that the GGz (mental institutions) provides it appears that 

the purchased assortment has a different composition (ratio) compared to that of the three other 

participants (hospitals).The type of articles that are purchased are rather similar but the stress 

in case of the GGz is on food articles and in case of the hospitals on medical articles. 

• If transport is taken into consideration it appears that the GGz and Coevorden-Hardenberg 

Regional hospital use rather a lot "external" internal transport. This results in additional 

demands for the concepts that have to be developed. 

This last part, the description of the differences between the participants, concludes the first four 

steps of the SYMLAD®-method. The demands and limiting conditions that result from data 

acquired through the steps of the method are used for the development and selection of the basic 

structures. 
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Basic structures 

After a selection process three basic structures appeared to be best suitable: 

©--0 ©--0 

Figure 4: The selected basic structures (L=Supplier; Z=lnstitution; DC=Distribution Centre) 

The basic structures describe the physical flow of goods from the supplier to the institutions. In all 

three structures a DC is used to combine the separate flows from the suppliers to the participants. 

The difference between structure I and II is formed by the way that the goods are transported from 

DC to the institutions. In structure I the healthcare institutions are provisioned by separate 

transports from the DC. In structure II the goods are delivered by a route which comes along 

several institutions. Structure IV uses the same method of provisioning the institutions as structure 

II. The difference between structure II and structure IV is that the goods in structure IV are 

collected at the suppliers. 

Not only do the three selected structures change the flow of goods between the supplier and the 

institutions but they also change the power structure between the two parties. All three structures 

imply that the position of the healthcare institutions improves. But the fact remains that the co

operation of the suppliers is necessary to realise the concepts. 

The selection of the three basic structures concludes the 'Quick scan', first part of the research. In 

the second stage of the research, the 'Advisory' stage, logistic concepts are developed by using 

the three structures as basis. 

Cost model 

It is possible to develop logistical concepts within different systems (surroundings). These 

systems influence the performance and the appearance of the concepts. Before developing 

logistical concepts it is necessary to determine an improved system. Therefore it is necessary to 

identify the parameters that build up the systems and determine the cost factors of the logistical 

concepts. The latter is done by analysing the parameters and the external logistics and the result of 

this analysis is shown in Table 2. 
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Table 2: Cost factors 

a ouseo ens ons 
personnel of warehouse 
square feet of warehouse 
Purchase department of institutions 
purchasers 
External 'Internal' transport 
external internal transport costs 
Economical Administrative Service 
costs of personnel 
Inventory costs at the Institutions 
regular inventory costs 

os o nspo n pro uc pnce 
costs of transport for the supplier based on driven kilometers 

o pie up nspo 
costs of transport to pick up stores at the suppliers 
Cost of DC 
costs of personnel 
cost of renting storage space (square feet) 
costs of inventOf'/ 
Central Administrative Service 
purchasers 
cost of automation (hardware and software) 
invoice processing 
Costs of delivering transport 
cost of transport to deliver the goods at the institutions 

The parameters that build up the systems are identified by analysing the different links of the 

external logistic chain. Parameters are identified for every link of the chain and are shown in the 

table bellow. 

Table 3: Parts of basic structure 

::suppuers 

Transport supplier> DC 
DC 

Transport DC > institutions 
Institutions 

Administrative processing 

Num..,.,. or suppuers 
Invoice frequency 
Frequency of supply from the suppliers to the DC 
DC location (close to the supplier or to the institutions) 
Function of DC (storage and trans-shipment or solely trans-shipment 
Frequency of supply from the DC to the institutions 
Number of participating institutions 
Standardization of the assortment 
Supply method (in central warehouse or at the departments) 
Central invoice processing (DC-level , present or not-present) 
Central purchasing (DC-level , present or not-present) 
Central ordering (DC-level, present or not-present) 

Every single parameter has an influence on one or more cost factors. For developing an improved 

system it is necessary to determine the influence of certain parameters on the performance. At this 

moment costs are considered to be the most important performance criterion. Within the 

limitations of this research it is not possible to determine the influence of all the parameters on the 

performance. Therefore a selection has to be made between parameters that are going to be varied 

and parameters that are given a fixed value. The selection is made on the basis of the following 

three criteria: 

• the parameter should influence a large number of cost factors; 

• does the parameter influence the largest cost factors of the current situation (transport costs 

and personal costs); 

• the measure to which the parameters connect to the purpose of the research. 
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After evaluating all parameters it appeared that the following four parameters fit the criteria best: 

• the measure of standardisation of the assortment which is considered the same as reduction of 

suppliers; 

• the frequency of supply between suppliers and the DC; 

• the frequency of supply between the DC and the institutions; 

• the location of the DC. 

The influence of these four parameters on the performance is tested by varying just one single 

parameter at the same time compared to a standard system ( a system is build up by the identified 

parameters). The standard system is build up by parameter values in such a way that this creates a 

situation that has much resemblance with the current situation. This is done on purpose to show 

the healthcare institutions that it might be possible to improve the performance with only some 

minor adjustments. The performance of this new system is compared to the performance of the 

standard system. As mentioned before, the costs are considered to be the main performance 

criterion. Therefore the costs of the concepts in every system are calculated. Besides the costs 

several other performance evaluation points are used to asses the performance of every system. 

The following performance evaluation points are used: 

• costs; 

• necessary co-operation; 

• standardisation of the assortment; 

• reduction of the number of deliveries at the institutions; 

• supply performance; 

• inventory reduction; 

• flexibility. 

By consequently changing the value of only one parameter compared to the standard system, it is 

possible to establish the true influence of a parameter on the performance (costs). After carrying 

out these steps it became obvious that the following parameter values lead to the best 

performance: 

• a completely standardised assortment; 

• a monthly frequency of supply from the suppliers to the DC; 

• a weekly frequency of supply from the DC to the institutions. 

An improved system is formed by using these three parameter values at the same time. The 

thought is that this must lead to at least the same performance or an even better performance. 
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Improved system 

First of all an overview of the costs of this improved system compared to the other systems is 

given in Table 4. From this overview it becomes obvious that this improved system does indeed 

lead to the best performance when costs are considered as the main criterion. 

Table 4: Overview of costs 

• 1 • , ; I I . ;i; I I ;f; I I . , ; I I . ;i; 11 , ; I I 

Within this improved system the three concepts are going to be developed using the assumptions 

made by the parameter values of the system and the basic structures. First of all a description is 

given of physical flow of goods. After this description the basic structures are complemented by 

control concepts. 

Figure 5 visualises the flow of goods that applies to the concepts which are developed under the 

improved situation. 

ril- I =w.~ Ir I '""'' '" l-'\7-I '"""' H ~""' H ,..,. 0"1 

Figure 5: Physical flow of goods 

For each basic structure a control concept is developed. The basis of this designing process is 

formed by SYMLAD® 's 'two level method'. This method subscribes a separation of the financial

administrative control and the physical control. The further design of the control concept is done 

by determining what has to be controlled and the demands that the basic structure and the system 

puts on the control concepts. This process has led to two slightly different control concept, one 

that applies to basic structures I and II and one that applies to structure IV. 

The three logistical concepts that are formed by combining the basic structures with the control 

concepts have several advantages and disadvantages. Some of these apply to all three concepts 

others only apply to one of the three concepts. 
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Table 5: Physical advantages and disadvantages of the logistical concepts under the improved system 

Physical • By combining the separate flows of goods 
frorr, the suppliers in the DC the number of 
deli,:eries at the institutions is drastically 
reduced. There the reduced number of 
suppliers combine their transports as well 
(because of the reduction in the number of 
locations that have to be provisioned) the 
number of delivery moments at the DC also 
reduces compared to the current situation. 

• The new concepts will lead to a reduction in 
the number of kilometres that are driven 
which also has an effect on the cost of 
transport . 

• The •external" internal transport between the 
separate locations of an institution will be 
reduced because the concepts provision 
every single location. 

• The central warehouse in a institution has for 
the larger part been eliminated . This means 
that the employees of the institutions cannot 
collect an article from the stock in the central 
warehouse like they can in the current 
situation. 

• At the moment the institutions are 
participating in one of the new concepts it i& 
rather hard for them to return to the old 
situation. Especially when for example the 
former warehouse space has been used 
alternatively. 

• A part of the external transport falls under 
the responsibility of the healthcare 
institutions. 

Table 6: Administrative advantages and disadvantages of the logistical concepts under the improved system 

Administrative 

Conclusions 

••••••••••• ··· •···❖❖• ;. !J~Jmiiji.i? ::; ::·· 
• The combining of separate contracts provides 

the healthcare institutions with a 
consolidated negotiation position compared 
to the suppliers. This can lead to sharper 
price conditions within the contracts. 

• The number of invoices that is received by 
the institutions will be reduced drastically to 
one a month. The number of invoice lines will 
rise because the invoice concerns all the 
used articles which are part of the concept 
during a month. 

• The administrative part of the flow of goods 
is almost completely automatized. A 
consequence of this is that the paperflow 
has been reduced and that all data are saved 
systematically and are easy to manipulate. 
Therefore a lot of tasks don't have to be 
executed by employees but are done 
automatically . 

• The external concepts put conditions to the 
organisation of the internal logistics. In other 
words, the internal logistics has to be 
organised in a certain way so that it is 
possible to realise an interface with the 
external logistic. 

• The term of payment on the invoice that the 
institutions receive from the DC is shorter 
than the term of payment the invoice of the 
suppliers provides. This leaves little 
opportunities for the institutions to postpone 
the payment. 

At first the research was restricted to develop some improved external logistical concepts. But it 

appeared not possible to separate the internal logistics from the external logistics. This has led to 

the development of several integral logistic concepts because the internal logistics of the 

healthcare institutions are implemented in the external logistic concepts. 

The standard situation has much resemblance with the current situation. It differs from the current 

situation because a DC, central invoice processing and central ordering is used. These 'minor' 

changes already lead to impressive cost reductions. This justifies the conclusion that by creating a 
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system that can be realised on the short term and which demands minor adaptations from the 

participants, rewarding cost savings can be made. 

Developing logistical concepts under the improved system will lead to the largest cost savings. To 

realise this concepts it is necessary to change the frequency of supply between the supplier and the 

DC from once a week to once a month and to standardise the assortment completely. The three 

concepts that are developed by using basic structures I, II and IV as basis show hardly any 

differences in total costs. Therefore qualitative arguments are decisive when it comes to making a 

choice among the three. Logically and practically a combination of basic structure I and II seems 

to be most reasonable. 

On forehand it was assumed that the location of the DC was determined only by the number of 

suppliers and participating institutions. But it appeared that the frequency of supply between 

supplier and DC and between DC and institutions also has an influence. 

It should be considered that the calculated cost reductions are for the larger part caused by the 

lessened costs of transport for the suppliers. To tum this cost reduction for the suppliers into 

financial benefits for the institutions, it is necessary that the institutions negotiate well. 

In the new concepts the institutions become responsible for a part of the external logistics. The 

institutions can choose to do these logistic activities themselves or they can buy them. If they 

choose to do the former, they should realise that this will take serious investments. 

SYMLAD® -model 

A side objective of this research was the evaluation and testing of Halec ' s SYMLAD®-method in 

a distribution and research surrounding. The method appears, after some minor adjustments, 

suitable for supporting a distribution research project. The adjustments consisted of leaving out 

the realisation stage and the development of more than one alternative. In the original version of 

the method one alternative is chosen at an early stage (" Quick scan") to be developed further in 

the "Advisory" stage. In this research-project the method was adjusted to make the development 

of more than one alternative possible. 
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uitvoering van het project. 
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Laarhoven willen wij bedanken voor de tijd en moeite die hij heeft willen nemen om dee! uit te 

maken van onze beoordelingscomrnissie. 
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streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg en de beer Krol van de stichting GGz Groningen. Wij 

willen hen bedanken voor de goede medewerking, de geboden faciliteiten en hun kritische 

houding. 

De auteurs, Ruben Mannien en Brian Golsteijn 

Persoonlijk voorwoord van Ruben Mannien 

Via het relatie netwerk van Brian ben ik in contact gekomen met Halec. Joop de Jong, de directeur 

van Halec, heeft voor Brian en mijzelf de mogelijkheid gecreeerd om een gezamenlijke 

afstudeeropdracht uit te voeren. Hierbij maakt Halec gebruik van een unieke formule waarbij 
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Het meest heb ik geleerd in de acquisitie fase. Maar ook de omgang gedurende alle fasen van het 
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project. Daarnaast wil ik mijn familie bedanken voor hun steun en inbreng alsmede alle andere 
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project. 
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Mijn persoonlijke voorwoord wil ik beginnen met het bedanken van de mensen die mij het 

afgelopen jaar door dik en dun gesteund hebben. Hun aandacht en steun heeft mij de kracht 
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die ondanks de problemen van het afgelopen half jaar mij zijn blijven steunen. Vee! sterkte!! 

Daarnaast wil ik Sandor bedanken die mij, ondanks dat ie me steeds van mijn werk hield, toch 

telkens de broodnodige ontspanning heeft gegeven. Uiteraard wil ik Ruben bedanken. Ruben, 

heel, heel erg bedankt voor de goede, prettige samenwerking en je extra inzet op bepaalde 

momenten!!! We wisten van te voren dat we het konden!! Bedankt! 

Tot slot wil ik Halec bedanken voor de mogelijkheid om na mijn stage ook mijn afstudeerproject 

bij hen uit te voeren. 1k denk dat ik, mede door de grote genoten vrijheid, veel heb kunnen leren in 

de afgelopen perioden! Bedankt voor de goede samenwerking! 

Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" xv 



HALEC 

Inhoudsopgave 

Inleiding ............................................................................................................................................ 1 

SECTIE I 'Onderzoeksbeschrijving' ............................................................................................. 3 

1. Probleemomschrijving ................................................................................................................ 4 

1.1 Introductie en aanleiding onderzoek ............................................................................... 4 

1.2 Probleemanalyse ...................................................................... .... ................................... 5 

l .2.1 Korte beschrijving van de huidige situatie ............. ........................................ 5 

1.2.2 Besparingsmogelijkheden ............................................................................... 6 

1.2.3 Initiatieven in de branche ................................................................................ 8 

1.2.4 De problematiek in andere branches ............................................................... 8 

1.3 Probleemafbakening ....................................................................................................... 9 

1.4 Probleembeschrijving .................................................. .... ..... .................................. ...... 10 

1.5 Opdrachtformulering .................................................................................................... 11 

1.6 Doelstellingen ............................................................................................................... 11 

1.7 Afsluiting ...... .................................................... ....... .... ................................................. 11 

2. Model van aanpak ..................................................................................................................... 12 

2.1 Plan van aanpak ............................................................................................................ 12 

2.2 Projectaanpak: het SYMLAD® -model.. ............................................. ......... .................. 13 

2.3 Verschillen SYMLAD® -model en concrete aanpak ..................................................... 14 

2.4 Projectaanpak als leidraad voor hoofdstukindeling .............................................. .. ...... 16 

2.5 Afsluiting ........................................................................................... ........................... 16 

SECTIE II 'Quick scan' ................................................................................................................ 17 

3. Algemene beschrijving van de deelnemers ............................................................................. 18 

3.1 Werving en selectie ............................................................................................... .. ..... 18 

3.1.1 De werving .................................................................................................... 18 

3 .1.2 Overige activiteiten in de werving en selectie fase ........... ........................... 19 

3 .2 Beschrijving St. Lucas Ziekenhuis Winschoten ........................................................... 20 

3 .3 Beschrijving Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Groningen ................................ 21 

3 .4 Beschrijving Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg ............................... 22 

3.5 Beschrijving Delfzicht Ziekenhuis, Delfzijl .. ....... ........................................................ 23 

Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" XVI 



HALEC 

3 .6 Vergelijking van de deelnemers ........................................................................ ........... 23 

3 .6.1 Overeenkomsten tussen de drie algemene ziekenhuizen .. .... ..... ........ ........... 23 

3.6.2 Verschillen tussen de drie deelnemende ziekenhuizen ............. ................... 24 

3.6.3 Verschillen tussen de GGz en de drie ziekenhuizen .... ..... ............ .. .......... ... . 24 

3.6.4 Tot slot ........ ............................ ......... ................................................ .. ... .. ...... 25 

3. 7 Afsluiting .. .......... ........ ...... .... .......................... .... ... ........................................ ... .. .......... 25 

4. Uitgangspunten onderzoek a.h.v. gehanteerd model ............................................................. 26 

4.1 Stap 1: Doelstellingen en beleid ................................... .. ........................ ........ .............. 27 

4.2 Evaluatiecriteria voortvloeiend uit 'Doelstellingen en Beleid' .................................... 27 

4.3 Stap 2: Omgeving en markten ................................................................ .... .......... .... ..... 28 

4.4 Evaluatiecriteria voortvloeiend uit ' Omgeving en Markten' ................ ........... ............. 31 

4.5 Stap 3: Producten ......... ......... .... .................. .......... ........ ...... ................ .............. ............ 32 

4.6 Evaluatiecriteria voortvloeiend uit ' Producten' ........ ........ ... ......... ........ ..... .. ... ............. 33 

4.7 Stap 4: Processen .................................................. .................................. .......... ... ......... 33 

4.7. l Input .... ...... .. .. ....... ..................... ....... ....... .......... ... .... ... ....... ..... ............ .. ........ 34 

4.7.2 Voorraadpunten .. .. ... ....... ... ....... ............ ...... ....... .. ... .......... ............. .... ........... 35 

4.7.3 Transport ................... ....................... ........ .......................... ........................... 36 

4.8 Evaluatiecriteria voortvloeiend uit 'Processen' .... ........ ..... ..... .... ...................... ............ 38 

4.9 Verschillen tussen de participanten .............. .... .......... ....... ................................ ........... 38 

4.10 Afsluiting .... .... ............ ......................................................................... ............ ........... 39 

5. Basisstructuren .......................................................................................................................... 40 

5.1 Initiele groep basisstructuren .............. ............... .......... ... .... ... ...... ............ .......... ......... .. 40 

5 .2 Selectie basisstructuren ... ....... ...................... .............. ..... ... ............................... ........... 41 

5.3 Beschrijving geselecteerde basisstructuren ..... ..... ......... ........ ... .......... ............. .. ........... 42 

5 .3 .1 Basisstructuur I .................................................................. ................. .......... 42 

5 .3 .2 Basisstructuur II ............................... .......... ........ ...... ................ .. .. ... ... ........... 43 

5 .3 .3 Basisstructuur rv .......................................... .. .............................................. 44 

5.4 Afsluiting en introductie "Adviesvorming"-fase ........ ....... ... ... .. .... .... .............. .... .. ....... 45 

Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" XVII 



HALEC 

SECTIE ill 'Adviesvorming' ....................................................................................................... 46 

6. Aanpak en ontwikkeling kostenmodel ..................................................................................... 47 

6.1 Ve.·schillen met de huidige situatie .......................... ...................... .... .......................... 48 

6.2 Aanpak ontwikkeling kostenmodel ...... ....... ........... ............ .............. .. ..... .... .... ........ ..... 49 

6.3 ldentificatie parameters m.b.t. onderdelen van de basisstructuren .. ... .... .... ............... ... 50 

6.4 Identificatie kostenfactoren m.b.t. onderdelen basisstructuren ..... ... .. .. ........................ 51 

6.5 Invloed van parameters op de kostenfactoren .......................... ...... ........... .............. ..... 52 

6.6 Selectie invloedrijkste parameters .................................................. .. ...... .. .................... 53 

6.6.1 De kosten van de huidige situatie ........................... .... ................... ..... .......... 53 

6.6.2 Scheiden van de parameters ....................... ... .. ................ ........ ...... ..... ........... 54 

6.6.3 Geselecteerde parameters: ' variabele parameters ' ....... ...................... .......... 54 

6.6.4 Constant te houden parameters .................................. .......................... ......... 56 

6. 7 Beoordelingspunten ............. ... ... ............. ... ..... .................... ..... .. ........... ............. ....... .... 59 

6.8 Afsluiting ................. .... ....... ... ... .. ... ..... ..... ... .. ..... .. ............. ........ ......................... .. ......... 60 

7. Evaluatie systeeminstellingen ................................................................................................... 62 

7.1 Aanpak ........... ..... ... .. .. .. ........ .... .... .. ....... ... .... ... ... ............................... ... .... ... ... ............... 62 

7 .2 Standaard-systeeminstelling ... .. ........ ... .. .... .............................. .... .... ........... .................. 62 

7 .2.1 Kostenanalyse standaard-systeeminstelling: .................... ............................. 63 

7 .2.2 Beoordelingspunten standaard-systeeminstelling .... ..... ...... .... ...................... 64 

7.3 Systeeminstelling I: Variatie parameter ' leverfrequentie van leveranciers aan DC' ... 64 

7 .3.1 Systeeminstelling Ia: Dagelijkse leveringen van de leveranciers a/h DC .... 65 

7.3 .2 Kostenanalyse systeeminstelling Ia .... ... .... ... .. .............................................. 66 

7 .3 .3 Beoordelingspunten systeeminstelling Ia ..... .......... ...... .. ..... .............. ... ..... ... 66 

7 .3 .4 Systeeminstelling lb: Maandelijkse leveringen van de leveranciers a/h DC 67 

7 .3 .5 Kostenanalyse systeeminstelling lb .............. ................ ........ ................ ....... . 67 

7.3 .6 Beoordelingspunten systeeminstelling lb ..... ............... ...... ................ .. ......... 68 

7.4 Systeeminstelling II: Variatie parameter ' leverfrequentie v/h DC aid instellingen' .... 69 

7.4.1 Kostenanalyse systeeminstelling II ........ ................................. .......... ............ 69 

7.4.2 Beoordelingspunten systeeminstelling 11 ........... ..... ..................... ..... ............ 70 

7 .5 Systeeminstelling ill: Variatie parameter ' standaardisatie van artikelassortiment' ..... 71 

7.5. l Kostenanalyse systeeminstelling ill ..... ... ......................... .............. .... ... ....... 71 

7 .5 .2 Beoordelingspunten systeeminstelling III ... .. ....... ..... ... .. ..... ..... .... ........ .... ..... 72 

7.6 Analyse van de verschillende systeeminstellingen ....... ...... ..... .................. ....... .. ... ... .... 73 

Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" XVIII 



HALEC 

7.7 Uitgebreide beschrijving verbeterde systeeminstelling .......... ...................................... 74 

7.7.l Verbeterde systeeminstelling, de parameter-instellingen ............................. 74 

7.8 Kosten van de verbeterde systeemi11stelling ................................................................. 74 

7 .8.1 Kostenanalyse verbeterde systeeminstelling .................... ................ ............ 75 

7.8.2 Beoordelingspunten verbeterde systeeminstelling ... ... .. .......... ..................... 77 

7 .9 Afsluiting ...................................................................................................................... 77 

8. Fysieke invulling besturingsconcepten .................................................................................... 78 

8.1 Uitgangspunten verbeterde systeeminstelling ..... .......... ................ .. ..... .......... .............. 78 

8.2 Beschrijving fysieke goederenstromen ......................................................................... 79 

8.2. l Transport van leverancier naar DC ..... ....... .. .... .............. .................... ........... 80 

8.2.2 Ontvangst, ops lag en uitgifte van goederen in het DC ............... ... ... .. .. .. ...... 80 

8.2.3 Transport van DC naar instellingen ................................................ ..... .. ....... 81 

8.3 Voor- en nadelen van de fysieke invulling van de verbeterde systeeminstelling ......... 81 

8.3. l Algemene fysieke voor- en nadelen .. ................................... .. .. .... ...... ........... 81 

8.3.2 De voor- en nadelen met betrekking tot de basisstructuren ....... ................... 83 

8.4 Afsluiting ............ ....... ........ .... .... ... .................. ................ ................... ... .................... .... 83 

9. Procedurele invulling besturingsconcepten ............................................................................ 84 

9 .1 Besturingsconcepten ..................................................................................................... 84 

9.2 De logistieke besturingsplaat ........................................................................................ 87 

9.2.1 Afsluiten contracten ..... ................ ................................................................. 87 

9.2.2 Prognoses ..... ...... ..................... ............................ ....... ........................... ........ 87 

9.2.3 Harde bestellingen .. .... ... .............. ......... ...... .................... ....... ... ............. ....... 88 

9.2.4 Orderhandling ................. .. ......... ....................... ... ............... ........ ... .... .... ....... 88 

9.2.5 Voorraadadministratie ....... .................................... .......... .. .. ........... .............. 89 

9.2.6 Masterplan ............... .... .... ............................ ........ ......................................... 89 

9.2.7 Planning Picken/verpakken ........ ................................ ............ .......... ............. 90 

9.2.8 Distributieplanning .... .... .. ....... .. ......... ........ ....................... ........... ............ ..... 91 

9.2.9 Afroepen raamcontract ................ ..... ...... ... ................... ... ... .... ............. .... ... .. 91 

9.2. l O Bestellen niet-regulier. ... ....... ... ............. ... ... ..................... ... ........ ........ ........ 92 

9.3 De financieel administratieve plaat ... ................. ... ....... ................. .. ... ....... ............ .. ..... 92 

9.3 . l Factuurafhandeling ... ..... ... ....................................... ... ....... .... ...... ...... ......... .. 92 

9.4 Voor- en nadelen op het procedurele vlak ........ ...... ..... ........ ............................. .. .......... 93 

Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" XIX 



HALEC 

9.5 Tussentijdse bestellingen en spoedbestellingen ........................................................... 94 

9.5.1 Tussentijdse bestelling ...................... ... ..................................... .. .. ................ 94 

9.5.2 Spoedbestellingen ... ......... ...... .... ..... .............................. .... .... ........ ... ............. 95 

9 .6 Afsluiting .............................................................. ...... .................................................. 95 

10. Automatisering besturingsconcepten .................................................................................... 96 

I 0.1 Automatisering ............. ........ .. .. ..................... ............................................................. 96 

I 0, l. l Automatisering intern .......... ..... ........ ........ .... ............. .................. .. ............. 96 

10.1.2 Automatisering extern ......... ... ..................................................................... 96 

I 0.1.3 Communicatie ........ ........ .................... ... ... .............. ..... ....... ... .... ... ............... 97 

10.2 Factoren van invloed op keuze automatiseringssystemen ................. ... ...................... 98 

10.3 Voorzet systeem ............................................ ........ .... .... .............. ...................... .......... 98 

10.4 Afsluiting ................. ....... ............................................................................................ 99 

SECTIE IV 'Conclusies & Aanbevelingen' .............................................................................. 100 

11. Conclusies en aanbevelingen ................................................................................................ 101 

11 .1 Toetsing van de hypotheses .. ...... ....... .... ........ ... ...... ..................... ..... .. .. .................... 102 

11.2 Algemene conclusies .............. ... ............... ...... .... ... ..... ................ ........... ................... 103 

11.3 SYMLAD®-model ............................ .. ...................................................................... 106 

11.4 Aanbevelingen ............. ........ ................... ... .... ............. .. .................................... ........ 106 

Literatuurlijst .............................................................................................................................. 107 

De bijlagen van dit verslag zijn separaat ingebonden. 

Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" xx 



HALEC 

Lijst met figuren: 

Figuur 1.1: Ket en van leverancier t/m ontvanger ..... .. ...... ...... ........ ..... ... ... ......... ... ..... ... .......... ....... ........... ..... . 7 

Figuur 1.2: Ke!en van leverancier tlm ontvanger(JJ) .. ..... ......... ... .. ............ ........... .... ....... .. ... ...... .... .... .......... . JO 

Figuur 2.1: SYMLAD@ .. .... ... .... ....... .... ........... ............ ..... ..... ...... ...... .. .... ..... ... ..... ...... ....... ... ..... .. ..... ... .... .. .. ..... 14 

Figuur 2.2: Overgangverschil SYMLADg, en projectaanpak ............ ...... .... ..... ........ .. .... .. ..... ... .. ..... ... .. .... ..... . 15 

Figuur 2. 3: lndeling versiaglopzet project ...... ... .. ......... ..... ........... .... ................. .... ............. ..... ... .. ... .... ..... ... .. 16 

Figuur 4.1: Ontwikkelingsfase: "Quick scan " .................. .... ..... ......... ... ..... ..... .. ... .. ......... ... .... .. .. ....... .... .... .... 26 

Figuur 4.2: Doelsteilingen en beleid .. ... ........ ... ....... .. ..... .. ............... .. .... .. .. .... .. .. ..... ..... ..... .. ... ..... .. ...... .... ...... .. 27 

Figuur 4.3: Omgeving en markten .. .. ... ............ ... .. .... .. ...... ..... .. .. ................ ......... .... ............... .... ... ... .... ..... ..... 28 

Figuur 4.4: Producten ........... ..... .... ..... ...... .. .............. .. ....... ........ ................. .... ........ .... ...... ........... ... ....... .... .... 32 

Figuur 4. 5: Process en ................. .... ...... .......................... ... .... ... ............. ...... .. .. ...... ....... .. .. .... ...... ... ... ..... ........ 33 

Figuur 4. 6: Geograjische spreiding leveranciers van de zorginsteilingen .......... ...... .. ... ... ...... .... .... ...... ... ..... 35 

Figuur 4. 7:De ketens ... ...... ............. .. .. .... ..... .. ..... ... .. ... .. ........ ..... ... ... .. ..... ... ... .... ...... ... ...... ....... ...... ...... ..... ... .... 37 

Figuur 4.8: Huidige Jogistieke situatie .. ... ... ....... ...... ........ ...... ........ ........................ .. ... ...................... ... .......... 37 

Figuur 5.1: Ontwikkelingsfase: "Basisstructuur " ................ ......... ................ .... .................... ........ ...... ........... 40 

Figuur 5.2: De zeven initiele basisstructuren ......... ...... ... .... ........... ...... .. ... ....... .... ....... .... .. .... .... ....... .. ...... ... .. . 41 

Figuur 5.3: Basisstructuur I (L=Leverancier; Z=Zorginstelling; DC=Distributiecentrum) ... .......... .. .......... 42 

Figuur 5.4: Basisstructuur II (L=Leverancier; Z=Zorginstelling; DC=Distributiecentrum) ..... .. .... .... .... ..... 43 

Figuur 5.5: Basisstructuur IV (L=Leverancier; Z=Zorginstelling; DC=Distributiecentrum) ..... .... ............. . 44 

Figuur 6.1: Ontwikkelingsfase: "Besturingsconcept" ...... ... ... ................... ... .... ..... .... ... ... ....... .... ......... .......... 47 

Figuur 6.2: De drie geselecteerde basisstructuren. ... .. ..... ... ...... ... ... ........... ............... ... .... ..... ...... ... ..... .. .. ....... 48 

Figuur 8. 1: Fysieke goederenstroom van Jeverancier tot zorginsteJJing ........ ......... ......... .......... .. ............ .. .... 79 

Figuur 8.2: Locatie DC ... ... ..... ............... .. ............... ..... .... ........ ........ .......... ..... .. .... ... .... ...... .. .. ......... ... .. ... ....... 80 

Figuur 9.3: De drie geselecteerde basisstructuren. ...................... ....... ......... ... .... .. .... ...... ... ................... ...... ... 84 

Figuur 9.4: Besturingsconcept m.b.t. basisstructuur I en 11 ... .... .................. ... ..... .. ... ... ... .. ... ... ............... ... ... .. 86 

Figuur 9.5:Besturingsconcept m.b.t. basisstructuur IV. ..... ..... ... ......... .... ........ ..... ............... .. .. ...... ........ .. ....... 86 

Figuur 9.6: BesteJJingen ..... ........ ...... .. ... ............ ......... .. .... ... ........ .... .... .. ......... ....................... ... .......... .. ... .. .. ... 88 

Figuur 10.1: Automatiseringsonderdelen. ... ... .. ................... ....... .. ...... ........ ... ..... .. ..... ...... .. .... ...... .... ... .......... .. 96 

Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" XXI 



HALEC 

Inleiding 

Dit verslag schetst een beeld van de resultaten van het project: "Zorgdistributieconcept voor de 

toekomst". Dit project vormt het onderwerp van enerzijds een onderzoeksopdracht van een 

logistiek adviesbureau en anderzijds een afstudeeropdracht aan de Technische Universiteit 

Eindhoven (TUE). 

De opdracht is eind 1996 tot stand gekomen nadat Halec het initiatief nam om, naar aanleiding 

van eerdere ervaringen, een logistiek onderzoek te starten onder zorginstellingen in het noorden 

van Nederland. Het onderzoek is in eerste instantie specifiek gericht op het verbeteren van de 

exteme logistiek van de zorginstellingen. 

De onderzoeksopdracht is uiteindelijk uitgevoerd door twee afstudeerders van de faculteit 

Technische Bedrijfskunde (Technologie Management) van de TUE. Dit verslag vervult dan ook 

een dubbele functie. 

Het onderhavige verslag beschrijft de resultaten van het onderzoek dat na overleg met Halec aan 

de hand van het zogenaamde SYMLAD® -model is opgezet. Met Halec is afgesproken dat dit 

onderzoek gebruikt wordt om het model in een onderzoek en distributie situatie te testen. 

SYMLAD® is het 'huis'-model van Halec en geeft via een systematische stapsgewijze methode 

een leidraad voor de aanpak van logistieke adviesopdrachten. De stappen zoals die in het model 

zijn opgenomen zijn dan ook terug te vinden in de opbouw van het verslag. 

Het verslag is ingedeeld in een viertal secties die vrijwel parallel lopen met de fasen zoals die in 

het project doorlopen zijn. De eerste sectie beschrijft de aanleiding en aanpak van het project en 

bevat zaken als de probleemanalyse, de probleemafbakening en de probleemformulering. Aan de 

hand van een beschrijving van het SYMLAD®-model wordt de opzet van het verslag toegelicht. 

De 'Quick scan' vormt de tweede sectie. In deze sectie wordt allereerst aandacht besteed aan de 

opstartfase (werving deelnemers e.d.) van het project. Vervolgens worden naast de fysieke 

goederenstromen, de procedures, eisen, randvoorwaarden en omstandigheden die een rol spelen in 

de huidige situatie in kaart gebracht. De ' Quick scan' wordt afgesloten met het voorstellen van 

een drietal nieuwe logistieke grondvormen (de basisstructuren) waarin de loop van de fysieke 

goederenstromen in een toekomstige situatie wordt beschreven. 

Deze basisstructuren vormen het uitgangspunt van de derde sectie. Deze sectie beschrijft de 

' Adviesvorming' -fase, waarin de besturingsconcepten voor de geselecteerde basisstructuren 

worden ontwikkeld. Gecombineerd vormen de besturingsconcepten en de basisstructuren de 

logistieke concepten die wellicht in de toekomst toegepast kunnen gaan worden in de 

gezondheidszorg. 
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Het verslag en daannee tevens het onderzoek wordt uiteraard afgesloten met de conclusies en 

aanbevelingen. In deze laatste sectie worden de voorgestelde logistieke concepten geevalueerd en 

voorzien van commentaar in de vorm van voor- en nadelen. 

Deze vierde sectie sluit het onderzoek af en daarmee tevens onze afstudeeropdracht. Wij hopen 

dat de lezer(es) ondanks het conceptuele karakter van het onderzoek toch veel bruikbare 

informatie kan vinden in dit verslag. 

Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 2 



HALEC 

Korte inhoud: 

SECTIE I 
'Onderzoeksbeschrijving' 

conclusies 

aanbW.-gen 

ln deze eerste sectie worden de uitgangspunten en de aanleiding van het onderzoeksproject 

toegelicht. Tevens komen zaken als probleemomschrijving, doelstellingen, probleemstelling en 

projectaanpak aan de orde. 



HALEC 

1. Probleemomschrijving 

Dit hoofdstuk maakt deel uit van de eerste en inleidende sectie van dit verslag. In dit eerste 

hoof dstuk wordt aandacht be steed aan de achtergronden en uitgangspunten van het project. 

Uiteraard worden de aanleiding van het project, de probleemanalyse, de probleematbakening, de 

probleembeschrijving en de opdrachtformulering besproken. De eerste paragraaf start echter met 

het beschrijven van de aanleiding van het onderzoek. 

1.1 Introductie en aanleiding onderzoek 

1 alec (Haarlem Logistiek en Economisch Adviescentrum) is een commercieel adviesbureau dat 

gelieerd is aan Deloitte & Touche. Halec voert logistieke- en kwaliteitsprojecten uit en werkt 

hierbij met een speciale formule. De adviesprojecten worden uitgevoerd door de consultants van 

Halec welke ondersteund worden door studenten. Op deze wijze wordt aan studenten de 

mogelijkheid geboden ervaring op te doen in advieswerk en de tijdens de opleiding opgedane 

kennis in de praktijk toe te passen. 

Momenteel heeft Halec vijf fulltime consultants, een office manager en een parttime financieel

directeur in dienst. De directeur van Halec is tevens werkzaam als senior-consultant. De bedoeling 

is binnen een aantal jaren uit te groeien tot een omvangrijk en gespecialiseerd adviesbureau. Naast 

commerciele adviestrajecten neemt Halec ook dee! aan allerlei onderzoeksprojecten in 

samenwerking met onderwijsinstellingen. Het doe! hiervan voor Halec is te komen tot een 

verdieping van het eigen kennis niveau en het onderhouden en uitbreiden van het relatienetwerk. 

Het nu voorliggende project wordt door Halec aangerekend als een onderzoeksproject. Eind 1996 

heeft Halec het initiatief genomen om een logistiek onderzoek te starten onder de zorginstellingen 

in het noorden van Nederland. Het onderzoek heeft de titel "Zorgdistributieconcept voor de 

toekomst" meegekregen en richt zich op de exteme logistiek van zorginstellingen. Doordat het 

onderzoek uitgevoerd wordt door een tweetal studenten van de Technische Universiteit Eindhoven 

(TUE) vindt tegelijkertijd een ondersteuning vanuit de TUE voor dit project plaats. 

De reden om juist dit onderwerp aan een nader onderzoek te onderwerpen is tweeledig. Halec 

heeft reeds eerder adviesprojecten in de gezondheidszorg uitgevoerd. Deze projecten hadden met 

name betrekking op de inteme logistiek van zorginstellingen. Tijdens deze projecten kwam naar 

voren dat de aanvoerlogistiek van de zorginstellingen sterk onderbelicht bleef. Een 

herstructurering van de exteme logistiek zou het mogelijk moeten maken om verdere besparingen 

te realiseren op de gehele logistiek. De bestaande contacten van Halec in de gezondheidszorg 

SECTIE I: 'Onderzoeksbeschrijving' Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 4 



HALEC 
I 

bevestigden de behoefte aan een onderzoek naar de besparingsmogelijkheden op het gebied van de 

exteme logistiek. 

In samenwerking met de TUE is vervolgens nader inhoud gegeven aan het ::mderzoeksonderwerp. 

Besloten werd om een project op te starten dat de mogelijke concepten voor de aanvoer van 

goederen naar ziekenhuizen uitdiept. Met dit onderzoek wordt ingespeeld op een behoefte die 

reeds leeft bij bepaalde zorginstellingen en waarvan de verwachting is dat deze zich in de 

toekomst verder zal uitbreiden. 

1.2 Probleemanalyse 

Deze paragraaf beschrijft in een aantal subparagrafen de probleemanalyse die aan de basis van het 

onderzoek ligt. 

1.2.1 Korte beschrijving van de huidige situatie 

Ingegeven door de overheidsintenties om de gezondheidszorg bedrijfsmatiger op te zetten, zijn 

veel zorginstellingen in Nederland in toenemende mate bezig om hun bedrijfsprocessen te 

optimaliseren. Grofweg zijn de bedrijfsprocessen op te delen in patientgebonden processen, 

oftewel het primaire proces, en ondersteunende processen. De laatste jaren wordt meer en meer 

gestreefd te komen tot besparingen op de ondersteunende processen. Dit omdat de mate waarin 

besparingen op het primaire proces doorgevoerd kunnen worden, sterk gereduceerd is. Een van de 

ondersteunende processen waar middels optimalisatie besparingen gerealiseerd kunnen warden, is 

de logistiek. Om logistieke kosten te reduceren dient zowel naar de inteme als de exteme logistiek 

gekeken te warden. 

Door middel van verscheidene herstructureringsprojecten, onder andere uitgevoerd door Halec, is 

er de afgelopen jaren aandacht besteed aan de inteme logistiek van zorginstellingen. Hierbij is de 

exteme logistiek, de aanvoerlogistiek, onderbelicht gebleven. Echter, de inteme logistiek en 

exteme logistiek zijn afhankelijk en bei"nvloeden elkaar, dat wil zeggen een niet optimale exteme 

logistiek beperkt het positieve effect van de geoptimaliseerde inteme logistiek (literatuurlijst 

nr.24). 

Tot op heden heeft de aandacht voor de exteme logistiek zich beperkt tot het verminderen van het 

aantal leveranciers en het inperken van het assortiment. Op dit moment heeft een gemiddeld 

ziekenhuis zo'n 700 leveranciers. Ondanks het feit dater begonnen is met het verbeteren van de 

huidige situatie op bovenstaande punten, blijkt er in veel gevallen nog een lange weg te gaan. Met 

name de verschillende gebruikers van de artikelen staan een grootschalige inperking van het 

assortiment en het leveranciersbestand in de weg (literatuurlijst nr.30). 
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De aanvoer van goederen vanaf de leveranciers naar de ziekenhuizen toe, geschiedt veelal op 

individuele basis. Oat wil zeggen, elke leverancier komt bij elk ziekenhuis aan de poort om zijn 

goederen af te leveren. Veelal gaat het om een beperkte hoeveelheid goederen die wordt 

afgeleverd, zeker ten opzichte van het laadvermogen van een voertuig. 

Enerzijds betekent dit dat het transport van de leveranciers naar de zorginstellingen toe niet 

efficient ingericht is. Door het individueel bevoorraden van de instellingen worden er veel 

ritkilometers gemaakt en blijft de beladingsgraad van de voertuigen beperkt. Dit komt tot uiting in 

de transportkosten die wellicht verlaagd kunnen worden door het transport anders in te richten. 

Anderzijds heeft de huidige inrichting van het transport tot gevolg dat voor elke levering, die 

redelijk onregelmatig en op onvoorspelbare tijdstippen plaatsvinden, een personeelslid van het 

magazijn zijn werkzaamheden moet onderbreken. Dit maakt het moeilijk de werkzaamheden in 

het magazijn goed te plannen en het zorgt voor veel pieken in de werkbelasting. 

Daarnaast heeft het tot gevolg dat er veel verschillende vrachtwagens op de terreinen van de 

ziekenhuizen komen. Deze terreinen zijn vaak beperkt van omvang en door hun ligging in het 

midden van een stad of woonwijk lastig bereikbaar voor vrachtverkeer. Een laatste gevolg van de 

vele leveringen op een dag is dat het een veelheid aan administratief werk met zich meebrengt. 

1.2.2 Besparingsmogelijkheden 

Zoals uit bovenstaande beschrijving valt af te leiden, lijken er binnen de exteme logistiek op een 

aantal gebieden besparingen te behalen. Oat de besparingen op een aantal van deze gebieden niet 

gering zijn, blijkt al uit het volgende simpele rekenvoorbeeld. Zorginstellingen in Nederland 

besteden per jaar ongeveer drie miljard gulden aan materiele inkopen. Op het moment dat 

inkopers op een bepaalde manier I% goedkoper kunnen inkopen, dan wordt een jaarlijkse 

besparing van 30 miljoen bereikt. Dit bedrag komt overeen met bet jaarlijks budget van een klein 

ziekenhuis (literatuurlijst nr. 22). Goedkoper inkopen kan op een aantal manieren worden 

gerealiseerd en is slechts een methode die leidt tot besparingen in de exteme logistiek. 

Additionele besparingen kunnen behaald worden als gekeken wordt naar de verschillende 

schakels van de logistieke keten. In elk van de schakels van de keten lijken besparingen mogelijk. 

Opslag, overslag en transport vormen de drie kemactiviteiten die kunnen plaatsvinden in elk van 

de verschillende schakels van leverancier tot en met ontvanger. 
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Figuur I. I: Keten van /everancier t/m ontvanger 

Mogelijke besparingen bi} de leverancier 

De leverancier 'Vormt de eerste schakel in de keten. V oor de zorginstellingen zijn hier op een 

aantal punten besparingen te realiseren: 

• mantelcontracten, door de losse contracten van de deelnemers bij een leverancier onder te 

brengen in een contract; 

• standaardisatie van producten, de bij de verschillende instellingen gebruikte artikelen 

standaardiseren; 

• bundeling van bestellingen, het combineren van bestellingen van de verschillende deelnemers 

waardoor een groter aflevervolume ontstaat; 

• reductie van het aantal facturen, doordat met de leveranciers wordt afgesproken dat zij niet 

voor elke levering een factuur sturen maar dit periodiek doen. 

Mogelijke besparingen op het transport 

Transport vormt de schakel tussen de leverancier en de ontvanger. Ook in deze schakel zijn op 

verschillende punten besparingen te realiseren: 

• verhogen van de bezettingsgraad van vrachtwagens, door verschillende ladingen te 

combineren; 

• reductie van het aantal gereden kilometers, door combinatie van leveringen; 

• reductie van het aantal afleveradressen, door het oprichten van een centraal afleverpunt. 

Mogelijke besparingen bi} de ontvanger 

De ontvanger vormt de laatste schakel in de keten. De maatregelen die de deelnemers hier kunnen 

nemen om besparingen te realiseren zijn divers van aard: 

• reductie handling, door het aantal leveringen te verminderen wordt het werk minder 

onderbroken; 

• reductie van het aantal leveranciers, door pakketvorming na te streven; 

• bestelfrequenties optimaliseren, door afweging te maken tussen de bestelkosten en de 

voorraadkosten; 

• informatiesysteem optimaliseren, door een betere registratie van de aanwezige producten is het 

mogelijk een betere behoefte bepaling vast te stellen. 
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Moge/ijke besparingen op de voorraden 

Voorraden komen voor in alle schakels van de keten. Sommige van de bij de schakels genoemde 

besparingsmogelijkheden hebben een effect op het voorraadniveau in die schakel. Daamaast zijn 

er nog eens een aantal integrate maatregelen te nemen die effect hebben op de gehele keten: 

• reductie van de voorraad in de keten, door centralisatie van bulkvoorraden; 

• standaardisatie van het productenpakket ter verlaging van de voorraden; 

• reductie van voorraad in de keten door rechtstreeks op de afdelingen af te leveren. 

Een aantal van de hierboven beschreven besparingsmogelijkheden kunnen door de instellingen 

individueel worden doorgevoerd. Een aantal andere besparingen daarentegen kunnen louter 

gerealiseerd worden als er door een groep instellingen wordt "samengewerkt". De genoemde 

besparingsmogelijkheden geven aan waar mogelijkheden liggen voor besparingen. Of de 

besparingen haalbaar zijn, wordt op dit moment in bet midden gelaten mede omdat voor bet 

realiseren van bepaalde besparingen samenwerking vereist is. 

1.2.3 Initiatieven in de branche 

Er zijn reeds een aantal organisaties, zoals lnterpharm en Brocacef, die specifiek op de 

gezondheidszorg gerichte logistieke concepten voor de aanvoer van goederen aanbieden. De 

betreffende organisaties zijn groothandel bedrijven in medische artikelen en geneesmiddelen die 

trachten bun klantenbinding te vergroten door bet aanbieden van een extra (betaalde) service. 

Het merendeel van de pogingen om deze concepten te introduceren zijn niet succesvol gebleken. 

Als belangrijkste reden voor dit falen wordt aangedragen dat de concepten te duur zijn voor de 

zorginstellingen. Daamaast speelt de angst voor afhankelijkheid van een leverancier een grote rol 

(zie bijlage 4). 

Voordeel van de opzet van dit onderzoek is de benadering vanuit de zorgwereld. De eisen en 

belangen van de instellingen gaan in dit geval voor bet winstbejag van de leverancier. Dit stelt de 

zorginstellingen in staat de aanbiedingen van verschillende marktpartijen te vergelijken met een of 

een aantal concepten die zijn ontworpen en doorgerekend door een partij zonder commerciele 

belangen in de leveranciersbranche van de zorgsector. 

1.2.4 De problematiek in andere branches 

Als gekeken wordt naar andere branches dan is ook daar een soortgelijke problematiek als die in 

dit verslag aan de orde is op te merken. Met name de grote supermarktketens hebben veel baat 

gehad bij de optimalisatie van bun externe logistiek. De best gedocumenteerde situatie is die van 

een van de grootste supermarktketens van het land. In bijlage 5 wordt een beschrijving gegeven 

van bet aldaar ingevoerde systeem. 
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1.3 Probleemafbakening 

Zoals beschreven in de aanleiding heeft Halec het initiatief genomen om een onderzoek uit te 

voere ,1 naar de aanvoerlogistiek van zorginstellingen in Noord Nederland. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door twee afstudeerders van de TUE die in dienst zijn bij Halec. Naast ondersteuning 

vanuit de TUE, komt de begeleiding met name van de consultants van Halec. Daar Halec de 

opdrachtgever is van dit onderzoek ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het resultaat bij 

Halec. De TUE draagt geen enkele verantwoording en aanvaard geen aansprakelijkheid voor de 

uitspraken en beweringen die worden gedaan in dit onderzoek. 

b e probleemhebbende partijen betreffen een viertal instellingen die middels een wervings- en 

selectieprocedure onder de algemene ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen in de 

provincies Groningen, Friesland, Drente en Overijssel naar voren zijn gekomen. Onder deze 

partijen bevinden zich drie algemene ziekenhuizen en een stichting voor geestelijke 

gezondheidszorg. 

In concreto nemen de volgende zorginstellingen dee!: 

• St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten ( een locatie ); 

I. Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg (drie locaties in Coevorden en 

1

1 

Hardenberg); 

• Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl (een locatie); 

1. Stichting GGz Groningen (drie locaties in Zuidlaren, Wagenborgen en Groningen). 

De vier zorginstellingen hebben gezamenlijk een inkoopbudget (exclusief diensten) van rood de 

20 miljoen gulden per jaar. 

Zoals reeds aangegeven, richt dit onderzoek zich op de externe logistiek van de deelnemende 

zorginstellingen. In dit onderzoek wordt onder externe logistiek het volgende verstaan: de 

goederenstromen en bijbehorende informatiestromen die !open tussen de deelnemende partijen en 

hun leveranciers. Het onderzoek omvat het traject dat loopt van de behoeftepatronen zoals die 

voortkomen uit de interne logistiek van de deelnemers tot aan de poort van de leverancier. 

Binnen dit externe traject wordt met name gekeken naar de in de voorgaande paragraaf 

ge"identificeerde schakel transport uit de externe logistieke keten. Daar de zorginstellingen zelf 

reeds aandacht hebben besteed aan de besparingsmogelijkheden in de andere schakels wordt de 

aandacht in dit onderzoek specifiek gericht op de schakel transport. Dit betekent niet dat dit 

onderzoek geen bruggen slaat naar de andere schakels uit de keten. 
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ontvanger 

Figuur 1.2: Keten van leverancier t/m ontvanger(II) 

Hierbij wordt de aandacht gericht op de manier waarop het transport van goederen naar de 

verschillende ziekenhuizen toe, gebundeld en gecombineerd kan worden. Tevens worden de 

gevolgen van deze maatregelen bekeken en wordt een beeld geschetst van de voorwaarden 

waaraan voldaan moet worden. 

Als gekeken wordt naar bet artikel-assortiment dan blijkt dit bij de zorginstellingen erg 

omvangrijk (tussen de 10.000 en 25.000, afhankelijk van de instelling) en divers te zijn. Het 

assortiment is, volgens het NZi grootboekrekeningenschema (literatuurlijst nr.28 en nr.32, zie ook 

bijlage 6), op te delen in de volgende hoofdgroepen: 

• medicijnen; • schoonmaakmiddelen; 

• personele uitrusting; • medische artikelen; 

• voeding; • technische artikelen. 

• kantoorartikelen; 

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op alle hoofdgroepen behalve de groep medicijnen. 

Deze groep wordt vooralsnog buiten het onderzoek gehouden om het onnodig oproepen van 

weerstand te voorkomen. Het blijkt namelijk dat de distributie van medicijnen een aparte stroom 

is die behandeld wordt door de apotheker. De apothekers zijn voor alsnog niet bereid deze taak uit 

~ an den te geven. 

1.4 Probleembeschrijving 

Ondanks de toegenomen aandacht voor logistiek, is de aanvoer logistiek van zorginstellingen 

grotendeels onderbelicht gebleven. De aandacht heeft zich voomamelijk op de inteme logistiek 

gericht. Om te komen tot een optimale logistieke prestatie moeten zowel de inteme logistiek als de 

exteme logistiek optimaal zijn. Uit de beschrijving van de huidige situatie zoals die is 

weergegeven in de probleemanalyse blijkt dat de exteme logistiek op een aantal duidelijk te 

onderscheiden punten verbeterd kan worden. Deze verbeteringen kunnen op zowel procedureel 

niveau als op kostenniveau gerealiseerd worden. De verbeterde exteme logistiek wordt getoetst 

aan de volgende hypotheses: 

• Uitgaande van een aantal aannames worden er in de huidige situatie 1,5 miljoen kilometers per 

jaar gereden. In de nieuwe concepten worden minimaal 10% minder ritkilometers gemaakt. 

• Momenteel vinden er bij de vier zorginstellingen wekelijks 160 afleveringen plaats. In de 

nieuwe situatie wordt dit aantal significant gereduceerd. 
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• In de huidige situatie wordt voor rood de 20 miljoen aan goederen ingekocht. Dankzij de 

nieuwe concepten is het mogelijk om minimaal 1 % gunstigere prijscondities te behalen. 

• De nieuwe concepten leiden tot een significante vermindering van de hoeveelheid 

administratieve afhandelingen bij de zorginstellingen. 

1.5 Opdrachtformulering 

In de probleembeschrijving is aangegeven waaraan de nieuwe situatie moet voldoen. In dit 

onderzoek wordt voor de externe logistiek van de vier deelnemende instellingen een aantal nieuwe 

logistieke concepten ontwikkeld. Deze concepten moeten globaal uitgewerkt worden, zowel voor 

de fysieke stromen als voor de informatiestromen. Tevens wordt per concept een overzicht 

gegeven van de voor- en nadelen, een beeld geschetst van de te realiseren reductie van 

ritkilometers en een kosten-baten-analyse opgeleverd. Verder wordt aangegeven voor welke 

artikelen de concepten opgezet kunnen worden. Tot slot worden samenwerkingsmogelijkheden op 

logistiek gebied aangegeven en daar waar mogelijk gestimuleerd. 

1.6 Doelstellingen 

Het resultaat van dit onderzoek moet kunnen dienen als een spiegel c.q. referentiepunt voor de 

vier deelnemende instellingen. Deze spiegel laat zien wat de gevolgen zijn van het bundelen van 

de aanvoerstromen van de leveranciers naar de vier instellingen. Niet alleen dient aangegeven te 

worden langs welke basisstructuren en besturingsconcepten een dergelijke bundeling gestalte kan 

krijgen. Eveneens dienen de voordelen, de nadelen en de kosten en baten van een gebundelde 

aanvoerlogistiek gepresenteerd te worden. In concreto dient het onderzoek te laten zien wat de 

besparingen zijn die optreden door de distributie van goederen van leveranciers naar de vier 

instellingen toe te integreren. Daarbij wordt uiteraard gestreefd naar het voldoen aan de in de 

hypotheses, zoals gesteld in de probleembeschrijving, gestelde doelen. 

Een nevendoel van het onderzoek is om het SYMLAD®-model te testen in een onderzoeks- en 

distributie-omgeving. Nagegaan wordt in hoeverre het model een ondersteuning biedt aan het 

opzetten en uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Daar waar nodig worden aanpassingen 

gemaakt aan het originele model. 

1. 7 Afsluiting 

Dit hoofdstuk, onderdeel van de eerste sectie, heeft een beschrijving gegeven van de aanleiding en 

de uitgangspunten van het onderhavige project. Waar dit hoofdstuk de groncislagen van het project 

vastlegt, geeft het volgende hoofdstuk aan hoe het project in de praktijk aangepakt is. 
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2. Model van aanpak 

Dit hoofdstuk beschrijft het model dat gehanteerd is bij de aanpak van het project. In een viertal 

paragrafen wordt een beeld geschetst van de uit te voeren stappen, de inhoudelijke kanten van het 

model, de verschillen tussen de aanpak zoals het model die voorschrijft en de daadwerkelijk 

gehanteerde aanpak en de invloed van het model op de opbouw van het verslag. 

2.1 Plan van aanpak 

Om de doelstellingen van het onderzoek te realiseren, dienen er een aantal stappen doorlopen te 

worden. Allereerst moet de huidige situatie in kaart worden gebracht en dienen de eisen en 

randvoorwaarden voor de nieuw te ontwerpen concepten opgesteld te worden. Hiertoe moet een 

grondige analyse van de deelnemende partijen plaatsvinden alsmede van de omgeving van de 

zorginstellingen. 

Vervolgens moeten er een aantal concepten ontworpen worden die voldoen aan de eisen en 

randvoorwaarden die door de deelnemende instellingen opgesteld zijn. Deze concepten dienen 

nader uitgewerkt te worden waarbij duidelijkheid wordt gegeven over de invulling van de fysieke 

goederenstroom, de besturing van de goederenstroom, de kosten en de voor- en nadelen van de 

concepten. 

De stappen die doorlopen dienen te worden, kunnen als volgt opgesomd worden: 

• het beschrijven van de huidige (logistieke) situatie; 

• het opstellen van de eisen en randvoorwaarden waaraan concepten in de nieuwe situatie 

moeten voldoen; 

• het ontwerpen van concepten die voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de nieuwe 

situatie; 

• het beschrijven en in detail ontwerpen van de concepten; 

• het per concept opstellen van kosten en de voor- en nadelen. 

In de literatuur zijn meerdere modellen/methoden bekend die de aanpak en uitvoering van een 

(logistiek) onderzoek kunnen structureren. Van de kant van de opdrachtgever (Halec) kwam het 

verzoek gebruik te maken van het SYMLAD® (fu:stematisch Management _Logistieke 

Adviesopdrachten)-model (literatuurlijst nr.20). Enerzijds omdat dit model het 'huis'-model is van 

Halec. Anderzijds omdat de opdrachtgever het model getest wilde zien op bruikbaarheid in zowel 

een onderzoeks- als een distributie-omgeving. Normaliter wordt SYMLAD® vooral toegepast op 

concrete implementatie projecten in productie-omgevingen. Zoals uit de doelstellingen van het 
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onderzoek blijkt, is het testen en evalueren van de methodiek in deze specifieke 

onderzoekssituatie een nevendoel geworden. 

I 
Een eerste beschouwing van SYML ill® leert dat het mogelijk moet zijn om de stappen zoals die 

aangegeven zijn in deze paragraaf te structuren met deze methode. Voorwaarde is dat er een aantal 

aanpassingen worden doorgevoerd. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst SYMLAD® 

ge"introduceerd waama vervolgens de specifiek voor dit onderzoeksproject geldende aanpassingen 

op het originele model aan bod komen. 

2.2 Projectaanpak: bet SYMLAD®-model 

Het SYMLAD®-model kan gezien worden als een stappenplan voor de aanpak van logistieke 

adviesopdrachten. Het model is in eerste instantie gericht op concrete, op implementatie gerichte, 

adviesprojecten. De SYMLAD®-aanpak doorloopt een drietal fasen, de 'Quick scan', de 

'Adviesvorming' en de 'Realisatie '. In elke fase wordt het stappenplan, in een hogere mate van 

gedetailleerdheid, doorlopen. 

Om het model goed toe te kunnen lichten is in Figuur 2.1 een afbeelding geplaatst. Als bovenaan 

het ' stappen' -gedeelte van het model begonnen wordt dan is de eerste stap de bepaling van de 

doelstellingen en het beleid van de ondememing. Uiteraard ligt de nadruk daarbij op logistiek 

gebied. Via de definitie van de markten, producten en processen worden de basisstructuur en het 

besturingsconcept bepaald. W aarbij de basisstructuur de ingaande, uitgaande en interne 

goederenstromen van de organisatie beschrijft en het besturingsconcept de besturing van de 

goederenstromen vastlegt. 
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Figuur 2. I: SYMLAD® 
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Het logistieke systeem en de logistieke organisatie vormen samen de logistieke bedrijfsfunctie. Zij 

worden analoog en parallel (twee ' poten' in de figuur) aan elkaar ontwikkeld vanuit de kaders en 

randvoorwaarden die gesteld worden door de basisstructuur en het besturingsconcept. 

Binnen elk van de drie opeenvolgende fasen dient het SYMLAD®-model (stappenplan) volledig 

doorlopen te worden. De 'Quick scan' doorloopt het hele SYMLAD®-model, maar niet diepgaand 

en met de nadruk op de bovenkant van het model. Specifieker: van 'doelstellingen en beleid' tot 

en met de globale aanduiding van de ' basisstructuur' en het 'besturingsconcept'. 

Voor de 'Adviesvorming'-fase geldt een gelijk verhaal. Nu ligt de nadruk echter meer op het 

t twerken van de 'basisstructuur' en het 'besturingsconcept'. Het doe! van deze fase is te komen 

tot een gedetailleerde beschrijving van de processen van de toekomstige situatie. 

De 'Realisatie'-fase legt de nadruk op de twee 'poten' van het model. Metals doe! de logistieke 

bedrijfsfunctie volledig te implementeren en de verbeteringsvoorstellen daadwerkelijk te 

realiseren. 

2.3 Verschillen SYMLAD® -model en concrete aanpak 

In de eerste paragraaf is reeds aangegeven dat het SYMLAD®-model zoals dat in de voorgaande 

paragraaf beschreven is op bepaalde punten aangepast dient te worden. In deze paragraaf worden 

de verschillen tussen de in dit verslag gehanteerde werkwijze en de door het model 

voorgeschreven werkwijze beschreven en kort toegelicht. 
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Ontbreken 'Rea/isatie 'Jase 

De 'Realisatie' fase ontbreekt in dit verslag. Er is hier immers sprake van een onderzoeksproject 

dtt af gerond wordt met het geven van een aantal toekomstige altematieve situaties. Van 

implementatie/realisatie is op dit moment geen sprake. Uiteraard kunnen de zorginstellingen er 

voor kiezen om over te gaan naar een realisatie fase, echter op dit moment zijn zij louter 

reYnteresseerd in een onderzoek naar de mogelijke altematieven. 

Doe/en, eisen en randvoorwaarden 

Het stappenplan dat in elke fase doorlopen dient te worden, wordt voor wat betreft het opstellen 

van doelen, eisen en randvoorwaarden binnen dit verslag slechts een keer behandeld. Om de 

overzichtelijkheid te bewaren wordt dit niet, zoals het model dit voorschrijft, zowel in de 'Quick 

~can' als in de 'Adviesvorming' behandeld. 

SYMLAD® 

gedetaileerd uitwerken 
altematicf 

Adviesvonning 

gedetaileerd uitwerken 
altematicf I 

gcdetaileerd uitwerken 
altematief2 

gcdetaileerd uitwerken 
altematief ... 

Adviesvonning 

implanenteren 
uitgewerkt altcmatief 

Realisatie 

Figuur 2.2: Overgangverschil SYMLAD® en projectaanpak 

Meerdere altematieven 

Aan het einde van de 'Quick scan'-fase worden meerdere altematieven geselecteerd die nader 

uitgewerkt worden in de 'Adviesvorming' -fase. Dit is afwijkend van het model, dat voorschrijft 

dat aan het eind van de 'Quick scan' er een altematief moet overblijven. 

Op basis van de bevindingen in de 'Adviesvorming' -fase worden in de afsluitende sectie 

aanbevelingen gedaan. 
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2.4 Projectaanpak als leidraad voor hoofdstukindeling 

Het SYMLAD®-model maakt gebruik van een duidelijke gefaseerde methode. Deze fasering van 

aanpak is dan ook terug te vinden in dit verslag. Het verslag is ingedeeld in een viertal secties die 

grotendeels overeenkomen met de fasen van bet model. 

.Zoals in Figuur 2.3 te zien is komen de fasen 'Quick scan' en 'Adviesvorming' terug in de 

benaming van de secties. Opvallend is het ontbreken van de fase 'Realisatie', de reden hiervoor is 

in de vorige paragraaf besproken. Daarnaast zijn er twee secties die niet direct gerelateerd kunnen 

worden aan het model, namelijk de secties 'Onderzoeksbeschrijving' en 'Conclusies & 

aanbevelingen'. 

~~d_e•-~~ 
~bl:iJVIDg 

• probleemomschrijving 
• model van aanpak 

EJ • algemene beschrijving deelnemers 
• uitgangspunten onderzoek a.h.v. SYMLArf 
• basisstructuren 

a • aanpak & ontwikkeling kostenmodel 
llL • evaluatie systeeminstellingen 

adviyrring I.!=• =fy:-si-ek_e_in_vul_l_in_g_be_srunn_· _g_sco_n...;;.cep_te-n _____ __, • procedurele invulling besturingsconcepten 
• automatisering besturingsconcepten 

I• conclusies & aanbevelingen 

Figuur 2.3: Indeling verslaglopzet project 

Om het lezen van het verslag te vergemakkelijken wordt aan het begin van elke sectie een korte 

inleiding gegeven over welke punten in de betreffende sectie aan de orde komen. 

2.5 Afsluiting 

De inhoud van dit hoofdstuk is volledig gewijd aan het toelichten van de aanpak van het project. 

Er wordt verklaard waarom het project gestructureerd wordt met het SYMLAD®-model. 

Vervolgens is een beschrijving gegeven van deze methode. De verschillen tussen de projectaanpak 

zoals het model die voorschrijft en de projectaanpak zoals die gehanteerd is, komen eveneens aan 

de orde. Aan de hand van het gekozen model van aanpak is tevens de indeling van het verslag 

besproken. 

Dit hoofdstuk sluit de eerste en inleidende sectie af. De volgende sectie beschrijft de 'Quick 

scan'-fase van het project. 
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Korte inhoud: 

SECTIE II 
'Quick scan' 

onde~ks
bescli:ijving 

co°t!tsr 
aanbbe¥ogen 

Deze sectie geeft een weergave van de 'Quick scan' zoals deze volgens het SYMLAD®-model 

wordt voorgeschreven. De sectie start met het geven van een algemene beschrijving van de 

participerende instellingen. 

Het leeuwendeel van de informatie die verwerkt is in het tweede hoofdstuk (Uitgangspunten 

onderzoek aan de hand van SYMLAD®) is afkomstig uit interviews die gehouden zijn bij de 

verschillende instellingen. Elke participerende instelling is daarvoor gedurende een periode van 

zo' n vier dagen bezocht. In die periode werden gesprekken gevoerd met de afdelingshoofden van 

de verschillende onderdelen van de facilitaire diensten. Doel van de bezoeken aan de 

participerende instellingen was om in een relatief korte tijd de organisaties te leren kennen en 

zoveel mogelijk informatie te verzamelen. 

Het derde hoofdstuk in de sectie beschrijft een drietal basisstructuren die ten grondslag liggen aan 

de volgende fase en die moeten leiden tot de altematieve logistieke concepten zoals die aan het 

einde van het onderzoek op worden geleverd. 
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3. Algemene beschrijving van de deelnemers 

Dit hoofdstuk geeft voor de beeldvorming van de lezer een korte indruk van de vier participerende 

instellingen. In een viertal paragrafen worden de participerende instellingen besproken. De 

bespreking van de instellingen wordt vooraf gegaan door een korte beschrijving van de werving en 

selectie procedure. Vervolgens worden het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten, de Stichting GGz 

Groningen, de Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg en het Delfzicht Ziekenhuis in 

Delfzijl beschreven. Een meer uitgebreide beschrijving van de bovengenoemde deelnemers is in 

bij !age 7 te vinden. 

3.1 W erving en selectie 

Omdat de werving en selectie van deelnemers aan dit project een wezenlijk onderdeel heeft 

gevormd van de afstudeeropdracht wordt er in deze paragraaf kort melding gemaakt van de 

verrichte activiteiten in de opstartfase. Te meer daar tijdens de wervings- en selectiefase een 

eerste confrontatie plaats vond met de gevoeligheden binnen de gezondheidszorg. Een uitgebreide 

beschrijving van de wervings- en selectiefase kan gevonden worden in bijlage 7. 

3.1. l De werving 

Nadat de definitieve projectopzet was gemaakt werden de eerste wervingsbrieven verzonden. 

Besloten werd om alle algemene en psychiatrische ziekenhuizen in het noorden van het land aan te 

schrijven (zie bijlagen 9 en 10). 

Na een belronde langs alle aangeschreven instellingen werd uiteindelijk met tien instellingen een 

afspraak ('intakegesprek', zie bijlage 8). De overige instellingen die benaderd werden, gaven 

uiteenlopende redenen om niet te participeren in het onderzoek. De redenen varieerde van het 

gebrek aan tijd en/of middelen voor deelname tot het niet binnen het strategisch plaatje van de 

instelling vallen van het onderzoek. De intakegesprekken dienden ter nadere toelichting van de 

voorgestelde onderzoeksopzet. Het uiteindelijke doel van de intakegesprekken was uiteraard het 

vinden van participanten voor het onderzoek, gecombineerd met het vormen van een definitieve 

projectopzet. Een projectopzet waarin alle participanten zich uiteindelijk zouden kunnen vinden. 

Uiteindelijk hebben zo ' n zeven instellingen te kennen gegeven te willen participeren in het 

onderzoek. Dit maakte i.v.m. hanteerbare schaalgrootte (sommige instellingen beschikken over 

meerdere locaties), een selectie van deelnemers noodzakelijk. Gestreefd werd te komen tot een 

groep deelnemers die alien gemotiveerd waren om het project tot een succes te maken, dezelfde 

doelstellingen met het project nastreefden en niet te veel afwijkende wensen hadden. 
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Het maken van deze selectie geschiedde aan de hand van de volgende criteria: 

• de geografische ligging van de instelling; 

• de mate van belangstelling vm de instelling; 

• de doelen die door de instelling met bet onderzoek worden nagestreefd; 

• overeenkomstigheid van de deelnemers; 

• bet totaal aantal locaties dat in bet onderzoek betrokken wordt. 

Er is om uiteenlopende redenen gekozen voor deze criteria. De geografische ligging was van 

belang daar er nagestreefd werd een groep deelnemers te krijgen die in dezelfde regio werkzaam 

zijn. Ook de mate van belangstelling voor bet project was een belangrijk criterium omdat dit 

bepalend kon zijn voor de voortgang van bet project. Het derde criterium moest er voor zorgen dat 

de groep deelnemers een overeenkomstig doel met bet onderzoek nastreeft. Het vierde criterium 

werd gebruikt om een groep deelnemers te krijgen die qua problematiek en organisatie 

overeenkomsten vertonen. Het laatste criterium zorgt er voor dat de omvang van bet project 

hanteerbaar blijft. 

Nadat alle zeven instellingen werden getoetst aan bovenstaande criteria kwamen de volgende vier 

zorginstellingen naar voren: 

• Stichting GGz Groningen: een overkoepelende stichting van geestelijke gezondheidszorg 

instellingen in de provincie Groningen; 

• St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten; 

• Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl; 

• Streekziekenhuis Coevorden/Hardenberg. 

3 .1.2 Overige activiteiten in de werving en selectie fase 

Parallel met de werving en selectie activiteiten is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om 

gebruik te maken van een aantal subsidie-regelingen. In samenwerking met "Het subsidieteam" 

van Deloitte & Touche is een inventarisatie gemaakt van subsidie-mogelijkheden. Er zijn 

uiteindelijk een drietal subsidie regelingen (alien vallend onder de NOVEM) gevonden: 

• Programma Rationeel Energiegebruik in Verkeer en Vervoer (REV); 

• Programma Stiller, Schoner en Zuiniger Verkeer en Vervoer in Stedelijk Gebied (SSZ); 

• Transactie, regeling betreffende energie- & milieu-efficiency in bet goederenvervoer. 

Helaas werden de subsidie aanvragen afgewezen. De afwijzingen waren met name bet gevolg van 

bet niet concreet ( en gedetailleerd) genoeg in kunnen schatten van de omvang van te behalen 

besparingen. Op bet moment van implementatie van bet resultaat nemen de kansen toe om in 

aanmerking te komen voor subsidie. Ook op Europees, regionaal en locaal niveau bestaan op dit 

moment geen mogelijkheden tot subsidiering. Ook bier geldt dat de kansen op een toewijzing van 
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subsidie stijgen naarmate het project concreter wordt (implementatiefase ). Het betreft hier dan 

veelal investeringssubsidies. 

Tot slot zijn er gesprekken gevoerd met het Enschedese automatiseringsbedrijf Telic over 

mogelijke samenwerking op het gebied van het IT-gedeelte van de te ontwikkelen concepten. 

Telic ontwikkelt een logistiek pakket dat geheel onder een windows- environment draait. Telic 

heeft reeds een automatiseringssysteem opgezet voor een groep voorheen autonome 

verpleegtehuizen die samen in een stichtingsverband zijn onder gebracht. Deze casus komt 

overeen met het onderhanden project, met dit verschil dat de individuele verpleegtehuizen samen 

dienen te werken. 

3.2 Beschrijving St. Lucas Ziekenhuis Winschoten 

lntroductie 

Het st. Lucas is een middelgroot streekziekenhuis in Winschoten met een duidelijke regionale 

functie. 

# Erkende beddenplaatsen 

# personeelsleden met dienstverband 

# personeelsleden zonder dienstverband 

Patientgebonden personeel 

240 

705 

69 
56% 

Het ziekenhuis bestaat uit twee gebouwen, een patientengebouw en een personeelsflat. De 

personeelsflat wordt volledig ondersteund vanuit het patientengebouw. In de personeelsflat zijn 

een aantal poli-klinische afdelingen en een congreszaal gevestigd en voor de rest wordt de flat 

gebruikt voor huisvesting van vast danwel tijdelijk ziekenhuispersoneel en gasten. 

Randvoorwaarden 

De belangrijkste voorwaarde is dat het huidige automatiseringssysteem gehandhaafd blijft en 

aansluit op het systeem dat in het nieuwe concept gebruikt gaat warden. Daamaast moet in het 

onderzoek uitgegaan warden van de huidige situatie binnen het st. Lucas hetgeen betekent dat er 

alleen gekeken dient te warden naar de behoeftes die voort komen uit het patientengebouw en de 

personeelsflat. Een laatste voorwaarde is dat het onderzoek zich ook richt op de medisch 

gebonden artikelen zoals prothesen en pace-makers. 
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3.3 Beschrijving Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Groningen 

lntroductie 

De stichting GGz Groningen vormt het bestuur van de RIAGG Groningen, de RIBW Groningen, 

de psychiatrische ziekenhuizen Groot Bronswijk en Dennenoord en de psychogeriatrische 

verpleeghuizen De Enk/'t Holthuys. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de psychiatrische 

afdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen. De stichting is op te delen in vijf centra voor 

geestelijke gezondheidszorg (CGZ) die met name de ambulante zorg verzorgen en vier divisies die 

zorgdragen voor specifieke patientengroepen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de volgende 

locaties: Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren, Psychiatrisch Ziekenhuis Groot 

Bronswijk in Wagenborgen en de CGG Groningen-Zuid. De CGG Groningen-Zuid bestaat uit de 

RIAGG in stad Groningen, de Kort Klinische Psychiatrie en de ambulante zorg. De twee 

ziekenhuizen beschikken over respectievelijk 600 en 460 bedden. Ook de KKP en de ambulante 

zorg hebben de beschikking over een aantal beddenplaatsen voor kortliggende patienten. 

De twee psychiatrische ziekenhuizen zijn beiden gevestigd op een omvangrijk terrein. De 

afdelingen (wooneenheden), zijn over deze terreinen verspreid. Bij locatie Dennenoord gaat het 

om zo'n 70 wooneenheden, bij de locatie Wagenborgen betreft het een kleiner aantal. De 

gebouwen van de KKP en de RIAGG zijn allebei nieuwbouw en gelegen in het centrum van de 

stad Groningen. 

Het is de bedoeling om binnen een jaar de zelfstandige organisaties die bij de stichting zijn 

aangesloten, om te vormen tot een organisatie. Om dit te verwezenlijken doet zich een 

centraliserende beweging voor. Deze beweging heeft tot doel de op alle locaties aanwezig zijnde 

facilitaire diensten samen te voegen en onder te brengen op de locatie Dennenoord. Het betreft in 

deze de afdelingen inkoop, magazijn en technische dienst. Op inkoop gebied brengt dit een aantal 

veranderingen met zich mee. Op dit moment kopen de locaties nog zelfstandig en onder 

verschillende contracten in. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er geen afstemming is met 

betrekking tot het assortiment, er geen gebruik wordt gemaakt van de voordelen die een grater 

inkoopvolume met zich meebrengt en de artikelen bij elke locatie apart warden afgeleverd en in 

voorraad worden gehouden. In de nieuwe vorm moeten al deze losse contracten samengebracht 

warden in raamcontracten waarbinnen de partners zelfstandig kunnen bestellen (literatuurlijst 

nr. 14). 

Randvoorwaarden 

Volgend uit de doelstellingen en het daaruit voortvloeiende beleid gaat er een decentralisatie van 

de psychiatrische zorg plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat de locatie Wagenborgen nagenoeg 

opgeheven wordt, waarbij de bedden verspreid warden over een aantal locaties. Tabet 3.1 geeft 

aan hoe deze bedden verdeeld warden. 
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Tabel 3.1: Beddenverdeling GGz Groningen 

Dennenoord 

Zelfstandig wonen 

Wagenborgen 

Winschoten 

Delfzijl 

600 

460 

300 

300 

0-50 

120 

20 

Hierbij dient aangetekend te worden dat alleen de niet-gearceerde gedeelten van bovenstaande 

tabel op worden genomen in het onderzoek. De woonhuisvoorzieningen worden niet opgenomen 

omdat zij grotendeels zelfvoorzienend zullen zijn. Locatie Stadskanaal wordt ondergebracht bij 

het Refaja ziekenhuis en betrekt daar ook haar artikelen van. 

Tot slot worden de vestigingen van de RIAGG in de stichting (en ook het onderzoek) opgenomen. 

De GGz is met name geinteresseerd in de bevoorrading met kantoorartikelen van de RIAGG 

vestiging in Groningen en de kleine kantoorpanden van de zelfstandig wonen projecten. 

3.4 Beschrijving Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg 

lntroductie 

De stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg vormt het bestuur van het Ropke Zweers 

ziekenhuis in Hardenberg, het Aleida Kramer dagziekenhuis in Coevorden en het Aleida Kramer 

verpleeghuis in Coevorden. Deze drie onderdelen van de stichting zijn alle opgenomen in het 

onderzoek. 

Tabel 3.2: Gegevens Streekziekenhuis Coevorden/Hardenberg 

~~w!f:;;;a~~a111t':tt1~1~1t, t••••r<> • :: :: : ,~~=~;;;:;: ■~;1;;%:::n1 i itRfliA'@:~i r 
Locatie Coevorden (dagverpleging) 15 395 307 

Locatie Hardenberg 

Verpleeghuis 

182 

60 56 57 

De twee ziekenhuizen worden als een budgettaire eenheid beschouwd en het verpleeghuis heeft 

een eigen budget. 

De laatste jaren maakt de stichting een gestage groei door van het aantal opnames van 11 % per 

jaar. De groei is te verklaren uit een toename van het aantal specialismen in het ziekenhuis. Door 

deze groei wordt de positie van de ziekenhuizen in de regio verstevigd (literatuurlijst nr. 9). 

Randvoorwaarden 

Van belang is dat de drie partijen die momenteel de stichting vormen worden meegenomen in het 

onderzoek. Echter de inkoop van goederen en de aflevering van de ingekochte goederen vindt 
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plaats in Hardenberg. Deze situatie dient gebandbaafd te blijven. Op dit moment beeft alleen de 

locatie in Hardenberg een magazijn en magazijnpersoneel. Dit personeel verzorgt eveneens de 

bevoorrading van de locaties in Coevorden. Ook in de toekowst wordt deze situatie niet 

gewijzigd, met andere woorden de locaties in Coevorden krijgen niet de bescbikking over een 

magazijn met personeel. Er blijven daar louter werkkasten met werkvoorraden bescbikbaar. Het 

automatiseringssysteem dat in bet nieuwe concept gebruikt gaat warden, moet aansluiten op bet 

nieuwe logistieke automatiseringssysteem dat voor de stichting ontwikkeld is. 

3.5 Beschrijving Delfzicht Ziekenhuis, Delfzijl 

Introductie 

Het Delfzicbt is een middelgroot streekziekenhuis in Delfzijl met een duidelijke regionale functie 

(literatuurlijst nr.12). 

Tabel 3.3: Gegevens Delfzicht Ziekenhuis 

# Erkende beddenplaatsen 

# personeelsleden met dienstverband 

# personeelsleden zonder dienstverband 

Randvoorwaarden 

186 

588 

36 

In bet onderzoek dient alleen gekeken te warden naar bet buidige Delfzicht ziekenhuis. Dit 

betekent dat er geen andere locaties in bet onderzoek warden meegenomen. Daarnaast dient 

uitgegaan te warden van bet huidige logistieke automatiseringssysteem en de gegevens die 

bierdoor gegenereerd warden. 

3.6 Vergelijking van de deelnemers 

In deze paragraaf warden de overeenkomsten en verscbillen tussen de vier verscbillende 

deelnemers aangegeven. Het geheel spitst zicb met name toe op de logistieke aspecten van de 

instellingen of de aspecten die van belang kunnen zijn voor c.q. invloed hebben op de logistiek 

(voor een uitgebreide beschouwing wordt verwezen naar bijlage 11). 

3.6.1 Overeenkomsten tussen de drie algemene ziekenhuizen 

De drie instellingen vertonen overeenkomsten op de volgende gebieden: 

• middelgrote, algemene ziekenhuizen; 

• geografiscb gezien, gelegen in dezelfde regio; 

• inteme logistiek komt qua procedures grotendeels overeen; 

• automatisering van de interne logistiek van Delfzicbt en Coevorden/Hardenberg is ongeveer 

gelijk (bet st. Lucas is duidelijk verder). 
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Er bestaan reeds enkele bescheiden samenwerkingsvormen: 

• deelname van Delfzicht en Coevorden/Hardenberg aan het ZINN-verband, ter ontwikkeling 

van een nieuw logistiek automatiseringssysteem; 

• het tot zeer recent onder een mantelcontract inkopen van de linnenvoorziening 

• deelname (niet fanatiek) aan IntraKoop en het RlODEG. 

3.6.2 Verschillen tussen de drie deelnemende ziekenhuizen 

• Het st. Lucas ziekenhuis gebruikt een zelfstandig ontworpen automatiseringssysteem en is met 

het verbeteren van de inteme logistiek verder dan de andere twee ziekenhuizen; 

• daamaast is het st. Lucas ziekenhuis een voorstander van het betrekken van medische artikelen 

en met name medicijnen in het onderzoek. 

3 .6.3 Verschillen tussen de GGz en de drie ziekenhuizen 

Op het eerste gezicht lijken er weinig overeenkomsten te bestaan met de drie algemene 

ziekenhuizen. Echter, de toekomst ontwikkelingen binnen de stichting GGz hebben tot gevolg dat 

er steeds meer raakvlakken ontstaan met de drie ziekenhuizen. Met name door het openen van 

decentrale vestigingen op de terreinen van het St. Lucas ziekenhuis en het Delfzicht ziekenhuis 

dragen hiertoe bij. 

Verschillen tussen de GGz en de drie ziekenhuizen: 

• GGz is een overkoepelend verband van psychiatrische instellingen, waarin meerdere 

individuele, verschillend van aard zijnde, instellingen verenigd worden. 

• De interne logistiek van met name de psychiatrische ziekenhuizen wijkt zeer sterk af van de 

situatie in een algemeen ziekenhuis. Dennenoord bestaat bijvoorbeeld alleen al uit 70 locaties 

(afdelingen), dit stelt uiteraard andere eisen aan de logistiek. Voor de hoofdlocaties van 

Dennenoord geldt overigens we! weer een duidelijke overeenkomst met de algemene 

ziekenhuizen. 

• Het inkooppakket van de GGz bestaat slechts voor een beperkt gedeelte uit medische artikelen, 

waar dit bij de drie ziekenhuizenjuist de boventoon voert (verder komt het pakket overigens 

overeen, de verhoudingen liggen anders); 

• De onderdelen van de GGz werken op logistiek gebied nog vrijwel ongeautomatiseerd; 

Als overeenkomst kan de logistieke organisatiestructuur van de vier instellingen gezien worden. In 

alle gevallen zijn de inkoopafdeling en het centrale magazijn sterk met elkaar verbonden en 

worden ze ondersteund door een Economische Administratie Dienst. 

Op dit moment is de stichting GGz, ingegeven door haar toekomstige situatie, bezig 

samenwerkingsverbanden op te zetten met zorginstellingen buiten de stichting. Dit gebeurt ook 

met de drie algemene ziekenhuizen. Zo wordt getracht de bevoorrading van de decentrale 
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vestigingen af te stemmen met de ziekenhuizen. Dit onderzoek gaat uit van de toekomstige 

situatie, met een duidelijke relatie tussen de ziekenhuizen en de GGz. 

3.6.4 Totslot 

Er kan geconcludeerd worden dat de vier deelnemende partijen ondanks de aanwezige verschillen, 

ook duidelijke verwantschappen met elkaar hebben. Niet alleen de interne logistieke situatie 

vertoont overeenkomsten, ook het feit dat de instellingen reeds op een aantal punten 

samenwerken, is hier illustratief voor. 

3. 7 Afsluiting 

Voor de algemene beeldvorming van de lezer is in dit hoofdstuk een korte beschrijving gegeven 

van de verschillende participerende instellingen. Tevens is per instelling melding gemaakt van de 

randvoorwaarden die naar voren zijn gekomen tijdens de intakegesprekken. Uiteraard komt een 

groot deel van de randvoorwaarden direct voort uit de karakteristieken van de betreffende 

instellingen. Verder is aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen de 

participerende instellingen en de gevolgen daarvan voor het project. 

Het volgende hoofdstuk geeft een beschrijving van de huidige logistieke situatie. Aan bod komen 

de interne en de externe logistiek. Tevens wordt een opzet gemaakt voor de organisatie van de 

interne logistiek zoals die in een ideale situatie zou moeten functioneren. 
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4. Uitgangspunten onderzoek a.h.v. gehanteerd model I 

Dit hoofdstuk vormt de kem van de 'Quick scan'-fase. Zoals weergegeven in figuur 4.1 bestaat 

deze fase in principe uit de bovenste vier stappen. In deze stappen wordt getracht een nader beeld 

te krijgen van de huidige ( exteme) logistieke situatie. Daamaast wordt op deze manier op een 

systematische wijze vastgesteld aan welke eisen het te ontwerpen (extern) logistiek concept moet 

voldoen. 

- -- -
Figuur 4.1: Ontwikkelingsfase: "Quick scan " 

Een eerste analyse leerde dat er aanzienlijke overeenkomsten bestaan tussen de verschillende 

deelnemers. Daarom is besloten de vier stappen met algemeen geldende informatie in te vullen. 

lndien een individuele deelnemer voor een bepaalde stap additionele of afwijkende punten heeft 

dan worden deze toegevoegd. 

Aan het einde van deze fase zijn de eisen in kaart gebracht die door de organisatie, de producten 

en de processen aan de logistiek gesteld warden. Deze eisen dienen vervolgens als uitgangspunt 

voor het opstellen van de criteria waaraan de nieuwe logistieke situatie moet voldoen. Daamaast 

worden deze criteria gebruikt om de verschillende basisstructuren te beoordelen. 

Het hoofdstuk is ingedeeld in vier paragrafen die ieder een stap uit het model beschrijven. Elke 

paragraaf bevat vervolgens de invulling van de betreffende stap en tevens de daaruit 

voortvloeiende criteria. Overigens is de gehanteerde informatie atkomstig uit observaties, 

metingen en interviews met medewerkers van de betrokken instellingen. 
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4.1 Stap 1: Doelstellingen en beleid 

Figuur 4.2: Doelsteilingen en beleid 

Afnemende budgetten en vergrote concurrentie dwingen de ziekenhuizen om op zoek te gaan naar 

besparingsmogelijkheden. Doordat patientengebonden kosten vrijwel niet meer in aanmerking 

komen voor besparingen, verschuift de aandacht naar het besparen op de ondersteunende diensten. 

De deelnemende partijen hebben het behalen van besparingen op deze diensten verheven tot 

doelstellingen. Het beleid dat afgestemd is op realisatie van deze doelstellingen bestaat uit het 

verbeteren en optimaliseren van de activiteiten en processen van de ondersteunende diensten. De 

onderstaande opsomming geeft de belangrijkste beleidspunten aan: 

• Verbeteren van de (integrale) automatiseringsgraad. Dit moet leiden tot bet verbogen van de 

automatiseringsgraad op allerlei deelgebieden van de organisatie. Het streven is om 

uiteindelijk tot een systeem te komen dat in de automatisering van de gebele organisatie 

voorziet. Uit logistiek oogpunt wordt gestreefd naar een systeem dat de inkoop, de voorraad en 

de financiele administratie koppelt en in staat is up-to-date informatie over een veelbeid aan 

queries te geven. 

• Expliciteren van de aandacht voor logistiek management. Dit moet vooral leiden tot bet 

verbeteren van de inteme logistiek. De aandacbt richt zich met name op bet optimaliseren van 

het inteme transport, het verminderen van leveranciers en aflevermomenten, het 

standaardiseren van artikelen en het verlagen van de voorraden. Het verbeteren van de exteme 

logistiek is een volgende stap. 

• Samenwerken, met in eerste instantie lokale zorginstellingen, op facilitair gebied. Op deze 

wijze ontstaat een betere benutting/bezetting van het eigen facilitaire apparaat. 

• Het, zei bet voorzicbtig en op beperkte schaal, samenwerken met andere instellingen in de 

zorgsector op inkoopgebied. 

4.2 Evaluatiecriteria voortvloeiend uit 'Doelstellingen en Beleid' 

Uit de bovenstaande beleidspunten en de expliciete doelstelling van de zorginstellingen om te 

komen tot besparingen op de ondersteunende processen zijn een aantal criteria af te leiden. 

I. Vermindering/afname van de voorraden bij de zorginstellingen; 

2. vermindering/afname van de logistieke handling bij de zorginstelling zelf; 

3. vermindering/afname van de benodigde magazijnruimte; 

4. realiseerbaarheid met geringe mate van samenwerking; 

5. vermindering/afname van het aantal auto's op de terreinen c.q. vermindering/afname van het 

aantal atleveringen. 
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Daarnaast zijn er een tweetal criteria te formuleren die voortkomen uit bet streven van de 

zorginstelling om te komen tot een verbeterde externe logistiek. Het eerst genoemde criterium 

vloeit eveneens voort uit de omgevingsinvloeden die weergegeven zijn in de volgende paragraaf. 

1. Verbetering/toename van de bezettingsgraad van gebruikte transportmiddelen ( van zowel 

leverancier als van de eigen interne transportmiddelen hetgeen moet leiden tot 

kostenreductie ); 

2. vermindering/afname van de voorraden in de pijplijn/keten. 

4.3 Stap 2: Omgeving en markten 

Producten 

Processen 

Figuur 4.3: Omgeving en markten 

Omgeving 

ln de omgeving van de deelnemende partijen doen zich vele ontwikkelingen voor. Genoemd zijn 

al de vanuit de overheid doorgevoerde bezuinigingen op de budgetten en de toegenomen 

onderlinge concurrentie tussen de zorginstellingen. Voor meer specifieke informatie met 

betrekking tot de omgeving van zorginstellingen wordt verwezen naar bijlage 1, 2 en 3. Daarnaast 

zijn er nog een aantal omgevingsfactoren die van invloed zijn op de logistiek van zorginstellingen. 

Dit zijn zowel factoren die voor de gehele maatschappij gelden als factoren die louter betrekking 

hebben op de gezondheidszorg. 

• De stelselherziening binnen de gezondheidszorg. De stelselherziening heeft tot gevolg dat de 

ziektekostenverzekeraars en niet de overheid verantwoordelijk worden voor de beheersing van 

de kosten in de gezondheidszorg. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een stijging van het 

aantal poliklinische behandelingen en dagverpleging. 

• De privatisering in de gezondheidszorg. Dit tweede punt vloeit min of meer voort uit het eerste 

punt. Onder druk van de zorgverzekeraars zal de concurrentie tussen thuiszorg en ziekenhuizen 

aanzienlijk toenemen. Deze concurrentie wordt verhevigd door de toetreding van geheel 

nieuwe partijen, zoals prive-klinieken en het commerciele aanbod van herintreders die zich 

richten op de thuiszorg. 

• De openstelling van de Europese grenzen. Niet alleen kunnen buitenlandse organisaties de 

markt van de gezondheidszorg in Nederland betreden, het opengaan van de grenzen biedt ook 

mogelijkheden aan buitenlandse toeleveranciers. Verder dient er rekening gehouden te worden 

met Europese regels ten aanzien van aanbesteden en het CE-keurmerk. 
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• De slechte financiele positie waarin veel instellingen zich bevinden. De druk is groot om 

efficienter en e:ffectiever te gaan werken. Veel automatismen, zoals de wijze waarop de 

gezondheidszorg wordt vergoed, zullen verdwijnen en zorginstellingen dienen derhalve veel 

meer marktgeorienteerd te gaan werken. 

• De toegenomen aandacht voor het milieu in combinatie met de congestie op snelwegen en in 

stedelijk gebied. Dit leidt ertoe dat organisaties in de maatschappij gedwongen worden hun 

verantwoordelijkheid op dit gebied te nemen. Daarnaast stijgen de transportkosten ( over de 

weg) als gevolg van milieutoeslagen. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemers geinteresseerd zijn 

in concepten die het aantal gereden kilometers verminderen en tevens het aantal wagens op het 

ziekenhuisterrein en dus in de stad verminderen. 

• Het verdwijnen van de rente-aftrek regeling voor zorginstellingen. Deze regeling houdt in dat 

rentekosten over investeringen en voorraden nacalculeerbaar zijn. De overheid is van plan deze 

regeling binnen een afzienbare periode af te schaffen. 

• Allerlei wetgevingen op het gebied van steriliteit. Deze wetten hebben onder andere tot gevolg 

dat steriele en niet-steriele artikelen alleen onder speciale condities samen getransporteerd, 

overgeslagen en opgeslagen mogen worden. Steriele artikelen vergen een aparte behandeling. 

• Het van kracht worden van de HACCP-wetgeving. HACCP staat voor 'Hazard Analysis and 

Critical Control Points' en heeft betrekking op de hygiene en veiligheid van voedingsartikelen. 

Deze wetgeving stelt hygiene- en voedselveiligheidscodes aan zowel de productie, de 

distributie en de opslag als aan de bereiding van voedingsartikelen. 

• Het bestaan en ontstaan van allerlei inkoopsamenwerkingsvormen. Zowel de regionale 

inkoopverbanden (RIODEG bijvoorbeeld) van verschillende zorginstellingen als een 

inkoopcombinatie als INTRAkoop is hiertoe te rekenen. Daarnaast zijn er firma ' s die 

logistieke concepten aanbieden voor een deel van het assortiment (bijv.: Interpharm). 

• De macht van leveranciers die optreedt door gewenning van gebruikers aan hun artikel. De 

artikelen van een bepaalde leverancier hebben bijvoorbeeld een andere kleur of een ander type 

sluiting van de verpakking dan de artikelen van een concurrent. De gebruikers van de artikelen 

raken gewend aan de specifieke kenmerken van het artikel, waardoor het overstappen op een 

artikel van de concurrent op weerstand stuit. Leveranciers zijn bekend met dit principe en 

spelen hier op in. 

• De leveranciers voeren een fanatiek marketingbeleid op de gebruikers van bepaalde artikelen. 

Zo worden met name specialisten door de fabrikanten met allerlei aantrekkelijke aanbiedingen 

bestookt. Het doel van deze campagnes is de specialisten ertoe te zetten om bij de directie van 

de zorginstelling de inkoop van bepaalde artikelen te laten afdwingen. 
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Mar/den 

Hinnen SYMLAD® wordt uitgegaan van PMPP's, hetgeen staat voor: 

• Product/Markt-karakteristieken; 

• Producten; 

• Processen. 

De laatste twee punten worden in afzonderlijke stappen van het model behandeld. In dit deel van 

de tweede stap staat het onderdeel Product/Markt-karakteristieken centraal. Allereerst is het van 

belang de markt van het externe distributieconcept te identificeren. De goederen die de 

zorginstellingen nodig hebben worden door een bepaald logistiek concept van de leverancier naar 

instellingen vervoerd. Aan het einde van het externe logistieke concept staan dus de 

zorginstellingen, die zijn aan te merken als de markt van het concept. Hinnen de zorginstellingen 

zijn het de afdelingen die de interne klanten vormen. En de afdelingen bestaan weer uit de 

eigenlijke gebruikers van de artikelen. De interne klanten die de markt vormen, stellen bepaalde 

voorwaarden en eisen die van belang zijn voor en invloed hebben op bet logistieke concept. 

• De afdelingen bescbikken bet liefst over ruime en complete voorraden die op de afdeling 

aangebouden worden. De acbterliggende filosofie is dat er niet misgegrepen mag worden. 

Vertaald in logistieke termen betekent dit dat een leverbetrouwbaarbeid van een zeer boog 

niveau geeist wordt. 

• De leversnelbeid dient boog te zijn. Er wordt verwacbt dat goederen die de afdelingen vergeten 

hebben te bestellen direct worden nageleverd. Tevens wordt verwacbt dat niet voorraad 

artikelen, zogenaamde speciale artikelen, snel geleverd worden. 

• Het bestellen van artikelen dient een eenvoudig, administratief arme en weinig tijdrovende 

activiteit te zijn. Tevens wordt er de voorkeur aangegeven dat meerdere medewerkers van een 

afdeling de bevoegdbeid bebben om bestellingen te plaatsen. 

• Vertrouwde artikelen genieten de voorkeur. De afdelingen maken bet liefst gebruik van 

artikelen die reeds eerder gebruikt zijn en dus bekend zijn. 

• De invloed die de afdelingen en individuele gebruikers willen bebben op bet type artikel dat 

ingekocbt wordt, is aanzienlijk. Met name de autonome status van de mediscbe specialisten 

zorgt bierbij voor grote problemen. In principe wordt geeist dat bet artikel ingekocbt wordt dat 

ook besteld (ook merkspecifiek) is. Meer en meer wordt getracbt deze macbt te verminderen, 

onder andere door materiaal/inkoopcommissies in te stellen. In dit soort commissies nemen 

naast de gebruikers eveneens andere disciplines zitting, zoals de inkoper, de facilitair manager 

en/of een directie lid. Het doel van dit soort commissies is om middels redelijk overleg te 

komen tot een afgewogen oordeel om een bepaald artikel aan te scbaffen. 
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• Er zijn nauwelijks tot geen seizoenfluctuaties in de vraag naar producten. Met andere woorden, 

de vraag naar producten kan door het jaar heen als constant worden beschouwd. De enige 

afwijking die optreedt is rood feestdagen, er is dan een verhoogde vraag naar bepaalde 

voedingsartikelen. 

4.4 Evaluatiecriteria voortvloeiend uit 'Omgeving en Markten' 

De maatschappelijke ontwikkelingen waar ook de zorginstellingen mee te maken hebben, brengen 

een aantal criteria voort. Deze criteria hebben betrekking op de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de zorginstellingen aangaande onder meer milieu en werkgelegenheid. 

1. Reductie van het aantal gereden kilometers; 

2. verbetering/toename van de bezettingsgraad van gebruikte transportmiddelen (van zowel 

leverancier als van de eigen interne transportmiddelen); 

3. vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. 

Uit de meer directe omgeving van de zorginstellingen (leveranciers en andere instellingen) zijn de 

volgende criteria af te leiden. 

1. De mate waarin de zorginstellingen hun autonomie behouden; 

2. realiseerbaarheid met een geringe mate van vereiste standaardisatie van de 

informatiesystemen door de zorginstellingen; 

3. de mate waarin de relaties met leveranciers gelijk blijft; 

4. de realiseerbaarheid zonder medewerking van de leveranciers. 

Vanuit de gegevens die vermeld staan onder het kopje Markten zijn een aantal criteria af te leiden. 

Dit zijn in principe de criteria die voortvloeien uit de eisen en wensen van de afdelingen 

(gebruikers ). 

1. De realiseerbaarheid zonder omvangrijke organisatieveranderingen bij de zorginstellingen; 

2. acceptatie kansen binnen de organisatie; 

3. de leveringssnelheid; 

4. de leverbetrouwbaarheid; 

5. de leverprestaties. 
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4.5 Stap 3: Producten 

Omgeving 

Figuur 4.4: Producten 

Er worden in ziekenhuizen tussen de 10.000 en 25.000 verschillende artikelen gebruikt. Het 

assortiment is omvangrijk en divers van aard. Het is mogelijk het assortiment op te delen in zo' n 

35 subgroepen die afgeleid zijn van het NZi Grootboekrekeningenscherna (zie bijlage 6). Dit is 

een voorgeschreven grootboekindeling volgens welke de zorginstellingen hun uitgaven dienen te 

verantwoorden. 

Binnen het onderzoek wordt gewerkt met een selectie uit deze 35 subgroepen. De artikelgroepen 

zijn in eerste instantie geselecteerd op hun waarde en ornvang (volume). Daarna is verder 

geselecteerd aan de hand van een aantal additionele criteria. Het selectieproces is in detail 

beschreven in bijlage 14. Er is gebruik gernaakt van een selectie ornjuist die groepen op te nernen 

die in een nieuwe logistieke situatie de meeste voordelen op zouden kunnen leveren. 

Onderstaande tabel geeft de uiteindelijk geselecteerde groep weer: 

Tabel 4.1: Definitieve artikelgroep 

· Chirurgische kunstmiddelen; 
· Chemicalien en allergietesten 
· Drukwerk algemeen; 
· Kruidenierswaren; 
· Verband-gazen-watten-pleisters; 
· Naalden en spuiten; 
· Kantoorartikelen ;· lnktlinten; 
· Riintgenfilm-ontwikkelaar; 
· Hechtmateriaal; 
· Elektrisch algemeen en verlichting ; 
· Schoonmaakmiddelen; 
· Catheters, drains en tubes; 
· Dieetproducten; 

F 2 .241 .358,53 F 2 .241 .358,53 16% 
F 2 .085.678,92 F 3.590.032,91 25% 
F 844.874,20 F 6 .728.196,20 47% 
F 780.503.42 F 8 .245. 704, 16 57% 
F 630.099,00 F 8 .875.803, 16 62% 
F 567 .764,00 F 10.099.675.42 70% 
F 634.033,96 F 10.733.709,38 75% 
F 479.572,54 F 11 .213.281,92 78% 
F 473 .668,55 F 11.686.950.47 81 % 
F 328.552, 15 F 12.015.502,62 83% 
F 365 .522,61 F 13.007.928,93 90% 
F 283.078,02 F 14.069.269, 13 98% 
F 325 .675,63 F 14.394.944,76 100% 

Het Nzi-scherna heeft echter als nadeel dat het niet voorschrijft welke artikelen tot een bepaalde 

subgroep behoren. Dit heeft tot gevolg dat er per zorginstelling verschillende kostenplaatsen onder 

dezelfde subgroepen kunnen worden geschaard. Ondanks dit nadeel wordt in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van deze NZi indeling (gedeelte van de sub-groepen). 

Het merendeel van de subgroepen stelt overeenkomende eisen aan de logistiek, bepaalde 

subgroepen daarentegen stellen zeer specifieke eisen. Alie eisen die vanuit de producten aan de 

logistiek gesteld worden, worden in het navolgende opgesomd. Hierbij zijn bepaalde subgroepen 

die overeenkomstige eisen stellen samengevoegd onder een nieuwe term. 
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• schoonmaakmiddelen: bepaalde schoonmaakrniddelen dienen veilig en volgens bepaalde regels 

vervoerd en opgeslagen te worden; 

• medisch steriele artikelen: deze artikelen dienen volgens wettelijk bepaalde methodr.!n 

behandeld te worden. Er dienen verschillende type verpakkingen om het artikel heen te zitten 

en het mag slechts onder speciale condities in de zelfde ruimte opgeslagen en vervoerd worden 

als niet-steriele artikelen. Het uitpakken van de artikelen is eveneens aan stringente regels 

gebonden; 

• chirurgische kunstmidde/en: beperkte stroom in aantal, de :utikelen hebben een beperkt 

volume maar beschikken over een hoge waarde; 

• chemicalien: het transport en de opslag van deze artikelen is aan regels gebonden; 

• incontinentie-materiaal: deze artikelen hebben een hoog volume, een aanzienlijke vraag en 

vertegenwoordigen een gemiddelde waarde; 

• technische artikelen/medisch niet-steriele artikelenlkantoorartikelen: geen speciale eisen. 

Daarnaast geldt voor het gros van de artikelen uit het assortiment dat ze beperkt houdbaar zijn en 

dat de verval datum bijgehouden dient te worden. 

4.6 Evaluatiecriteria voortvloeiend uit 'Producten' 

De onderstaande criteria vloeien voort uit de eisen die door de artikelen gesteld worden aan de 

logistiek. Het eerste criterium is ook af te leiden uit het onderdeel Markten van de vorige stap 

omdat bij het standaardiseren van artikelen rekening gehouden moet worden met de gebruikers. 

Toch is er voor gekozen om dit criterium op te nemen onder deze stap daar het standaardiseren 

van artikelen een grote invloed heeft op de logistiek en dus op de te ontwerpen concepten. 

1. Realiseerbaarheid met een geringe mate van standaardisatie van artikelen vereist is; 

2. de mate waarin voldaan kan worden aan de steriliteitswetgevingen; 

3. de mate waarin er rekening gehouden wordt met de beperkte houdbaarheid van de artikelen. 

4.7 Stap 4: Processen 

Omgeving ~ 
Producten 

Figuur 4.5: Processen 

In deze stap warden enkele belangrijke elementen/processen behandeld die bepalend zijn voor de 

basisstructuur en het besturingsconcept. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt naar een aantal 

karakteristieken. 
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4.7.1 Input 

De input van een instelling wordt veelal ge"initieerd door middel van een bestelling. Er zijn in de 

huidige situatie tw{ e bestelmanieren te identificeren: 

lnterne bestellingen. 

De inteme bestellingen vallen onder te verdelen in twee soorten: bestellingen van 

magazijngoederen (regulier) en bestellingen van niet-voorraadgoederen (niet regulier). De 

bestellingen voor magazijn goederen gaan doorgaans rechtstreeks naar het magazijn. Het magazijn 

levert deze goederen vervolgens uit. Veelal is dit bestellen bij het magazijn aan bepaalde dagen 

gebonden. Afdeling A mag bijvoorbeeld op maandag bestellen en krijgt op dinsdag geleverd, 

afdeling B bestelt op dinsdag en krijgt op woensdag geleverd. In sommige gevallen wordt een 

besteldag voor alle afdelingen gehanteerd, de bestelde goederen worden dan zo snel mogelijk na 

bestelling geleverd door het magazijn. 

De inteme bestellingen van niet-voorraadgoederen worden doorgaans bij de inkoopafdeling 

besteld. Deze bekijkt de bestellingen en zoekt mogelijke leveranciers 

Externe bestellingen 

De inkoopafdeling bekijkt of het product reeds eerder besteld is geweest en zo ja bij we Ike 

leverancier. In bijna alle gevallen gaat het om bestellingen die op de een of andere manier reeds 

eerder plaats hebben gevonden. Is dit niet het geval dan gaat de inkoopafdeling veelal uit van de 

leveranciersaanbeveling van de besteller. Als de inkoopafdeling een gelijk product vindt dat aan 

dezelfde specificaties voldoet dan wordt dit gemeld. Uiteindelijk heeft de inkoopafdeling de 

beslissende stem. Een en ander geschiedt overigens in goed overleg. Overigens geven de 

participerende instellingen aan te streven naar centraal bestellen (alles via de inkoopafdeling). In 

de praktijk blijkt echter dater nog wel eens langs de inkoopafdeling besteld wordt. Voor een 

nadere uitwerking van de bestelvormen wordt verwezen naar bijlage 12. 

De bestellingen worden gedaan bij een groot aantal verschillende leveranciers, varierend per 

instelling van 400 tot 800 (voor strikt goederen, in totaal bevatten de leveranciersbestanden 

doorgaans meer dan 1100 namen). Voor een groot aantal artikelen hebben de zorginstellingen 

meer dan een leverancier. In sommige gevallen is dit aantal extreem groot. De meeste 

leveranciers/fabrikanten van de artikelen zijn gevestigd in de Randstad. 
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Figuur 4. 6: Geografische spreiding /everanciers van de zorginste/lingen 

Recent tracbten de zorginstellingen bet aantal leveranciers te verminderen, onder andere door 

bepaalde type producten onder te brengen bij een leverancier. Dit blijkt mogelijk te zijn daar een 

aantal leveranciers een breed assortiment aan artikelen leveren. In concreto wordt er gestreefd 

naar nauwere samenwerking met een beperkter aantal leveranciers. 

De zorginstellingen bestellen in bet algemeen eenmaal per week de benodigde artikelen bij een 

bepaalde leverancier. In sommige gevallen zijn met de leverancier afspraken gemaakt over de 

bestelfrequentie en de <lag waarop bestelt dient te warden. Veelal warden de bestellingen per fax 

naar de leverancier verstuurd, soms warden de bestellingen per post verstuurd. In enkele gevallen 

wordt EDI of een afgeleide vorm van EDI gebruikt. Het plaatsen van spoedorders komt zeer 

zelden voor. 

Voor bet gros van de artikelen, met name de snellopers, wordt de boeveelheid benodigd voor een 

week besteld. In de meeste gevallen kunnen de leveranciers aan de vraag voldoen en blijft bet 

aantal deelleveringen beperkt. 

Met de leveranciers waarbij een aanzienlijke boeveelbeid artikelen wordt afgenomen, zijn 

raamcontracten afgesloten. Binnen deze contracten kunnen de zorginstellingen tegen vastgestelde 

condities artikelen bestellen. Periodiek wordt de leveranciersprestatie geevalueerd en wordt 

opnieuw aanbesteed. Op deze wijze wordt getracht bet contract scberp te bouden. 

4. 7 .2 V oorraadpunten 

Een groat gedeelte van bet aantal leveringen dat aan de deelnemers plaatsvindt, gebeurt vanuit een 

distributiecentrum in bet noorden van Nederland. Slecbts een gering aantal van de in de Randstad 

gevestigde leveranciers, transporteert de goederen direct van de fabricageplaats naar de 

deelnemers. 
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De deelnemers beschikken alien over een centraal magazijn en een aantal decentrale magazijnen. 

In deze decentrale magazijnen liggen met name grijpvoorraden of artikelen die volgens specifieke 

regels opgeslagen dienen te worden (o.a. steriele artikelen). Slechts bij een deelnem~r vindt een 

moderne geautomatiseerde registratie van de voorraad plaats. Bij een deelnemer wordt de 

voorraad zelfs alleen visueel bijgehouden. 

Bij alle deelnemers liggen op de afdelingen werkvoorraden die reeds afgeboekt zijn van de 

geregistreerde voorraad. In sommige gevallen worden de afdelingen automatisch bevoorraad, in 

andere gevallen dienen de afdelingen hun bestellingen kenbaar te maken. 

In principe worden alle binnenkomende goederen gecontroleerd door medewerkers van het 

centrale magazijn. Deze medewerkers controleren op kwaliteit en kwantiteit en geven door aan de 

administratieve afdeling dat bestellingen geheel of gedeeltelijk zijn binnengekomen. Bij de 

controle wordt gebruik gemaakt van de vrachtbrief, de pakbon en de bestelbon. Na controle 

worden in de meeste gevallen de voorraadartikelen gescheiden van de specifieke artikelen. Deze 

laatste groep gaat direct naar de afdeling die het artikel besteld heeft. De voorraadartikelen 

daarentegen worden ingeboekt in het voorraadsysteem en opgeslagen in een van de magazijnen. In 

bijlage 13 wordt een nadere beschrijving gegeven van zowel de interne als de externe logistiek. 

4.7.3 Transport 

Er is een onderscheid te maken naar intern en extern transport. Het interne transport valt weer 

onder te verdelen naar tw,ee categorieen: 

• ' intern' intern transport: binnen een ziekenhuis bijvoorbeeld 

• 'extern' intern transport: tussen twee locaties van een instelling 

De verschillende goederenstromen (post, steriele goederen, niet steriele goederen, etc ... ) die hun 

weg vinden door het ziekenhuis worden dagelijks met het interne transport op hun plaats gebracht. 

Veelal wordt daarbij gebruik gemaakt van een soort handwagens. 

Voor wat betreft het 'externe' interne transport geldt een ander verhaal. Bij de twee instellingen 

die over meerdere locaties beschikken, vindt het transport plaats met eigen vrachtwagens en 

bestelbusjes. De bestelbusjes worden daarnaast ook gebruikt om bijvoorbeeld bloed naar 

laboratoria te brengen, om post op te halen bij de andere locaties en ook voor het vervoer van 

patienten. De vrachtwagens worden voornamelijk gebruikt voor het transport van de maaltijden 

die op de hoofdlocatie bereid worden en vervolgens naar de andere locaties gebracht moeten 

worden. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke bundeling van vervoersstromen. De 

bezettingsgraad blijft echter veelal erg laag. 

De problematiek rond het 'externe' interne transport is met name relevant voor de GGz die over 

verschillende instellingen beschikt, die ieder weer over locaties beschikken. Het transport op het 
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terrein van Dennenoord vindt plaats met elektrowagens die elke dag een gedeelte van de 70 

locaties (afdelingen) bevoorraadt. 

Het transport var de artikelen naar de deelnemende zorginstellingen toe, vindt ruwweg plaats 

middels een tweetal wegen waarlangs de goederen van leverancier/producent naar de 

zorginstelling kunnen komen. De eerste mogelijkheid maakt gebruik van directe bestelling en 

belevering door de leverancier/producent. De tweede mogelijkheid maakt gebruik van het 

bestellen van de goederen bij een groothandel. Voor het afleveren van de goederen bij de 

zorginstelling maakt dit verder weinig verschil. 

producent/ 
transport 

magazijn 
leverancier zorginstelling 

II producent/ 
transport groothandel transport 

leverancier 

Figuur 4. 7: De ketens 

De situatie zoals die op dit moment van kracht is, maakt eigenlijk gebruik van een 

bevoorradingssituatie die ligt tussen de twee weergegeven extremen uit Figuur 4.8. In beide 

gevallen komt het erop neer dat de instellingen rechtstreeks bij de leverancier/producent bestellen 

en dat ook ieder individueel bevoorraad wordt. 

Figuur 4.8: Huidige logistieke situatie 

Zoals in Figuur 4.8 te zien is leidt dit tot een aanzienlijke hoeveelheid transportstromen. Omdat de 

leveranciers/producenten en de groothandels zich uiteraard ook realiseren dat dit geld kost, maken 

een aantal reeds gebruik van logistieke dienstverleners. Deze logistiek dienstverleners plannen de 

af te leveren goederen in op hun routes, waardoor het aantal te rijden kilometers beperkt kan 

blijven. Feit blijft echter dat een groot dee! van de producenten/leveranciers gebruik maken van 

eigen vervoer voor het afleveren van de goederen. Zeker voor relatief afgelegen bestemmingen 

leidt dit tot vaak weinig efficiente ritten. Immers de beladingsgraad is gering en de afstand is 

relatief groot. 

Afleveringen vinden gedurende de gehele dag plaats. Echter met sommige leveranciers is een vast 

tijdstip overeengekomen. De koeriersdiensten komen in het algemeen ook op vaste tijdstippen de 

artikelen afleveren. Dit heeft niets te maken met gemaakte afspraken maar eerder met de vaste 

routes die koeriersbedrijven gebruiken. In bijlage 15 zijn allerlei gegevens opgesomd die voort 
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zijn gekomen uit een enquete onder de magazijnmedewerkers. Deze gegevens bieden een 

cijfermatige weergave van de bovenstaande processen. 

4.8 Evaluatiecriteria voortvloeiend uit 'Processen' 

Uit de beschrijving van de processen in de huidige situatie komen tegelijkertijd een aantal 

aspecten naar voren die voor verbetering in aanmerking komen. Deze aspecten zijn om te zetten in 

de onderstaande criteria. 

1. Realiseerbaarheid met een geringe mate van inteme logistieke aanpassingen; 

2. vermindering/afname van de werkonderbrekingen in het magazijn ten gevolgen van de 

afleveringen; 

3. de mate waarin de leveringen en de leveringsmomenten voorspelbaar worden; 

4. reductie van het 'exteme' inteme transport. 

4.9 Verscbillen tussen de participanten 

ln deze paragraaf warden de afwijkingen weergegeven die bepaalde deelnemende instellingen 

hebben ten opzichte van het algemene verhaal uit de voorgaande paragrafen. Hierbij wordt 

duidelijk aangegeven in welke stap het verschil naar voren komt. 

Product en 

De Stichting GGz Groningen gebruikt in grote lijnen het zelfde assortiment als de andere 

deelnemers. Er is echter een verschil in accent dat op de subgroepen ligt. De medische artikelen 

worden binnen de GGz in beduidend mindere mate gebruikt dan bij de andere deelnemers. Dit 

heeft alles te maken met bet type zorg dat door de organisaties van de GGz verleend wordt. 

Etenswaren vormen dan ook de voomaamste goederenstromen. De overige subgroepen warden 

door de GGz in gelijke mate gebruikt als door de andere deelnemers. 

Process en 

Het transport naar de afdelingen van de instellingen gebeurt door medewerkers van het centrale 

magazijn dan wel door een speciale dienst. Bij twee organsaties die behoren tot de GGz, 

Dennenoord en Wagenborgen, vindt het inteme transport plaats in de buitenlucht. Dit gebeurt 

door elektro-karretjes en bestelbusjes. 

Bij twee deelnemers, het Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg en Stichting GGz Groningen, 

vindt eigen transport plaats tussen de verschillende vestigingen. Voor dit transport wordt gebruik 

gemaakt van bestelbusjes en vrachtwagens. Bij het Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg 

worden tussen de verschillende vestigingen maaltijden en goederen vervoerd. Bij de Stichting 

GGz Groningen worden voomamelijk maaltijden tussen de verschillende vestigingen vervoerd. 
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4.10 Afsluiting 

Dit hoofdstuk heeft een invulling gegeven aan de eerste vier stappen van het SYMLAD®-model. 

Het volgende hoofdstuk schetst de basisstructuren die voortkomen uit de eisen en 

randvoorwaarden zoals die naar voren zijn gekomen bij het invullen van het model. 
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5. Basisstructuren 

Dit hoofdstuk beschrijft de drie basisstructuren die ten grondslag liggen aan de logistieke 

concepten zoals die in dit onderzoek ontwikkeld worden. De basisstructuren beschrijven de loop 

van de fysieke goederenstromen van de leveranciers naar de zorginstellingen. In de volgende 

sectie wordt vervolgens een besturingsconcept aan deze basisstructuren gekoppeld. 

USJ 
---

- -- -
Figuur 5.1: Ontwikkelingsfase: "Basisstructuur " 

De drie basisstructuren die in dit hoofdstuk beschreven worden, zijn geselecteerd uit een initiele 

groep van zeven basisstructuren. Deze worden beschreven in de eerste paragraaf van dit 

hoofdstuk. De tweede paragraaf besteed kort aandacht aan het selectieproces om van zeven naar 

drie structuren te komen. In de derde paragraaf worden de drie gekozen basisstructuren nader 

uitgewerkt. 

5.1 Initiele groep basisstructuren 

De zeven structuren, zoals afgebeeld in Figuur 5.2, zijn tot stand gekomen door een combinatie 

van voorbeelden uit de literatuur, 'boerenverstand' en aanwijzingen vanuit de instellingen. 

SECTIE ll: 'Quick scan ' 

Elke teverancier tevert individueet 
afbij het DC. Het DC dient als op- en 
overslagpunt. De instellingen worden 
m.b.v . rechtstreekse ritten vanuit het 
DC bevoorraad. 

Het DC verzorgt een 'ophaaldienst' 
tangs de leveranciers, waarbij de te 
ontvangen goederen opgehaald worden 
bij de levemciers. Het DC dient als 
op- en overslagpunt. De instellingen 
worden m.b.v. rechtstreekse ritten 
vanuit het DC bevoorraad. 

0-0--0-Cv 

0-0--0-(i) 

Elke leverancier levert individueel 
af bij het DC. Het DC dient als op- en 
overslagpunt. De instellingen worden 
in route door het DC bevoorraad. 

Het DC verzorgt een 'ophaaldienst' 
tangs de leveranciers, waarbij de te 
ontvangen goederen opgehaald worden 
bij de tevemciers. Het DC dient als 
op- en overstagpunt. De instellingen 
worden in route door het DC 
bevoorraad. 
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VII 
0--0--0--

De leveranciers bundelen de 
afleveringen voor de betreffende zorg
instellingen in een route. 

De zorginstellingen regelen een 
gezamelijke 'ophaaldienst' . Een 
vrachtwagen van de instellingen rijdt 
een route langs de leveranciers om de 
bestelde goederen op te halen. 
Vervolgens leven de vrachtwagen de 
goederen in route afbij de instellingen. 

Figuur 5.2: De zeven initiele basisstructuren 

5.2 Selectie basisstructuren 

De zorginstellingen regelen zelf een 
'ophaaldienst'. Iedere instelling rijdt 
een route langs haar leveranciers om 
de bestelde goederen op te halen. 

Voor de selectie van de in dit hoof dstuk beschreven structuren is gebruik gemaakt van een factor

scoringsmethode op een vijfpuntsschaal met behulp van de criteria zoals die voortvloeien uit 

hoofdstuk 4, aangevuld met een tweetal additionele criteria. De twee additionele criteria zijn: 

1. In hoeverre sluit de basisstructuur c.q. bestelmogelijkheid aan bij het onderzoeksdoel om de 

gevolgen van een gebundelde aanvoerlogistiek te laten zien; 

2. wat zijn de kansen en wat is de gewenstheid van de basisstructuur c.q. bestelmogelijkheid om 

voort te bestaan in de toekomst. 

De criteria zijn per basisstructuur beoordeeld. Bij deze beoordeling is gebruik gemaakt van de 

expertise en kennis die de contactpersonen van de verschillende instellingen bezitten. De scoring 

op de verschillende criteria heeft geleid tot de in de onderstaande tabel opgenomen totaalscores. 

Tabet 5. I: Tota/en uit factor-score analyse 

Zoals blijkt uit de tabel komen de basisstructuren I, II en IV als besten naar voren. Niet alleen 

wordt deze constatering ondersteunt door dat de drie structuren de hoogste totaalscore bezitten. 

Het blijkt ook dat deze structuren voor de afzonderlijke evaluaties tot een significant beter score 

komen dan de andere structuren. De overige basisstructuren hebben naast een lagere totaalscore 

ook een beduidend lagere score (met uitzondering van structuur VII) op de additionele criteria. 

Deze constatering heeft er toe geleid dat gekozen is voor het selecteren van de drie eerst 

genoemde basisstructuren. Een nadere beschrijving van het selectieproces en de beschrijving van 

de vier niet geselecteerde basisstructuren zijn opgenomen in bijlage 16 en 17. 
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5.3 Beschrijving geselecteerde basisstructuren 

Bij de beschrijving van de basisstructuren wordt allereerst een korte bespreking gegeven van de 

loop van de goederenstromen. Daarnaast wordt per structuur aangegeven in Wf Ike mate de 

gepresenteerde structuur afwijkt van de huidige basisstructuur. Dit gaat gepaard met het aangeven 

van eventuele machtsverschuivingen binnen het systeem. Zo bepalen in de huidige situatie de 

leveranciers voor een groat gedeelte wanneer er geleverd wordt. In het kart kan gesteld warden 

dat door een gebrek aan coordinatie aan de kant van de instellingen de leveranciers op dit moment 

de 'touwtjes' in handen hebben. 

Voordat begonnen wordt met het beschrijven van de basisstructuren eerst nog de volgende 

opmerking: als in de komende paragrafen over 'systeem' gesproken wordt dan om vat dit begrip de 

omgeving van de zorginstellingen, inclusief de leveranciers, de transporteurs en uiteraard de 

zorginstellingen. 

5 .3. l Basisstructuur I 

Figuur 5.3: Basisstructuur I (L=leverancier; Z=Zorginstelling; DC=Distributiecentrum) 

Deze eerste basisstructuur maakt gebruik van een situatie waarin de leveranciers aanleveren op 

een centraal distributiecentrum (DC). De zorginstellingen ontvangen hun bestelde goederen 

rechtstreeks uit het DC. Gedachte achter deze basisstructuur is het zogenaamde 'Albert Heijn ' -

systeem. Centrale opslag waardoor decentrale magazijnen in omvang kunnen warden gereduceerd, 

of zelfs verwijderd. Gecombineerd met een vermindering van leveringen aan de 'poort' van de 

zorginstelling door een bundeling van leveranties aan een zorginstelling in een vrachtwagen. 

Praktiik 

Het bovenstaande concept wijkt op een aantal punten af van de huidige situatie. Deze afwijkingen 

hebben een aantal consequenties voor de verhoudingen tussen de leveranciers en de 

zorginstellingen. Het voorgestelde concept zorgt er voor dat de beheersing van de logistieke 

stromen aan de kant van de instellingen stijgt. Doordat er meerdere instellingen hun voorraden in 

het DC leggen, kan een verlaging optreden van de totale veiligheidsvoorraad in het systeem. 

lmmers, men is minder afhankelijk van vaste leveringsdagen van leveranciers. Verder ontstaat er 

door de gezamenlijke opslag in het DC (verplaatsing van het Klanten Order Ontkoppel Punt, 

KOOP) een buffer tegen verlate leveringen door de leverancier. 
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Basisstructuur I maakt de zorginstellingen minder afbankelijk van de leveranciers. Daarnaast heeft 

de structuur tot gevolg dat er een groter machtsblok tegenover de leveranciers gesteld kan worden. 

Dit heeft op 7ijn beurt weer voordelen voor de onderhandelingspositie van de instellingen bij het 

doen van nieuwe aankopen en bij het bepalen van de afleveringsmomenten. 

Daar tegenover staat echter wel dat er gebruik wordt gemaakt van een distributiecentrum en 

gedeeltelijk eigen vervoer. Beide additionele ' activiteiten' kunnen uiteraard uitbesteed worden. 

Dit neemt echter niet weg dat er aanzienlijke coordinatie-inspanningen verricht moeten worden 

om een dergelijk systeem goed te laten functioneren. Voor het vervoer van DC naar zorginstelling 

kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de vrachtwagens zoals die op dit moment in gebruik 

zijn bij de verschillende instellingen. 

5 .3 .2 Basisstructuur II 

z ~~© 

Figuur 5.4: Basisstructuur II (L=Leverancier; Z=Zorginstelling; DC=Distributiecentrum) 

De tweede basisstructuur gaat uit van een systeem met dezelfde uitgangspunten als de eerste 

basisstructuur. Ook in dit geval leveren de leveranciers af bij een centraal distributiecentrum. 

Verschil met basisstructuur I kan gevonden worden in de afleveringsroute zoals die vanuit het DC 

gereden wordt. In dit geval worden de bevoorrading van de verschillende zorginstellingen, voor 

zover mogelijk, gecombineerd in een route. 

Praktiik 

In principe geldt voor de toelichting op dit concept een gelijk verhaal als dat in paragraaf 5 .3 . I 

gesteld is. Op het gebied van de relatie met de leveranciers treden geen veranderingen op. Alleen 

het transport vanuit het DC naar de instellingen toe is op een andere en wellicht meer efficiente 

manier geregeld. De wijze van transport zoals deze in deze structuur voorgeschreven wordt, vraagt 

een goede afstemming van leveranties vanuit het DC aan de verschillende instellingen. 

Voor het transport naar de verschillende instellingen wordt gebruik gemaakt van een vrachtwagen. 

Uiteraard geldt ook bier dat het transport in eigen hand gehouden kan worden ( eigen wagen van 

de instellingen) of kan worden uitbesteed. De laatste optie zal waarschijnlijk in eerste instantie de 

meest aantrekkelijke blijken te zijn in verband met het niet fulltime gebruik van de wagen door de 

instellingen. 
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Voor de rnachtsrelaties geldt bij uitbesteden natuurlijk wel dat de instellingen zich athankelijk 

rnaken van een partij (in dit geval de transporteur). Dit hoeft geen probleern te vormen. Alhoewel 

stakingen en noodweer punten zijn die niet vergeten mogen worden. 

5 .3 .3 Basisstructuur IV 

z ©-©-© 
Figuur 5.5: Basisstructuur IV (L=Leverancier; Z=Zorginstelling; DC=Distributiecentrum) 

Binnen deze structuur wordt gebruik gemaakt van een soort van 'boodschappendienst' vanuit het 

distributiecentrurn. In het kort kornt het erop neer dat de goederen afgehaald worden bij de 

verschillende leveranciers om vervolgens afgeleverd te worden in het DC. Dit ophalen van de 

goederen kan gebeuren door een eigen wagen, uiteraard kan dit ook uitgevoerd worden door een 

leverancier die ook de goederen van andere leveranciers rneeneernt. Het uitleveren naar de 

zorginstellingen geschiedt volgens het systeem van basisstructuur II. 

Praktiik 

Het bovenstaande concept zorgt voor een aanzienlijke verandering van de positie van de 

leverancier in het systeern. In deze structuur proberen de instellingen zich zo min rnogelijk 

athankelijk te stellen van de leveranciers. ls het in de huidige situatie nog zo dat de leverancier 

veelal bepaald wanneer iets afgeleverd wordt, in de nieuwe structuur bepalen de instellingen 

wanneer zij de goederen op willen komen halen. 

Voorwaarde voor het kunnen opzetten van een dergelijk systeem is uiteraard de medewerking van 

de leveranciers. Deze rnedewerking kan op een tweetal manieren tot stand komen: 

• vrijwillige medewerking door de leverancier; 

• door het vormen van een machtsblok van instellingen de leveranciers overhalen tot levering ' af 

leverancier'. 

Ook hier geldt dat het transportgedeelte dat nu in 'eigen hand' komt eventueel uitbesteed kan 

worden. 
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5.4 Afsluiting en introductie "Adviesvorming"-fase 

Met de presentatie van de basisstructuren wordt de 'Quick scan' -fase en daarmee tevens deze 

sectie afgesloten. In de volgende sectie (' Advies, orming') worden de in <lit hoofdstuk beschreven 

basisstructuren nader uitgewerkt en voorzien van besturingsconcepten. Teneinde de ontwikkeling 

van de besturingsconcepten te ondersteunen wordt echter allereerst een kostenmodel ontwikkeld. 

Dit kostenmodel wordt vervolgens gebruikt om de ' beste ' invulling van de basisstructuren te 

bepalen. 
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Korte inhoud: 

SECTIE III 
'Adviesvorming' 

onde.oeks
bescblijving 

co°t!tsr 
aanhbetgen 

Deze sectie bevat de uitwerking van de uiteindelijke logistieke concepten. In deze sectie warden 

op basis van de basisstructuren, de besturingsconcepten ontwikkeld. Met behulp van evaluaties 

aan de hand van een kostenmodel en een aantal kwalitatieve beoordelingspunten warden de 

besturingsconcepten ontwikkeld. Uiteraard warden overzichten gegeven van de kosten en de voor

en nadelen van de ontwikkelde concepten. Tot slot wordt kart aandacht besteed aan de 

automatisering van de besturingsconcepten. 
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6. Aanpak en ontwikkeling kostenmodel 

Zoals reeds eerder is aangegeven worden in de 'Adviesvorming' -fase de besturingsconcepten 

ontwikkeld voor de in de 'Quick scan ' naar voren gekornen basisstructuren. Uiteraard spelen 

hierbij de eisen en randvoorwaarden zoals die gesteld zijn door de participerende instellingen, 

maar ook door de orngeving, een voorname rol. 

---
- -- -

Figuur 6. I : Ontwikke/ingsfase: "Besturingsconcept " 

Doe! van de 'Adviesvorming' -fase is het ontwikkelen van besturingsconcepten voor de in de 

'Quick scan' -fase naar voren gekomen basisstructuren. Dit eerste hoofdstuk legt de basis voor het 

ontwikkelproces. Rekeninghoudend met het belangrijkste evaluatiecriterium (voor de 

zorginstellingen) van een nieuw logistiek concept, de kosten, is er voor gekozen eerst een 

kostenmodel te ontwikkelen. Dit kostenmodel wordt gebruikt om de kosten van mogelijke 

alternatieven voor de huidige situatie door te rekenen. Het kostenmodel is opgebouwd uit een 

aantal kostenfactoren. Deze kostenfactoren schetsen een bee Id van de kosten die een ( directe) rol 

spelen in de externe logistiek van de zorginstellingen. 

De alternatieven voor de huidige situatie, die doorgerekend worden met behulp van het 

kostenrnodel, worden geconcretiseerd door gebruik te maken van zogenaamde 

'systeeminstellingen'. Deze systeeminstellingen bestaan uit een verzameling van parameters die 

de kosten en fysieke invulling van de externe logistiek be'invloeden. De verschillende 

systeeminstellingen die geevalueerd worden, komen tot stand door binnen de standaard

systeeminstelling (parameter-instellingen gelijkend op de huidige situatie) telkens een enkele 

parameter te varieren. 

Door gebruik te maken van de uitkomsten van het doorrekenen van de verschillende 

systeeminstellingen wordt uiteindelijk een verbeterde systeeminstelling gecreeerd. Deze 

verbeterde systeeminstelling vormt de basis voor de ontwikkeling van de besturingsconcepten. 

De ontwikkeling van de besturingsconcepten is gesplitst in twee delen. Er is voor gekozen een 

onderscheid te maken naar de fysieke en de procedurele kanten van de besturingsconcepten. Bij 
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de beschrijving van de fysieke kant van het besturingsconcept komen de uitgangspunten, de loop 

van de fysieke goederenstroom en de fysieke voor- en nadelen aan bod. Concreet, onder de fysieke 

invulling valt de beschrijving van de verbeterde systeeminstelling in een praktijksituatie. 

Onder de beschrijving van de procedurele kant van de besturingsconcepten vallen al de 

activiteiten die het systeem 'besturen'. Voor elk van de drie basisstructuren wordt een besturing 

ontwikkeld en gevisualiseerd. Uiteraard wordt hierbij aandacht besteed aan de procedurele voor

en nadelen ten opzichte van de huidige situatie. 

Afgesloten wordt met een beschrijving van de automatiseringskant van de besturingsconcepten. 

Gestart wordt echter met het maken van een vergelijking tussen de huidige situatie en de 

systeeminstellingen zoals die kunnen ontstaan door invoering van de basisstructuren. 

6.1 Verschillen met de huidige situatie 

In deze paragraaf worden de verschillen besproken die er bestaan tussen de huidige situatie en de 

drie geselecteerde basisstructuren uit hoofdstuk vijf. Vervolgens worden de consequenties van 

deze verschillen, die na een eerste analyse naar voren komen, aangegeven. Deze vergelijking dient 

overigens ter verificatie van de conformiteit tussen de potentieel te behalen verbeteringen en de 

eisen en wensen van de instellingen. 

Figuur 6.2: De drie geselecteerde basisstructuren 

Van de verschillen tussen de nieuwe systeeminstellingen en de huidige situatie is de belangrijkste 

uiteraard de introductie van het DC. De overige verschillen vloeien grotendeels voort uit deze 

introductie. De komst van het DC heeft in eerste instantie (zonder nader aandacht te besteden aan 

de concrete invulling) gevolgen voor: 

• De goederenstromen 

Het DC zorgt voor een combinatie/bundeling van de goederenstromen naar de instellingen. 

Hetgeen leidt tot een reductie van het aantal ritkilometers in de keten. 

• De besturing van de goederenstroom 

Het DC is een nieuwe entiteit in de logistieke keten. Waar voorheen de instellingen bestelden 

bij de leverancier en vervolgens de goederen ontvingen, ontstaat nu een situatie waarin de 

aansturing van een compleet distributiecentrum onder de verantwoordelijkheid van de 

zorginstellingen valt. 
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• De interne situatie van de zorginstelling 

De handling bij de poort van het magazijn neemt af door een bundeling van transportstromen. 

Het directe contact met de leveranciers verdwijnt. 

• De situatie bij de leveranciers 

Reductie van het aantal afleveradressen. 

Wellicht het belangrijkste gevolg van het opnemen van een DC in de keten is dat de 

zorginstellingen zelf verantwoordelijk worden voor een dee! van de exteme logistiek. Hierbij 

kunnen de zorginstellingen besluiten om deze verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk over te 

dragen aan een logistiek dienstverlener. Uiteraard kunnen de zorginstellingen er voor kiezen om 

de verantwoordelijkheid zelf op zich te nemen. Er dient dan we! rekening gehouden te worden met 

een aantal investeringen (DC, personeel, transportmiddelen). Een voorwaarde voor het opnemen 

van een DC in het concept is uiteraard het vormen van een samenwerkingsverband tussen de 

verschillende zorginstellingen. 

Als de initiele gevolgen veroorzaakt door het DC vergeleken worden met de eisen zoals die door 

de instellingen zijn gesteld (opgenomen in hoofdstuk 4) dan blijkt dat deze gevolgen de huidige 

situatie op een door de instellingen gewenste manier verbeteren. Met name aan de eisen met 

betrekking tot het reduceren van het aantal vrachtwagens op de terreinen en het reduceren van de 

transportkosten wordt tegemoet gekomen. Aldus is de conclusie gerechtvaardigd dat de 

bovenstaande gevolgen van de introductie van het DC reeds leiden tot dusdanige kwalitatieve 

verbeteringen van de exteme logistiek ten opzichte van de huidige situatie, dat nadere uitwerking 

van de basisstructuren zinvol lijkt. Dit ondersteunt tevens de keuze voor de drie structuren zoals 

die gemaakt is in het voorgaande hoofdstuk. 

De volgende paragraaf beschrijft de eerste stap in de ontwikkeling van het kostenmodel dat aan de 

basis staat van de uitwerkingen van de besturingsconcepten. 

6.2 Aanpak ontwikkeling kostenmodel 

De ontwikkeling van het kostenmodel volgt een aantal stappen. Gestart wordt met het 

identificeren van de variabelen (parameters) die een rol spelen in de verschillende onderdelen van 

de basisstructuren. Deze parameters be"invloeden de concrete invulling van de basisstructuren. Ter 

illustratie: het maakt groot verschil of er dagelijks geleverd gaat worden of maandelijks. 

Tweede stap is het identificeren van de kostenfactoren die een rol spelen in de exteme logistieke 

keten van de zorginstellingen. Deze kostenfactoren geven aan waar in de keten de kosten gemaakt 

worden. 
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Volgende stap is het koppelen van de parameters aan de kostenfactoren. Door aan te geven welke 

parameters invloed hebben op welke kostenfactoren ontstaat een beeld van de mate van invloed 

van de individuele parameters. 

Afgesloten wordt met het selecteren van de parameters die het best voldoen aan een drietal 

opgestelde criteria. Deze parameters worden in een aantal systeeminstellingen gevarieerd en 

doorgerekend. 

6.3 ldentificatie parameters m.b.t. onderdelen van de basisstructuren 

Er zijn per onderdeel van de exteme logistieke keten een aantal parameters te identificeren die van 

invloed zijn op het prestatieniveau van het exteme logistieke proces. De parameters zijn te 

beschouwen als een soort stuurvariabelen, waarbij elke instelling van de parameters een andere 

invloed heeft op de logistieke prestatie en daardoor eveneens op de inrichting van het logistiek 

proces. Hierbij dient aangetekend te worden dat niet elke parameter een even grote invloed heeft 

op het prestatieniveau. In deze paragraaf worden per onderdeel van de keten de parameters 

opgesomd. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 6.1. 

Tabet 6. I : Parameters per onderdeel basisstructuur 

everancier 

Transport leverancier > DC 
DC 

Transport DC > zorginstetling 
Zorginstelling 

Administratieve afhandeling 

- Aantat 1everane1era 
· F actureringsfrequentie 
- Leverfrequentie van de leveranciera aan het DC 
- DC locatie (dichtbij leveranciera of dichtbij instetlingen) 
- Functie DC (op- en overslag of alleen overslag) 
- Leverfrequentie van het DC aan de instellingen 

Aantal deetnemende instetlingen 
Artikelstandaardisatie (overkoepelend over meerdere instetlingen) 

- Aflevermethode (in centraal magazijn of op de afdeling) 
- Centrale afhandeting facturering (aanwezig of niet-aanwezig) 
Centrale inkoop (op DC niveau. aanwezig of niet-aanwezig) 

- Centraal bestetlen (DC niveau. aanwezig of niet-aanwezig) 

Een aantal van de in de bovenstaande tabel weergegeven parameters hebben een 

afhankelijkheidsrelatie met elkaar. De volgende afhankelijkheidsrelaties bestaan: 

• 'Centrale inkoop ' en 'Artikelstandaardisatie ' (overkoepelend over meerdere instellingen). 

Centralisatie van inkoop is alleen reeel als er sprake is van een vorm van overkoepelende 

standaardisatie van artikelen bij de verschillende instellingen. 

• 'Aantal deelnemende instellingen ', 'Locatie van het DC' en het 'Aantal leveranciers '. 

De locatie van het DC dient het dichtst gelegen te zijn bij die kant van de keten waar zich het 

grootste aantal leveranciers dan we! instellingen bevindt. Met andere woorden, de locatie van 

het DC is afhankelijk van het aantal instellingen en leveranciers. De achterliggende reden 

hiervoor is dat de locatie-keuze wordt be'invloed door het streven om de grootst mogelijke 

kilometerreductie te realiseren. 
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• 'Aantal leveranciers' en 'Artikelstandaardisatie '. 

Standaardisatie van het artikelbestand maakt het mogelijk het aantal leveranciers te reduceren. 

Daarnaast gaat reductie van het aantal levnanciers gepaard met een standaardisatie van het 

assortiment. 

• 'Functie van het DC ', 'Leverfrequentie van /everancier naar DC ' en 'Leverfrequentie van DC 

naar zorginstelling '. 

Het DC kan alleen een overslagfunctie uitoefenen als de leverfrequenties aan beide zijden van 

het DC gelijk zijn. Indien dit niet het geval is, dan is het noodzakelijk om de goederen tijdelijk 

op te slaan. 

6.4 Identificatie kostenfactoren m.b.t. onderdelen basisstructuren 

Uit een analyse van de basisstructuren (de externe logistieke keten) en door te kijken naar de 

onderscheiden parameters zijn de onderstaande kostenfactoren geidentificeerd. Al deze factoren 

vormen een onderdeel van de totale kosten opbouw van de logistieke keten. Ter verduidelijking 

van de herkomst van de kostenfactoren wordt gebruik gemaakt van een indeling in een drietal 

groepen. Per groep wordt aangegeven waar de kostenfactoren betrekking op hebben (vet gedrukt). 

Tabel 6.2: Kostenfactoren 

UC 9 

ns 1ngsmagazI1n 
· magazijnl)e™"1eel 
· magazijnruimte 
lnkoopafdellng lnstetling 
· inkooppersoneel 
Extern 'Intern" transport 
· exteme inteme transportkosten 
Economische Administratieve Dienst 
· l)e™"1eelskosten 
Voorraadkosten bij de zorginstelling 
· reguliere voorraadkosten 

ranspo os en a a en 
· transportkosten afhalen produden bij leverancien 
DC-kosten 
· penoneelskosten 
· ruimtehuur kosten 
· voorraadkosten 
Centrate administratieve afhandeling 
· inkooppersoneet 
· automatiseringskosten (hard/software) 
· factuurafhandeling 
Transportkosten aflevering 
· lransportkosten afleveren produden bij instellingen 

Opvallend in de tabel is het grote aantal factoren die betrekking hebben op personeelskosten. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat de geidentificeerde kostenfactoren uitgaan van variabele 

kosten. Investeringen worden op dit moment buiten beschouwing gelaten. 

SECTIE Ill : 'Adviesvorming' Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 51 



HALEC 

6.5 Invloed van parameters op de kostenfactoren 

Doel van deze paragraaf is het per parameter aangeven van de verschillende kostenfactoren die 

be"invloed worden door de betreffende parameter. In de onderstaande tabel wordt een overzicht 

gegeven van de parameters en de kostenposten waarop zij invloed hebben. 

Tabel 6.3: Jnv/oed van parameters op kostenfactoren 

everancier an everanciers 

mg 

me -aanwez1g 

en mveau. aanwez1g o me -aanwez1g 

mveau. aanwez1g me -aanwez1g 

1n oopperson ms e mg 
inkooppersoneel CAD 
factuurafhandeting CAD 
personeelskosten EAD 
reguliere v001Taadkosten insteHingen 
personeelskosten DC 
ruimtehuur kosten DC 
voorraadkosten DC 
transportkosten in productprijs 
transportkosten afhalen 
tran osten afleveren 

personeelskosten EAD 
pe 
ruimtehuur kosten DC 
voorraadkosten DC 
transportkosten in productprijs 
transportkosten afhalen 

person os en 
ruimtehuur kosten DC 
voorraadkosten DC 

nspo os en a everen 
personeelskosten DC 
ruimtehuur kosten DC 
voorraadkosten DC 
reguliere v001Taadkosten instetlingen 
magazijnpersoneel insteHing 
magazijnruimte instetling 

m oopperson ms mg 
inkooppersoneel CAD 
factuurafhandeting CAD 
personeelskosten EAD 
reguliere v001Taadkosten instetlingen 
personeelskosten DC 
ruimtehuur kosten DC 
voorraadkosten DC 
transportkosten in productprijs 
transportkosten afhalen 
transportkosten afl everen 
magaz11npersonee ms e mg 
magazijnruimte instelling 
personeelskosten DC 

m oopperson ms mg 
inkooppersoneel CAD 
1n ooppersonee ms e mg 
inkooppersoneel CAD 

Reeds in paragraaf 6.3 is aangegeven dater een verband bestaat tussen de parameters 'Aantal 

leveranciers ' en 'Artikelstandaardisatie ' . Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de beide parameters 

invloed hebben op dezelfde kostenfactoren. Er kan gesteld worden dat een (overkoepelende) 

standaardisatie van artikelen direct tot een daling van het aantal leveranciers leidt. Immers, als alle 

participerende instellingen gebruik gaan maken van dezelfde producten van dezelfde merken 

(standaardisatie), dan wordt hiermee het aantal leveranciers omlaag gebracht. 
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Omgekeerd geldt dat een reductie van leveranciers eigenlijk alleen nog maar mogelijk is door 

standaardisatie van het artikelassortiment. In de huidige situatie hebben namelijk nagenoeg alle 

instellingen in aanzienlijke mate hun leveranciersbestand gereduceerd. Verdere reductie van het 

aantal leveranciers kan alleen gerealiseerd worden door standaardisatie van het artikelassortiment. 

Dit geeft nog eens extra de verwevenheid van beide parameters aan. Deze gevolgtrekkingen leiden 

ertoe dat er voor gekozen wordt om de beide parameters als een te beschouwen. 

6.6 Selectie invloedrijkste parameters 

ln deze paragraaf wordt aan de hand van een schets van de kosten in de huidige situatie getracht 

de meest invloedrijke parameters vast te stellen. Verder worden de individuele parameters 

toegelicht. 

6.6. l De kosten van de huidige situatie 

V oor de huidige externe logistieke situatie zij n met behulp van de in paragraaf 6.4 

ge"identificeerde kostenfactoren, de totale kosten in kaart gebracht. Dit maakt het mogelijk om een 

indruk te krijgen van de kostenopbouw in de huidige situatie hetgeen de belangrijkste 

kostenfactoren onthult. In Tabel 6.4 zijn de kosten van de huidige situatie opgenomen. ln dit 

overzicht zijn de overhead-kosten van bijvoorbeeld een logistiek-manager buiten beschouwing 

gelaten. Er wordt vanuit gegaan dat deze kosten in de nieuwe situatie (zeker in eerste instantie) 

niet zullen veranderen. 

Tabel 6.4: Kosten in de huidige situatie 

lnkoopafde/ing inste/ing 
inkooppersoneel 

Extern "intern ' transporl 
Exteme inteme transportkosten 

Economise/le Mministraaeve Dienst 
personeelskosten 

Voorraadkosten bij de zorginste/ling 
Reguliera voorraad<osten 

Transportkosten in produdprijs 
Transportkosten leverancier op basis km's 

T ransportkosten afhalen 
Transportkosten afhalen produden bij leveranciers 

DC-1<.osten 
personeelskosten 
ruimtehuur kosten 
voorraadkosten 

Centrale administraheve afhandeling 
inkooppersoneel 
automatiseringskosten (hard/software) 
factuurafhandeling 

T ransportkosten afleveting 
T ransportkosten afleveren product en bij instellingen 

Totalen 
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fl 967.200 
fl 80.000 

fl 1.210.560 

fl 21.632 

fl 432.640 

fl 33.168 

fl 2.422.400 

fl 5.168.400 
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Als gekeken wordt naar de omvangrijkste kostenfactoren in de buidige situatie dan zijn de 

onderstaande (gesommeerde en samengevoegde) factoren aan te wijzen: 

• ' transportkosten' met 2,4 miljoen guldrn; 

• ' personeelskosten' met 2,6 miljoen gulden. 

6.6.2 Scbeiden van de parameters 

Zoals is aangegeven in Tabel 6.3 bebben alle parameters invloed op een of meerdere 

kostenfactoren en dus op de kosten van de exteme logistiek. In de boofdstukken 7, 8 en 9 wordt 

getracbt een verbeterde exteme logistieke situatie te ontwerpen. Hierbij dient de verbetering in 

eerste instantie tot uiting te komen in een kostenverlaging ten opzicbte van de buidige situatie. 

Hiertoe is bet van belang de invloed van de verscbillende parameters op de kosten vast te stellen. 

Daar in bet kader van dit onderzoek in eerste instantie gestreefd wordt naar een verbeterde 

systeeminstelling, voert bet te ver om voor elke parameter de invloed op de kosten vast te stellen. 

Daarom wordt een selectie gemaakt onder de verscbillende parameters. Het doe! is om een beperkt 

aantal parameters over te bouden, welke in een aantal systeeminstellingen gevarieerd en 

doorgerekend worden. In bet kader van bet selectieproces worden de parameters op een drietal 

aspecten getoetst. 

• de parameters dienen van inv\oed te zijn op de grootste kostenposten (transportkosten en 

personele kosten) in de buidige situatie; 

• de parameters dienen kostenposten te bei"nvloeden die bijdragen aan bet verwezenlijken van de 

doelen van bet onderzoek (o.a. verlagen transportkosten en combineren van vervoer); 

• de parameters dienen zo veel mogelijk kostenfactoren te be1nvloeden. 

6.6.3 Geselecteerde parameters: ' variabele parameters ' 

Na toetsing van de parameters op de eerder genoemde criteria zijn er een viertal naar voren 

gekomen die voldoen aan de drie opgestelde criteria. Deze parameters worden gegroepeerd onder 

de categorie 'variabele parameters '. ln bet verdere verloop van bet onderzoek wordt door middel 

van bet varieren van de instellingswaardes van deze parameters de invloed op de kostenfactoren 

bepaald. Per geselecteerde parameter wordt nu een toelicbting op de selectie gegeven. Overigens, 

de cijfermatige gegevens warden toegelicbt in de kostenbijlagen (bijvoorbeeld bet aantal 

leveranciers ). 

'Standaardisatie van artikelassortiment ' & 'leveranciersreductie' 

• De parameters bebben invloed op een veelvoud aan kostenposten; 

• de kostenposten die be1nvloed worden door deze parameters omvatten de grootste posten; 

• standaardisatie van artikelassortiment en leveranciersreductie zijn doelen van de participerende 

instellingen. 
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Zoals reeds aangegeven worden deze twee parameters als een beschouwd. In dit onderzoek 

worden aan deze parameters twee mogelijke instellingen meegegeven: 

• volledig gestandaardiseerd assortiment over de instellingen heen hetgeen gepaard gaat met 26 

leveranciers; 

• een niet-gestandaardiseerd assortiment, elke instelling voert zijn eigen assortiment hetgeen 

gepaard gaat met 50 leveranciers. 

Uiteraard zijn er allerlei tussenliggende invullingen mogelijk, in het onderzoek worden echter 

!outer deze twee extreme instellingen meegenomen. De reden hiervoor is dat de kosten van een 

concept met een parameter-instelling die ligt tussen de twee extremen ook tussen de twee 

totaalkosten van deze instellingen ligt. De eerste optie lijkt in eerste instantie de meeste 

kostenvoordelen op te leveren. Grote voorwaarde voor deze optie is echter wel een nauw 

samenwerkingsverband tussen de verschillende instellingen en een reeds zeer ver doorgevoerde 

standaardisatie van het artikelassortiment. Om niet voorbij te gaan aan een op relatief korte 

termijn haalbare situatie is ervoor gekozen ook de tweede optie op te nemen. 

'Leveringsfrequentie van de leveranciers op het DC' & 'Leveringsfrequentie van het DC aan de 

zorginstellingen ' 

• De parameters hebben invloed op een veelvoud aan kostenposten; 

• de parameters hebben grote invloed op de kostenpost 'Transportkosten',juist deze post speelt 

een voorname rol in de doelstelling van dit onderzoek. 

Deze twee parameters hebben beiden een aantal instellingen die worden gebruikt om de 

gevoeligheid van de parameters te bepalen ten opzichte van de kosten. 

• Leverfrequentie van de leveranciers op het DC: 

Maandelijks, wekelijks en dagelijks. 

• Leverfrequentie van het DC aan de zorginstellingen: 

Wekelijks en dagelijks. Er is voor gekozen om de systeeminstellingen die minder frequent 

bevoorraden dan in de huidige situatie het geval is, niet door te rekenen. Een verlaging van de 

bevoorradingsfrequentie leidt immers tot leveringen van een grotere omvang. Op de afdelingen 

is echter geen ruimte om een grotere voorraad dan een weekvoorraad (huidige 

bevoorradingsfrequentie is een week) op te slaan. 

Ook hier is weer voor een beperkt aantal instellingen gekozen. Uit de gevoeligheid van deze 

parameters op de gebruikte instellingen valt af te leiden wat de invloed op de kosten is van 

instellingen die tussen de gekozen waarden liggen. 
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'DC locatie' 

• De parameter heeft grote invloed op de kostenpost 'Transportkosten'. 

De boveastaande parameter wordt in elke systeeminstelling voor elke basisstructuur gevarieerd. In 

dit opzicht is deze parameter als een constante te beschouwen. Hierbij is ervoor gekozen uit te 

gaan van een instelling waarbij het DC dichtbij de leveranciers geplaatst wordt ( op gemiddeld l 00 

kilometer afstand van de leveranciers, op 150 kilometer van de instellingen) en een instelling 

waarbij het DC dichtbij de instellingen gelocaliseerd wordt ( op gemiddeld 50 kilometer afstand 

van de instellingen, op 200 kilometer afstand van de leveranciers). De reden waarom deze 

parameter-instelling in elk systeem voor beide waardes wordt doorgerekend, is dat op voorhand 

niet vast te stellen is of de overige variabele parameters een invloed op deze parameter hebben. 

6.6.4 Constant te houden parameters 

De parameters die na toetsing op de drie criteria zijn overgebleven, worden in het verdere verloop 

van het onderzoek constant gehouden. De 'constante parameters' worden in het navolgende 

toegelicht en voorzien van een instellingswaarde. 

'F actureringsfrequentie ' 

Deze parameter heeft betrekking op de kostenpost 'Economische Administratieve Dienst'. Deze 

kostenpost heeft in de huidige situatie een beperkte omvang. V oor wat betreft de 

factureringsfrequentie valt er verder niet al teveel te varieren. Het is in principe altijd beter minder 

facturen te ontvangen. In dit onderzoek wordt onderkend dat middels het verrninderen van het 

aantal facturen toch aanzienlijke besparingen te behalen zijn. Er dient bij het vaststellen van de 

factureringsfrequentie echter rekening te worden gehouden met praktische aspecten. Het lijkt in de 

praktijk realistisch om een factureringsfrequentie van een verzamelfactuur per maand bij de 

leveranciers af te dwingen. Maandelijkse facturering is een algemeen aanvaarde frequentie. 

Eenzelfde terrnijn wordt gehanteerd vanuit de Centrale Administratie Dienst (CAD) richting de 

instellingen ( dit hangt samen met de instelling die gekozen is voor de parameter 'Centrale 

afhandeling facturering'). Nader onderzoek naar de verschillende trade-offs die een rol spelen bij 

de factuurafhandeling moet uitwijzen of de periode van een maand inderdaad optimaal is. In dit 

onderzoek hanteren wij dit in ieder een maandelijkse factureringsfrequentie. 

'Functie DC' 

Voor wat betreft de functie van het DC bestaan er twee mogelijkheden (zie bijlage 16): 

• een op- en overslagfunctie; 

• een overslagfunctie. 

De tweede mogelijkheid dient altijd gebruik te maken van een synchrone leveringsfrequentie van 

' leveranciers naar DC' en 'DC naar instelling'. Er is daarom gekozen om het DC een op- en 
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overslagfunctie te geven. Deze functie-mogelijkheid houdt meerdere variatie-mogelijkheden open. 

Daamaast lijkt een strikte overslagfunctie van het DC eigenlijk alleen haalbaar bij een groat 

aantal participerende instellingen, een DC dicht bij de instellingen en een dagelijkse 

bevoorrading. Bij een bevoorradingsfrequentie die lager is dan eenmaal per dag zijn de 

hoeveelheden die overgeslagen moeten warden aanzienlijk. Dit maakt het overslagproces kostbaar 

en omvangrijk. Op dit moment is het voor concepten binnen deze specifieke omgeving erg duur en 

utopisch om uit te gaan van een strikte overslagfunctie van het DC. 

'Aantal deelnemende instellingen ' 

Deze parameter beinvloedt alle opgesomde kostenposten. In principe kan gesteld warden dat de 

kostenposten, met uitzondering van de kostenpost 'Transportkosten', lineair stijgen. De 

transportkosten nemen minder dan lineair toe. Dit is vooral te danken aan de verbetering van de 

beladingsgraad van de vrachtwagens. Hierdoor is het mogelijk dat het aantal wagens niet lineair 

stijgt met toetreding van het aantal deelnemers. De overige kostenfactoren daarentegen kennen 

wel een lineair verband. De grootte van het lineaire verband hangt samen met de omvang 

(inkoopsom/-volume) van de toetredende instelling. 

In het onderzoek wordt uitgegaan van vier participerende instellingen die samen een vijftal 

afleverlocaties hebben. Er wordt een toelichting gegeven op de mogelijke schaaleffecten bij 

verhoging van het aantal deelnemende instellingen. 

'Ajlevermethode ' 

Er zijn twee aflevermethoden te onderscheiden (zie bijlage 16): 

• afleveren in het centraal magazijn; 

• aflevering op de afdelingen. 

In dit onderzoek wordt ervoor gekozen om de goederen af te leveren op afdelingsniveau bij de 

instellingen. Op deze wijze wordt voorkomen dat er dubbele handling plaats vindt. Op het moment 

dat de goederen vanuit het DC naar de instellingen warden gebracht en daar in het centrale 

magazijn warden opgeslagen vindt er dubbele handling plaats. Niet alleen warden er dan goederen 

ingeklaard, opgeslagen en uitgeklaard in het DC, maar oak in het centrale magazijn. Dit heeft tot 

gevolg dat het centrale magazijn evenveel formatieplaatsen nodig heeft als in de huidige situatie. 

Door af te leveren op afdelingsniveau daalt het benodigde aantal formatieplaatsen in het centrale 

magazijn. In het DC neemt <lit weliswaar toe, maar door het vermijden van dubbele handling leidt 

het afleveren op afdeling tot betere resultaten. 
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'Centrale ajhandelingfacturen' 

Er zijn een tweetal redenen om de factuurafuandeling centraal te regelen. Allereerst is het 

mogelijk door centrale factuurafuandeling het totaal aantal facturen dat Hj de zorginstellingen 

komt te reduceren. Dit leidt uiteraard tot een kostenreductie. Aangezien er gebruik wordt gemaakt 

van centraal bestellen , is het voor leveranciers onrnogelijk de instellingen rechtstreeks te 

factureren. Een centrale verwerking van de binnenkomende facturen naar uitgaande 

verzamelfacturen voor de instellingen wordt hiermee noodzakelijk. 

'Centrale inkoop ' 

Het al dan niet instellen van een centrale inkoop is afuankelijk van de mate waarin artikelen 

gestandaardiseerd zijn. Op het moment dat elke instelling zijn eigen assortiment blijft voeren en er 

geen overkoepelende afstemming plaatsvindt, is het nut en de praktische realiseerbaarheid van 

centraal inkopen niet aanwezig. Er wordt dan voor gekozen om gebundeld in te kopen, dit 

betekent dat de inkoopsommen van afzonderlijke zorginstellingen worden samengevoegd indien 

de leverancier overeenstemt. Op deze wijze is het mogelijk korting te behalen. Centraal inkopen is 

inherent aan de situatie waarin er sprake is van een overkoepelend gestandaardiseerd assortiment. 

Voor een nadere verhandeling over inkoopalternatieven wordt verwezen naar bijlage 18. 

'Centraal bestellen ' 

Er wordt voor gekozen om centraal te bestellen daar anders touter sprake is van het verplaatsen 

van het centrale magazijnen naar het DC. Juist door centraal te bestellen wordt de mogelijkheid 

gecreeerd om bepaalde voorraden samen te voegen. 

Tot slot wordt nog kort de keuze voor het type voertuig toegelicht: 

Type voertuig 

De transportkosten worden bepaald door het aantal gereden kilometers en de kilometerprijs. Beide 

bepalende factoren worden be"invloed door het type voertuig dat gebruikt wordt. Naarmate de 

beladingscapaciteit van het voertuig toeneemt, daalt het aantal te rijden kilometers. Simpelweg, 

omdat een voertuig nu meer goederen ineens kan transporteren. Met andere woorden, het totaal 

aantal benodigde voertuigen daalt waardoor het aantal gereden kilometers eveneens daalt. 

Tegelijkertijd neemt de kilometerprijs van het voertuig toe. Deze stijging wordt veroorzaakt door 

onder andere een verhoging van de afschrijvingskosten, exploitatiekosten en onderhoudskosten. In 

de onderhavige situatie wordt de stijging voor het grootste deel veroorzaakt door een afname van 

de beladingsgraad. De terugritten zijn over het algemeen leeg en het vervoeren van kleine 

bestellingen leidt met een groter voertuig eveneens tot hogere kosten. Verder heeft een keuze voor 

een groot voertuig verlies van flexibiliteit tot gevolg (een grote vrachtwagen is niet geschikt (te 

duur) voor het afleveren van kleine spoedbestellingen). 
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Om deze punten te omzeilen wordt in dit onderzoek aangenomen dat het type voertuig geen 

invloed heeft op de omvang van de transportkosten maar louter op de opbouw van deze 

kostenpost. In concreto betekent deze aanname dat een reductie die optreedt in het gereden aantal 

kilometers door een grotere wagen te gebruiken volledig gecompenseerd wordt door een stijging 

van de ritkilometerprijs. 

Het type voertuig dat in het verdere verloop van het onderzoek gebruikt wordt is een middelgrote 

vrachtwagen die een beladingscapaciteit heeft van tien pallets. 

6.7 Beoordelingspunten 

Uit de beschrijvingen die gegeven zijn in de vorige paragrafen valt af te leiden dat de parameter

instellingen in eerste instantie beoordeeld warden op de invloed die zij hebben op de kosten. 

Aldus zijn de kosten te beschouwen als een doorslaggevend evaluatiecriterium. Er zijn echter nag 

een aantal additionele aspecten waarop de verschillende systeeminstellingen beoordeeld warden. 

Wellicht dat in de toekomst de prioriteit bij het evalueren niet meer op de kosten wordt gelegd. 

Dit kan dan tot gevolg hebben dat een andere parameter-instellingen leidt tot een betere logistieke 

prestatie. De additionele evaluatie-aspecten komen voort uit een aantal specifieke kenmerken van 

de omgeving van de zorginstellingen. Allereerst warden de specifieke systeemkenmerken die 

betrekking hebben op de logistiek op een rijtje gezet en vervolgens warden de hieruit 

voortvloeiende beoordelingspunten bepaald. 

I. De zorginstellingen streven er naar om te komen tot kostenreducties op de faciliterende 

processen. 

2. Samenwerking tussen verschillende instellingen is een nag enigszins ongebruikelijk fenomeen 

in de zorgsector. De instellingen geven aan <lat ze aan de ene kant angst hebben om hun 

autonomie te verliezen maar aan de andere kant wel de noodzaak inzien van samenwerking. 

3. Bij de meerderheid van de zorginstellingen heeft reeds een reductie van het aantal leveranciers 

plaatsgevonden. Een verdere reductie van dit aantal lijkt alleen mogelijk door het assortiment 

te standaardiseren. Op het moment dat het assortiment verder gestandaardiseerd wordt, stuit 

men op aanzienlijke weerstand van de gebruikers (m.n. specialisten en verpleegkundigen). 

4. Het streven van de zorginstellingen is om de logistieke processen (m.n. de inteme) te 

verbeteren. Dit uit zich onder andere in verbeteringen op het gebied van het inteme transport 

en de wens om het aantal leveringen te reduceren. 

5. De gebruikers van de artikelen, de klanten van het logistieke systeem, stellen hoge eisen aan de 

beschikbaarheid van artikelen. Met name geldt dit voor de artikelen die benodigd zijn voor de 

patientenzorg. 
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6. Een ander streven van de zorginstellingen, dat te koppelen valt aan het streven vermeld onder 

punt vier, is het reduceren van de voorraden. 

7. Het logistieke proces dient flexibel en klantgericht te zijn met name met betrekking tot het 

afuandelen van spoed- en tussenorders. 

Uit deze specifieke systeemkenmerken die van wezenlijk belang zijn voor de exteme logistiek, 

zijn een aantal aspecten af te leiden die gebruikt kunnen worden om de verschillende 

systeeminstellingen te evalueren. Hierbij zijn de evaluatie aspecten zodanig afgeleid dat ze 

betrekking hebben op de exteme logistiek. In onderstaande opsomming worden de eisen vermeld, 

waarbij de nummers die meegegeven zijn aan de eisen overeenkomen met die van de 

systeemkenmerken. Op deze wijze valt af te leiden op basis van welke gegevens de eisen tot stand 

zijn gekomen. 

1. Kosten waarbij gestreefd wordt naar kostenreductie. 

2. Benodigde samenwerking c.q. het verlies aan autonomie dat optreedt. 

3. De standaardisatie van het assortiment we Ike bereikt wordt. 

4. Reductie van het aantal afleveringen aan de poort van de instellingen c.q. de reductie van het 

aantal wagens die op het terrein van de instellingen komt. 

5. De leverbetrouwbaarheid. 

6. Gerealiseerde voorraadverlaging. 

7. Flexibiliteit. 

Een aantal van deze punten stemt overeen met de criteria die in de 'Quick scan' zijn gebruikt om 

een selectie te kunnen maken uit de basisstructuren. De reden dat de criteria uit de 'Quick scan' 

niet gebruikt worden om in de 'Adviesvorming' de diverse systeeminstellingen te beoordelen, is 

de volgende. Een aantal criteria die in de 'Quick scan' gebruikt werden, hebben niet alleen 

betrekking op de exteme logistiek maar eveneens op allerlei organisatie- en veranderingsaspecten. 

Bij de beoordeling van de systeeminstellingen (gevoeligheid van de parameters) is het met name 

van belang de logistieke prestatie te beoordelen. Dit wordt door de beoordelingspunten gedaan. 

6.8 Afsluiting 

In dit hoofdstuk is de basis gelegd voor de verhandelingen in de volgende hoofdstukken. 

Allereerst is de methode van aanpak beschreven. Vervolgens is een kostenmodel ontwikkeld. Dit 

model is opgebouwd uit kostenfactoren en parameters die de kosten van de externe logistiek 

opbouwen. 

ln het volgende hoofdstuk wordt het kostenmodel gebruikt om de gevoeligheid van de 'variabele 

parameters' op de kosten vast te stellen. Op deze wijze is het mogelijk een beeld te krijgen van de 

gewenste parameter-instellingen van een verbeterde logistieke situatie. Uiteraard wordt niet alleen 
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de gevoeligheid van de parameters op de kosten beoordeeld. Door middel van een aantal 

additionele beoordelingspunten worden de parameters nader geevalueerd en wordt een verbeterde 

parameter-instelling ontwikkeld. 
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7. Evaluatie systeeminstellingen 

Dit hoofdstuk omvat de uitwerkingen van de systeeminstellingen die ontstaan door het varieren 

van de geselecteerde 'variabele parameters '. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk geeft de 

gehanteerde methode weer. Vervolgens worden een aantal verschillende systeeminstellingen 

doorgerekend en wordt een verbeterde systeeminstelling ontwikkeld. 

7.1 Aanpak 

Gestart wordt met het creeren van een standaard-systeeminstelling. De parameter-instellingen van 

deze standaard-systeeminstelling zijn zo gekozen dat een systeeminstelling gevormd wordt die op 

belangrijke punten sterk overeenkomt met de huidige situatie. 

Vervolgens wordt de invloed van de parameters op de kosten vastgesteld metals basis de kosten 

en de parameter-instellingen van de standaard-systeeminstelling. Hiertoe worden een aantal 

nieuwe systeeminstellingen gecreeerd door in de standaard-systeeminstelling telkens de instelling 

van een variabele parameter te wijzigen. Voor elke nieuw gecreeerde systeeminstelling wordt bet 

kostenmodel doorlopen hetgeen resulteert in de totale kosten van een systeeminstelling. Door deze 

kosten te vergelijken met de kosten van de standaard-systeeminstelling is de invloed van een 

parameter-instelling op de kosten vast te stellen. Doordat telkens slechts een parameter gevarieerd 

wordt, is uit deze gegevens de gevoeligheid van de parameters vast te stellen. 

Op het moment dat de invloed van de 'variabele parameters' vastgesteld is, wordt per parameter 

de instelling geselecteerd die de grootste kostenreductie ten opzichte van de standaard

systeeminstelling tot gevolg heeft. Vervolgens wordt een verbeterde systeeminstelling gevormd 

door de ' beste' parameter-instellingen in een systeeminstelling te combineren. Het uitgangspunt is 

dat een combinatie van deze ' beste ' instellingen moet leiden tot hogere besparingen dan de 

besparingen die veroorzaakt worden door de afzonderlijke parameters. Gestart wordt met het 

schetsen van de standaard-systeeminstelling. 

7 .2 Standaard-systeeminstelling 

Deze tweede paragraaf beschrijft de invulling van de parameters in de standaard

systeeminstelling. Er is bewust gekozen om de standaard-systeeminstelling aan te laten sluiten bij 

de huidige situatie. De reden voor deze keuze is dat de kosten, voor deze op korte termijn 

praktisch realiseerbare systeeminstelling, expliciet gemaakt worden. Indien dit al tot een 

verbeterde systeeminstelling leidt ten opzichte van de huidige situatie, is direct aangetoond dat 

besparingen ook op de korte termijn, met geringe veranderingen ten opzichte van de huidige 
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situatie te behalen zijn. De belangrijkste veranderingen worden uiteraard veroorzaakt door de 

komst van een DC in de logistieke keten. De onderstaande tabel geeft de invulling van de 

parameters in de standaard-systeemhstelling weer. De vet gedrukte parameters worden in dit 

onderzoek gezien als 'variabele parameters ' , de overigen worden constant verondersteld. 

Tabet 7. I : Parameterinste/lingen standaard-systeeminstelling 
• A - -~ -~-~~-•«c er , - - z,, • ~~- -

Tu.•,·"-'""''. ~-=~-,..~ ; :~ -" 

SysteeminsteUing 

ve11IgneIosvoorraao m net U\., 

Veiligheidsvoorraad op de afdeling 
Bestelomvang DC > leverancier 
Bestelomvang instelling > DC 
Factureringsfrequentie DC > instelling 

· Artlkelstandaardisatle (over1toepelend over meerdere instelllngen) 
· Aflevermethode in centraal magazijn of op de afdeling) 

en ra e a Ing a urenng aanwezIg o m -aanwezIg 
· Centrale inkoop (op DC niveau, aanwezig of niet-aanwezig) 
· Centraal bestellen (DC niveau, aanwezig of niet-aanwezig) 

standaard 

aa e 

maandelijks 
we E!IJ S 

op- en overslag 
we E!IJ S 

geen 
op afdeling 
aanwezIg 

niet-aanwezig 
aanwezig 

l weeK 
1 week 
1 week voorraad 
1 week voorraad 
maandelijks 

De standaard-systeeminstelling maakt gebruik van wekelijkse bevoorrading van bet DC door de 

leveranciers. Er is voor gekozen om de instellingen, op afdelingsniveau, eenmaal per week te laten 

bevoorraden door bet DC. Hier is voor gekozen omdat ook in de huidige situatie sprake is van 

wekelijkse bevoorrading van de afdelingen. Het DC verricbt een op- en overslagfunctie. Verder is 

er in deze systeeminstelling, net als in de buidige, nog geen sprake van artikelstandaardisatie op 

overkoepelend niveau. Wei wordt er gebruik gemaakt van een centrale factuurafhandeling. Van de 

leveranciers worden maandfacturen verwacbt. De instellingen ontvangen op bun beurt 

maandfacturen van de Centrale Administratie Dienst. 

Samengevat, de standaard-systeeminstelling wijkt op de volgende punten af van de buidige 

situatie: 

• introductie DC; 

• introductie centrale factuurafhandeling; 

• bestellen via bet DC (vorm van gebundelde inkoop). 

7 .2.1 Kostenanalyse standaard-systeeminstelling 

In Tabel 7.2 zijn de totaal kosten weergegeven die zijn ontstaan na invulling van bet kostenmodel. 

In de kostenbijlage is de volledige tabel afgedrukt welke de kostenopbouw ·.veergeeft. In de nu 

volgende analyse wordt gebruik gemaakt van de gegevens die zijn weergegeven in de volledige 

tabel. 
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Tabel 7.2: Kostenoverzicht standaard-systeeminstelling 

- Kosten hoger dan in de huidige situatie 

• De to~! kosten van alle basisstructuren in de standaard-systeeminstelling zijn beduidend lager 

dan de totaal kosten van de huidige situatie. Dit betekent dat de verschillen tussen de huidige 

situatie en de standaard-systeeminstelling verantwoordelijk zijn voor de reductie in kosten. 

• De reductie in kosten wordt met name vP-roorzaakt door een afname van de totale 

transportkosten en de personeelskosten voor de inkoop en de factuurafhandeling. De daling 

van de transportkosten wordt veroorzaakt door het bundelen van vrachten waardoor het aantal 

gereden kilometers sterk gereduceerd kan worden. 

• De voorraadkosten worden niet significant gereduceerd. Als belangrijkste verklaring voor deze 

geringe reductie kan gegeven worden dat de zorginstellingen het ingekochte assortiment niet 

afstemmen. Dit betekent dat er slechts een beperkte reductie van de veiligheidsvoorraden kan 

plaatsvinden (door samenvoeging van voorraden van gelijksoortige artikelen). 

7 .2.2 Beoordelingspunten standaard-systeeminstelling 

1. De kosten van de standaard-systeeminstelling zijn beduidend lager dan de kosten van de 

huidige situatie. 

2. Doordat de instellingen elk hun eigen assortiment blijven inkopen blijft de benodigde 

samenwerking beperkt tot het delen van een DC en vervoersmodules. Tevens is er 

samenwerking nodig voor de factuurafhandeling en het bestellen. 

3. Er vindt geen overkoepelende standaardisatie van het ingekochte assortiment plaats. 

4. Het aantal atleveringen met betrekking tot de geselecteerde artikelgroepen bij de poort van de 

instellingen wordt sterk gereduceerd tot eenmaal per week. Tevens daalt het totaal aantal 

atleveringen (bij de instellingen en het DC bedraagt 75) per week ten opzichte van het aantal 

leveringen in de huidige situatie ( 116). 

5. Gezien de dubbele veiligheidsvoorraden (zowel in het DC als op de afdelingen) die beiden 

groot genoeg zijn om een verbruik gedurende de levertijd op te vangen. 

6. De voorraad wordt slechts minimaal verlaagd. 

7. Door de wekelijkse bevoorrading van de instellingen is de tlexibiliteit van het systeem beperkt. 

7.3 Systeeminstelling I: Variatie parameter 'leverfrequentie van leveranciers aan DC' 

ln systeeminstelling I wordt alleen de parameter ' leverfrequentie van leverancier naar DC' 

gevarieerd ten opzichte van de standaard-systeeminstelling. De waarden van de andere parameters 

blijven hetzelfde. Omdat er naast de frequentie die reeds in de standaard-systeeminstelling 

gebruikt is (wekelijks) er nog twee frequenties zijn (dagelijks en maandelijks) die voor deze 
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parameter bekeken worden, wordt systeeminstelling I opgesplitst in twee delen (Ia en lb). Deze 

twee delen zijn te beschouwen als afzonderlijke systeeminstellingen die als zodanig ook 

bchandeld zullen worden. In Tabel 7 .3 zijn de parameter-instellingen voor beide 

systeeminstellingen gegeven waarbij de gevarieerde parameter gearceerd is. Daamaast zijn de 

gevolgen van de ' variabele parameter' -instellingen voor de veiligheidsvoorraad en de 

bestelomvang weergegeven. 

Tabel 7. 3: Parameterinstellingen systeeminstelling 1 (la en lb) 

SysteeminsteUing 

V8lll!P"OSVOO<Taao 1n he! m; 
Veiligheidsvoorraad op de afdeling 
Bestelomvang DC > leverancier 
Bestelomvang instelling > DC 
Factureringstrequentie DC > instelling 

instelllngent 
· Aflevennethode (in centraal magazijn al op de afdeling) 

me -aaiwez1g 
· Centrale inkoop (op DC n,veau. aanwezig of niet-aanwezig) 
· Centraal bestellen (DC niveau, ....,_zig al niet-aaiwezig) 

1 

la 

geen 
op afdel ing 
-ZJQ 

ntet-aanwezig 
aanwezig 

1 week 
1 dag VOO<Taad 

1 weekvoorraad 
maandelijks 

7.3.1 Systeeminstelling Ia: Dagelijkse leveringen van de leveranciers aan het DC 

lb 

geen 
op afdeling 

~ IQ 

niet-aaiwezig 
~ig 

1 maaoo 
1 week 
1 maand voorraad 
1 weekvoorraad 
maandelijks 

In systeeminstelling Ia wordt de variabele parameter 'leverfrequentie van leverancier naar DC' 

ingesteld op ' dagelijks'. Dit betekent dater dagelijks goederen van de leverancier naar het DC 

worden gebracht terwijl het DC wekelijks uitlevert aan de instellingen. Ondanks het feit dat deze 

combinatie niet voor de hand ligt, is het toch zinvol om het effect van deze leverfrequentie op de 

totale kosten te bekijken. Het niet logisch zijn van deze combinatie van de leverfrequenties heeft 

geen invloed op de bepaling van de gevoeligheid van de parameter. 

De enige kostenfactor waarin het onlogische van de combinatie tot in uiting komt, zijn de 

voorraadkosten in het DC. Doordat de instellingen wekelijks bevoorraad worden, is het 

noodzakelijk om in het DC een veiligheidsvoorraad van een week aan te houden terwijl een 

dagvoorraad toereikend zou zijn op basis van leverfrequentie. In de berekening zijn de 

voorraadkosten in het DC te hoog gecalculeerd. Het betreft hier echter een dusdanig kleine 

kostenpost ten opzichte van de totale kosten dat de invloed van deze fout verwaarloosd mag 

worden. 

Het dagelijks aanleveren van de goederen heeft tot gevolg dat de naleveringen die in de standaard

systeeminstelling wel plaatsvinden volledig verdwijnen. ln deze systeeminstelling leveren alle 50 

leveranciers eenmaal per dag en er vinden geen naleveringen plaats. De overige parameter

instellingen komen overeen met de standaard-systeeminstelling. 
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7 .3 .2 Kostenanalyse systeeminstelling Ia 

In onderstaande tabel zijn de totale kosten van systeeminstelling Ia afgezet tegen de kosten van de 

standaard-systeeminstelling en de • huidige situatie. De gearceerde vakjes duiden de basisstructuren 

aan waarvan de kosten in deze systeeminstelling hoger zijn dan de kosten van de huidige situatie. 

Een volledige tabel van de kosten van systeeminstelling Ia conform het kostenmodel is 

opgenomen in de kostenbijlage. 

Tabel 7.4: Kostenoverzicht systeeminstelling Ia 
. '. 

< ~ - - "" A - y WV ... ' .,,,,V. H ~~ - y ' ,0 A~~ ~ - t' l<.' 
- y;: - - ;.,c ~_ ¥ - - ~ Y : V C V - V V A V 

• 1 , : I 1- . , : 11 . •; ,.I I . "" ' ,; l 'I . •; 11 . " , ; t'I 

- kosten hoger dan in de huidige situatie 

• Uit een vergelijking van de kosten tussen systeeminstelling Ia en de standaard

systeeminstelling komt duidelijk naar voren dat systeeminstelling Ia stukken duurder is. Dit 

impliceert dat een verhoging van de leverfrequentie van het DC van wekelijks naar dagelijks 

tot aanzienlijke kostenstijgingen leidt. 

• De twee kostenfactoren die verantwoordelijk zijn voor een toename van de kosten zijn de 

transportkosten die gemaakt worden door de leveranciers en in mindere mate de 

personeelskosten in het DC. De stijging van de transportkosten laat zich verklaren door het 

toegenomen aantal gereden kilometers door de leveranciers daar zij dagelijks het DC 

aanleveren. De stijging van de personeelskosten in het DC zijn te wijten aan het toegenomen 

aantal benodigde formatieplaatsen voor de ontvangst van de goederen. 

• Zoals reeds aangegeven zijn de voorraadkosten in het DC van verwaarloosbare omvang 

waardoor het gerechtvaardigd is te stellen dat de fout in de voorraadkosten van weinig invloed 

op de totale kosten is. 

7.3.3 Beoordelingspunten systeeminstelling Ia 

I. De kosten van deze systeeminstelling zijn beduidend hoger dan de kosten van de standaard

systeem inste ll ing. 

2. Ten opzichte van de standaard-systeeminstelling vindt er geen verandering plaats in de mate 

van samenwerking tussen de zorginstellingen. 

3. In systeeminstelling Ia wordt er door de instellingen ingekocht zonder dat er een 

overkoepelende afstemming van het assortiment heeft plaatsgevonden. 
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4. De reductie van het aantal leveringen aan de poort van de zorginstellingen is van gelijke 

omvang als in de standaard-systeeminstelling. Ook in deze systeeminstelling worden de 

instellingen eenrnaal per week bevoorraad vanuit het DC. Het tc,tale aantal leveringen neemt 

echter sterk toe door de dagelijkse leveringen aan het DC. Er vindt een stijging plaats van 75 

naar 255 leveranties per week. Dit aantal overtreft het aantal leveranties in de huidige situatie 

(116). 

5. Door de ruirne veiligheidsvoorraden in zowel DC als instellingen (in beide gevallen een 

weekvoorraad) is de leverbetrouwbaarheid van een voldoende niveau. 

6. Ten opzichte van de standaard-systeeminstelling vindt er geen verdere reductie van de 

voorraad plaats. 

7. De flexibiliteit in deze systeeminstelling is groter dan in de standaard-systeeminstelling 

vanwege de toegenomen leverfrequentie aan het DC. 

7.3.4 Systeeminstelling lb: Maandelijkse leveringen van de leveranciers aan het DC 

In systeeminstelling lb wordt de variabele parameter ' Leverfrequentie van leveranciers naar DC' 

verhoogt van wekelijks in de standaard-systeeminstelling naar maandelijks. Dit betekent dat het 

DC eenmaal per maand door de leveranciers bevoorraad wordt terwijl de instellingen wekelijks 

worden bevoorraad. Dit heeft tot gevolg dat de veiligheidsvoorraad in het DC verhoogd wordt tot 

een maand voorraad en de bestelomvang eveneens een maandverbruik wordt. Daarnaast vinden er 

per maand 20 naleveringen plaats hetgeen het totaal aantal leveranties op 70 per maand brengt. De 

overige parameters zijn onveranderd ten opzichte van de standaard-systeeminstelling. 

7.3 .5 Kostenanalyse systeeminstelling lb 

In de onderstaande tabel zijn de kosten van deze systeeminstelling afgezet tegen de kosten van de 

huidige systeeminstelling en de standaard-systeeminstelling. Een volledige tabel van de kosten 

van systeeminstelling lb conform het kostenrnodel is opgenomen in de kostenbijlage. 

Tabel 7.5: Kostenoverzicht systeeminstelling lb 

- kosten hoger dan in de huidige situatie 

• Uit de bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de kosten van systeeminstelling lb beduidend 

lager zijn dan de kosten van de huidige situatie. Daamaast zijn de totale kosten voor alle 

basisstructuren in systeeminstelling lb eveneens lager dan de kosten van de standaard

systeeminstelling. Dit betekent dat een verlaging van de bevoorradingsfrequentie van het DC 

van wekelijks naar maandelijks tot kostenbesparingen leidt. 

SECTIE ill: ' Adviesvonning' Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 67 



HALEC 

• De voornaamste reden van de kostenreductie is gelegen in de reductie van de transportkosten 

die gemaakt worden door de leveranciers. Door de afgenomen bevoorradingsfrequentie neemt 

het aantal kilometers dat door de leveranciers gereden wordt af hetgeen direct invloed heeft op 

de transportkosten. Daarnaast nemen de personeelskosten in het DC af doordat er minder 

ontvangsten verwerkt moeten worden. 

• De voorraadkosten en de ruimtehuur kosten in het DC stijgen doordat er een 

veiligheidsvoorraad van een maand aangehouden wordt en de bestelomvang een 

maandverbruik bedraagt. Echter deze stijging is van mindere omvang can de daling in de 

transportkosten en de personeelskosten. Wellicht zijn de voorraadkosten te hoog ingeschat daar 

er een veiligheidsvoorraad van een maand wordt gehanteerd hetgeen in de praktijk te ruim kan 

blijken. Dit betekent dat de positieve invloed van deze parameter instelling op de kosten alleen 

maar toeneemt. 

• Bij een daling van het aantal leveranciers door standaardisatie van het assortiment zal het 

positieve effect van deze parameter-instelling !outer toenemen. Het aantal gereden kilometers 

zal in deze systeeminstelling verder gereduceerd warden hetgeen tevens de transportkosten 

verlaagt. 

7.3 .6 Beoordelingspunten systeeminstelling lb 

1. Een verlaging van de leverfrequentie van wekelijks naar maandelijks heeft tot gevolg dat de 

totale kosten ten opzichte van de huidige situatie en de standaard-systeeminstelling verlaagd 

worden. 

2. De mate waarin samenwerking vereist is, verandert door deze parameter-instelling niet ten 

opzichte van de standaard-systeeminstelling. 

3. 1n deze systeeminstelling blijven de instellingen zonder onderlinge afstemming hun eigen 

assortiment inkopen. 

4. Er vindt geen verdere reductie van het aantal leveringen bij de zorginstellingen plaats ten 

opzichte van de standaard-systeeminstelling. Het totaal aantal leveringen (DC en instellingen) 

daalt echter wel door de maandelijkse leveringen naar ongeveer 90 per maand. 

5. De leverbetrouwbaarheid mag gezien de omvang van de veiligheidsvoorraden als aanzienlijk 

warden beschouwd. 

6. De voorraadniveaus stijgen in deze systeeminstelling zowel ten opzichte van de standaard

systeeminstelling als ten opzichte van de huidige situatie. De stijging van de voorraden vindt 

!outer plaats in het DC en niet in de zorginstellingen zelf. 

7. De flexibiliteit in het DC neemt af door de maandelijkse leveringen. 
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7.4 Systeeminstelling II: Variatie parameter 'leverfrequentie van bet DC aan de instellingen' 

In deze paragraaf wordt de invloed van de variabele parameter 'leverfrequentie van het DC aan de 

instellingen' onderzocht. Door ·:en opzichte van de standaard-systeeminstelling de waarde van 

deze parameter te veranderen, ontstaat een beeld over de gevoeligheid van deze parameter. Ten 

opzichte van de standaard-systeeminstelling wordt de frequentie verhoogt van wekelijkse 

leveringen aan de instellingen naar dagelijkse. Er is voor gekozen om geen frequentie-verlaging 

door te rekenen, daar er dan op de afdelingen praktische problemen ontstaan. Het opslaan van een 

weekvoorraad aan artikelen op de afdelingen is een bovengrens. Vandaar dat alleen gekeken 

wordt naar een frequentieverhoging. 

ln Tabel 7.6 zijn de parameter-instellingen aangegeven waarbij de gevarieerde parameter 

gearceerd is. Daarnaast is tevens een overzicht gegeven van de gevolgen die deze parameter

instelling heeft op de veiligheidsvoorraden en de bestelomvangen. 

Tabel 7. 6: Parameterinstellingen systeeminstelling II 

SysteeminsteUing 

etlQ SV m 
VeiligheidSVOOITaad op de afdeting 
Bestetomvang DC > leverancier 
Bestetomvang instetling > DC 
F actureringsfrequentie DC > instetling 

ere lnstelllngen) 
magazijn of op de afdeting) 

en ra e a 1ng a urenng aanwez1g o m -aanwez1g 
· Centrale inkoop (op DC niveau, aanwezig of niet-aanwezig) 
· Centraal besteilen (DC niveau, aanwezig of niet-aanwezig) 

7.4.1 Kostenanalyse systeeminstelling II 

aa e 

maandetijks 
_e, 

op- en overslag 

geen 
op afdeling 
aanwez1g 

niet-aanwezig 
aanwezig 

wee 
1 dag 
1 week voorraad 
1 dag voorraad 
maandetijks 

In onderstaande tabel zijn de totale kosten van de basisstructuren in systeeminstelling II afgezet 

tegen de totale kosten van de standaard-systeeminstelling en de huidige situatie. Een volledige 

tabel van de kosten van systeeminstelling II conform het kostenmodel is opgenomen in de 

kostenbij lage 

Tabel 7. 7: Kostenoverzicht systeeminstelling fl 

- kosten hoger dan in de huidige situatie 
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• Uit de bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de kosten van systeeminstelling II in alle 

gevallen hoger zijn dan de kosten van de standaard-systeeminstelling. Dit rechtvaardigt de 

uitspraak dat het verhogen van de leverfrequentie van het DC naar de instellingen een 

kostenstijging tot gevolg heeft. Daamaast is uit de tabel af te leiden dat de kosten van een 

aantal basisstructuren zelfs hoger zijn dan de kosten van de huidige situatie. In de tabel zijn de 

kosten van deze basisstructuren gearceerd weergegeven. 

• De voomaamste reden voor de stijging van de kosten in deze systeeminstelling is gelegen in de 

toename van de personeelskosten ir. het DC. Deze kosten stijgen doordat er in 

systeeminstelling II dagelijks aan de instellingen uitgeleverd wordt hetgeen betekent dater 

meer formatieplaatsen benodigd zijn om de ( dagelijkse) afdelingsbestellingen gereed te maken. 

Daamaast stijgen de transportkosten die gemaakt worden om de goederen van het DC naar de 

instellingen te vervoeren. 

• De dagelijkse bevoorrading van de instellingen heeft tot gevolg dat de voorraadkosten in de 

instellingen afnemen. Er is in deze systeeminstelling slechts een veiligheidsvoorraad van een 

dag op de instellingen aanwezig. Ook zijn er minder formatieplaatsen benodigd bij de 

magazijnen van de instellingen. Daar de hoeveelheid aangeleverde goederen in deze 

systeeminstelling beduidend minder is dan in de standaard-systeeminstelling kunnen de 

ontvangsten afgewerkt worden met minder formatieplaatsen. Echter de besparingen wegen niet 

op tegen de toename in de kosten van de kostenfactoren die onder het voorgaande punt 

genoemd zijn. 

7.4.2 Beoordelingspunten systeeminstelling II 

1. De kosten van deze systeeminstelling zijn beduidend hoger dan de kosten van de standaard

systeeminstelling en in een aantal gevallen zijn de kosten zelfs hoger dan in de huidige situatie. 

2. Opnieuw treedt ten opzichte van de standaard-systeeminstelling in deze systeeminstelling geen 

verandering op in de mate waarin samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen 

vereist wordt. 

3. In deze systeeminstelling kopen de instellingen zonder onderlinge afstemming hun eigen 

assortiment in. Er vindt aldus geen overkoepelende standaardisatie van het assortiment plaats. 

4. Door de dagelijkse leveringen aan de instellingen stijgt het aantal leveranties van een per week 

naar vijf per week. Het aantal leveringen aan het DC blijft ongewijzigd (70). 

5. Door de dagelijkse bevoorrading van de instellingen stijgt de leverbetrouwbaarheid ten 

opzichte van de huidige situatie. 

6. De voorraden op de afdelingen dalen ten opzichte standaard-systeeminstelling hetgeen 

betekent dat het totale voorraadniveau enigszins daalt. 

7. De dagelijkse leveringen aan de instellingen doet de tlexibiliteit sterk toenemen. 
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7.5 Systeeminstelling ill: Variatie parameter 'standaardisatie van artikelassortiment' 

In deze paragraaf wordt de laatste van de drie 'variabele parameters' behandeld. De variabele 

parameter 'standaardisatie van het assortiment' is zoals eerder aangegeven, gekoppeld aan het 

aantal leveranciers. In deze paragraaf wordt geanalyseerd wat de invloed is van volledige, 

overkoepelende standaardisatie van het assortiment op de totale kosten. De parameter-instelling 

' volledige standaardisatie' heeft tot gevolg dat het aantal leveranciers gereduceerd wordt van 50 

naar 26 (twee per NZi-artikelgroep). Daamaast wijzigt de instelling van de vaste parameter 

'Centrale inkoop'. Het standaardiseren van het assortiment heeft tot gevolg dater een 

overkoepelende centrale inkoop moet plaatsvinden. In de onderstaande tabel zijn alle parameter 

instellingen voor deze systeeminstelling weergegeven. Hierbij zijn de drie parameter instellingen 

die wijzigen ten opzichte van de standaard-systeeminstelling gearceerd. Daamaast zijn in de tabel 

de gevolgen van de parameter instellingen op de veiligheidsvoorraden en de bestelomvangen 

weergegeven. 

Tabet 7.8: Parameterinste//ingen systeeminste//ing III 

Systeeminstelling 

ve111gne1asvoorraaa 1n 11ei. uv 

Veiligheidsvoorraad op de afdeling 
Bestelomvang DC > leverancier 
Bestelomvang instelling > DC 
Factureringsfrequentie DC > instelling 

7 .5 .1 Kostenanalyse systeeminstelling ill 

Ill 

aa e 

maandehJks 
we e11 

op- en overslag 

aan"<NeZ1g 

1 weeK 
1 week 
1 week voorraad 
1 week voorraad 
maandelijks 

In onderstaande tabel zijn de totale kosten van de basisstructuren in systeeminstelling ill afgezet 

tegen de totale kosten van de standaard-systeeminstelling en de huidige situatie. Een volledige 

tabel van de kosten van systeeminstelling III conform het kostenmodel is opgenomen in de 

kostenbij )age. 

Tabet 7.9: Kostenoverzicht systeeminste//ing III 

- kosten hoger dan in de huidige situatie 
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• Uit de tabel valt afte leiden dat de kosten van systeeminstelling ill lager zijn dan de kosten van 

de huidige situatie en de standaard-systeeminstelling. Gesteld kan worden dat bet 

standaardiseren van bet aswrtiment over de instellingen been en de daaraan gekoppelde 

leveranciersreductie een positieve invloed heeft op de kosten. 

• De voomaamste kostenreductie vindt plaats op bet gebied van de transportkosten die gemaakt 

moeten worden om de goederen in bet DC te krijgen (het traject tussen leverancier en DC). 

Door verlaging van bet aantal leveranciers daalt bet aantal gereden kilometers hetgeen een 

verlaging van de transportkosten tot gevolg heeft. Daamaast nemen in bescheiden mate de 

voorraadkosten in bet DC af daar de standaardisatie van bet assortiment een verlaging van de 

veiligheidsvoorraden toestaat. De veiligheidsvoorraad blijft weliswaar de omvang van een 

week houden maar door de standaardisatie zijn er minder verschillende artikelen waarvoor een 

weekvoorraad aangehouden moet worden. Er vindt eveneens een daling in de kosten van de 

factuuratbandeling plaats daar er op bet centrale niveau minder facturen verwerkt hoeven te 

worden (reductie van 50 naar 26 per maand). 

• In systeeminstelling ill stijgen de totale inkoopkosten. Het gebruik maken van een centrale 

inkoop heeft tot gevolg dater naast een gereduceerde inkoopstaf bij de instellingen een 

centrale inkoopstaf gevormd moet worden. Dit heeft tot gevolg dat de totale inkoopkosten 

toenemen. Ook vindt er een geringe stijging in de personeelskosten van het DC plaats doordat 

de omvang ( qua volume) van de leveranties toeneemt. Dit is een gevolg van de 

leveranciersreductie. 

7.5.2 Beoordelingspunten systeeminstelling ill 

I . De kosten van de systeeminstelling ill zijn lager dan de kosten van de standaard

systeeminstelling. 

2. De overkoepelende standaardisatie van bet assortiment impliceert een zeer nauwe 

samenwerking tussen de deelnemende zorginstellingen. 

3. De standaardisatie van bet assortiment is volledig en overkoepelend. Alie instellingen maken 

gebruik van hetzelfde vastgestelde assortiment. 

4. Het aantal leveranties aan de zorginstellingen wijzigt niet ten opzichte van de standaard

systeeminstelling (blijft een per week). Echter bet aantal leveringen aan het DC neemt af ten 

gevolgen van de leveranciersreductie en de eis dater geen naleveringen meer worden gedaan 

(van 70 leveringen per week naar 26). 

5. Doordat de leveranciers gedwongen worden bet aantal naleveringen tot nul te reduceren stijgt 

de leverbetrouwbaarheid. 

6. De voorraad wordt door de standaardisatie verlaagd hetgeen tot uiting komt in bescheide lagere 

voorraden in het DC. 

7. De tlexibiliteit blijft ongewijzigd ten opzichte van de standaard-systeeminstelling. 
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7 .6 Analyse van de verschillende systeeminstellingen 

In de voorgaande paragrafen is de invloed van de drie 'variabele parameters' op de kosten 

bepaald. In de onderstaande tabel zijn de totaal kosten van el ke systeeminstelling weergegeven en 

af gezet tegen de kosten van de standaard-systeeminstelling en de huidige situatie. 

Tabel 7. JO: Totaal kostenoverzicht 

lr'T- .. : : . . : , . . . . ~ ··".: . . ·~: ::· .: . '"" .. 
• • •; · I I •; · It •; · 11 •; · I I . •; · I I •; , 11 

Systeeminstelling lb 
Systeeminstelling II 
Systeeminstelling Ill 

- kosten hoger dan in de huidige situatie 

4.456.416 
2.713.340 

2.651.623 
4.439.776 
2.729.980 

Zoals reeds besproken, wordt de gevoeligheid van de parameters vastgesteld door per parameter

instelling de kosten te vergelijken met de kosten van de standaard-systeeminstelling. Omdat in 

elke systeeminstelling slechts een parameter-instelling gewijzigd wordt ten opzichte van de 

standaard-systeeminstelling is een dergelijke beoordeling toegestaan. 

De systeeminstellingen zijn verder ook geevalueerd op een aantal additionele beoordelingspunten. 

Voor nu wordt er voor gekozen om de kosten als het belangrijkste criterium te beschouwen. In de 

toekomst kan deze keuze wellicht veranderen. Als gevolg van wijzigingen in de omgeving van het 

systeem (regelgeving vanuit de overheid of bijvoorbeeld een andere financiering van de 

gezondheidszorg) kan besloten worden een ander criterium te verkiezen. 

Als nu concreet naar de kosten gekeken wordt, dan blijkt uit Tabel 7.10 dat de kosten (voor elke 

basisstructuur) van systeeminstellingen lb en ill lager uitvallen dan bij de standaard

systeeminstelling. De gekozen parameter-instelling leidt blijkbaar tot kostenverlagingen (c.q. heeft 

een positieve invloed heeft op de kosten). Gesteld kan worden dat het verlagen van de 

leverfrequentie van leverancier naar DC een positief effect heeft op de totaalkosten. Dit zelfde 

geldt voor de standaardisatie van het assortiment c.q. de leveranciersreductie. 

In de andere systeeminstellingen is sprake van een stijging van de kosten ten opzichte van de 

standaard-systeeminstelling. In concreto betekent dit dat een verhoging van de leverfrequenties 

van leveranciers naar DC en van DC naar instellingen een stijging van de kosten tot gevolg heeft. 

Als de bovenstaande gevolgtrekkingen gecombineerd worden, dan dient in de verbeterde 

systeeminstelling gebruik te worden gemaakt van de in Tabel 7.12 opgenomen parameter

instellingen. 

Tabel 7. I I: Voorgestelde parameterinstel/ing 

leverfrequentie van leverancier naar DC 
leverfrequentie van DC naar instellingen 
standaardisatie van het assortiment 
centrale inkoop 

• maandelijks 
• wekelijks 
• volledig 
• aanwezig 
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De verwachting is <lat een combinatie van deze parameter-instellingen leidt tot een kostenreductie 

die minimaal gelijk is aan de maximale kostenreductie die gerealiseerd wordt door een van de 

individuele parameter-instellingen. 

7.7 Uitgebreide beschrijving verbeterde systeeminstelling 

Deze paragraaf geeft een uitgebreide uitwerking van de verbeterde systeeminstelling. Gestart 

wordt met een overzicht van de precieze parameter-instellingen. Net zoals dat gedaan is voor de 

overige systeeminstellingen wordt dit gevolgd door een analyse van de kosten. Vervolgens 

worden de fysieke goederenstromen beschreven. Deze beschrijving schetst een beeld van de 

praktische invulling van de drie basisstructuren onder de verbeterde systeeminstelling. 

Afgesloten wordt met het opsommen van een aantal voor- en nadelen die betrekking hebben op de 

fysieke kant van het besturingsconcept. Het volgende hoofdstuk besteedt aandacht aan de 

procedurele invulling van het besturingsconcept. 

7.7.1 Verbeterde systeeminstelling, de parameter-instellingen 

In Tabel 7.12 worden de parameterinstellingen van de verbeterde systeeminstelling afgebeeld. 

Tabet 7.12: Parameter-instellingen verbeterde systeeminstelling 

SysteeminsteUing verbeterde 

aa e 

maandetijks 
maan eI s 

op- en overslag 

- e11 s 

· Artikelstandaardlsatie (overkoepelend over meerdere instellingenl volledig 
- Aflevennethode in centraal magazijn of op de afdeting) op afdeting 

en ra e a Ing a urenng aanwezig o rn -aanwezIg aanwezIg 
- Centrale inkoop (op DC niveau, aanwezig of niet-aanwezig) aanwezig 
- Centraal besteilen (DC niveau, aanwezig of niet-aanwezig) aanwezig 

ve11Ig, 1t:iusvoorraao in t1e1 u1., 1 maana 
Veiligheidsvoorraad op de afdeting 1 week 
Bestetomvang DC > leverancier 1 maand voorraad 
Bestetomvang instetiing > DC 1 week voorraad 
Factureringsfrequentie DC > instetling maandeiijks 

7 .8 Kosten van de verbeterde systeeminstelling 

In paragraaf 7 .6 is de verwachting uitgesproken dat het combineren van de drie ' beste' parameter

instellingen leidt tot minimaal de kostenreductie van de systeeminstelling met de grootste 

kostenreductie ten opzichte van de standaard-systeeminstelling. 

In deze paragraaf wordt allereerst gekeken of deze veronderstelling terecht is. Indien dit het geval 

is, wordt in het verloop van deze paragraaf de verbeterde systeeminstelling nader uitgewerkt. In de 
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onderstaande tabel zijn de kosten van de verbeterde systeerninstelling afgezet tegen de kosten van 

de huidige situatie, de standaard-systeerninstelling en de systeerninstellingen die behandeld zijn in 

de voorgaande paragrafen. Ook hier wordt voor de achterliggende berekeningen verwezen naar de 

kostenbij lagen. 

Tabet 7.13: Kostenoverzicht verbeterde systeeminstelling 

- kosten hoger dan in de huidige situatie 

Uit Tabel 7 .13 kornt duidelijk naar voren dat de kosten van de verbeterde systeerninstelling voor 

alle basisstructuren lager zijn dan de kosten in de andere systeerninstellingen. Dit ondersteunt de 

uitgesproken verwachting dat een cornbinatie van de 'beste' pararneter-invullingen leidt tot 

verdere kostenreductie. Dit rechtvaardigt een nadere uitwerking van de verbeterde 

systeerninstelling. Nogrnaals dient benadrukt te worden dat deze verbeterde systeerninstelling niet 

per definitie de, uit kostenoogpunt beschouwde, optirnale systeerninstelling verbeeld. 

ln de volgende subparagraaf wordt een nadere analyse van de kosten gepresenteerd. Vervolgens 

wordt de verbeterde systeerninstelling beoordeeld op de zeven beoordelingspunten (zie 

paragraaf 6.7). 

7 .8. l Kostenanalyse verbeterde systeerninstelling 

Als de kosten nader bekeken worden, dan komen een aantal aspecten naar voren: 

• De grootste reductie in kosten wordt veroorzaakt door de sterke daling van de transportkosten. 

Deze reductie is het gevolg van de combinatie van rnaandelijkse bevoorrading van het DC en 

wekelijkse bevoorrading van de instellingen. Zowel de kosten die door de leveranciers gemaakt 

worden, als de transportkosten die voor rekening van de instellingen komen nemen sterk af. 

Verder heeft de cornbinatie tot gevolg dat de personeelskosten van het DC beperkt kunnen 

blijven. 

• Door de maandelijkse bevoorrading van het DC nernen de voorraadkosten in het DC toe. De 

standaardisatie van het artikelassortirnent zorgt daarentegen voor een daling van het aantal 

artikelen waarvoor een veiligheidsvoorraad aangehouden moet worden en dus voor een 

afvlakking van de gestegen voorraadkosten. 
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• Voor alle basisstructuren is het voordeliger om het DC dicht bij de instellingen te localiseren. 

Werd eerder nog verondersteld dat het voordelig was om het DC dicht bij de instellingen te 

leggen als het aantal instellingen groter was dan het aantal leveranciers. In deze 

systeeminstelling blijkt dat ondanks dat het aantal instellingen kleiner is dan het aantal 

leveranciers, toch geldt dat dit de goedkoopste manier is. De belangrijkste reden voor deze 

afwijking van de veronderstelling wordt gevormd door de verschillende frequenties waarmee 

het DC en de instellingen bevoorraad worden. De transportfrequentie tussen DC en 

instellingen is hoger (wekelijks) dan van leverancier naar DC (maandelijks). Dit heeft, in 

combinatie met het sterk gereduceerde aantal leveranciers, tot gevolg dat het aantal gereden 

kilometers tussen leverancier en DC relatief beperkt blijft ten opzichte van die tussen het DC 

en de instellingen. 

• Qua kosten ontlopen de drie concepten elkaar niet veel. Basisstructuur IV daarentegen brengt 

de laagste kosten met zich mee. De belangrijkste reden hiervoor is dat de goederen gebundeld 

bij de leveranciers worden opgehaald. Dit reduceert de transportkosten van de leveranciers tot 

nul. Het verschil blijft echter zeer beperkt. Redenen: het geringe aantal leveranciers en de 

frequentieverschillen tussen de beleveringen. 

• Bij alle kostenvoordelen ten opzichte van de huidige situatie dient vermeld te worden dat het 

volledig omzetten van het voordeel in geld een knelpunt is. De transportkosten die in de 

verbeterde systeeminstelling gemaakt worden door de leveranciers zijn beduidend lager dan de 

transportkosten die de leveranciers in de huidige situatie maken. Of deze dating in kosten aan 

de kant van de leveranciers volledig ten gelden gemaakt kan worden door de instellingen, 

hangt ondermeer af van de relatie met de betreffende leverancier en de 

onderhandelingscapaciteiten van de inkopers van de instellingen. 

Er dient in ieder geval naar gestreefd te worden om de transportkosten, die de instellingen in de 

verbeterde systeeminstelling maken, terug te verdienen. Deze transporten worden in de huidige 

situatie immers door de leveranciers verricht. Tabel 7 .14 geeft per basisstructuur aan wat de 

onderhandelingsruimtes zijn op de transportkosten van de leveranciers. In deze tabel komen de 

minimale bedragen overeen met de transportkosten die door de instellingen in de betreffende 

basisstructuur gemaakt gaan worden. De maximale bedragen komen overeen met de 

besparingen die voor de leveranciers ontstaan op hun transportkosten. 
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• Voor de personele kosten en de ruimtekosten geldt eveneens dat bet volledig ten gelden maken 

van de kostenvoordelen een knelpunt vormt. In de berekeningen van de personele kosten wordt 

uitgegaan van formatieplaatsen. Het omzetten van bet kostenvoordeel in geld bangt af van de 

mate waarin de instellingen erin slagen om bet aantal formatieplaatsen exact te bezetten met 

werknemers. De ruimtekosten kunnen alleen dan ten gelden worden gemaakt als de 

vrijgekomen ruimtes altematief aangewend kunnen worden. Voor sommige instellingen zijn de 

ruimtebesparingen ecbter zeker ten gelden te maken, daar zij plannen bebben om over te gaan 

tot nieuwbouw van bet magazijn. 

7.8.2 Beoordelingspunten verbeterde systeeminstelling 

1. De kosten van deze systeeminstelling zijn vergeleken met alle andere systeeminstellingen de 

laagste. Dit recbtvaardigt de conclusie dat deze systeeminstelling op bet gebied van de kosten 

tot de grootste verbeteringen leidt. 

2. De volledige standaardisatie van bet assortiment beeft als consequentie dat de instellingen 

onderling nauw samen moeten werken. 

3. Het assortiment wordt overkoepelend gestandaardiseerd. Elke instelling kan gebruik maken 

van de artikelen die aangeboden worden in een, in overleg tot stand gekomen, vast assortiment. 

4. Het maandelijks bevoorraden van het DC met een gereduceerd aantal leveranciers beeft tot 

gevolg dat bet aantal leveringen aan de poort van bet DC teruggebracbt wordt tot 26 per maand 

( elke leverancier levert eenmaal per maand). De instellingen worden wekelijks bevoorraad 

betgeen ook daar een reductie van het aantal leveringen veroorzaakt ten opzichte van de 

huidige situatie. 

5. De gehanteerde veiligheidsvoorraden garanderen een voldoende leverbetrouwbaarheid. 

6. In de instellingen worden de voorraden gereduceerd vanwege de standaardisatie van bet 

assortiment. In bet DC nemen de voorraden vanwege de maandelijkse bevoorrading ecbter toe. 

Doordat het assortiment gestandaardiseerd wordt, vindt er enigszins een afvlakking van de 

stijging plaats. 

7. Het systeem is voldoende tlexibel. De wijze waarop tussenorders en spoedorders verwerkt 

worden, wordt in paragraaf 9. 5 bescbreven. 

7.9 Afsluiting 

In dit boofdstuk is aan de hand van bet doorrekenen van een aantal verschillende 

systeeminstellingen een verbeterde systeeminstelling ten opzichte van de standaard

systeeminstelling ontwikkeld. Deze verbeterde systeeminstelling beeft de boogste besparingen ten 

opzicbte van de huidige situatie tot gevolg. In bet volgende boofdstuk wordt deze 

systeeminstelling gebruikt als basis voor het ontwikkelen van de fysieke kant van de 

besturingsconcepten voor de drie basisstructuren. 
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8. Fysieke invulling besturingsconcepten 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de, in het voorgaande hoofdstuk bepaalde, verbeterde 

systeeminstelling een beschrijving gegeven van de concrete fysieke goederenstromen. Tevens 

wordt aandacht besteed aan de voor- en nadelen die de verschillende situaties tot gevolg hebben. 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar algemene en basisstructuurafhankelijke voor- en 

nadelen. 

Voor de beeldvorming start het hoofdstuk met een overzicht van de uitgangspunten van de 

verbeterde systeeminstelling. 

8.1 Uitgangspunten verbeterde systeeminstelling 

Gesteld kan warden dat de volgende uitgangspunten gelden voor de verbeterde systeeminstelling: 

• De artikelen die door de participerende instellingen gebruikt warden zijn volledig 

gestandaardiseerd. Oat wil zeggen dat de zorginstellingen alleen (magazijn)artikelen kunnen 

bestellen uit een vastgesteld assortiment. Bij vaststelling van het assortiment is getracht te 

komen tot een minimum aan leveranciers daar dit het inkoopvoordeel dat behaald kan warden 

verhoogt. 

• Er wordt gebruik gemaakt van een centrale inkoopafdeling. De instellingen bestellen middels 

een informatiesysteem hun goederen bij het DC. De centrale inkoopafdeling verzorgt de 

inkoop van de artikelen in het DC. De centrale inkoopafdeling heeft de contracten afgesloten 

met de leveranciers. Voorwaarde voor een dergelijke opzet is een zeer intensieve 

samenwerking tussen de verschillende instellingen en een verregaande (volledige) 

standaardisatie van producten binnen en tussen de instellingen. Het bestellen van de niet

reguliere artikelen kan uiteraard buiten de contracten om (wel via de centrale inkoopafdeling). 

• De instellingen dienen de mogelijkheid te hebben om bestellingen op afdelingsniveau te 

genereren, om een voorraad op afdelingsniveau aan te houden en om de goederen op 

afdelingsniveau te kunnen ontvangen. Dit stelt het DC in staat om op afdelingsniveau 

bestellingen te verwerken, samen te stellen en af te leveren. 

• Vanuit het DC warden de instellingen eenmaal per week op afdelingsniveau bevoorraad. 

Hierbij dienen de afdelingen zich te houden aan de vooraf in overleg vastgestelde besteldagen. 

• Het DC neemt de functie van de centrale magazijnen van de zorginstellingen over. Alie 

artikelen uit de geselecteerde artikelgroepen warden in het DC opgeslagen. Het DC dient als 

overs lag- en opslagpunt (zie bij lage I 6). 
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• In het DC ligt voor elk artikel een veiligheidsvoorraad van een maand (op DC-niveau). Op de 

afdelingen in de instellingen ligt een veiligheidsvoorraad van een week. Door de gerealiseerde 

artikel standaardisatie neemt het aantal artikelen waar een veiligheidsvoorraad voor aangelegd 

moet worden af ten opzichte van de huidige situatie. 

• Eenmaal per maand worden er door het DC bestellingen geplaatst bij de diverse leveranciers 

waarbij met elke leverancier een vaste besteldag is afgesproken. Dit impliceert dat de 

reviewperiode een maand bedraagt. De bestelhoeveelheden zijn zo gekozen dat elk artikel elke 

maand besteld wordt. Met de !everanciers zijn vaste afleverdagen besproken hetgeen moet 

leiden tot een spreiding in de werkbelasting van de DC werk.nemers. 

• De exteme goederenstroom wordt bestuurd met een combinatie van DRP/MRP-besturing. Het 

aansturen van de verschillende transporten gebeurt met behulp van DRP terwijl de voorraad en 

de pick-, sorteer- en verpak- activiteiten in het DC aangestuurd worden met MRP (zie bijlage 

20). 

8.2 Beschrijving fysieke goederenstromen 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de fysieke goederenstromen tussen 

leveranciers en instellingen zoals die geldt voor de verbeterde systeeminstelling. Er is voor 

gekozen om een algemene beschrijving te geven. Daar waar voor een basisstructuur afwijkingen 

ten opzichte van deze algemene beschrijving ontstaan, wordt dit aangegeven. Om de beschrijving 

overzichtelijk te houden is de goederenstroom opgedeeld in drie stukken, te weten: 

• transport van leveranciers naar DC; 

• ontvangst, opslag en uitgifte van goederen in het DC; 

• transport van DC naar instellingen. 

r:ij .. ~ ~-\3/~-lv•rpakkenl~ 

Figuur 8. 1: Fysieke goederenstroom van leverancier tot zorginstelling 

De in de tekst genoemde aantallen en waarden worden gebruikt bij de berekeningen en zijn terug 

te vinden in de kostenbijlagen. 

Zoals reeds eerder aangegeven is, ligt de plaatsing van de locatie van het DC niet bij voorbaat 

vast. Het DC kan dicht bij de instellingen worden gepositioneerd, op zo ' n 50 kilometer van de 

instellingen, of het DC kan juist dicht bij de leveranciers gelegd worden, op ongeveer 150 

kilometer van de deelnemende instellingen. De uiteindelijke keuze voor een locatie hangt 

grotendeels af van het aantal participerende instellingen en het aantal leveranciers in combinatie 

met de leveringsfrequenties van de leveranciers naar het DC en van DC naar de instellingen. Bij 

een locatie keuze spelen uiteraard de wensen van de instellingen eveneens een grote rol. 
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Figuur 8.2: Locatie DC 

8.2. l Transport van leverancier naar DC 

De inrichting van dit transport is afhankelijk van de gebruikte basisstructuur. In het geval dat de 

basisstructuren I en II als uitgangspunt genomen worden, wordt dit transport geregeld door de 

leveranciers. Elke leverancier bezorgt de bestelde goederen eenmaal per maand bij het DC. Veelal 

zijn met het DC afspraken gemaakt over het afleverrnoment. In het geval van basisstructuur IV 

wordt het transport van de leverancier naar het DC verzorgd en geregeld door het DC. Vanuit het 

DC wordt een route gereden langs de leveranciers die veelal in en om de Randstad gevestigd zijn. 

Ook in dit geval wordt elk van de 26 leveranciers eenmaal per maand aangedaan op een 

overeengekomen dag en tijdstip. Voor het ophalen zijn in totaal vier vrachtwagens (capaciteit van 

10 pallets) benodigd. Het ophalen kan of we! door vier wagens op een dag plaatsvinden, dan we! 

door een vrachtwagen die vier dagen achter elkaar een route rijdt. Uiteraard zijn variaties hierop 

mogelijk. 

8.2.2 Ontvangst, opslag en uitgifte van goederen in het DC 

Maandelijks worden er vanuit het DC bestellingen geplaatst bij de leveranciers waarbij met de 

leveranciers vaste besteldagen en afleverdagen zijn afgesproken. Er wordt gebruik gemaakt van 26 

leveranciers die alien eenmaal per maand bestellingen afleveren. Naleveringen komen in de 

nieuwe systeeminstelling niet meer voor (afspraken en ruim op tijd bestellen). De binnenkomende 

goederen worden door de DC-medewerkers gecontroleerd op kwaliteit en kwantiteit, gecodeerd en 

in het voorraadsysteem geboekt. Vervolgens worden de artikelen in de schappen opgeslagen. In 

het DC ligt een veiligheidsvoorraad van een maand. 

De afdelingen van de deelnemende instellingen plaatsen wekelijks hun bestellingen. Nadat de 

bestellingen verwerkt zijn, worden er picklisten uitgedraaid. Aan de hand van deze lijsten 

verzamelen de DC-medewerkers de artikelen en sorteren deze per afdeling. De artikelen worden in 

kratten gezet en voorzien van een adressering. Tot slot worden de kratten op pallets geplaatst en 

klaargezet voor transport. De daadwerkelijk gepickte artikelen worden van de voorraad geboekt. 
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8.2.3 Transport van DC naar instellingen 

Wekelijks plaatsen de afdelingen bestellingen ter grootte van een weekbehoefte bij bet DC. Op 

vastgestelde dagen worden de bestellingen vanuit bet DC naar de instellingen gebracht. 

Voor basisstructuur I geldt dat er gebruik wordt gemaakt van losse ritten naar de instellingen. Dit 

heeft tot gevolg dater (in dit geval) elke dag een instelling bevoorraad kan worden. Voor de 

basisstructuren II en IV geldt dat er bij bet bevoorraden van de instellingen in route gereden 

wordt. In principe houdt dit in dat op een dag alle instellingen bevoorraad worden. Voor bet in 

route afleveren van de bestellingen zijn vier vrachtwagens benodigd. Voor een overzicht van de 

gereden routes en losse ritten wordt verwezen naar bij lage 21. 

Door de chauffeurs worden de pallets afgeleverd bij de diverse locaties. Hier worden de pallets 

door instellingsmedewerkers gecontroleerd. Vervolgens distribueren de medewerkers de kratten 

naar de betreffende afdelingen. Daar worden de artikelen in kasten (bijv. scan-moduul) geplaatst 

en bij de voorraad geboekt. Op de locaties (GGz Winschoten, GGz Delfzijl, KKP, Ambu-poli, 

RIAGG en bet dagziekenhuis in Coevorden) waar geen speciale werknemers beschikbaar zijn 

voor bet distribueren van de kratten wordt deze activiteit uitgevoerd door medewerkers van de 

bestellende afdelingen of door een all-round medewerker. 

8.3 Voor- en nadelen van de fysieke invulling van de verbeterde systeeminstelling 

In deze paragraaf worden de fysieke voor- en nadelen opgesomd van de concrete invulling van de 

verbeterde systeeminstelling. Er is daarbij een onderscheid gemaakt naar voor- en nadelen die 

gelden voor alle drie de basisstructuren en naar basisstructuurafhankelijke voor- en nadelen. De 

procedurele (administratieve) voor- en nadelen worden besproken in bet volgende hoofdstuk. 

Vooraf dient uiteraard gesteld te worden dat bet belangrijkste voordeel uiteraard gevormd wordt 

door de grote kostenreductie van de verbeterde instelling ten opzichte van de huidige situatie. 

8.3 .1 Algemene fysieke voor- en nadelen 

De drie concepten creeren op een aantal fysieke aspecten van de goederenstroom toegevoegde 

waarde voor de zorginstellingen. Deze aspecten zijn in bet onderstaande overzicht weergegeven. 

Een aantal van de voordelen gelden touter voor de zorginstellingen, de overigen hebben 

betrekking op de gehele externe keten. 

• Door bet bundelen van de diverse leveranciersstromen in bet DC neemt bet aantal afleveringen 

aan de poort van de zorginstellingen drastisch af. Doordat bet gereduceerde aantal leveranciers 

eveneens bun transporten bundelen (vermindering van bet aantal afleveradressen) nemen bet 

aantal aflevermomenten bij het DC ten opzichte van het aantal aflevermomenten in de huidige 

situatie eveneens af. 
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• De servicegraad en de leverbetrouwbaarheid van leveringen aan de zorginstellingen nemen toe. 

Doordat het DC als buffer dient, hebben de zorginstellingen geen last van de naleveringen van 

de leveranciers. Dit stelt de zorginstellingen in staat om de veiligheidsvoorraden te verlagen. 

• In het DC worden als gevolg van de assortiment-standaardisatie de voorraden van de 

participerende instellingen samengevoegd. Dit heeft tot gevolg dat de veiligheidsvoorraden 

voor deze artikelen in het DC lager worden dan de som van de veiligheidsvoorraden bij de 

individuele instellingen. 

• Bij de instellingen verdwij!len de centrale voorraden. Er liggen slechts weekvoorraden op de 

afdelingen. Niet alleen betekent dit een reductie van de voorraadkosten maar tevens een 

reductie van het benodigde magazijnbeslag. 

• Door het verlagen van de voorraden neemt de kans op incourantheid van de voorraden af. 

• Binnen de zorginstellingen neemt het aantal handelingen af daar het DC op afdelingsniveau 

aflevert. De artikelen hoeven alleen nog verspreid en opgeslagen te warden in de (scan

moduul) kasten. Dit heeft consequenties voor het aantal benodigde magazijnmedewerkers bij 

de zorginstellingen. Daamaast neemt het inteme transport in de instellingen af. Het picken en 

sorteren van de orders vindt plaats in het DC en dus niet in het centrale magazijn van de 

instellingen. 

• Het exteme 'inteme' transport tussen de verschillende locaties van een instelling neemt af 

doordat de concepten voorzien in bevoorrading van elke locatie. 

• Er vindt een reductie plaats van het aantal gereden kilometers hetgeen tot uiting komt in de 

transportkosten. 

• Een voordeel voor een aantal leveranciers is dat het aantal afleveradressen afneemt omdat de 

leveranciers nu niet meer bij de individuele instellingen hun goederen moeten afleveren maar 

dit bij het DC kunnen doen. 

Naast de voordelen die de drie concepten oproepen, hebben ze ook een aantal nadelen. Sommige 

van de nadelen hebben direct betrekking op de instellingen andere op de gehele keten. 

• Het directe contact tussen zorginstelling en leverancier gaat verloren omdat deze zijn goederen 

voortaan bij het DC aflevert. 

• Het centrale magazijn van de zorginstellingen is verdwenen hetgeen betekent dat de 

medewerkers "niet even naar het magazijn kunnen !open" om een artikel op te halen. 

• Op het moment dat de instellingen participeren in het concept kunnen zij moeilijk terugkeren 

naar de oude situatie. Zeker wanneer bijvoorbeeld de vrijgekomen magazijnruimte altematief 

is aangewend. 

• Een dee! van het exteme transport valt onder de verantwoordelijkheid van de zorginstellingen. 
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8.3 .2 De voor- en nadelen met betrekking tot de basisstructuren 

Na het beschrijven van de algemeen geldende voor- en nadelen in de voorgaande subparagraaf 

wordt in de onderstaande tabel een overzicht gegeven van de voor- en nadelen die speci iiek 

gelden voor de concepten die gebaseerd zijn op de drie basisstructuren. 

Tabe/ 8. 1: Voor- en nade/en verbonden aan de basisstructuren 

Basisstructuur I • Spreiding van de werkdruk in het DC 
doordat er niet op Mn dag uitgeleverd 
wordt. Het losse transport naar de 
instellingen wordt verspreid over een 
aantal dagen. 

• Door de spreiding van de afleveringen 
van de bestellingen ontstaat er een 
regelmatiger voorraadverloop in het DC. 

Basisstructuur II • Door het route rijden bij het uitleveren 
van de goederen vindt er een sterkere 
reductie plaats van het aantal gereden 
kilometers in vergelijking met het aantal 
gereden kilometers in structuur I. 

• Het route rijden heeft tot gevolg dat de 
beladingsgraad van de transportmiddelen 
hoger is dan in het geval van losse 
transporten . 

Basisstructuur IV • Door het route rijden bij het uitleveren 
van de goederen vindt er een sterkere 
reductie plaats van het aantal gereden 
kilometers in vergelijking met het aantal 
gereden kilometers in structuur I. 

. Het route rijden heeft tot gevolg dat de 
beladingsgraad van de transportmiddelen 
hoger is dan in het geval van losse 
transporten . 

• Door het in route ophalen van de 
goederen vindt er een sterkere reductie 
plaats van het aantal gereden kilometers 
plaats dan in de andere basisstructuren . 

8.4 Afsluiting 

• Lagere bezettingsgraad van de 
transportmiddelen (70-80%) . 

• Door het losse transport worden er bij het 
afleveren van de goederen meer 
ritkilometers gereden dan in de andere twee 
basisstructuren. 

• Doordat de goederen in route worden 
uitgeleverd ontstaat er een concentratie van 
de werkdruk in het DC. Alie pick- en 
sorteer- activiteiten dienen voor de 
uitleverdag gereed te zijn . 

• Door het uitleveren van de goederen op een 
dag in de week heeft het voorraadverloop 
een zeer onregelmatig karakter. 

• De goederen worden nu opgehaald bij de 
leveranciers hetgeen een concentratie van 
de ontvangsten in het DC tot gevolg heeft. 
Dit betekent dat de werkdruk in het DC 
hierdoor be"invloed wordt. 

• Doordat de goederen in route worden 
uitgeleverd ontstaat er een concentratie van 
de werkdruk in het DC. Alie pick en sorteer 
activiteiten dienen voor de uitleverdag 
gereed te zijn. 

• Door het uitleveren van de goederen op een 
dag in de week heeft het voorraadverloop 
een zeer onregelmatig karakter. 

• De relaties met de leveranciers veranderen 
doordat de goederen nu 'af fabriek' worden 
geleverd. Het is de vraag in hoeverre de 
leveranciers hieraan meewerken en in 
hoeverre zij hun financiele voordeel met de 
instellingen willen delen. 

In dit hoofdstuk is de fysieke invulling van de besturingsconcepten besproken. Na een 

beschrijving van de uitgangspunten en de fysieke goederenstromen is vervolgens een opsomming 

gegeven van de fysieke voor- en nadelen die naar voren komen door toepassing van de verbeterde 

systeeminstelling. 

Het volgende hoofdstuk beschrijft de procedurele invulling van de besturingsconcepten. 
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9. Procedure le invulling besturingsconcepten 

ln dit boofdstuk wordt de procedurele invulling van de besturingsconcepten bescbreven. Deze 

procedurele invulling beeft betrekking op de besturing van de fysieke processen zoals die in bet 

voorgaande boofdstuk gescbetst zijn. Gestart wordt met bet ontwikkelen en visualiseren van de 

besturingsconcepten. Vervolgens worden de verscbillende onderdelen van de besturingsconcepten 

besproken. Afgesloten wordt met een overzicbt van de procedurele voor- en nadelen in vergelijk 

met de buidige situatie en een korte verbandeling over tussenorders en spoedorders. 

9.1 Besturingsconcepten 

Voor bet ontwerp van de procedurele kant van de besturingsconcepten is gebruik gemaakt van bet 

'twee platen ' model uit de SYMLAD® -metbodiek. Dit 'twee platen' model schrijft een 

onderscbeid voor naar de besturing van de fysieke goederenstroom, de zogenaamde logistieke 

besturingsplaat en de besturing van de financiele stroom, de zogenaamde financieel

administratieve besturingsplaat. De visualisaties van de besturingsconcepten zijn weergegeven in 

Figuur 9.4 en Figuur 9.5. In de figuren is getracbt bet onderscbeid in twee platen duidelijk naar 

voren te laten komen. 

De invulling van de twee besturingsplaten volgt op de eisen die door de basisstructuren aan de 

besturing gesteld warden. Zoals bekend bescbrijven de basisstructuren de fysieke wijze waarop de 

goederen van de leveranciers naar de instellingen verplaatst worden. In Figuur 9.3 zijn de drie 

basisstructuren nogmaals weergegeven. Uit de scbematiscbe weergave van de besturingsconcepten 

wordt duidelijk dat de concepten voor basisstructuur I en II in essentie aan elkaar gelijk zijn. Het 

enige verscbil wordt veroorzaakt door de andere distributieplanning van bet transport tussen DC 

en instellingen (bij I losse ritten; bij II in route). 

Figuur 9.3: De drie geselecteerde basisstructuren 

De besturingsconcepten beschrijven de wijze waarop de basisstructuren bestuurd warden. Om een 

ontwerp van de besturingsconcepten te kunnen maken is bet noodzakelijk allereerst de elementen 

te identificeren die bestuurd dienen te warden. Deze elementen volgen uit de basisstructuren en 

zijn verder af te leiden door een systematiscbe analyse van bet logistieke concept uit te voeren. 
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Dit heeft tot de volgende aspecten geleid: 

• de afdelingen plaatsen wekelijks bestellingen die centraal verwerkt moeten worden; 

• de binnenkomende bestellingen moeten worden 0mgezet in: 

pickorders; 

sorteerorders; 

verpakkingsorders; 

distributieorders; 

• de binnenkomende bestellingen moeten verwerkt worden in de voorraad en omgezet worden in 

verbruikcijfers; 

• de voorraad in het DC moet bijgehouden worden; 

• de contracten met de leveranciers dienen afgesloten te worden; 

• de ontvangsten en opslag in het DC dienen aangestuurd te worden; 

• de factuurstroom dient verwerkt te worden; 

• het transport moet aangestuurd worden, voor alle basisstructuren moet het transport van het 

DC naar de instellingen bestuurd worden, in het geval van basisstructuur IV dient ook het 

afhaaltransport aan de leverancierszijde bestuurd te worden. 

Met behulp van de voorgaande inventarisatie is het mogelijk het ' twee platen' model nader in te 

vullen. Uiteindelijk zijn twee (I=II) besturingsconcepten naar voren gekomen, die zoals eerder is 

aangegeven in Figuur 9.4 en Figuur 9.5 gepresenteerd worden. 

Het besturingsconcept dat behoort bij basisstructuur IV is nagenoeg gelijk aan dat van 

basisstructuur I en II met slechts een gering verschil. Het element distributieplanning moet naast 

het transport van het DC naar de instellingen, ook het transport van de leverancier naar het DC 

aansturen. Dit verschil uit zich in het ontstaan van een routeplanning voor het transport van 

leverancier naar DC. 

In het vervolg van deze paragraaf wordt een algemene beschrijving gegeven van de 

besturingsconcepten. Daar waar zich verschillen voordoen tussen de drie besturingsconcepten 

wordt dit aangegeven. In de beschrijving wordt elk element dat weergegeven is in de figuren 

beschreven. Niet alleen wordt aangegeven welke informatie verwerkt wordt en we Ike informatie 

gegenereerd wordt maar tevens wordt de concrete functie van het element besproken. Overigens 

wordt de overgang van de huidige situatie naar de situatie zoals die voorgesteld wordt door de 

combinatie van basisstructuren en de verbeterde instelling beschreven in bijlage 19. 
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FINANCIEEL ADMINISTRATIEYE BESTURING •~ 
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Figuur 9.4: Besturingsconcept m.b.t. basisstructuur I en II 

FINANC IEEL ADMINISTRATIEVE BESTURING 
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Figuur 9.5:Besturingsconcept m.b.t. basisstructuur IV 
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9.2 De logistieke besturingsplaat 

9 .2.1 Afsluiten contracten 

• Centrale inkooi:,afdeling sluit raamcontracten af. Voor een vast assortiment en met een beperkt 

aantal leveranciers. 

• Er warden alleen contracten afgesloten voor de levering van magazijnartikelen die volledig 

gestandaardiseerd zijn. 

• Door het gebruik van raamcontracten wordt optimaal gebruik gemaakt van de voordelen die 

ontstaan door het bestellen van grotere hoeveelheden. Additioneel voordeel is dat slechts 

periodiek contractonderhandelingen hoeven te warden gevoerd. 

• De afgesloten contracten dienen te voldoen aan een basisopzet. 

• Niet-reguliere artikelen warden op ad hoc basis besteld. 

9.2.2 Prognoses 

De prognoses vormen een essentiele input voor de besturing van de goederenstroom. Er warden 

alleen prognoses gemaakt van magazijnartikelen, voor de niet-reguliere artikelen is het niet zinvol 

een prognose te maken daar de afname van deze artikelen slechts sporadisch en onvoorspelbaar 

voorkomt en de artikelen niet op voorraad gehouden worden. 

De prognoses warden gemaakt aan de hand van historische gegevens die verzameld worden ( of 

reeds verzameld zijn) door de individuele afdelingen van de participerende locaties. Aan de hand 

van deze prognoses warden de contracten opgesteld. Daarnaast dienen ze als input voor de 

planning van het voorraadverloop in het DC. Aan de hand van het verwachte voorraadverloop 

warden vervolgens de bestellingen gepland. Daamaast is het mogelijk om op basis van de 

prognoses een concept pickplanning en distributieplanning te maken. De prognoses dienen een 

vastgestelde termijn te beslaan en voor een bepaald moment bekend gemaakt te worden. 

Om een tweetal redenen is het van belang goede prognoses te maken. Ten eerste is het mogelijk 

om met behulp van accurate prognoses de veiligheidsvoorraad in het DC minimaal te houden. 

Daarnaast is het mogelijk om met goede prognoses reeds in een vroeg stadium bestellingen te 

plaatsen bij de leveranciers. Dit stelt de leveranciers in staat vroegtijdig te plannen waardoor de 

instellingen lagere prijzen kunnen afdingen. 
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9.2.3 Harde bestellingen 

In Figuur 9.6 is weergegeven op welke manier de bestellingen van de diverse afdelingen 

gegroepeerd en gecentraliseerd worden. 

Nivo 

£~ 
distri>utic:ccntnml 

imldliog -· 
afdding 

Figuur 9.6: Beste/lingen 

Bestellingen voor niet-reguliere artikelen worden niet gecombineerd met bestellingen van 

magazijnartikelen (regulier), maar apart gehouden. Dit verhoogt de doorstroomsnelheid van deze 

goederen daar ze bij binnenkomst direct als niet-regulier artikel worden herkend. Het is wel 

mogelijk dat bestellingen van niet-reguliere artikelen van verschillende afdelingen gecombineerd 

worden indien de leverancier overeenkomstig is. 

Bij de grotere locaties neemt de magazijnmedewerker per afdeling de voorraad op waarna het 

systeem automatisch bestellingen genereert. Voor de kleinere locaties die niet beschikken over 

een speciale magazijnmedewerker zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van bestellen 

en wie geautoriseerd is om te bestellen. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de 

afdelingen over de wijze van het plaatsen van bestellingen (geautoriseerde persoon) voor niet

reguliere artikelen. Voor elke locatie geldt er een vaste besteldag waarop een bestelling uiterlijk 

bij het DC aangemeld moet zijn om nog op een bepaald moment afgeleverd te kunnen worden. 

Bijvoorbeeld zou de regel kunnen gelden dat bestellingen tot en met een werkdag voor de 

afleverdag geplaatst kunnen worden. Het uitleveren vanuit het DC is overigens een voorbeeld van 

het verplaatsen van het KOOP (Klanten Order Ontkoppel Punt). lmrners, de artikelen worden niet 

meer rechtstreeks vanuit de leverancier geleverd, maar vanuit het DC. 

Bestellingen van het DC bij de leveranciers worden verricht door de centrale inkoopafdeling. Dit 

bestellen wordt in principe alleen gei"nitieerd door wijzigingen in de voorraadposities in het DCDe 

instellingen merken verder niets van de centrale inkoopafdeling. De samenstelling van het 

artikelassortiment vindt uiteraard plaats in overleg met de instellingen. 

9.2.4 Orderhandling 

Alvorens de harde bestellingen het Masterplan ingaan worden ze bewerkt. De al dan niet 

gecombineerde bestellingen voor magazijnartikelen worden gescheiden van de bestellingen voor 

niet-reguliere artikelen . Deze scheiding wordt gemaakt daar de bestellingen voor 

magazijnartikelen op een andere wijze behandeld worden dan de bestellingen voor de niet-
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reguliere artikelen. Dit onderscheid in behandeling maakt het noodzakelijk om reeds voordat de 

bestellingen het Masterplan ingaan, deze te scheiden. 

9.2.5 Voorraadadministratie 

De voorraadadministratie dient als input voor het Masterplan en wordt tevens gevoed met 

informatie door datzelfde Masterplan. ln de voorraadadministratie wordt voor alle artikelen die in 

het DC opgeslagen worden nauwkeurig bijgehouden wat de actuele voorraadniveaus zijn. 

Daamaast wordt er bijgehouden of een bestelling volledig afgeleverd is. 

Per artikel wordt een veiligheidsvoorraad vastgesteld. De veiligheidsvoorraad is samengesteld uit 

het verbruik tijdens de levertijd plus de variatie in het verbruik gedurende deze periode. Deze 

gegevens dienen als input voor het Masterplan. 

Voor de niet-reguliere artikelen wordt geen voorraad bijgehouden daar deze niet opgeslagen 

worden. Het Masterplan geeft echter door aan de voorraadadministratie dat er een bestelling 

geplaatst is voor een niet-regulier artikel. Op het moment dat deze bestelling ontvangen wordt, 

maakt de voorraadadministratie hier melding van bij het Masterplan. Deze verzorgt de verdere 

afhandeling. 

9 .2.6 Masterplan 

Het Masterplan is het centrale plannings- en besturingselement van het besturingsconcept. De 

informatie-input en -output van het Masterplan is opgenomen in Tabel 9.1. 

Tabel 9.1: Masterplan input/output 

• afsluiten contracten • factuurafhandeling 
• prognose • voorraadadministratie 
• order handling • dagplanning picken 
• voorraadadministratie • distributieplanning 

• afroepen bestellingen niet-reguliere artikelen; 
• afroepen raamcontracten . 

Het Masterplan wordt gevormd door het MRP/DRP-besturingssyteem. Er wordt naar gestreefd om 

de voorraad in het DC zo minimaal mogelijk te houden, maar er moet wel aan de 

leveringscondities voldaan kunnen worden. De belangrijkste eis van de zorginstellingen is dater 

op geen enkel moment misgegrepen mag worden, met andere woorden er wordt een zeer hoge 

leverbetrouwbaarheid geeist. Het MRP/DRP-besturingssysteem zorgt ervoor dat de tegenstelling 

tussen een optimale leverbetrouwbaarheid aan de ene kant en minimale voorraden aan de andere 

kant zo optimaal mogelijk ondervangen wordt. 

Op het moment dat het MRP-systeem aangeeft dat de voorspelde voorraad naar een bepaald 

artikel negatief wordt, met andere woorden dater wordt ingeteerd op de veiligheidsvoorraad, 

plaatst het DC een bestelling van vaste omvang. Hierbij wordt het bestelmoment zo gekozen dat 

de op dat moment aanwezige voorraad de vraag vanuit de instellingen kan dekken gedurende de 

SECTIE III: 'Adviesvonning' Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 89 



HALEC 

levertijd. In concreto komt dit moment overeen met de veiligheidsvoorraad. Het aansturen van de 

totale goederenstroom is een vorm van push besturing (m.b.t. het DC) in de vorm van een 

MRPIDRP-besturingssysteem waarbij rekening wordt gehouden met veiligheidsvoorraden. 

Daamaast worden de inkomende bestellingen, die reeds geordend/gecombineerd zijn naar 

leverancier en artikel, verwerkt. Hierbij wordt reeds bij het plaatsen van een bestelling aan de 

voorraadadministratie doorgegeven welke hoeveelheden van welke artikelen besteld zijn. 

Uiteraard wordt er bijgehouden welke hoeveelheid van een bepaald artikel verstrekt wordt aan een 

bepaalde afdeling van een locatie. Dit is niet alleen belangrijk voor de planning pickenlverpakken 

en de distributieplanning maar ook voor de factuurajhandeling. Met andere woorden, er wordt 

een verbruiksrapportage op afdelingsniveau bijgehouden. Op het moment dat bekend is welke 

artikelen gepickt zijn, wordt dit doorgegeven aan de voorraadadministratie alwaar de voorraad 

afgeboekt wordt. 

Vanuit het Masterplan wordt aan de planning picken/verpakken doorgegeven welke artikelen, in 

welke hoeveelheden uitgeleverd moeten worden. Tevens wordt hierbij vermeld voor welke 

afdel ing en locatie de artikelen bestemd zijn en op welk moment ze gepickt moeten zijn. Hierbij is 

vooraf uiteraard door het Masterplan nagegaan of een artikel op voorraad was. Wanneer dit niet 

het geval is dan wordt dit aan de zorginstelling doorgegeven met eveneens een indicatie van 

verwachte leveringsdatum. Daar de instellingen zelf een veiligheidsvoorraad aanhouden, wordt de 

kans om in dit soort gevallen zonder voorraad te komen zitten, sterk gereduceerd. Verder wordt 

aan de distributieplanning doorgegeven wanneer en bij welke locaties artikelen afgeleverd dienen 

te worden. 

Ook de bestellingen voor de niet-reguliere artikelen worden door het Masterplan verwerkt. Op het 

moment dat een bestelling binnenkomt wordt het artikel bij de leverancier besteld. Aan de 

voorraadadministratie wordt doorgegeven dater een niet-regulier artikel besteld is, alsmede 

wordt doorgegeven wat het verwachte ontvangstdatum is. De verwachte ontvangstdatum wordt 

ook teruggekoppeld met de besteller. Op het moment dat het artikel in het DC ontvangen wordt, 

wordt dit via de voorraadadministratie gemeld aan het Masterplan. Vervolgens laat het 

Masterplan dit artikel opnemen in de dagplanning picken en de distributieplanning. 

Het Masterplan bewaakt de levertijden van alle uitstaande bestellingen. Indien een bestelling niet 

binnen de overeengekomen levertijd ontvangen wordt, maakt het Masterplan hier melding van bij 

de betreffende leverancier. 

9.2.7 Planning Picken/verpakken 

Vanuit het Masterplan ontvangt de planning picken/verpakken een lijst met artikelen 

(magazijnartikelen en niet-reguliere artikelen) die uitgeleverd moeten worden. Op deze lijst is 

eveneens vermeld naar welke afdeling van een locatie de artikelen moeten. Allereerst wordt er nu 
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een tweede lijst gegenereerd. Op deze lijst is per afdeling van een locatie aangegeven water 

uitgeleverd moet worden, de zogenaamde afdelingsorder. 

Na het picken worden de pakketten op een palle-.. verpakt. Op deze wijze is eenvoudig het aantal 

pallets vast te stellen dat naar een locatie vervoerd dient te worden. Deze gegevens, het aantal 

pallets per locatie, wordt vervolgens doorgegeven aan de distributiep/anning. Tot slot wordt aan 

het Masterp/an doorgegeven welke artikelen daadwerkelijk gepickt zijn. 

92.8 Distributieplanning 

Vanuit het Masterp/an wordt een lijst met afleverlocaties naar de distributieplanning gestuurd. Op 

deze lijst is aangegeven wanneer bepaalde artikelen afgeleverd dienen te worden, of er artikelen 

vervoerd dienen te worden met speciale vervoerseisen en er wordt een grove inschatting van het 

totaal aantal te vervoeren pallets per locatie gemaakt. Vanuit de planning picken/verpakken wordt 

een definitieve lijst met het aantal pallets per locatie en eventuele bijzondere vervoerseisen 

ontvangen. 

In het geval dat basisstructuur IV bestuurd dient te worden, moet de distributieplanning eveneens 

een schema opzetten voor het vervoer van de goederen, die besteld zijn door het DC, vanaf de 

leverancier naar het DC Hierbij is het van belang dat het Masterp/an gegevens verstrekt over de 

datum van bestellen, het moment waarop de goederen beschikbaar zijn bij de leverancier alsmede 

het moment waarop de goederen bij het DC ontvangen moeten zijn. Met behulp van deze 

gegevens alsmede met behulp van de inforrnatie over de beschikbare voertuigen en de hoeveelheid 

te transporteren goederen, wordt door de distributieplanning een routeschema opgesteld. Het 

opstellen van route-plannen en dergelijken gebeurt volledig geautomatiseerd (zie bijlage 21). 

9.2.9 Afroepen raamcontract 

Het Masterp/an plaatst bestellingen op basis van de behoeftes die afgeleid zijn uit het MPS. Voor 

al deze artikelen zijn raamcontracten opgesteld, in sommige gevallen betreft dit losse contracten 

in andere gevallen betreft dit mantelcontracten. De bestellingen worden dan ook binnen een 

raamcontract geplaatst. 

De bestellingen van verschillende artikelen die bij dezelfde leverancier ingekocht worden, worden 

automatisch in een bestelling sarnengevoegd. lndien het niet rnogelijk is dit soort combinaties te 

maken, wordt de bestelling direct doorgestuurd naar de leverancier. Met de leveranciers zijn 

afspraken gernaakt dat als een bestelling op of voor een bepaald moment geplaatst wordt, de 

goederen nog op een bepaalde datum afgeleverd worden. Er wordt naar gestreefd per leverancier 

tot op het laatste moment te wachten met het plaatsen van een bestelling. Op deze wijze kan het 

mogelijk zijn om extra bestellingen te bundelen. 

De geplaatste bestellingen worden eveneens doorgestuurd naar de voorraadadministratie. 
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9 .2.10 Beste lien niet-regulier 

De niet-reguliere artikelen worden direct bij de leverancier besteld. lndien er andere niet-reguliere 

bestellingen zijn met overeenkomstige leveranciers dan worden deze bestellingeH samengevoegd. 

Bij bestellingen van niet--reguliere artikelen, zowel gecombineerde als individuele, mag de 

afdeling en de locatie die de bestelling geplaatst heeft niet verloren gaan. Evenmin mag de 

informatie verloren gaan die aangeeft dat het een niet-regulier artikel betreft. Aan de bestellende 

instelling wordt het verwachte levermoment gemeld. Elke bestelling wordt doorgestuurd naar de 

voorraadadministratie. 

9.3 De financieel administratieve plaat 

9.3 .1 Factuurafuandeling 

De factuurafuandeling staat los van de besturing van de goederenstroom maar wordt we! gevoed 

door elementen uit deze besturing. Bij de factuurafuandeling is een onderscheid te maken tussen 

facturen die betrekking hebben op een bestelling van magazijnartikelen en bestelling van niet

reguliere artikelen. Voor beide type facturen geldt echter dat slechts overgegaan wordt tot betaling 

als een bestelling volledig en correct afgeleverd is. De voorraadadministratie meldt dan ook aan 

de factuurafuandeling als een bepaalde bestelling compleet ontvangen is. 

Met de leverancier zijn een aantal afspraken gemaakt over de facturering. De leverancier stuurt 

pas een factuur als hij een bestelling volledig geleverd heeft en er wordt maandelijks gefactureerd. 

Eveneens is er een betalingstermijn afgesproken. De factuur wordt door de leverancier verstuurd 

naar de centrale administratie dienst (CAD) van het DC. In alle gevallen controleert de CAD de 

binnenkomende facturen op juistheid. Dit gebeurt aan de hand van de 

contractafspraken/leveringscondities zoals die zijn vastgelegd in het afs/uiten contracten element. 

De CAD betaalt alle binnenkomende facturen van de leveranciers. 

Daarnaast stuurt de CAD maandelijks een factuur naar de zorginstellingen. Deze factuur is 

gebaseerd op het verbruik in een bepaalde periode en dient binnen een bepaalde termijn door de 

instellingen aan de CAD voldaan te zijn. 

Daar de betalingstermijn voor de zorginstellingen kleiner is dan de betalingstermijn die de CAD 

van de leveranciers heeft gekregen, beschikt de CAD ten alle tijde over een overschot aan 

financiele middelen. lndien er echter een tekort optreedt, kan de CAD een beroep doen op een 

derde voor de tijdelijke financiering van het verschil. Om te voorkomen dat het DC in 

betalingsproblemen komt is het noodzakelijk dat de instellingen zich houden aan de strikte 

betalingsafspraken c.q. de betalingstermijn. 
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Er is voor deze verrekeningsmethode gekozen daar de bestelomvang en bestelfrequentie van het 

DC niet overeenstemt met het verbruik en de bestelfrequentie van de instellingen. Deze methode 

is de meest e:~nvoudige en voorkomt dat de instellingen betalen voor goederen die ze nag niet 

ontvangen hebben. De methode is gelijk aan de betalingsmethodiek die een groothandel hanteert. 

Er vindt op deze manier een enorme reductie van het aantal facturen plaats. Niet alleen aan het 

adres van de zorginstellingen maar oak bij het DC, vanwege de maandelijkse facturering. Deze 

reductie van het aantal facturen uit zich in een verminderd aantal formatieplaatsen dat benodigd is 

voor de gehele factuurafhandeling. 

9.4 Voor- en nadelen op bet procedurele vlak 

Naast de voor- en nadelen op het fysieke vlak van de goederenstroom zijn er tevens voor- en 

nadelen op te sommen voor het administratieve aspect van de goederenstroom. Allereerst komen 

de voordelen aan de orde van de drie concepten. Zoals reeds aangegeven warden een aantal voor

en nadelen nader verklaard door de beschrijvingen van de besturingsconcepten in de volgende 

paragraaf. 

• De bestellingen van de afdelingen warden automatisch afgehandeld hetgeen tot gevolg heeft 

dat de papierstroom voor bestellingen van de magazijnartikelen verdwijnt. 

• Het aantal bestellingen dat vanuit de instellingen wordt verstuurd neemt drastisch af. In de 

concepten wordt slechts cen bestelling geplaatst bij het DC die gespecificeerd is naar de 

afdelingen. In de huidige situatie warden de afdelingsbestellingen echter omgezet in 

bestellingen voor de verschillende leveranciers. 

• Standaardisatie van het assortiment heeft tot gevolg dat er overkoepelende raamcontracten 

kunnen warden afgesloten. Daar deze contracten bij een beperkt aantal leveranciers geplaatst 

warden, ontstaat vanwege het betrokken volume een aanzienlijk inkoopvoordeel. In de contract 

onderhandelingen met de leveranciers is dit voordeel om te zetten in betere inkoopcondities. 

• Door vermindering van het aantal contracten, te werken met raamcontracten en het wegvallen 

van de bestelfunctie voor de inkoper zijn er ten opzichte van de huidige situatie minder 

formatieplaatsen nodig om de inkoopfunctie te verrichten. 

• Het aantal facturen, met betrekking tot de geselecteerde artikelgroep, dat aan het adres van de 

zorginstellingen komt, neemt drastisch af tot slechts ccn per maand. Het aantal factuurregels 

neemt per factuur toe daar de factuur betrekking heeft op het verbruik van alle artikelen uit het 

concept in cen maand. 

• De leveranciers sturen maandelijks een factuur naar het DC (CAD) met betrekking tot volledig 

geleverde orders. Omdat niet elke zorginstelling een aparte factuur van de leverancier krijgt, 

daalt het aantal facturen van de leveranciers sterk. Oak de stroom deelfacturen vermindert 

aanzienlijk. 
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• Door het verminderen van het aantal facturen en door het gebruik van heldere 

verbruiksrapportages kost de verwerking van de facturen minder tijd. Dit heeft tot gevolg dat 

het aantal formatieplaatsen voor de admiPistratieve atbandeling gereduceerd wordt. 

• Het administratieve vlak van de goederenstroom is nagenoeg geheel geautomatiseerd. Dit heeft 

tot gevolg dat de papierstroom in zijn geheel drastisch gereduceerd wordt en dat alle gegevens 

gestructureerd bewaard worden. Een en ander heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal taken 

niet meer door formatieplaatsen (werknemers) verricht hoeft te worden. 

De volgende nadelen worden opgeroepen door de drie concepten op het administratieve vlak. 

• Het controleren van de door de afdelingen geplaatste bestellingen is pas achteraf mogelijk. Het 

direct bijsturen van de goederenstroom is niet mogelijk. 

• De exteme concepten stellen voorwaarden aan de inrichting van de inteme logistiek. Met 

andere woorden, de inteme logistiek dient op een bepaalde manier ingericht te zijn opdat 

aansluiting met de exteme logistiek te realiseren is. 

• De betalingstermijn van de factuur die aan de instellingen gestuurd wordt, is korter dan de 

betalingstermijn van de factuur die van de leverancier komt. Hierdoor is uitstel van betaling 

door de instellingen slechts beperkt mogelijk. 

9.5 Tusseotijdse bestelliogeo en spoedbestelliogeo 

Een van de gebruikte beoordelingspunten is flexibiliteit. Dit punt heeft met name betrekking op de 

wijze waarop in het logistieke concept met tussentijdse bestellingen en spoedbestellingen wordt 

omgegaan. In bijlage 18 wordt nader ingegaan op de verschillende bestelvormen die onderkend 

worden. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke manier er binnen de drie concepten in de 

verbeterde systeeminstelling wordt omgegaan met tussentijdse bestellingen en spoedbestellingen. 

9.5.1 Tussentijdse bestelling 

Het ontstaan van een tussentijdse bestelling kent een tweetal redenen. Allereerst is het mogelijk 

dat een afdeling vergeten is om een bepaald artikel te bestellen. Daamaast kan door onvoorziene 

omstandigheden een extra of een nieuwe behoefte ontstaan aan een artikel die echter niet met 

spoed aangevuld moet worden. In de nieuwe concepten worden de voorraden systematisch 

bijgehouden en de bestellingen automatisch op basis van het actuele voorraadniveau en vaste 

regels gegenereerd. Het is aldus niet mogelijk dat een artikel vergeten wordt te bestellen. Hiermee 

valt de grootste oorzaak van tussentijdse bestellingen weg. Het ontstaan van tussentijdse 

bestellingen als gevolg van de tweede reden komt in de huidige situatie zelden voor. Mocht deze 

situatie zich onverhoopt toch voordoen dan wordt allereerst gekeken of het artikel niet ruim 

voorradig is op een andere afdeling van de betreffende locatie. Indien dit niet het geval is dan 

wordt het artikel vanuit het DC geleverd. Hierbij wordt getracht de levering van deze tussentijdse 
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bestelling te realiseren met een transport dat reeds gepland is. Getracht wordt te voorkomen dat er 

een extra transport geregeld moet worden. 

9.5.2 Spoedbestellingen 

Spoedbestellingen worden veroorzaakt door het plotseling optreden van onvoorziene 

gebeurtenissen die leiden tot een directe behoefte aan een bepaald artikel. In de huidige situatie 

komen spoedbestellingen zeer sporadisch voor. Indien zich een spoedbestelling voordoet reageert 

het concept daar als vol gt op. Allereerst wordt bekeken 0f het artikel voorradig is op een afdeling 

van dezelfde locatie. Is dit niet het geval dan wordt bekeken of het artikel in het DC voorradig is 

en/of op andere afdelingen van andere locaties. Blijkt dit het geval te zijn dan wordt het artikel 

met behulp van een koerier naar de bestellende afdeling vervoerd. Is het artikel niet voorradig in 

het DC of op andere locaties dan plaatst het DC direct een spoedbestelling bij de leverancier die 

het artikel net als in de huidige situatie per koerier laat aanleveren. 

9.6 Afsluiting 

Dit hoofdstuk heeft een nadere uitwerking gegeven van de verbeterde systeeminstelling. De 

fysieke invulling van de systeeminstelling is in dit hoofdstuk voorzien van de procedurele 

invulling van de besturingsconcepten. 

In het volgende hootastuk wordt aandacht besteed aan de automatiseringskanten van de 

besturingsconcepten. 
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10. Automatisering besturingsconcepten 

Zoals al meerdere malen in de voorgaande hoof dstukken aan is gegeven zal automatisering een 

belangrijke rol gaan spelen bij een mogelijke realisatie van de ontwikkelde concepten. Daarom 

wordt in dit hoofdstuk (en in bijlage 22 zeer uitgebreid) ingegaan op de automatisering van 

dergelijke logistieke systemen. Een verklarende woordenlijst is opgenomen in bijlage 23. 

10.1 Automatisering 

Allereerst valt er een onderscheid te maken naar twee automatiseringsonderdelen, te weten de 

automatisering van de interne logistiek en de automatisering van de externe logistiek. Eigenlijk is 

er nog een derde onderdeel, het dee[ dat de communicatie verzorgt tussen de twee systemen. 

Communicatie 

I automatisering intern I I automatisering extern I 

Figuur 10.1: Automatiseringsonderdelen 

10.1.1 Automatisering intern 

Als gekeken wordt naar de interne automatisering van de zorginstellingen dan zal het de eerste 

jaren onmogelijk zijn om alle zorginstellingen over te halen om gebruik te gaan maken van 

eenzelfde automatiseringssysteem. Nu is dit ook niet noodzakelijk, met interfaces is communicatie 

veelal mogelijk. Wat echter we[ van groot belang is voor het totale automatiseringssysteem, is de 

hardware-matige opstelling van het interne systeem. Omdat het de laatste jaren steeds 

gemakkelijker wordt meerdere programma's te draaien op een systeem is het van belang dat zowel 

de interne als het externe systeem aangestuurd kunnen worden met dezelfde hardware. Dit is een 

absolute voorwaarde, dubbele investeringen maken projecten als deze al snel onmogelijk. 

l O .1.2 Automatisering extern 

Als gekeken wordt naar de automatisering van de externe logistieke dan dient daar een 

configuratie uit naar voren te komen. Het enige dat er op dit moment over gezegd kan worden is 

dat het systeem op een MRP/DRP-achtige methodologie moet zijn gebaseerd. Een exacte 

invulling van de te kiezen software vormt een aparte studie, waarin alle eisen die de instellingen 

aan het systeem stellen geYdentificeerd moeten worden. 

Het communicatie onderdeel van het automatiseringssysteem vormt een belangrijke schakel in het 

geheel. In principe kan er doorgaans vanuit gegaan worden dat bij de aanschaf van een groot 

automatiseringssysteem ook aandacht wordt besteed aan de vereiste communicatie met andere 
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aanwezige systemen. Omdat wij dit punt van cornrnunicatie toch erg belangrijk vinden en bet 

tevens een aantal aardige mogelijkheden biedt willen wij er bier wat dieper op in gaan. 

l 0.1.3 Cornrnunicatie 

Communicatie op locaal niveau 

Als gesproken wordt over cornrnunicatie tussen verscbillende computers dan bestaan daar een 

aantal mogelijkheden voor. Op locaal niveau vindt de cornrnunicatie vaak plaats middels 

netwerken. De netwerken bestaan veelal uit reguliere PC's die middels een netwerkaansluiting 

met elkaar of met een centrale computer (server) kunnen cornrnuniceren. Netwerken bestaan er in 

vele soorten. Afhankelijk van de benodigde eigenscbappen van bet interne netwerk dient een 

keuze gemaakt te warden voor een bepaald systeem. In principe staan de instellingen vrij om te 

kiezen voor een bepaald systeem. 

Op dit moment wordt steeds vaker gebruik gemaakt van zogenaamde lntranet-netwerken. Locale 

netwerken die opgezet zij met bebulp van de uitgangspunten en de gestandaardiseerde onderdelen 

afkomstig van bet Internet (inter-locaal). 

Communicatie op inter-locaal niveau 

Voor de communicatie op inter-locaal niveau (communicatie tussen meerdere locaties die 

geografiscb verspreid liggen) kan gebruik worden gemaakt van meerdere mogelijkheden. Juist 

deze mogelijkheden zijn interessant voor bet onderbavige project. Het bestellen van producten bij 

bet DC is imrners een vorm van inter-locale communicatie. Deze paragraaf scbetst in bet kart de 

mogelijkheden op dit gebied. Afgesloten wordt met bet geven van korte aanbeveling. 

De onderstaande tabel geeft een overzicbt van de verscbillende systemen die gebanteerd kunnen 

worden (voor de toelicbting wordt verwezen naar bijlage 22). 

Tabel JO. 1: Communicatiemogelijkheden inter-locaal 

1 . inbelsysteem 
2. netwerk met vaste lijnen 
3. VPN (Virtual Private Networking, koppeling van netwerken via het Internet) 
4 . email communicatie (via Internet) 
5 . communicatie via webpagina (Internet) 

In de V.S. wordt bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van bet bestellen via webpagina' s die complete 

catalogi bevatten. Een onderdeel van de US Army biedt baar legerbassisen door bet bele land de 

mogelijkheid om op deze manier kleding en aanverwante artikelen te bestellen. Door bet gebruik 

van toegangs- en autorisatiecodes is deze manier veilig en kan bijgebouden warden waar en wat 

besteld is. 
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10.2 Factoren van invloed op keuze automatiseringssystemen 

Tabel 10.2: Factoren van invloed op keuze informatiesysteem 

Capaciteit 
• Aantal participerende instellingen 
• Bestelniveau (afdeling, instelling) 
• Aantal orderregels per bestelling 
lnteme factoren 
• Automatiseringsgraad instellingen 
• Wijze van doorgeven bestellingen (uitlezen barcode pen, handmatig bestellingen 

aangeven) 
• Gebruikte systemen bij de instellingen (grondslagen netwerken) 
Externe factoren 
• Ontwikkelingen op datacommunicatiegebied (telefoonkosten, abonnementskosten 

provider) 
• Prijzen hardware 

10.3 Voorzet systeem 

Deze afsluitende paragraaf geeft een voorzet voor een systeem dat eventueel toegepast zou kunnen 

worden bij de praktische uitvoering van de in dit verslag beschreven concepten. Vooraf geven wij 

reeds aan dat dit slechts een voorzet is, een nadere studie zal uit moeten wijzen wat de 

uiteindelijke uitvoering van het systeem moet worden. 

Als gekeken wordt naar de huidige situatie en in de huidige tijd dan zou bij een beperkt aantal 

participanten gekozen kunnen worden voor een inbelsysteem. 

Als daarentegen gekeken wordt naar een situatie zoals die wellicht over een vijftal jaren van 

kracht is dan komt een ander systeem naar voren. Als er vanuit gegaan wordt dat bet over een 

vijftal jaren mogelijk is om 24-uur per dag een Internet aansluiting te hebben dan lijkt dat een 

goede optie. Het gebruik van Internet als medium voor de datacommunicatie is dan een goedkope 

en universele mogelijkheid (hoge mate van standaardisatie). 

Veel is echter afhankelijk van de systemen zoals die beschikbaar zijn bij de instellingen. In een 

ideale situatie beschikt een instelling over een op Intranet gebaseerd netwerk, met werkstations 

(PC's, wellicht NC's) op elke afdeling van de instelling. Een werkstation dient ook gebruikt te 

kunnen worden voor zowel de geautomatiseerde taken van de afdeling zelf (tekstverwerking, 

spreadsheets e.d.), interne communicatie en uiteraard voor de exteme communicatie (bet 

bestellen). 

Besturingssystemen die gebruik maken van een Windows-omgeving maken dit soort gedeelde 

toepassingen zeer eenvoudig mogelijk. Een additioneel voordeel is dat door de compatibiliteit van 

software onder Windows zeer gemakkelijk gegevens tussen bijvoorbeeld bet logistieke 

programma en een tekstverwerkings- of spreadsheetprogramma uitgewisseld kunnen worden. Dit 

biedt veel mogelijkheden voor bet eenvoudig verkrijgen van bijvoorbeeld verbruiksinfo. 
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De mogelijkheden van dergelijke systemen zijn vrijwel onbegrensd. Het is mogelijk om middels 

toegangscodes de mate van toegang tot het bestelsysteem te regelen. Hierdoor moet het mogelijk 

warden om de afdelingen individueel te laten bestellen en de beschikking te laten hebben over 

gegevens met betrekking tot hun verbruik in de tijd. Op management niveau kunnen echter ook 

meer op overzicht gebaseerde gegevens opgevraagd warden. 

Met deze beschrijving van de mogelijkheden en de meest ideale situatie voor wat betreft de 

automatisering wordt dit hoofdstuk afgesloten. 

10.4 Afsluiting 

Met deze globale behandeling van de automatiseringskanten van de besturingsconcepten komt een 

einde aan de sectie 'Adviesvorming' . In het kart zijn een aantal facetten van de automatisering 

behandeld. Daarnaast zijn een aantal factoren geidentificeerd die van invloed zijn op de keuze 

voor een informatiesysteem. 

De volgende en tevens de laatste sectie behandeld de conclusies en aanbevelingen zoals die 

voortvloeien uit de ontwikkelde concepten. 
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11. Conclusies en aanbevelingen 

In deze afsluitende sectie worden de conclusies getrokken en de aanbevelingen gedaan die 

voortvloeien uit de voorgaande secties. Alvorens hiertoe over te gaan willen wij nogrnaals 

benadrukken dat het doe! van dit onderzoek niet was te komen tot een optimaal extern logistiek 

concept. Er wordt naar gestreefd een aantal logistiek concepten te presenteren die verbeteringen 

met zich meebrengen ten opzichte van de huidige situatie. De resultaten van het onderzoek hebben 

dan ook een orienterend en op de toekomst gericht karakter. Een extra gevolg van het feit dat dit 

een onderzoeksproject betreft, is dat het streven naar exacte gegevens en nauwkeurige 

berekeningen op dit moment nog zeer irrelevant is. 

Het onderzoek is gestart met het in kaart brengen van de huidige logistieke situatie en het 

verzamelen van de eisen en randvoorwaarden waaraan de verbeterde concepten moeten voldoen. 

Op basis van deze gegevens zijn in de laatste fase van het onderzoek een aantal concepten 

ontwikkeld. Hiertoe is met behulp van een zelf ontwikkeld kostenmodel allereerst de verbeterde 

systeeminstelling ontwikkeld. Deze systeeminstelling wordt gevormd door een aantal parameters 

die van invloed zijn op de prestatie van de exteme logistiek en die gevolgen hebben voor de 

inrichting van deze externe logistiek. Binnen de verbeterde systeeminstelling zijn een drietal 

externe logistieke concepten ontworpen. Deze concepten bestaan uit twee delen, een 

basisstructuur en een besturingsconcept. De basisstructuur beschrijft de loop van de fysieke 

goederenstroom. Het besturingsconcept beschrijft de besturing van de fysieke goederenstroom. 

Als gekeken wordt naar het uitgangspunt van het onderzoek waarin gesteld wordt dat puur naar de 

exteme logistiek wordt gekeken, dan blijkt dit uiteindelijk enigszins achterhaald. Tijdens het 

ontwikkelen van de logistieke concepten ontstond steeds vaker het besef dat een separate interne 

en externe logistiek in een verbeterde situatie eigenlijk niet mogelijk is. Dit heeft geleid tot een 

verbreding van de uiteindelijke spanwijdte van de gepresenteerde concepten. 

Uit de door ons ontworpen concepten voor de exteme logistiek blijkt dan ook dat de ontkoppeling 

van de interne en externe logistiek niet realiseerbaar is gebleken. De ontworpen concepten hebben 

een integraal karakter en omvatten zowel de externe als de interne logistiek van de instellingen. 

Dit heeft wel tot gevolg dat de interne logistieke organisatie van de instellingen dient te voldoen 

aan bepaalde eisen. 
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11.1 Toetsing van de hypotheses 

In de probleembeschrijving (zie paragraaf 1.4) zijn een viertal hypotheses gesteld. In deze 

paragi·aaf worden de drie ontworpen logistieke concepten, die gebaseerd zijn op de basisstructuren 

I, II en N en ontworpen zijn binnen de verbeterde systeeminstelling, aan de hypotheses getoetst. 

Per hypothese wordt het resultaat van deze toetsing beschreven. 

• Voor alle drie de logistieke concepten geldt dat een tien procent reductie van het aantal 

gereden kilometers ten opzichte van de huidige situatie ruim gerealiseerd wordt. Dit betekent 

tegelijkertijd dat de totale transportkosten in de drie concepten beduidend lager zijn dan de 

transportkosten in de huidige situatie. De factoren die de meeste invloed hebben op de reductie 

van het aantal kilometers zijn de introductie van het DC waardoor vrachten gebundeld 

vervoerd gaan worden, reductie van het aantal leveranciers en een verlaging van de 

leverfrequentie van de leveranciers. 

• Het aantal leveringen bij de zorginstellingen wordt drastisch gereduceerd ten opzichte van het 

aantal in de huidige situatie. Voor het gehele assortiment worden bij de vier deelnemende 

instellingen 160 leveringen per week ontvangen. In de nieuwe concepten wordt het aantal 

leveringen beperkt tot in totaal 49 per week. Dit getal is opgebouwd uit 44 leveringen voor 

artikelen die buiten de concepten vallen en de wekelijkse bevoorrading van de instellingen 

vanuit het DC (vijf locaties) met artikelen die opgenomen zijn in de concepten. Daarnaast 

wordt het aantal leveringen bij het DC eveneens beperkt gehouden tot slechts 26 per maand. 

Gesteld kan worden dat het totaal aantal leveringen in het systeem (zorginstellingen en DC) 

significant gereduceerd wordt ten opzichte van de huidige situatie. 

• Het realiseren van l % betere prijscondities voor de binnen het concept vallende artikelen 

behoort vanwege een tweetal redenen tot de verwachtingen. Allereerst worden in de drie 

concepten de artikelen overkoepelend gestandaardiseerd en ingekocht bij een gereduceerd 

aantal leveranciers. Dit maakt het mogelijk om te komen tot pakketvorming en grotere afname 

volumes op basis waarvan de instellingen inkoopkortingen moeten kunnen afdingen die boven 

de een procent liggen. Daarnaast nemen in de nieuwe concepten de transportkosten die door de 

leveranciers gemaakt moeten worden drastisch af ten opzichte van de huidige situatie. Dit 

financiele voordeel voor de leveranciers moet door de instellingen omgezet kunnen worden in 

aanzienlijke inkoopkortingen. 

• Voor de drie concepten geldt dat de administratieve afhandeling sterk vermindert hetgeen tot 

uiting komt in de reductie van het aantal formatieplaatsen dat benodigd is voor de 

factuurafhandeling. De zorginstellingen krijgen in de nieuwe concepten eenmaal per maand 

een factuur van de CAD terwijl er in de huidige situatie minimaal een factuur per maand van 

elke gebruikte leverancier wordt ontvangen. De CAD daarentegen ontvangt maandelijks 
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facturen van de leveranciers. Nadrukkelijk is met de leveranciers afgesproken dater alleen 

facturen worden verzonden voor geheel ontvangen bestellingen. De totale factuurstroom wordt 

aldus sterk gereduceerd ten opzichtt" van de huidige situatie. Ook de automatiseringsgraad van 

de administratieve athandeling draagt bij aan een vereenvoudiging en minder arbeidsintensieve 

administratie. 

Aile drie de concepten die ontwikkeld zijn binnen de verbeterde systeeminstelling doorstaan de 

toetsing met elke hypothese. 

11.2 Algemene conclusies 

Als basis voor het bepalen van de invloed die een bepaalde systeeminstelling op de kosten heeft, 

is gebruik gemaakt van een standaard systeeminstelling. Binnen deze standaard systeeminstelling 

zijn de waarden van de parameters zodanig gekozen dat een situatie wordt gecreeerd die dicht bij 

de huidige situatie ligt. Het voomaamste verschil met de huidige situatie betreft de invoering van 

het DC, de centrale facturering en de centrale bestelmethode. 

In de onderstaande tabel zijn naast de kosten van de huidige situatie tevens de kosten van de 

diverse concepten binnen een zestal systeeminstellingen opgenomen. 

Tabet 11. l: Kostenoverzicht verschillende systeeminstellingen 

-~-~~-:••-• ,. 4-~:;~~:-~:;d~-•:{f:~~:~~~-~~::;:-c~~'~c-=- - . -~• ··.-·•~ •;.· 
• , •; 11 •; 11 •; 11 . •: I I . •; I I . •: I I 

- kosten hoger dan in de huidige si tuatie 

Uit deze tabel blijkt dat wanneer de kosten van de logistieke concepten binnen de standaard 

systeeminstelling beschouwd worden de ge'introduceerde veranderingen ten opzichte van de 

huidige situatie reeds aanzienlijke kostenreducties ( ongeveer fl. 200.000,-) tot gevolg hebben. 

Gesteld kan worden dat geringe aanpassingen van de huidige situatie reeds tot aanzienlijke 

besparingen leidt. Daar de aanpassingen gering zijn, moet het mogelijk zijn om een dergel ijk 

concept op een korte termijn te realiseren. 

Uit de tabel blijkt voorts dat het combineren van de parameter-instellingen die leiden tot 

kostenreducties ten opzichte van de standaard systeeminstelling, leidt tot een verbeterde 

systeeminstelling. De kosten van de logistieke concepten onder deze verbeterde systeeminstelling 

zijn lager dan de kosten van concepten in elke andere systeeminstelling. Deze constatering 

bevestigt de verwachting dat een combinatie van de parameter-instellingen die een kostenreductie 

ten opzichte van de standaard systeeminstelling tot gevolg hebben, leidt tot minimaal een gelijke 

kostenreductie die optreedt door slechts een individuele parameter-instelling te veranderen. In de 
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onderstaande tabel zijn de parameter-instellingen weergegeven die gelden voor de verbeterde 

systeeminstelling. 

Tabel 11.2: Parameter-instellingen verbeterde systeeminstelling 

Systeeminstelling 

ve11IgneIasvoorraaa m net u1., 

Veiligheidsvoorraad op de afdeling 
Bestelomvang DC > leverancier 
Bestelomvang instelling > DC 
F actureringsfrequentie DC > instelling 

everan 1es 

ere instelllngen) 
magazijn of op de afdeling) 

en ra e a an e mg a urermg aanwezIg o me -aanwezIg 
· Centrale inkoop (op DC niveau, aanwezig of niet-aanwezig) 
· Centraal bestellen (DC niveau, aanwezig of niet-aanwezig) 

vert>eterde 

aa e 

maandelijks 
maan e J s 

Ie 
op- en overslag 

we e11 

volledlg 
op afdeling 
aanwezIg 
aanwezig 
aanwezig 

1 maano 
1 week 
1 maand voorraad 
1 week voorraad 
maandelijks 

Naast verbeteringen op het gebied van de kosten hebben de nieuwe concepten een aantal 

additionele voordelen die zowel op het fysieke vlak als op het administratieve vlak liggen. De 

belangrijkste voordelen zijn: 

• door het combineren van het transport dalen het aantal gereden kilometers, de gemaakte 

transportkosten en het aantal leveringen; 

• de voorraden bij de zorginstellingen worden gereduceerd en de handling neemt af; 

• de ' planbaarheid' van de activiteiten in het centrale magazijn alsmede van de activiteiten in het 

DC neemt toe; 

• het 'exteme' inteme transport verdwijnt; 

• standaardisatie van het assortiment heeft tot gevolg dat het aantal leveranciers wordt 

gereduceerd, dat het aantal contracten vermindert en dat de inkoopkosten gereduceerd kunnen 

worden; 

• het aantal facturen neemt drastisch af en verder wordt de gehele administratie geautomatiseerd. 

Naast de voordelen zijn er eveneens een aantal nadelen te beschrijven: 

• door de maandelijkse bevoorrading van het DC stijgt het voorraadniveau in de logistieke keten; 

• de zorginstellingen krijgen de verantwoordelijkheid over een deel van de exteme logistiek; 

• deelname in het concept maakt het voor de instellingen moeilijk om terug te keren naar de 

oude situatie; 

• het bijsturen van de goederenstroom tussen leverancier en instelling vindt achteraf plaats. 

De kosten van de drie concepten in de verbeterde systeeminstelling ontlopen elkaar niet veel. Dit 

betekent dat met name kwalitatieve aspecten de doorslag geven in een concept keuze. Deze voor-
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en nadelen gelden voor alle drie de concepten. Er zijn echter ook een aantal voor- en nadelen die 

specifiek gelden voor de specifieke basisstructuren. Deze spelen bij het maken van een keuze een 

bel,,.ngrijke rol. 

• Basisstructuur I bevoorraad de instellingen in losse ritten. Het te transporteren volume per 

instelling draagt ertoe bij dat de bezettingsgraad van de voertuigen beperkt blijft. 

• Basisstructuur II bevoorraad de instellingen in een route die op een dag wordt gereden. Dit 

heeft een enorme piekbelasting in het DC tot gevolg. 

• Basisstructuur IV gaat uit van het in route ophalen van de goederen bij de leveranciers. De 

praktische haalbaarheid van een dergelijk concept valt te betwijfelen. 

Bovenstaande opsomming geeft aan dat een combinatie van basisstructuur I en II wellicht het 

meest logische concept lijkt om gei"mplementeerd te worden in de praktijk. 

Voor de drie concepten die worden ontwikkeld binnen de verbeterde systeeminstelling geldt dat 

het vanuit kostenoogpunt beschouwd niet uitmaakt of het DC dichtbij de leveranciers dan we! 

dichtbij de instellingen wordt geplaatst. Dit is in strijd met de gedane uitspraak dat de DC locatie 

!outer afhankelijk is van het aantal leveranciers en het aantal instellingen. De locatie keuze blijkt 

eveneens bepaald te worden door de leverfrequenties van de leveranciers aan het DC en van het 

DC aan de zorginstellingen. 

Voor alle systeeminstellingen die leiden tot een reductie van de kosten geldt dat het omzetten in 

geld van de berekende kostenreductie als een cruciale factor te beschouwen is. Een groot dee! van 

de bepaalde kostenreductie wordt veroorzaakt door de afgenomen transportkosten voor de 

leveranciers. Het hangt vervolgens van de onderhandelingscapaciteiten van de instellingen af in 

hoeverre dit financiele voordeel voor de leveranciers omgezet kan worden in een kostenreductie 

voor de instellingen. In paragraaf 7 .8.1 is een tabel opgenomen met daarin de 

onderhandelingsruimte per concept voor de zorginstellingen. 

Daarnaast dient niet vergeten te worden dat afhankelijk van de keuze om een dee! dan wel de 

gehele exteme logistiek uit te besteden er mogelijk investeringen gedaan moeten warden. Het 

betreft met name investeringen op het gebied van de bouw en inrichting van een DC en 

investeringen in transportmiddelen. Investeringen in de automatisering zijn reeds meegenomen in 

de kostenberekeningen, daar deze investeringen voor het grootste gedeelte onafhankelijk zijn van 

de keuze om het zelf te doen of om uit te besteden. 

De ontwikkelde concepten zijn opgezet voor een aantal artikelgroepen. Deze artikelgroepen 

kunnen in een eventuele realisatiefase eveneens gebruikt worden om het concept op te zetten. De 

samenstelling en de naamgeving van de artikelgroepen is conform het NZi-rekeningenschema (zie 

bijlage 6). 

SECTIE IV: 'Conclusies & Aanbevelingen ' Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 105 



HALEC 

Op dit moment wordt er door de instellingen op bepaalde punten reeds samengewerkt. 

Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk afsluiten van een linnencontract en de 

samenwerkingsverbanden tussen zieLenhuizen en verzorgingstehuizen. Het meest voor de hand 

liggende voorbeeld van de samenwerking is die tussen de diverse locaties van de GGz. 

Reeds in de nabije toekomst zouden de instellingen kunnen beginnen met het gebundeld inkopen 

van artikelen. Wellicht <lat deelname aan <lit project een eerste stap op weg is naar daadwerkelijke 

samenwerking. Geen van de instanties heeft aangegeven <lat samenwerking als een obstakel wordt 

gezien, in tegendeel zelfs. 

11.3 SYMLAD®-model 

Zoals aangegeven in paragraaf 1.6 behoort het evalueren van het SYMLAD® -model tot een van de 

doelstellingen van het project. In <lit project is gebleken dat het SYMLAD®-model een goede 

ondersteuning heeft geboden aan het onderzoek. Hieruit kan geconcludeerd worden <lat het model 

geschikt is om projecten te structuren die uitgevoerd worden in een onderzoek en distributie 

omgeving. Wel zijn er een aantal aanpassingen op het originele model gemaakt. Zo is de 

'Realisatie' fase weggelaten, omdat daar bij een onderzoek geen sprake van kan zijn. Deze fase is 

vervangen door de 'Conclusies en aanbevelingen'. Daarnaast is er aan het eind van de 'Quick 

scan'-fase de mogelijkheid ingebouwd om meerdere alternatieven nader te bekijken in de 

' Adviesvormings ' -fase. 

11.4 Aanbevelingen 

In <lit onderzoek wordt geen uitspraak gedaan over welke partij of partijen de 

verantwoordelijkheid moeten gaan dragen voor het nieuwe logistieke concept. Het onderzoek 

geeft alleen een aantal mogelijkheden aan, waarop <lit kan plaatsvinden. Omdat er meerdere 

varianten te bedenken zijn, die betrekking hebben op het uitbesteden dan we! zelf doen van 

bepaalde activiteiten, lijkt het verstandig een nader onderzoek naar de gevolgen van dergelijke 

beslissingen in te stellen. 

Tot slot wordt de aanbeveling gedaan om een nader onderzoek in te stellen naar het concept <lat 

gevormd wordt door een combinatie van basisstructuur I en II. 
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