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qp Abstract 

Abstract 
To increase logistic performances, it is strongly recommended to develop a 'logistic model'. A 'logistic 
model' is the blue print of the desired layout and design of the logistic function . The 'logistic model' de
velops an integral, chain-wide vision; creates an outline for a coordinated action-plan and makes the orga
nization aware of its logistic role. This report presents the 'logistic model', as it is developed for a new 
business unit of the Aalsmeer Flower Auction. 
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Executive summary 

Executive summary 
These days, customers make high demands on companies, for short delivery times and precise deliveries. 
To increase the logistic performance, it is strongly recommended that a logistic model is developed. The 
'logistic model' develops an integral, chain-wide vision; creates an outline for a coordinated action-plan 
and makes the organization aware of its logistic role. 

The starting point is always the retailer and the flow of plants and flowers in his direction. 

Why? 
The Aalsmeer Flower Auction has started a project called EV A. In Dutch it means electronic ask and de
mand market. First goal of EV A is to develop a new marketing concept that provides easy purchasing for 
the small European retailers. This concept is now called Flower Access and provides an electronic purcha
sing system for retailers. They are offered a broad assortment of plants and flowers. These plants and flo
wers are guaranteed freshness . These plants and flowers need to be delivered to the retailers. The present 
distribution chain of growers, auctions, traders and transporters is not working well enough to deliver the 
products bought through the Flower Access system with the retailers. 
Changes have to be made in present logistic processes with growers, auctions, traders and transporters. 

Assignment 
The goal of this graduation project is to: 

Project plan 

Develop a logistic model for the whole distribution chain so a longer 
life (over 20% increase) of plants and flowers can be offered 

to the end-user: the customer. 

ln short, the following steps are taken to develop the logistic model: 
I) Strategic Analysis, in which the goals and reasons of the project are determined. Also the products 

and offered services of EV A are determined; 
2) Logistic Operational Analysis, in which the present logistic chain has been analysed; 
3) Developing the logistic model based on the strategic and operational analysis, a logistic model has 

been developed. The model consists of four areas: 
• Structure of processes in the chain 
• The way these processes are to be controlled 
• How is the organisation arranged, which responsibilities are to be determined 
• Which information is needed and how is this arranged 

4) With the logistic model in mind, the way of control is discussed; 
5) Finally a cost model is developed to monitor the differences in cost, due to the changes in the 

logistic processes. 

Results 
In the present chain there is little co-operation between all the players. Each of them works for itself. The 
whole chain can be characterised by the word sub-optimisation. 
The chain is complex and is not well ordered. There are many different forms of traders, which are then 
often divided into exporting and importing companies. For the florists it means different ways to purchase 
their plants and flowers, but this also makes them dependent on products their suppliers offer them. 

The distribution chain for Flower Access is shorter and acts faster than the present distribution chain. Figu
re S. l illustrates this. 
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Example of present chain 
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Figure S. I Distribution chains compared 

Florill 

Executive summary 

ln the chain for Flower Access the different players will be working together. Information from the retai
lers will be used to inform the players in the distribution chain. Because of this co-operation and informati
on flow, double logistic processes like (re-) packaging and excessive stock can be eliminated. 

In the present distribution chain it takes up to 4 to 7 days (from moment of harvest) to deliver the plants 
and flowers with the retailer. By elimination of stocks and double processes, and to link up the processes in 
the distribution chain, the delivery time (from harvest moment) can be reduced by 2 to 3 days. 

7 

6 
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4 

3 

2 

0 

Figure S.2 Delivery times 

Germany France UK 

D Foreign Trader (Import) 

0 Duteh Trader 

.Auction 
■Grower 

Improvement by EVA 
• 2 days, possible 

for Germany and 
France 

• 3 days, possible 
11a1y swttS&f1end for other countries 

Because of the more efficient and faster information flow and the link-up between the different players, the 
plants and flowers can be delivered guaranteed fresh. The plants and flowers are harvested on the day of 
purchasing. Flower Access can only do this. Fresh products mean a longer life at the house of the customer. 
Suppose a flower has a total lifetime of 11 days, the time in the vase will be increased by more than 20 
percent, due to Flower Access. 
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Figure S.3 Longer life time in the vase 

The logistic model 

Improvement 

• 26% more fresh, because 
of proces quality 

• Potention through product 
selection 

The logistic model is drawn from four areas. The model presents the way in which Flower Access wishes 
to organise the physical distribution. 

I) Processes in the distribution chain 
The structure of the flow of products needs to be as simple as possible. Double processes have to be elimi
nated and preferably no cross-flows. In Figure 4 and 5, the way the distribution takes place is drawn. In 
figure 6 a comparison of processes and time is made between Flower Access and two forms of present 
trading methods. 

Growers (NL) 
~ 

Distribution l Transshipment .... Florists in 
and import Centre in terminal Europe 

Aalsmeer in Europe 

Figure S.4 Structure of goods flow 

Figure S.5 Structure of goods flow, projected on Europe 
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Executive summary 

Flower Access Local supplier Fontlgn Cash & 
CarN ,v1a.-~-.1 
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transshipment 
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dey6 IIIUIII,__; --_, .,,. _ - --
Figure S.6 Comparison of processes 

Note that Flower Access will not be doing any of the physical processes. Flower Access provides an infra
structure and selects high quality partners to ensure all processes are being done in co-operation with the 
present experts (growers, traders and transporters). 

2) Controlling the distribution chain 
In the distribution chain a difference can be made in the activities done on a customer 's order and activities 
done on forecasts. The point where stock-controlled activities change in customer's order controlled acti
vities is called the Customer-Order-Decoupling-Point. Since Flower Access informs all partners with in
formation from the retailers this CODP can be placed early in the chain. 
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Executive summary 

Waitinsfor 
sellins 

Growers produce their goods and inform the Flower Access computer system of their (expected) supplies. 
As soon as Flower Access receives an order from a retailer, the distribution chain is put to work. The gro
wer will get an order and the trader and transporter are given information about delivery times and quanti
ties. To minimise repackaging Flower Access will develop standards for quantities and packaging. In Figu
re S.8 the way of control is drawn. 

MARKETING 

OPERATIONS 
Sales Order Management & Sourcing 

OPERATIONS 

Figure S.8 Controlling the distribution chain 

Flower Access controls the distribution chain on a basis of performance indicators. All partners are sent 
information via the electronic system. When they have completed their activities, they send back informa
tion of the results. Based on this information, Flower Access will calculate performance indicators. These 
indicators measure the quality of the physical distribution. The key performance indicators are: realised 
delivery time and accuracy of deliveries (complete and promised delivery date). 
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3) Organisation 
The EV A organisation is drawn in Figure S.9. 

Figure S.9 EV A-organisation 

Since all responsibilities for arranging and controlling the physical distribution are brought together in one 
department (Operations & Logistics), an optimised flow of products and an optimised link-up between all 
partners is realised. The distribution function is an integrated part of the organisation, which makes it pos
sible to create an effective way of controlling the distribution chain. 

4) Information 
To create co-operation and link-up the chain, logistic information is needed in different places in the distri
bution chain : 
The grower needs information about the order to be delivered [quantities, packaging and delivery times] 
The transporter needs information about the cargo to be transported [ volume, weight, addresses to pick up 
the products, addresses to deliver the products, delivery times] 
The trader needs information about the customer order [customer order, which products will arrive, which 
products need to be packaged together in one box] 
The florist wants to know whether his purchase-order is accepted and when it is going to be delivered. 

Each of the players in the distribution chain sends information back from the results of their activities. 
Based on this information, Flower Access can monitor the performances of the whole distribution chain 
and the players in it. It will also be possible to track and trace the responsible grower, trader or transporter 
by searching on a single customer 's order. 

The use of information technology is very crucial for Flower Access. Both for organising and controlling 
the distribution chain. 

Conclusion 
The drawn logistic model for Flower Access provides for new demands from the market. It is now possible 
for the retailer to purchase his products in a very efficient way. Combined with the fast delivery and gua
ranteed freshness and quality of the products, the customer will gain more pleasure from the bought flo
wers and plants, since they will have a longer life time in the vase. 
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Voorwoord 
Het Iaatste onderdeel van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is 
een praktijkstage van acht maanden. Deze stage wordt afgerond met een rapport en een presentatie van de 
bevindingen. 
Dit rapport vorrnt de afronding van mijn afstudeerstage, uitgevoerd bij de Verenigde Bloemenveiling 
Aalsmeer, project EV A, van 21 oktober 1996 tot en met 26 juni 1997. 

Technische Bedrijfskunde richt zich op vraagstukken van het bedrijf of de organisatie en de relaties met 
zijn omgeving. Hierbij wordt een bedrijf of organisatie beschouwd als een geheel van technische, economi
sche, socio-psychologische en op inforrnatie beruste factoren, waarbij techniek als uitgangspunt wordt 
genomen. Een ontwerpgerichte ingenieursbenadering is kenmerkend voor de technisch bedrijfskundige. 
Het gaat hierbij minder om het beschrijven of verklaren van de bedrijfskundige werkelijkheid en meer om 
het ontwerpen en realiseren van verbeteringen in het functioneren van bedrijven. 

Het doe) van het afstuderen is het ontwikkelen van toepassingsvaardigheden bij het wetenschappelijk ver
antwoord oplossen van bedrijfskundige problemen. Hierbij betekent 'wetenschappelijk verantwoord' dat 
op basis van wetenschappelijke kennis de onderzoeker kan aantonen ofhet ontwerp kansrijk is en een po
sitieve kosten-baten balans bezit; de gekozen aanpak verantwoord is en wetenschappelijke kennis is toege
past op basis van fundamenteel inzicht in bedrijfskundige processen. In dit rapport en onderzoek heb ik 
getracht deze doelstelling te realiseren. 

Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het Project Marein, de grootschalige herori
entatie van de Bloemenveiling Aalsmeer. Door de Marein-strategiegroep is het project EVA gestart. Ik heb 
mij binnen het project EV A bezig gehouden met de ontwikkeling van de inrichting van de logistieke func
tie(s). Dit rapport vorrnt het Logistiek Concept van EVA. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar de heer R.J. Hamacher, mijn begeleider vanuit de Bloemenveiling 
Aalsmeer. Daamaast wil ik alle medewerkers en collega's van de Bloemenveiling Aalsmeer bedanken die 
op een of andere wijze hebben bijgedragen aan het onderzoek. 

Daamaast wil ik mijn collega-studenten: G.A.M. Jansen, M. Kleingeld en T. Luyt bedanken voor hun ad
vies, 'guided tours' en hulp tijdens de dagen dat het wat minder makkelijk ging (bloempje?). 

Tenslotte dank aan mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, dhr. J. van Dijk en dr. J.A. 
Keizer voor hun opbouwende kritiek en leerzame discussies. 

ledereen die vragen of aanmerkingen heeft op het, in dit rapport geschetste, logistiek concept kan contact 
met mij opnemen. 

Erwin Breure 
Amstelveen, juni 1997 
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De betekenis van bloemen en planten 
"Mensen en dieren kunnen niet zonder bloemen en planten !even. Bloemen en planten maken namelijk niet 
alleen zuurstof. Bloemen en planten dienen ook als voedsel en ze kunnen bescherming bieden tegen andere 
dieren oftegen het weer. Een begroeiing met bloemen en planten voorkomt erosie, dat wil zeggen dat de 
grond niet door weer en wind kan worden weggespoeld ofweggestoven. Een aantal bloemen en planten 
wordt door de mens gebruikt om er oli~n en vetten uit te halen, of om er dranken, medicijnen, of kleurstof
fen, enzovoort, van te maken. Andere bloemen en planten dienen als bouwmateriaal of als brandstof. 
En bloemen en planten worden door de mens natuurlijk ook gebruikt om de omgeving op te sieren. In 
parken, plantsoenen, tuinen, kantoren en in huis, overal kom je bloemen en planten tegen. Mensen voelen 
zich vaak beter op hun gemak tussen bloemen en planten, en ze vinden het leuk om snijbloemen ofpot
planten cadeau te geven ofte krijgen. Probeer je eens een wereld zonder bloemen en planten voor te stel
len; het zou er verschrikkelijk saai zijn!" 

[Uit: 'De groei en bloei basiswijzer voor de naamgeving van bloemister/jgewassen ', E. Blok, 1992, biz. 8] 
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1. lnleiding 
We kunnen tegenwoordig stellen dat we in een wereldomvattende maatschappij leven, waarin vrijwel ge
lijke producten over de gehele wereld worden aangeboden aan zowel bedrijven, organisaties en individuele 
consumenten. Deze producten worden daar in de wereld geproduceerd waar de meeste voordelen te beha
len zijn op het gebied van kosten, R&D of marktpotentieel. De producten worden vervaardigd en afgele
verd door middel van complexe productie- en distributiesystemen. Elk onderhavig aan verschillende cultu
ren en wetgevingen. 
Deze globalisering veroorzaakt een wereldwijde concurrentie waar verschillende bedrijven strijden om 
marktaandelen en winst. Het verschil tussen succes en falen wordt tegenwoordig bepaald door de moge
lijkheid om efficil!nt het juiste product, op de juiste plaats, op het juiste tijdstip, met de gewenste kwaliteit 
te leveren. 
Het begrip Global Supply Chain Management krijgt steeds meer aandacht van wereldwijd opererende be
drijven. Het is niet langer voldoende om zorg te dragen voor de logistiek binnen de eigen ondememing Er 
moet intensief worden samengewerkt met de andere schakels in de voortbrengingsketen om effectief en 
efficil!nt aan de continu veranderende marktvraag te voldoen. 
Huidige technologiel!n maken het mogelijk en steeds makkelijker om de gehele keten (van zand tot klant) 
integraal te benaderen. EDI in combinatie met het wereldwijde internet maken het mogelijk om snel over 
de gewenste data te beschikken, waardoor betere afstemming tussen de schakels in de keten mogelijk 
wordt [Scharry, P.B. , Skjett-larsen, T , 1995). 

1. 1 De opdracht 
Het bestuur van de Bloemenveiling Aalsmeer signaleerde een aantal veranderingen in de sierteeltsector, die 
bedreigend kunnen zijn voor de veiling. De veiling speelt onvoldoende in op de wensen van de afnemers 
en moet een meer marktgerichte organisatie worden. De veiling kan niet langer een passiefprijsvormings
instrument zijn, maar moet waarde aan de bloemen en planten toevoegen. 
Een van de projecten die van start is gegaan naar aanleiding van bovenstaande signalering is de 'Elektro
nische Vraag- en Aanbodsbank' (EV A). EV A biedt een nieuwe manier van vermarkten van sierteelt
producten op elektronische wijze, waarbij de gehele sierteeltketen betrokken wordt. Het betreft een totaal 
nieuw concept in de sierteeltsector. Alie facetten van keteninrichting en -beheersing moeten bekeken en 
geYmplementeerd worden. 
De afstudeeropdracht binnen het project EV A luidt: 

Ontwerp een Logistiek Concept voor de gehele keten, waardoor een (~20%) /anger 
vaasleven voor de consument gerealiseerd wordt. 

In het eerste gedeelte van de afstudeeropdracht is gekeken hoe de huidige sierteeltketen in elkaar steekt en 
wat de kenmerken van de producten zijn. Tevens zijn de eerste stappen van de ontwikkeling van het Lo
gistiek Concept genomen: de grondvorm is bepaald en is de eerste aanzet voor het besturingsconcept gege
ven. Dit gedeelte van het onderzoek is reeds eerder gerapporteerd in het rapport 'Integrate ketenlogistiek in 
de sierteelt' [Breure, E. N. 1997] . 

In het tweede gedeelte van het onderzoek is het besturingsconcept nader uitgewerkt, het logistiek concept 
verder ontwikkeld en een kostenmodel opgesteld ter indicatie voor de verschillen en verschuivingen in 
logistieke kosten. 

1.2 Opbouw van het rapport 
Het volgende hoofdstuk is een nadere kennismaking met de Bloemenveiling Aalsmeer, de sierteeltketen en 
de ontwikkelingen daarin. In hoofdstuk drie wordt nader ingegaan op het project EV A. Tevens zal daar de 
definitieve opdrachtformulering en onderzoeksopzet besproken worden. 
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In hoofdstuk vier worden de resultaten tot nu toe besproken en in hoofdstuk vijf zal de beoogde besturing 
van de logistieke keten worden besproken. In het afsluitende hoofdstuk worden voorstellen gedaan tot 
nader onderzoek en activiteiten. Achter in dit rapport staat een lijst met geraadpleegde Iiteratuur en een 
verklarende woordenlijst. De bijlagen zijn opgenomen in een aparte bijlagenbundel. 

Figuur I Opbouw rapport 
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De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer 

2. De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer 
In dit hoofdstuk wordt het bedrijfsprofiel geschetst van de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (de 
VBA). In het kort worden de geschiedenis, de organisatiestructuur, het primaire proces, de concurrentie en 
de ontwikkelingen, trends in de markt die van invloed zijn op de afstudeeropdracht besproken. Zie bijlage 
1 voor resu1taten van de VBA en bijlage 2 voor een gedetailleerde omschrijving van het primaire proces. 

2. 1 Geschiedenis 
De 'Verenigde B1oemenveilingen Aa1smeer' (VBA) ofkort gezegd de Bloemenveiling Aa1smeer is ont
staan uit een fusie tussen twee Aalsmeerse veilingen, waar vanaf 1912 bloemen en planten verkocht wer
den. Deze veilingen 'Bloemenlust' en Centrale Aa1smeerse Veiling 'CAY' gingen in 1968 samen, waar
door een nieuwe, grote veilingorganisatie ontstond. De nieuwe veiling kreeg toen de huidige naam en be
gon met het treffen van de voorbereidingen voor de bouw van een modem veilinggebouw van voldoende 
grootte om de bloemen en planten snel te kunnen verkopen. In 1972 kwam dit veilinggebouw gereed. Het 
had toen een totale oppervlakte van 88.000 m2

• Door de steeds toenemende aanvoer van bloemen, planten 
en ook boomkwekerijproducten is het gebouw sindsdien vele malen uitgebreid. Inmiddels heeft het een 
oppervlakte van ruim 755.000 m2

• Dit is te vergelijken met de oppervlakte van bijna 120 voetbalvelden. De 
veiling in Aalsmeer is hiermee niet alleen de grootste b1oemenvei1ing, maar zelfs een van de grootste han
delsgebouwen ter wereld. 

2.2 De organisatie 
De VBA-organisatie bestaat uit twee onderdelen: 

• de coOperatieve vereniging 

• het bedrijf 

De cooperatieve vereniging 
De Bloemenveiling Aalsmeer is een coOperatieve vereniging. Kwekers zijn lid van de coOperatie, waardoor 
zij de eigenaren zijn van het veilinggebouw. Zij zijn als coOperatielid verplicht al hun sierteeltproducten 
via hun eigen veilingorganisatie te verkopen. De leden betalen jaarlijks een contributie. Daarnaast betalen 
zij provisie over de opbrengst van hun geveilde producten. Het bedrag van de provisie wordt mede gebruikt 
voor de exploitatie van het gebouw en de personeelskosten. 
Vroeger is voor de coOperatieve vorm is gekozen om een zo goed mogelijke concentratie van vraag en 
aanbod van producten te krijgen. Tevens heeft deze structuur tot doe) een goede samenwerking tussen de 
kwekers te bewerkstelligen. Ook kiezen de leden zelf een nieuw bestuur, dat verantwoordelijk is voor be
leidsvorming. Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Commissarissen. Deze raad vervu1t een 
beleidsadviserende en toetsende rot. 

Het bedrijf 
Voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse leiding is een managementteam aangesteld, onder lei
ding van een algemeen directeur. De ondememingsmissie van het bedrijf luidt: 

De Bloemenveiling Aalsmeer biedt als coOperatieve ondememing een marktplaats voor sierteeltproducten 
aan producenten en handelaren wereldwijd. Zij levert daartoe een veelheid aan diensten of combinaties 
daarvan, met als doe) een bijdrage te leveren aan het distributie- en prijsvormingsproces voor bloemen en 
planten. 

Het ' VBA-bedrijf' draagt dus zorg voor bet prijsvormings- en distributieproces van de veiling. De bedrijfs
voering is opgesplitst in drie afdelingen met de primaire bedrijfsprocessen als kemtaken (Commercil!le 
Zaken, Logistiek en Automatisering). Daamaast zijn er vier ondersteunende afdelingen (Financil!n & Ad
ministratie, Personeel & Organisatie, Strategie & Communicatie en Facilitaire Diensten). Deze afdelingen 
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worden in VBA-terminologie Resultaat Verantwoordelijk Eenheden (Rve's) genoemd. Zie figuur 2 voor de 
organisatiestructuur. 

Directie 

Financien & .__ __ __,__ __ __, Personeel & 
Administratie Organisatie 

Strategie & 
Communicatie 

Commerciele 
Zaken 

Figuur 2 Organisatiestructuur VBA [Bron: VBA, september 1996} 

Facilitaire 
Diensten 

Automatisering 

Het afstudeeronderzoek vindt plaats onder supervisie van de Rve Logistiek, met name door de ondersteu
nende stafafdeling 'Logistiek Projectbureau'. Het onderzoek levert een bijdrage aan het project 'Elektroni
sche Vraag- en Aanbodsbank (EV A)'. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van EV A paragraaf 
3.3. 

2.3 Omzet en Marktaandeel 
Sinds I 972 kende de Bloemenveiling Aalsmeer de luxe van een gestage, maar zekere groei in de geldom
zetten. Aan al die plussen lijkt met ingang van 1995 een einde gekomen, als gevolg van structurele veran
deringen in de bedrijfstak. Zie paragraaf2.5.2 voor een meer gedetailleerde beschrijving van de ontwikke
lingen in de sierteeltsector. In I 995 bedroeg de geldomzet van de Bloemenveiling Aalsmeer 2,420 miljard 
gulden. Hoewel het verhandeld volume met 0, 7% steeg, is er I, I% minder geldomzet gerealiseerd. De 
Bloemenveiling Aalsmeer wist in 1995 een marktaandeel van 45, I% te realiseren. 
De voomaamste concurrent van de Bloemenveiling Aalsmeer is Bloemenveiling Holland met een 
marktaandeel van 38,3%, gevolgd door Bloemenveiling Flora met een marktaandeel van 10,8%. Een over
zicht van de kengetallen staat in bijlage 1. 

2.4 Producten 
De Bloemenveiling Aalsmeer draagt zorg voor een groeiend assortiment aan bloemen en planten. Van de 
totale geldomzet werd 65% gerealiseerd door de verkoop van snijbloemen en de overige 35% door planten. 

2.5 Bloemenveiling Aalsmeer en de sierteeltketen 
Nederland is verreweg de grootste bloemen- en plantenexporteur ter wereld. Maar liefst 59% van de we
reldexport van snijbloemen (plantenexport: 48%) passeert ons land. De sierteeltketen wordt gevormd door 
de schakels die de bloemen en planten doorlopen van veredelaar tot en met de consument. Voordat de 
bloemen en planten bij de consument in huis staan moet er een lange weg worden afgelegd. De veiling is 
het knooppunt van alle wegen van de producenten naar de consumenten. Een vereenvoudigde weergave 
van de sierteeltketen is weergegeven in figuur 3. Voor een beschrijving van elke schakel in de keten wordt 
verwezen naar paragraaf 5. I . 
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Import---

Veredela ■r Kweker / Teler 

Figuur 3 De sierteeltketen [Bron: Vink, G., /992) 

Exporteurs 
lmporterende 
Groothandel 

BuitenlendM 
detl ilist Consument 

De veiling heeft binnen deze keten een tweeledige functie. Enerzijds is de veiling een prijsvormingsinstru
ment en anderzijds dient het als distributiecentrum. Om deze functies te kunnen uitvoeren is het totale 
proces gesplitst in vier subprocessen, namelijk: 
I. verwerken aanvoer 
2. veilen 
3. inteme distributie 
4. atleveren bij kopers (in de veiling) 

De aaneenschakeling van deze processen staat schematisch weergegeven in figuur 4. 

7 
I Verwerken - Veilen ~ 

lnteme - Afleveren -aanvoer distributie 

I ' Figuur 4 De schakels binnen de VBA [Bron: Jager, E.J., 1996) 

In bijlage 2 staat het primaire proces van de Bloemenveiling Aalsmeer nader omschreven. 

2.6 Productstroom 
ln voorgaande paragraaf is schematisch de sierteeltketen besproken. Zoals reeds vermeld, de keten lijkt 
eenvoudig. Dit blijkt niet zo te zijn. Als in figuur 4 alle schakels verder uitgesplitst worden naar spelers per 
schakel en alle mogelijkheden van productstromen, blijkt de sierteeltketen zeer complex te zijn. ln figuur 5 
staan alle productstromen tussen de diverse spelers per schakel vermeld. 

Vanwege de grote hoeveelheid van productstromen tussen de schakels, zijn er enkele productstromen niet 
getekend. Uit onderzoek [Molivaclion, 1996) blijkt dat buitenlandse bloemisten op veel meer manieren de 
producten geleverd krijgen dan in de figuur vermeld staat. 

Echter de belangrijkste inkoopkanalen voor deze bloemisten zijn: 
• Buitenlandse lijnrijder 

• lmporteur met Cash&Carry 

• Verzend-importeur 
• Verzend-exporteur 

• Exporterende Iijnrijder (NL) 
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Figuur 5 Productstroom - van land tot klant- {Bron: Breure, E. N, 1996] 

2. 7 De b/oemenbranche onder druk 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de branche en op de ontwikkelingen binnen de 
Bloemenveiling Aalsmeer. Deze ontwikkelingen hebben waarschijnlijk invloed op de opdrachtomschrij
ving. 

2.7.1 Externe ontwikkelingen 
lnteme knelpunten hebben vaak een exteme oorzaak. Door de exteme ontwikkelingen te verkennen en te 
analyseren, is het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in de (inteme) problematiek. Het is tevens een 
middel om de probleemoplossing te kunnen afstemmen op die ontwikkelingen. [Keizer, Kempen, 1996] 

De gesignaleerde exteme ontwikkelingen zijn: 
• Nederland kampt al jaren met het probleem van stagnerende (stabiliserende) detailhandelsbestedingen. 

Dit is vooral te merken in de artikelcategoriet!n die niet tot de primaire Ievensbehoefte behoren. De 
sierteelt valt in deze categorie. 

• Ook de afzetgroei in de belangrijkste buitenlandse markten stagneert. Met namen in Duitsland, Groot
Brittannit! en ltalit!, gebieden waarvan de branche athankelijk is. 

• Toch is er een Iichte consumptiegroei in deze sector. Dit komt met name door de mogelijkheden tot 
consumptiegroei in de Ianden achter het voormalige ijzeren gordijn. 

• Om de afzet op het huidig niveau te houden, zakken de opbrengsten per steel, pot of struik. Dit bete
kent een dalende beloning voor kwekersinspanningen. Niet alleen hun inkomen gaat naar beneden, 
maar hierdoor kunnen er ook minder investeringen gedaan worden. De innovaties zullen hierdoor ook 
achterblijven, hetgeen juist zo belangrijk is voor deze sector. 

• Voor een aantal producten komt een prijsdictaat in toenemende mate van elders, als gevolg van grotere 
stromen sierteeltproducten die hun weg niet !anger via een veilklok vinden. 

• De consument wordt mondiger. De keten draait zich langzaam om, niet !anger zullen de spelers in 
deze keten zich moeten richten op het product, maar meer en meer op de markt (verschuiving van aan
bods- naar kopersmarkt). 

• Mede hierdoor vindt er een segmentatie (ieder gaat zich specifiek op een bepaalde groep klanten rich
ten) en fragmentatie (meer en meer op de eigen schakel richten) in de keten plaats. Kwekers en kopers 
ondergaan een verdere professionalisering en herorit!nteren zich op hun plaats in de keten. Dienstver
Ieners separeren en specialiseren zich steeds meer. Te denken valt hierbij aan het groeiend aantal boe
keteriet!n, die in opdracht (direct na het veilen) boeketten maken voor kopers. 
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• Enkele kwekers en kwekersgroeperingen proberen zicb te profileren naar de markt toe (zij Ieggen een 
directe link naar klanten verder op in de keten). Hierdoor ontstaat een grotere onderlinge concurrentie. 

• Er is een politieke onderwaardering voor de agrariscbe sector. 

2.7.2 lnterne ontwikkelingen bij de Bloemenveiling Aalsmeer 
Mede door de exteme ontwikkelingen zijn er een aantal inteme ontwikkelingen binnen de Bloemenveiling 
Aalsmeer gaande: 

• Gezien de bovenstaande marktontwikkelingen is er binnen de veiling bet vermoeden ontstaan dat de 
huidige wijze van vermarkten (dagprijzen op veilingklok) aan slijtage onderhevig is. 

• De importrestricties zoals die in I 994 binnen de Bloemenveiling Aalsmeer zijn ingesteld, worden als 
overbodig gezien en zijn opgeheven. Op deze manier kan er beter gewerkt worden aan de handhaving 
van de centrumpositie die de Bloemenveiling Aalsmeer nu heeft. 

• Steeds meer groeit het besef dat de veiling van morgen een actieve marketing organisatie moet zijn en 
waarde moet toevoegen. Zij kan niet )anger alleen een passiefprijsvormingsinstrument zijn. Men moet 
niet meer productgericht, maar marktgericbt denken. 

• Aangezien de afzet van de producten zich in de sfeer van prijsconcurrentie bevindt, zijn kostenreduc
tie, het vermijden van toegevoegde kosten en ketenverkorting een 'must'. 

• De gemiddelde transactiegroottes hebben de neiging zicb te verkleinen. Dit hangt in zekere samen met 
de marktsegmentatie. Dit heeft wel tot gevolg dat er hogere logistieke kosten gemaakt worden door de 
Bloemenveiling Aalsmeer. 

• Door de differentiatie naar markten is er ook een grotere differentiatie in verpakkingen. Ook dit Ieidt 
tot hogere logistieke kosten voor de Bloemenveiling Aalsmeer. De Bloemenveiling Aalsmeer beseft 
dat zij bet belang van K wekers en Kopers goed in de gaten moet houden bij reductie van deze kosten. 

• De Bloemenveiling Aalsmeer is een project gestart metals doel de veiling recbtstreeks aansluiting te 
geven op de twee snelste transportfaciliteiten: Hoge-snelheidstrein en vliegtuig. Hiertoe wordt de 
haalbaarbeid van een recbtstreekse, ondergrondse verbinding met Amsterdam Airport Scbiphol bestu
deerd. 

Naar aanleiding van de marktontwikkelingen van afgelopenjaren is een grootschalige herori~ntatie gestart, 
MAREJN genaamd. Deze herori~ntatie moet er toe Ieiden dat de Bloemenveiling Aalsmeer ook in de toe
komst haar positie als grootste bloemen (kennis) centrum ter wereld kan handhaven. 
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3. Opdrachtformulering & onderzoeksopzet 
Voordat de opdrachtformulering besproken wordt, een inleiding over het project EVA en de strategische 
herorientatie waardoor EV A is ontstaan. 

3.1 MAREIN 
In 1995 ondervond de Bloemenveiling Aalsmeer iets, wat zij nog nooit eerder had meegemaakt. Voor het 
eerst sinds de fusie in 1968 was er geen groei in de geldomzet. Bij een Iichte volumegroei werd er minder 
geldomzet gerealiseerd. De signalen die de keten afgafwerden nu ook bij de veiling gevoeld. De kwekers 
staan onder financiele druk, minder omzet voor meer volume. De kopers, onder druk van hun klanten, 
stellen steeds hogere eisen op gebied van kwaliteit (lengte van vaasleven), meer varieteiten in kleinere 
hoeveelheden en goedkoper (onderlinge concurrentie). De veiling zit hier middenin! [ VBA, Jaarverslag 1995] 

Als antwoord op deze ontwikkelingen is een grootschalige strategische herorientatie gestart, MAREIN 
genaamd. MAREIN is de afkorting voor ' Marketing, Re-engineering en lntemationalisatie. De exteme 
ontwikkelingen vallen waarschijnlijk niet gunstig uit voor de Bloemenveiling Aalsmeer als zij niet snel 
anticipeert op deze veranderingen. Op dit moment is de Bloemenveiling Aalsmeer de grootste bloemenvei
ling in de wereld en geniet zij een uitstekende naam. Zij vervult in de keten een centrumfunctie. ledereen 
over heel de wereld weet dat zij in Aalsmeer kunnen krijgen wat ze willen. Hier komen kwekers en kopers 
van heel de wereld elkaar tegen. 

De Bloemenveiling Aalsmeer wil de huidige centrurnfunctie niet verliezen. Een ingrijpende wijziging in de 
structuur van het bedrijf is noodzakelijk. Wil de Bloemenveiling Aalsmeer haar functie behouden, dan 
moet zij niet !anger een passief, productgericht prijsvormingsinstrument zijn, dat alleen kwekers en kopers 
bij elkaar brengt. Zij moet een actiefmarketingsinstrument worden, dat veel beter inspeelt op de behoefte 
van de klanten. Via deze actieve manier van werken kan de Bloemenveiling Aalsmeer haar positie van 
centrumfunctie behouden. Zij wil de centrale marktplaats blijven waar alle vraag en aanbod en alle infor
matie daaromheen bij elkaar komt. 

Om goed te kunnen inspelen op deze functie zal de huidige organisatie zich moeten aanpassen. Door de 
MAREIN-strategiegroep is een totaal nieuwe organisatiestructuur voorgesteld waarmee beter kan worden 
ingespeeld op de toekomst. Kem van de wijziging is de splitsing van het huidige bedrijf in twee delen: een 
intemationale Markt Plaats Organisatie (MPO), met als spil het huidige veilbedrijf. Dit bedrijf zal beschik
baar zijn voor zowel !eden als niet !eden. Naast de MPO komt een sterk intemationaal opererende Marke
ting en Sales Organisatie (MSO), hoofdzakelijk bestemd voor eigen !eden. 

Deze structuur past in de nieuwe strategie om de gehele keten integraal te benaderen. Door verschillende 
vermarktingsmethoden (ieder gericht op een aparte product-marktcombinatie) in twee aparte bedrijven 
onder te brengen, wil de Bloemenveiling Aalsmeer haar mondiale marktpositie verstevigen en uitbouwen. 
Het huidige veilbedrijf gaat dee! uitmaken van de intemationale Markt Plaats Organisatie. Tevens zullen de 
Elektronische Vraag- en Aanbodsbank en het sterk kosteneffectief Facilitair Bedrijf dee! gaan uitmaken 
van de MPO. De Marketing en Sales Organisatie zal zich primair richten op het accountmanagement van 
grootschalige marktpartijen, zoals grootwinkelbedrijven. 

De beoogde eindstructuur staat weergegeven in figuur 6. 
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De grove lijnen van de ontwerpen staan vast. Samen met kwekers, kopers, personeel en andere betrokke
nen, wordt er nu gewerkt aan de besluitvorming en de uitvoering van de plannen. Het doe! voor de Bloe
menveiling Aalsmeer bij deze is om een effectieve Markt Plaats Organisatie te realiseren die meer dan ooit 
het intemationale trefpunt van vraag en aanbod wordt. 

3.2 De Markt Plaats Organisatie 
Zoals uit figuur 6 blijkt zal de Markt Plaats Organisatie uit drie onderdelen bestaan. Het MPO zal een 
marktplaats zijn die vermarktingsmethoden biedt voor de sierteeltsector. Binnen de sector bestaan meerde
re doelgroepen met verschillende behoeften aan vermarktingsmethoden en diensten. Gekozen is voor twee 
afzetkanalen: het veilbedrijf en EV A. Het facilitair bedrijf zal daarbij klantgerichte diensten verlenen aan 
de gebruikers van het gebouw van de Bloemenveiling Aalsmeer. 
'Het veilbedrijfnieuwe stijl' zal zich meer richten op de klant dan dat nu het geval is. Het veilbedrijfwordt 
de spotmarkt die de toon zal zetten door excellente dienstverlening en marktconforme diensten. Het zal 
zich blijven richten op de handel met de behoefte aan direct beschikbare producten tegen een marktprijs. 
Deze spotmarkt is flexibel op de korte termijn en kan ook op afstand of fysiek vermarkten. 
Aangezien de afstudeeropdracht erg veel te maken zal krijgen met het nieuwe EVA-bedrijf, wordt er aan 
EV A een speciale paragraaf gewijd. 

3.3 De Elektronische Vraag- en Aanbodsbank 
De gebrekkige inrichting van de huidige keten is voelbaar bij de bloemist; men wacht afwat de geleverde 
kwaliteit is, bloemen zijn niet altijd vers, er is sprake van een onduidelijke ineffici~nte keten en een moei
zame marktafstemming. De keten presteert sub-optimaal, met name vanwege informatie-overdrachten. 
Niemand kent de markt echt, er wordt verkeerd in- en verkocht en er zijn dubbelslagen in het administra
tieve orderproces en in het fysieke voortbrengingsproces. 
Om betere samenwerking en communicatie in de keten te realiseren, zal EVA in 1997 starten met 'Flower 
Access' , een inkoopconcept voor de zelfstandige bloemist. Flower Access richt zich op de 'zelfstandige 
Groene Retail' in West-Europa. In West-Europa is het retailaandeel van de bloemisten hoog (40 tot 50%). 
De grootste groep van deze bloemisten bevindt zich in het 'middensegment'. Voor hen is de belangrijkste 
concurrentiefactor kwaliteit en versheid. 
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Er zijn zes kritieke bedrijfsprocessen op Flower Access van toepassing zijn: 

• Formule-management: Ontwerpen, regisseren en ontwikkelen van de keten. Leidend zijn de consu
ment en de retail. 

• Sourcen & Plannen: Zoeken van ' Aalsmeer-kwaliteitproducenten' en plannen van productie & ver
koop. Het creeren van 'het maken van de markt'. 

• Order: Het efficient verwerken van de bloemistbestelling en toekennen van (leverings-) orders aan 
kwekers. Snel en betrouwbaar. 

• Logistieke regie: Effectief organiseren en aansturen van de fysieke voortbrenging. Het product stroomt 
' van land tot klant' . 

• Klantenservice: In synergie met de handel klanten op afstand ondersteunen en tevredenstellen. Het 
virtuele loket voor de bloemist. 

• Kwaliteitsborging: Borgen van kwaliteit door de gehele keten. Van controle naar control. 

Proces- en informatie-integratie met partners is hier van Ievensbelang. 

Figuur 7 De 6 kritieke bedrijfsprocessen van EVA [Presentatie Taskforce EVA, 1996} 

Opvallend is de keuze voor de invulling van de Iogistieke rot die het EV A-bedrijf inneemt in de keten. 
EV A creeert met Flower Access een infrastructuur die ervoor zorgt dat de bloemen verser bij de klanten 
arriveren. Om dit waar te maken is gekozen om niet zelfte gaan handelen en transporten, maar om nauw te 
gaan samenwerken met ervaren handelaren / exporteurs (de huidige klanten Bloemenveiling Aalsmeer). 

Door gebruik te maken van modeme informatietechnologie zijn er voordelen te behalen door de gehele 
sierteeltketen. Zo kan door snelle en effectieve informatieverwerking een betere afstemming tussen de 
schakels in de keten worden gerealiseerd. Door deze betere afstemming en samenwerking zijn product
voordelen te behalen. Te denken valt dan aan: versere producten, producten van hogere kwaliteit, produc
ten afgestemd op de uiteindelijke consument, gedifferentieerd naar geografische markten. 

De missie van EV A luidt: 
EVA creeert een optimaa/ inkoopconcept voor de ze/fstandige groene retail door: 

• Samenwerking met succesvo/le producenten en handelaren 

• Bieden van infraservices aan de dee/nemers 
• Excelleren in marktkennis, informatieverwerking en sturing met de beste mensen en technologie. 
De strategische doe/ste/ling is marktverruiming. 

Op dit ogenblik worden de operationele processen van Flower Access uitgewerkt en zijn er handelaren en 
bloemisten geselecteerd om dee! te nemen aan de testfase Guni tot en met oktober 1997). 

3.4 Probleemstelling en onderzoeksvraag 
Aangezien de start van EVA (met een zeer beperkt aantal deelnemers) injuni 1997 plaats vindt, is de afde
ling Operations nu alle 'bedrijfsvoering'-zaken voor het nieuwe bedrijf EV A aan het samenstellen. Logis
tieke regie en ketenbeheersing zijn hier een onderdeel van. De afdeling Operations vraagt aan de student 
om te helpen bij het ontwerp van de logistieke structuur en de beheersing daarvan. 
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Probleemstelling: De Bloemenveiling Aalsmeer gaat een nieuw vermarktingssysteem aanbieden. Dit heeft 
logistieke gevolgen voor de gehele keten. Men weet niet hoe de logistieke regie en ketenbeheersing prak
tisch ingevuld moeten worden. 

Onderzoeksvraag: Hoe moet de structuur van de logistiek er uitzien en hoe moet deze worden beheerst. 

3.5 Doelstelling 
Nu de vraagstelling duidelijk is, is het zinvol een doel te stellen. lmmers, het is pas zinvol een ontwerp te 
maken, als er daadwerkelijk een doel bereikt moet worden. 

De basis van het nieuwe EV A bedrijf ligt bij het aanbieden van de informatica-infrastructuur. Het is moge
lijk om zeer snel alle benodigde informatie aan de betrokken partijen te verschaffen. De aankoopbeslissing, 
de orderafhandeling en de financit!le afhandeling kunnen elektronisch zeer snel geschieden. De bloemist 
zal dan ook verwachten dat zijn bestelling snel bij hem wordt afgeleverd, zodat hij de consument een lan
ger vaasleven kan garanderen en zodoende een betere kwaliteit levert. Leverbetrouwbaarheid, leversnel
heid maar zeker ook kwaliteitsborging (van zowel het proces als product) worden als een zeer belangrijke 
succesfactor binnen het EV A-bedrijfbeschouwd. 

De doelstelling van het onderzoek luidt: 

Ontwerp een Logistiek Concept voor de gehele keten, waardoor een /anger ( ~20 %) 
vaasleven voor de consument gerealiseerd wordt. 

Op grond van deze doelstelling kunnen alle beslissingen met betrekking tot het ontwerp van de Iogistieke 
regie genomen worden. Het betreft zowel vragen op gebied van leversnelheid, als op kwaliteitsborging. 

3.6 Onderzoeksaanpak 
Ten einde een effectief adviesproces te realiseren hebben Kempen & Keizer (1996) een procesaanpak ont
wikkeld. Het onderzoekstraject kent drie fasen. Binnen deze fasen worden in totaal tien op elkaar aanslui
tende stappen onderscheiden. De drie fasen zijn: 
I . Orit!ntatiefase; gericht op het extern en intern verkennen van het probleem en het maken van contrac

tuele afspraken tussen bedrijf en stagiair 
2. Onderzoeks- en oplossingsfase; gericht op de uitvoering van het eigenlijke onderzoek en het genereren 

van passende oplossingen 
3. Invoeringsfase; waarin geaccepteerde adviezen daadwerkelijk ingevoerd worden. 

De orit!ntatiefase heeft gedeeltelijk plaats gevonden voor de start van het afstuderen en in de eerste weken 
van het afstuderen. Er is met name gekeken de positie van de Bloemenveiling Aalsmeer in de sierteeltketen 
en wat de kenmerken van de sierteeltbranche zijn. 

In de onderzoeks- en oplossingsfase is het eigenlijke onderzoek uitgevoerd. De afstudeerder maakt dee! uit 
van de projectgroep Operations & Logistics. Deze projectgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
en implementatie van de aansturing van de dagelijkse processen in Flower Access. 
Het ontwerpen van een nieuw bedrijfis een iteratiefproces. Ontwikkeling van ideet!n en processen en de 
daadwerkelijke invoering volgen elkaar niet expliciet op, maar !open min of meer paralel aan elkaar. Om 
de gevonden ideet!n te verifit!ren en om draagvlak te cret!ren bij de partners zijn er diverse werkbijeenkom
sten georganiseerd. Naar aanleiding van opmerkingen en aanbevelingen vanuit deze werkgroepen zijn de 
ideet!n aangepast en aangescherpt: 

• In de werkbijeenkomsten met bloemisten is bepaald hoe het bestelsysteem er uit zou moeten zien. 
Tevens zijn met hen de logistieke processen in de gehele keten, en de veranderingen die beoogd wor
den door Flower Access, besproken; 
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• Tijdens de bijeenkomsten met de handelaren is de huidige werkwijze van elk van hen in kaart ge
bracht. De aansluiting van Flower Access is met hen besproken en aangepast; 

• Met de kwekers is bekeken wat de EV A-werkwijze voor hen inhoud en hoe deze het best kunnen wor-
den uitgewerkt. 

Dit rapport is een weergave van de onderzoeks- en oplossingsfase. 

In juni is een testmarkt gestart waarin gekeken wordt of de ontworpen processen en ideel!n daadwerkelijk 
uit te voeren zijn en of ze voldoen aan de wensen van de afnemers. Dit is de eerste stap van de invoerings
fase. Een nadere omschrijving van het invoeringsplan van Flower Access is weergegeven in hoofdstuk tien. 

3. 7 Onderzoeksopzet 

Logistiek en logistieke regie van een gehele keten is meer dan alleen het regelen van het transport tussen de 
individuele schakels. Het betreft de efficil!nte en effectieve voortstuwing van goederenstromen en de ermee 
verbonden gegevensstromen door heel de keten. Het is dus een zeer breed onderwerp. Om een goede afstu
deeropdracht te kunnen vervullen is het noodzakelijk een duidelijke atbakening te hebben, waarbinnen de 
vraagstelling van paragraaf3.4 beantwoord wordt. 

Het diepte-onderzoek is opgezet naar analogie van het PBI-model [Berne/mans, 1991]. Dit model beschrijft in 
vier stappen hoe een logistiek veranderingsproces kan worden aangepakt. ln figuur 8 staat schematisch de 
opzet van de afstudeerstage weergegeven. 
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], STRATEG/SCHEANA.LYSE J 

.::;;;;::;::::::::;:::;;:;:::;:::;:;:;:;::;., 

Figuur 8 Onderzoeksopzet 
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Het onderzoek is te verdelen in twee delen: het vooronderzoek en het vervolgonderzoek. In het vooronder
zoek zijn de strategische analyse en de operationele logistieke analyse uitgevoerd. In het vervolgonderzoek 
is het Logistiek Concept ontworpen. 

3. 7 .1. Het vooronderzoek 

Ats eerste is geYnventariseerd welke strategische keuzes EVA heeft genomen (wie is EVA en wat wit zij 
worden?). Hieruit afgeleid is een raamwerk voor de beheersing van de fysieke distributie opgesteld (stap I 
'Strategische analyse' van het PBl-model). 
Vervolgens is gekeken hoe de huidige sierteeltketen in elkaar steekt en hoe deze presteert ten opzichte van 
de logistieke doelen van EV A (stap 2 'Operationele logistieke analyse' van het PBI-model). 
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Vanuit het raamwerk en de analyse van de huidige sierteeltketen, is een voorstel gedaan tot inrichting en 
besturing van de sierteeltketen vanuit Flower Access gezien (Stap 3 'Ontwerp Logistiek Concept' van het 
PB I-model). Dit is tevens de atbakening voor het vervolgonderzoek. 

3.7.2. Het vervolgonderzoek 
ln het vervolgonderzoek is het Logistiek Concept verder ontworpen: verdere uitwerking van de besturing, 
inventarisatie van gegevens (nodig voor initil:!ring, besturing en controle van de processen) en kostenver
schillen als gevolg van veranderingen in de logistieke processen (Stap 3 'Ontwerp Logistiek Concept' van 
het PBI-model). 
In juni is een test met een aantal ketenpartners gestart. In eerste instantie wordt de IT-infrastructuur getest. 
Tevens wordt een aantal logistieke veranderingen in de test meegenomen. Deze test en later de officil:!le 
lancering van Flower Access is stap 4 'veranderen' van het PBl-model. 

3.8 Uitvoering 
Het vooronderzoek is vrijwel geheel zelfstandig uitgevoerd, in nauwe samenwerking en overleg met de 
bedrijfsbegeleider, die tevens hoofd 'Operations & Logistics ' in het EVA-project is. Het vervolgonderzoek 
is uitgevoerd in samenwerking met de collegae van EV A. Tevens zijn er een aantal sessies met de keten
partners geweest, waarin de ideel:!n en oplossingen werden geverifieerd en aangescherpt. 
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4. Strategische Analyse 
Het nieuwe EV A-bedrijf gaat definitief van start. Vanaf januari 1997 worden alle operationele processen 
ingevuld. Vanzelfsprekend is er al over vele zaken nagedacht door de Task Force. Deze zaken zijn het 
uitgangspunt voor de werkgroep ' Logistics & Operations'. 
In paragraaf 3.3 is reeds aangegeven wie EV A is en wat zij wit gaan doen. In figuur 9 staat de aanleiding 
voor de oprichting van EV A nogmaals weergegeven. 
Dit hoofdstuk schetst de strategische randvoorwaarden waarbinnen het ontwerp van het Logistiek Concept 
moet passen. 

Kweker 

Suboptlmallsatle per bedrljf 

andel-lnkoop Handel-Verkoop 

• Niemand kent de mark! echt 
• Er wordt verkeerd ingekocht en verkocht 
• Kostbare dubbelslagen in het administratieve orderproces en 

in het fysieke voortbrengingsproces 

Figuur 9 De keten presteert sub-optimaal 

4. 1 Strategische uitgangspunten 
Volgens Van Goor e.a. (1994) zijn er aantal onderwerpen van belang om de plaats van de fysieke distribu
tie in het ondememingsbeleid aan te geven. Het betreft hier de onderdelen markteisen, productkenrnerken, 
en de relaties naar productie en logistiek. Achtereenvolgens worden de volgende zaken besproken: 

• Concurrentiestrategie (gekozen door EV A) 
• Strategische keuzen met betrekking tot marketing en distributie 

• Productkarakteristieken 

4.2 Concurrentiestrategie 
De te volgen strategie van Flower Access beYnvloedt voor een gedeelte de inrichting van de logistieke 
keten. Volgens Porter (1980) en Pine en Van ' t Eind (1990) zijn er drie soorten concurrentiestrategie~n te 
onderscheiden: 
• lntegratie I versterking (hoge kwaliteit tegen de laagst mogelijke integrate kosten) 

• Differentiatie (onderscheiden van concurrenten d.m.v. differentiatie van producten en diensten) 

• Kostenleiderschap (verlagen van integrate kosten) 

4.2.1 Concurrentiestrategie voor EVA 
Het EVA-bedrijf spreekt over "marktverruiming voor alle deelnemers" . Dit lijkt in eerste instantie op de 
strategie integratie / versterking (meer doen van hetzelfde, maar dan beter). Toch past de strategie differen
tiatie beter. Het EVA-bedrijfwil het aanbod van bloemen en planten uit Aalsmeer op een elektronische 
wijze laten samenkomen met de vraag vanuit Europa. Zij onderscheidt zich dus duidelijk van haar concur-
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renten (andere vermarktingssystemen) door middel van haar dienstenpakket. De producten zijn misschien 
wet dezelfde, maar de diensten niet! 
Bij een differentiatiestrategie overheerst in principe de marketingfunctie de logistieke functie. De marke
tingfunctie belooft de afnemers een ander product en / of dienst. Flower Access is een inkoopconcept 
waardoor de bloemist zelf de gewenste producten kan bestellen, tevens zijn deze producten van zeer goede 
kwaliteit, waardoor de bloemist, in geval van snijbloemen, een langer vaasleven kan beloven aan de con
sument. De logistieke functie heeft de taak deze belofte te realiseren. De logistiek genereert dus een hoge 
toegevoegde waarde. 

4.2.2 Producteigenschappen van invloed op concurrentiestrategie 
Een product heeft een aantal producteigenschappen. Enkele van deze eigenschappen zullen belangrijk zijn, 
om het Flower Access product te onderscheiden in de sierteeltbranche. 
Er valt een opdeling te maken in vaste, expressieve en variabele eigenschappen. Het verschil in deze eigen
schappen bepaalt in hoeverre concurrentie mogelijk is. In onderstaande tabel zijn een aantal mogelijke 
eigenschappen van het product van Flower Access genoemd. 
Ook voor de logistiek zijn producteigenschappen van belang. Zij zullen in hoge mate de kaders van het 
' logistieke kunnen ' bepalen. De specifieke eigenschappen van de producten die betrekking hebben op de 
fysieke distributie staan in paragraaf 4.4. 

Tabe/ I Producteigenschappen 

Producten: Dienstverlening: 
Bloemen & Planten Informatievoorziening* 

Vaste eigenschappen bepaald door kweker dienstverlening, niet tastbaar 

Expressieve eigenschappen beslissing van kweker, bernvloedt door seizoen en begrijpelijk, eenduidig, eenvoudig en duidelijk 
mode/trend 

Variabele eigenschappen 
Beschikbaarheid levertijd 

betrouwbaarheid 
Versheid tang (vaas)leven 
Verkoopgereedheid voorzien van artikelcode / prijsaanduiding 

gebruiksaanwijzing 
direct uitstallen / display 
verpakking in alle schakels bruikbaar 

direct voor handen 
geen extra kosten 
meest recente (update) informatie 
' prettige' software 
juiste (combinatie) van gegevens 

• Onder iriformatievoorziening wordt verstaan: inkoop-, verkoopondersteuning, marktiriformatie en k/achtenafhande/ing 

Flower Access zal met name gaan concurreren op grond van de variabele eigenschappen van de producten. 
Hierin kan zij zich onderscheiden. Ats Flower Access de variabele producteigenschappen kan realiseren 
heeft zij een bestaansrecht in de wereld van de sierteelt. 

4.3 Strategische beslissingen 
Zoals reeds eerder is gezegd, is fysieke distributie meer dan alleen de zorg dragen dat de producten van 
producent naar klant stromen. Om tot een goed Logistiek Concept te komen zullen er diverse beslissingen 
genomen moeten worden. Deze beslissingen hebben zowel betrekking op fysieke distributie, als op com
merciele distributie. De commerciele distributie beslissingen hebben betrekking op marketingvraagstukken. 
Fysieke distributie beslissingen hebben te maken met vraagstukken over de voortstuwing en beheersing 
van de goederenstroom. 
Naast het onderscheid tussen fysieke en commerciele distributie is het noodzakelijk een onderscheid te 
maken naar de termijn waarop de beslissing invloed heeft. Dit is het onderscheid naar strategische, tacti
sche en operationele beslissingen. In deze paragraafwordt gekeken welke beslissingen reeds genomen zijn 
bij de start het afstudeerproject. 
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De in de tabel 2 en 3 genoemde beslissingen leggen randvoorwaarden op waarbinnen de fysieke distribu
tiestructuur georganiseerd moet gaan worden. 

Tabel 2 Strategische keuzen 

Marketingfunctie 
Assortiment 

Prijs 

Promotie 

Commerciele distributie 

Logistieke functie 
lnkooplogistiek 

Productielogistiek 
Distributielogistiek 

Bloemen en Planten 

Breed, maar ondiep 
Een vers kwaliteitsproduct 
"Aalsmeer Quality" 
800/o van huidig assortiment bij bloemist 
Goede kwaliteit/prijs verhouding 
Marktconforme prijzen 
Passief: versheid aantonen 
Versheid/kwaliteitsgaranties door handelsmerk 
makkelijk en snel bestellen 

samenwerken met handelaren / exporteurs 

Leden kwekers leveren producten 
Import 
n.v.t. (kwekers) 
samenwerken met handelaren / exporteurs 

aansturen en organiseren van de fysieke distributie 
korte levertijd, snelle doorlooptijd 
orders zijn compleet 

Infonnatievoorziening 

lnkoop- en verkoopondersteuning 
Marktinformatie 
Klachtenafhandeling / helpdesk 
Gratis standaard informatie 

lnformatievoorziening via elektronische infra
structuur 

Alie deelnemers leveren informatie 

Order-management 
lnformatievoorziening via elektronische infra
structuur 

De beslissingen die het EVA-bedrijf moet nemen sluiten het meest aan op de door Van Goor e.a. (1994) 
genoemde beslissingen die een grossier moet nemen. Het EVA-bedrijfbevindt zich tussen de producent 
(kweker) en detaillist (bloemist). 

Tabel 3 Matrix van Distributiebes/issingen voor het EVA-bedrijf 

Strategisch Tactisch 
Marktinstrument distributie 

Handelspartners 
Distributiespreiding 
Servicegraad 
Verkoopformule 

Fysieke distributie 
Grondvorm 
Zelf doen of uitbesteden 

Fysieke distributie 
(Magazijn-) locatie 
Materials Handling 
Vervoerswijze 

Operationeel 
Fysieke distributie 

Bestel politiek 
Orderverzarnelen 
Routeplanning 
etc 

Elk van de strategische beslissingen wordt nu nader uitgewerkt worden voor het EV A-bedrijf. 

Beslissingen voor het marktinstrument distributie (Strategisch) 
1. Handelspartners, kanaalkeuze 
Het EV A-bedrijf gaat een breed assortiment producten betrekken van kwaliteitsproducenten. De klanten 
van bet EVA-bedrijfzijn de 'Zelfstandige Groene Retailers' in Europa. Deze zullen beleverd worden via 
professionele handelaars en exporteurs (een soort dealerschap). 

2. Distributiespreiding 
In het begin zal EV A een selectieve distributiespreiding hanteren, met een beperkt aantal detaillisten en 
handelaren / exporteurs. De detaillisten en handelaren / exporteurs moeten bereid zijn om op een innova
tieve wijze hun inkoop, c.q. handel te realiseren. Later zal EVA groeien en expanderen. Vanaf dan is een 
intensieve distributiespreiding mogelijk, met in principe elke zelfstandig groene retailler als potentit!le 
klant. 
Geografische spreiding: in principe de gehele wereld (start Europa). 
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3. Servicegraad 
Met welke betrouwbaarheid worden de planten en bloemen, maar ook de informatievoorziening geleverd? 
In ieder geval is duidelijk dat het EV A-bedrijf een betrouwbare leverancier moet zijn. Over de exacte in
vulling moet nog gesproken worden. De servicegraad zal in ieder geval hoog tot zeer hoog zijn. 

4. Verkoopformule 
De verkoopformule zal de inkoopformule voor de 'zelfstandige groene retail' zijn. Daarnaast voegt EVA 
(veel) waarde toe aan de bloemen en planten door het organiseren/sturen van de fysieke distributie. De 
fysieke distributie wordt geregisseerd, en vervolgens uitgevoerd in samenwerking met vooruitstrevende 
handelaren en service providers (transporteurs). 

Beslissingen voor de fysieke distributie (Strategisch) 
5. Grondvorm 
In hoofdstuk zes wordt de keuze over de grondvorm genomen. 

6. Zelf doen of uitbesteden 
De vraag die hier gesteld wordt is: moet men de grondvorm zelf gaan exploiteren, of houdt het EV A
bedrijf zich bezig met haar kemactiviteiten? Het EV A-bedrijf zal zich alleen bezig houden met de logistie
ke regie, en de uitvoering aan derden overlaten. De sourcing van diensten van derden is geheel in handen 
van EV A (selectie partners, IT). Materials Handling en Order-management kunnen op termijn de kemcom
petentie van EV A worden. 

4.4 Productkarakteristieken 
In de nu volgende paragraafwordt een aantal productkarakteristieken besproken die van belang zijn voor 
de keuze van een fysieke distributiestrategie. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in productkarakte
ristieken in ruime zin en productkarakteristieken in enge zin. 
De karakteristieken in ruime zin hebben geen directe relatie met het product. Zij komen voort uit de raak
vlakken die fysieke distributie heeft met andere functiegebieden (met name logistieke en marketing). De 
karakteristieken in enge zin hebben wet een directe relatie met het product en zijn meetbare grootheden. 
In tabel 4 zijn de productkarakteristieken uitgewerkt voor zowel bloemen als planten. De berekeningen die 
ten grondslag liggen aan de waarden in de tabel staan in bijlage 3. Voor een nadere uitleg per karakteristiek 
of over de typologie wordt verwezen naar Van Goor e.a. (1994). 

Tabel 4 Productkarakteristieken bloemen en p/anten 

Karakteristiek Eenheid Bloemen 

Productkarakteristieken in enge zin: 
Waardedichtheid f / stapelwagen 
Houdbaarheid # dagen 
Verpakkingsdichtheid # stelen / stw 

# fusten / stw 
# stelen / fust 

Verschijningsvorm 
Volume/gewicht verhouding 

Productkarakteristieken in enge zin: 
Productlevenscyclus 
Marktstrategie 
Marktvorm 
Productie-voorraad systeem 
Richting goederenstroom 

Afstudeerrapport, project EV A 

800,- (laag) 
± 11 dagen na snijmoment 
2.161 
20,8 
104 
vast, droog of nat 
I m3 = 21 kg (droog) 
I stw = 61 kg (droog) 

verzadiging 
marktontwikkeling/verruiming 
volledige mededinging 

contributie en distributie 

Planten 

3 50, - (laag) 
langer 
229 
29,7 
7,7 
vast, in grond/hydrocultuur 

verzadiging 
marktontwikkeling/verruiming 
volledige mededinging 

contributie en distributie 
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In aanvulling op bovenstaande, moeten nog enkele eigenschappen van de sierteeltproducten genoemd wor
den: 

• Bloemen en planten zijn verse producten. Het koopmoment van de consument moet zo dicht mogelijk 
bij het moment van oogst liggen 

• Bloemen en planten zijn kwetsbare producten. Omgevingsfactoren zijn van grote invloed op de kwa-
liteit van de bloemen en planten (zowel op het uiterlijk als op lengte vaasleven). 

De meest relevante gegevens zijn nu bekend. Dit zijn de producten en diensten waarmee het EVA-bedrijf 
zich in de omschreven markt gaat bezighouden. Alie karakteristieken en genoemde besluiten zijn rand
voorwaarden voor het ontwerp van het Logistiek Concept. 
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5. Operationele Logistieke Analyse 
Voordat er begonnen kan worden met het ontwerp van het Logistiek Concept wordt in dit hoofdstuk een 
beschrijving gegeven van de huidige sierteeltketen. Centraal staat de vergelijking tussen de huidige logis
tieke prestaties en de gestelde logistieke doelen. 
In de beschrijving worden de volgende vier aandachtsgebieden besproken: 
I. Inrichting van het logistiek proces (P) 
2. Besturing van het logistiek proces (B) 
3. Organisatie van de sierteeltketen (0) 
4. lnformatie in het logistiek proces (I) 

EV A biedt een ketenbreed concept. De detaillist en zijn bestellingen staan centraal in deze benadering. 
Vanuit zijn bestellingen worden de voorliggende schakels van informatie voorzien, waardoor een betere 
onderlinge afstemming mogelijk is. In de beschrijving worden alle schakels in de sierteeltketen besproken. 

5.1 Het huidige logistieke proces (P) 
In paragraaf2.5 is reeds de positie van de Nederlandse veilingen in de sierteeltketen besproken. In deze 
paragraafworden de overige schakels besproken vanuit een logistiek oogpunt. Voor het overzicht is figuur 
3 hier nogmaals afgedrukt. 

Import---

Veredelaar Kweker I Taler Exporteurs 
lmporterende 
Gfoothandel 

Buiwnlandse 
detaillst 

Consument 

~-- Gl'Oothandel o---------.i ';::!!:,"!:' I-----' 

Figuur 10 De sierteeltketen {Bron: Vink, G. , 1992) 

Dit figuur lijkt op het eerste gezicht niet ingewikkeld en goed toepasbaar. Echter de keten is veel com
plexer. Elke schakel bestaat uit meerdere soorten bedrijven die elk een eigen manier van werken hebben 
ontwikkeld. De bloemen kunnen dus op vele manieren uiteindelijk in de vaas thuis terechtkomen. 
Een beschrijving van elke schakel zal dit verduidelijken. 

5.1.1 Kweker / teler 
De afzet van bloemen en planten begint bij de teler. Direct na de oogst vinden er al een aantal bewerkingen 
plaats. Na het knippen of snijden worden er bewerkingen gedaan die de uniformiteit van een partij vergroot 
of de partij een betere bescherming geeft tegen omgevingsinvloeden en beschadigingen verderop in de 
keten. Ondanks deze preventieve maatregelen wordt er verderop in de keten toch nog vaak omgepakt, wat 
niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van de bloem, zowel met het oog op doorlooptijd, als op de beschadi
gingkans tijdens de ompakhandelingen. 
De oogst van de bloemen gebeurt met de hand, een schaar of met een mes. De bloemen worden op een 
oogstkar geplaatst. Afhankelijk van de soort bloem, staan ze droog ofnat op de kar. Sommige bloemsoor
ten vereisen bewerkingen om de kwetsbaarheid te verminderen. Vervolgens worden de bloemen gesor
teerd, in bossen gebonden, gebundeld, de stelen op gelijke lengte geknipt, verpakt en opgeslagen (hetzij nat 
of droog, in koelcel of er buiten). Zij zijn dan klaar voor transport naar de veiling. 
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5.1.2 Vermarkting 
Bijna alle bij de Bloemenveiling Aalsmeer aangeboden snijbloemen en ongeveer zestig procent van de bij 
de Bloemenveiling Aalsmeer aangeboden (potplanten) worden via de veilklok afgezet. De bloemen en 
planten worden aan het eind van de middag, in de avond of in de vroege ochtend na de oogst naar de vei
ling gebracht. Afhankelijk van de veiling moet de teler zelf de bloemen en planten naar de opstelruimten 
brengen. Bij andere veilingen wordt dat door veilingpersoneel gedaan (bij de Bloemenveiling Aalsmeer 
wordt dat door de afdeling Aanvoerservices gedaan). De opstelruimten zijn vaak gekoeld. Bij de planten 
zijn de ruimten verwarmd. 
Voor het veilen worden de producten gekeurd op kwaliteit en sortering. ln steeds meer gevallen, vindt er 
zeltkeur plaats. Dit houdt in dat de kweker het product een kwaliteitskenmerk geeft, in plaats van de keur
meester op de veiling. Na het veilen worden de partijen naar de kopers verdeeld. 
Op de veiling worden weinig handelingen aan de producten verricht. De veilingen bieden verwerkings
ruimten (kopersboxen) aan de kopers aan. Zodra de bloemen en planten hier door het veilingpersoneel zijn 
afgeleverd, beginnen de kopers met het klaarmaken en ompakken van de producten zoals dat door hun 
klanten gewenst is. 
Een veiling draagt zorg voor een doelmatige athandeling van de aanvoer naar de klok, het veilen en het 
afleveren bij de kopers. lndien het veilen en verdelen tot in de middag doorgaat wordt het voor de kopers 
moeilijk om de bloemen en planten nog dezelfde dag te verwerken en te transporteren. Dit heeft als gevolg 
dat de producten een dag langer bij de kopers aanwezig zijn (wet ofniet gekoeld), wat niet bevorderlijk is 
voor de kwaliteit en ook de afzet negatiefbeYnvloedt. 

Een klein gedeelte van de snijbloemen, maar een groter deel (40%) van de bij de Bloemenveiling Aalsmeer 
aangeboden (pot)planten worden via het bemiddelingsbureau afgezet. Bij deze wijze van vermarkting kun
nen handelaren grote partijen op bestelling kopen. Zodra de planten aangeleverd zijn, worden ze via de 
opslagruimten van de veiling of anders rechtstreeks bij de kopers afgeleverd (welke vaak een kopersbox op 
de veiling hebben). 
De verpakkingen waarin de planten worden geleverd zijn veelal naar wens van de koper. De telers die 
gebruik maken van de diensten van het bemiddelingsbureau zullen dus een verscheidenheid aan verpakkin
gen in voorraad moeten hebben. 

5.1.3 De groothandel (binnenland) 
Op de Nederlandse groothandelsmarkt kunnen ruwweg twee soorten groothandels worden onderscheiden: 
de lijnrijder en de Cash&Carry handel. 
De lijnrijders kopen vrijwel altijd snijbloemen op voorraad in. Nadat de bloemen in de veiling in ontvangst 
zijn genomen, worden ze klaar gemaakt voor de verkoop. Meestal is dit het in papier wikkelen van de 
juiste hoeveelheid bloemen per hos. Daarna worden ze opgeslagen (op de veiling ofin het eigen bedrijt) 
totdat de lijnrijder zijn dagelijkse route gaat rijden. Opslag geschiedt zowel nat als droog, gekoeld als on
gekoeld. Hierin zijn dus een aantal verschillende varianten mogelijk. De lijnrijder gaat vervolgens de weg 
op en bezoekt een vaste kring van detaillisten, die een keuze maken uit het assortiment van de lijnrijder. 
Soms wordt er op bestelling geleverd. Aan het einde van de rit zit een zogenoemde ' losmaker' die de 
eventuele restpartijen opkoopt. Het kan ook zijn dat de lijnrijder de restpartijen opslaat in een eigen koel
cel. 

De Cash&Carry-handels zijn vaak te vinden op de veilingen en bieden de detaillisten de mogelijkheid om 
voomamelijk (pot)planten te kopen in kleine hoeveelheden. 
Na het veilen worden de planten opgeslagen in buffer- ofuitstalruimten van de Cash&Carry handel en 
blijven daar totdat ze verkocht worden aan de detaillist. 
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5.1.4 Exporteurs 
Ook bij de exporteurs valt er een globale tweedeling te maken in de manier waarop er gewerkt wordt: de 
exporterende lijnrijder en de zogenoemde verzendexporteur. 
De werkwijze van de exporterende lijnrijder is in grote lijnen hetzelfde als die van de binnenlandse lijnrij
der. Het grootste verschil zit in het feit dat de exporterende lijnrijder vaak eerder vertrekt om de volgende 
morgen op tijd bij de klanten te zijn. 

De verzendexporteur levert bloemen en planten op bestelling. Van grote voorraden hoeft dus geen sprake 
te zijn. Op verschillende wijzen komen de bloemen en planten bij de exporteur aan. Vaak heeft de expor
teur zijn eigen kopersbox op de veiling. Hier worden dan de producten afgeleverd die op de klok ofbij het 
bemiddelingsbureau zijn gekocht. Ook komen hier de stromen binnen van andere veilingen, waar een aan
vullend assortiment is gekocht. In de box staan de producten te wachten tot ze verzendklaar gemaakt wor
den. Het verwerken bestaat hoofdzakelijk uit het om- en verpakken van de producten. Hierbij worden er 
verpakkingen gebruikt zoals deze door de klant gewenst zijn. Totdat de bloemen verzonden worden, wor
den ze opgeslagen in een koelcel of in een gekoelde auto. De ops lag en het transport van snijbloemen kan 
zowel nat als droog plaatsvinden. 

5.1.5 lmporterende groothandel 
Evenals bij de voorgaande schakels in de keten, kan er ook bij de importerende groothandels een onder
scheid gemaakt worden naar twee typen: De verzendimporteur en de importeur met Cash&Carry. 
De verzendimporteur werkt hoofdzakelijk op bestelling. Na ontvangst kunnen de planten en bloemen vaak 
direct verder naar de klant. Een enkele keer zullen de bloemen opnieuw omgepakt, gesorteerd en verpakt 
worden. Worden de bloemen niet dezelfde dag nog verzonden, dan worden ze in een koelcel opgeslagen, 
hetzij nat, hetzij droog. 

De importeur met Cash&Carry koopt op voorraad in, waardoor de producten gemiddeld !anger in het be
drijf aanwezig zijn. Er gebeurt niet veel met de producten. Vaak worden ze uitgestald voor de verkoop. Dit 
kan in het eigen bedrijf of op een centrale groothandelsmarkt zijn. Kopers zijn vaak detaillisten, maar ook 
lijnrijders in het betreffende land. De niet verkochte bloemen worden opgeslagen in een eigen koelcel of in 
een gehuurde koelcel. Een enkele keer komt het voor dat de producten ongekoeld blijven staan. 

5.1.6 Detailhandel 
De detaillisten kunnen worden verdeeld in drie categorie~n, te weten de bloemenwinkel, de ambulante 
handel en de supermarkt I het grootwinkelbedrijf. 
De Nederlandse bloemisten kopen hun producten vaak in op de veiling, bij een Cash&Carry ofbij een 
lijnrijder. De buitenlandse detaillisten kopen hun producten vaak bij een importeur met Cash&Carry, op 
een groothandelsmarkt, ofbij een lijnrijder. De detaillisten worden bij hun aankopen gedreven door het 
'Look, Feel and Smell'-principe. Zij maken een keuze uit het aangeboden assortiment op basis van datgene 
wat ze zien, voelen en ruiken. 
Bij aankomst in de bloemenwinkel krijgen de bloemen en planten een vrij uniforme behandeling. De bloe
men en planten worden verkoopklaar gemaakt en uitgestald in de verkoopruimten. 

Onder ambulante handel worden de straathandelaren en de markthandelaren verstaan. De Nederlandse 
handelaren kopen hun bloemen veelal direct bij de veiling. Ook zij worden sterk gedreven door het 'Look, 
Feel and Smell'-principe. 
Verwerking vindt er vaak niet plaats, en de producten worden in emmers uitgestald. De doorlooptijd in 
deze schakel is gering. 

Bijna alle supermarkten maken deel uit van een supermarktketen die centraal inkoopt. Via de hoofddepots 
en regionale depots worden de producten bij de supermarkten geleverd. Soms vindt er in de regionale de
pots nog een of meerdere ompakhandelingen plaats. 
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5.2 Besturing van de logistiek(B) 
In de sierteeltketen is nauwelijks sprake van integrale, ketenbrede besturing. Elke schakel functioneert op 
zichzelf en voert haar eigen beleid. Over de gehele keten gezien kan men spreken over een ' Push'-systeem. 
De handelaren op de veiling zijn afhankelijk van wat de producenten (de kwekers) die dag op de klok aan
bieden. Omdat zij niet exact kunnen bepalen hoe hun assortiment er (die dag) uit ziet, zal ook de detaillist 
moeten afwachten wat de handelaar hem te koop aanbiedt. 

Een aantal altematieven zijn aanwezig om bovenstaand probleem te ondervangen. Ongeveer 40% van de 
potplanten worden via de Bemiddelingsbureau's van de veilingen verkocht. Het Bemiddelingsbureau (BB) 
fungeert als intermediair tussen de handelaar en de kweker en maakt op termijn afzet- en prijsafspraken 
met beide partijen. Deze manier van verhandelen is uitermate geschikt voor grotere partijen. 
Er zijn verschillende projecten gestart door zowel de veilingen als handelspartijen. De handelspartijen 
ontwikkelen veelal initiatieven gericht op betere afstemming tussen de diverse schakels in het traject na de 
veilingklokken (bestelsystemen, transportordermanagement-systemen). De veilingen hebben zich vooral 
bezig gehouden met structurering en afstemming aan de aanvoer kant van de veilingklokken. Omdat de 
veilingen de grootste invloed hebben op de sierteeltsector, ontplooien zij op dit ogenblik diverse activitei
ten, ter verbetering van de afstemming en structurering van de gehele sierteeltketen (van land tot klant). 

5.3 Organisatie van de sierteeltketen (OJ 
De sierteeltsector bestaat uit diverse schakels. Er zijn diverse branche-organisaties actief in de sierteelt
sector, elk gericht op een afzonderlijke schakel. Zonder uitputtend te zijn wordt per schakel een organisatie 
genoemd: 
• De kwekers zijn verenigd in de co~peratieve veilingen 

• De veilingen zijn lid van het VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) 

• Handelaren kunnen lid worden van het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten 

• Detaillisten kunnen zich verenigen in diverse (lokale) branche verenigingen, zoals Vereniging Bloe
mist winkeliers, Centrale Vereniging Ambulante Handel en Nederlandse Vereniging van Tuincentra. 

Daamaast zijn enkele organisaties actief op het niveau van de gehele sector: 
• Bloemenbureau Holland, metals voomaamste taak het promoten van sierteeltproducten. Zij worden 

gefinancierd door kwekers, veilingen en handelaren 

• Productschap voor sierteeltproducten, het overheidsorgaan voor de sierteeltsector. 

Er is echter geen enkele organisatie of instelling, met als voomaamste doelstelling de besturing van de 
gehele sierteeltketen, actief. De veilingen zijn de aangewezen organen om deze doelstelling aan te grijpen 
en uit te voeren. 

5.4 lnformatievoorziening in de sierteeltketen (I) 
Elke schakel functioneert op zichzelf en voert haar eigen beleid. De sierteeltsector is een traditionele bran
che met als kenmerk een !age automatiseringsgraad bij zowel kweker, handelaar als detaillist. Zij hebben 
ieder voor zich gezorgd dat zij benodigde informatie krijgen en kunnen gebruiken. De opkomst van nieuwe 
IT-technieken heeft er voor gezorgd dat bedrijven hun eigen processen zoveel mogelijk hebben geautoma
tiseerd. Afstemming tussen en het doorzenden van informatie van en naar andere schakels in de keten, staat 
in de kinderschoenen. Op dit moment vinden er vele projecten plaats op IT-gebied. In de meeste gevallen 
gaat het om afstemming tussen twee op eenvolgende schakels (kwekerij - veiling; veiling - handelaren; 
handelaren - transporteurs; handelaren - detaillisten en detaillisten - consumenten). Voorbeelden van initi
atieven in de sierteeltketen zijn: Danpot (Deens systeem tussen kweker en groothandel), United Databank 
(Europees plantenaanbod voor groothandel), DD-systeem (integratie tussen Danpot en United Databank) 
en Greenhouse (aanbod groene planten aan detaillisten). 
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A.,/,•r • r ------------------------------------

5.5 Logistieke prestaties in de huidige keten 
Logistieke prestaties kunnen worden uitgedrukt in verschillende maatstaven. De belangrijkste maatstaaf in 
de sierteeltsector is kwaliteit van het product. Kwaliteit van sierteeltproducten kent twee componenten: de 
productkwaliteit en de versheid van het product. 
De productkwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de kweker. Exteme eigenschappen zoals kleurecht
heid, steellengte, aantal knoppen, aanslag, enz. bepalen de exteme productkwaliteit. Daamaast wordt de 
inteme productkwaliteit gekenmerkt door de houdbaarheid. 
De versheid is de tijd van oogstmoment, tot en met het moment van aanschaf van het product door de con
sument. Uitgaande van een (redelijk) stabiele levensduur (houdbaarheid) van het product, is een langer 
(vaas)leven te realiseren door een vers product aan de consument te leveren. 

5.5.1 Ketendoorlooptijd 
De versheid van sierteeltproducten is in logistieke termen gelijk aan de ketendoorlooptijd. De detaillist 
ontvangt het liefst zeer verse producten, zodat hij een in de ogen van de consument een product van betere 
kwaliteit, lees (vaas)leven, levert. 
De ketendoorlooptijd wordt gedefinieerd als de tijd die verstrijkt van oogstmoment bij de kweker tot aan 
het ontvangst moment bij de detaillist. Uit onderzoek [Laan e.a. 1988) blijkt dat de doorlooptijd in de huidige 
keten tussen de 4 en de 7 dagen bedraagt. Recent uitgevoerde kleinschalige onderzoeken geven aan dat 
deze gegevens nog steeds geldig zijn. 

7 
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Ouillland Frankrijk Engeland ltali6 Zwill«1and 

Figuur 11 Vergelijking doorlooptijd tot aan detaillist 

5.5.2 Andere logistieke prestaties 

□ Burtenlandse groothandel 

□ Nederlandse groolhandel 

■ve;1mg 
■ Kweker 

Enkele andere logistieke prestaties betreffen levertijden, compleetheid en betrouwbaarheid. Levertijd wordt 
gedefinieerd als de tijd die verstrijkt tussen het moment van bestellen door de detaillist en het tijdstip van 
atlevering van de bestelling bij de detaillist. 
Betrouwbaarheid heeft twee aspecten. Het eerste aspect betreft de mate waarin de detaillist al zijn gewenste 
producten bij zijn leverancier kan bestellen (product-keuze), en het tweede aspect betreft het atleveren op 
de afgesproken tijdstippen. 
Compleetheid van een order spreekt voor zich: zijn alle bestelde producten (orderregels) ook daadwerkelijk 
geleverd? 
In onderstaande tabel zijn bovengenoemde prestaties voor twee afzetkanalen vermeld. 
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Tabe/ 5 logistieke prestaties 

Lijnrijder 
Product-keuze: 
De bloemist moet afwachten welk assortiment de lijnrijder 
aanbiedt 

Aflevertijdstip: 
De lijnrijder volgt een vaste route langs zijn klanten en komt op 
vastgestelde tijdstippen aan de deur 

Compleetheid: 
De geplaatste bestelling bij een lijnrijder is altijd compleet. Er 
wordt immers uit aangeboden voorraad geleverd 

Levertijd: 
Het besteltijdstip en het levertijdstip is in het geval van de lijnrij
der dezelfde 

Voorraad en venheid: 
Lijnrijders bouwen vaak een voorraad producten op (kopen elke 
dag op klok, maar rijden 3 keer per week, producten niet ver
kocht, goedkoop op klok). Hierdoor krijgt de detaillist geen 
gegarandeerd vers product 

5. 6 Conclusie 

Operationele Logistieke Analyse 

Exporteur / Importeur 
Product-keuze: 
De bloemist bestelt vanaf een bestellijst en heeft keuze uit een 
uitgebreid assortiment 

Aflevertijdstip: 
lndien de exporteur de producten aan de deur aflevert gebeurt dit 
meestal op afspraak. Deze afspraak bevat een uiterlijk aflevertijd
stip. Deze worden over het algemeen goed gehaald. 

Compleetheid: 
De meeste exporteurs / importeurs hanteren een bes tell ijst met 
daarop het aangeboden assortiment. Deze geeft meestal een vage 
omschrijving van het product, zodat de handelaar enigszins 
vrijheid heeft bij het inkopen op de klok. Mocht het bestelde 
product niet ingekocht kunnen worden, dan wordt er of een 
altematief product, of niets geleverd 

Levertijd: 
De tijd tussen bestellen en afleveren varieert tussen de I en 3 
dagen 

Voorraad en versheid: 
Exporteurs bouwen vaak een voorraad producten op (niet ver
kocht, goedkoop op klok). Hierdoor krijgt de detaillist geen 
gegarandeerd vers product 

Uit de strategische analyse (hoofdstuk 4) blijkt dat de logistieke doelstelling van EVA als volgt geformu
leerd kan worden (zie tabel 2): 

EVA wil een !anger vaasleven bij de consument realiseren. Er dient dus een vers product 
bij de detaillist afgeleverd te worden. Hiertoe dient er een snelle doorlooptijd (en korte 
aflevertijd) van de product en te zijn, in combinatie met kwalitatief betrouwbare proces
sen. Zij dient een betrouwbaar leverancier in zowel het aangeboden assortiment, als het 
volgens afspraak leveren van de bestelde producten te zijn. 

De huidige keten voldoet niet aan bovenstaande doelstelling. De afwezigheid van afstemming en commu
nicatie door de gehele keten heen zorgt voor voorraadpunten tussen schakels en het dubbel uitvoeren van 
enkele fysieke processen (met name om- en verpakhandelingen) en administratieve processen. Een lange 
doorlooptijd is hiervan het gevolg. 
Hierdoor krijgen de detaillisten geen verse sierteeltproducten, wat weer gevolgen heeft voor de 
(vaas)levensduur van het product. Detaillisten zijn afhankelijk van hun leveranciers, voor wat betreft het 
aangeboden assortiment. 
De gehele keten mist relevante marktinformatie, waardoor niet voldoende ingespeeld kan worden op de 
wensen van de uiteindelijke afnemers: de consument. 

5. 7 Ontwerpeisen 
Uit de strategische en de operationele logistieke analyse blijkt dat het te ontwerpen Logistiek Concept aan 
de volgende eisen moet voldoen: 

• De meest belangrijke doelstelling waaraan het Logistiek Concept moet voldoen is de verlenging van 
het vaasleven bij de consument. Zoals uit de probleemstelling van de afstudeeropdracht al bleek, zal 
deze met minimaal 20% moeten toenemen; 

• Er dient een korte levertijd te zijn (bestelmoment tot en met ontvangstmoment); 
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• Flower Access dient een betrouwbare partner te zijn, zowel in aflevertijdstippen als compleetheid van 
aangeboden assortiment en geleverde orders; 

• Er dient een breed assortiment aangeboden te worden. Dit houdt in dat er meerdere kwekers in Flower 
Access moeten kunnen deelnemen; 

• Het moet mogelijk zijn om eenduidige informatie en informatiedragers met de producten mee te stu
ren; 

• Om marktconforme prijzen van de eindproducten te realiseren, mogen de kosten voor de partners niet 
te veel stijgen; 

• Het Logistiek Concept moet naadloos aansluiten bij het inkoopconcept dat Flower Access voor ogen 
staat; 

• ln principe zal heel de wereld gebruik kunnen maken van Flower Access. De logistiek moet hierop 
voorbereid zijn; 

• De goederenstromen moeten snel, eenvoudig en overzichtelijk zijn. Dit in tegenstelling tot de huidige 
situatie; 

• De logistieke processen worden door EVA aangestuurd. De uitvoering dient door betrouwbare part
ners gedaan te worden; 

• Er dient rekening gehouden te worden met de eigenschappen van de producten, zoals geschetst in 
paragraaf 4.4; 

• De detaillist dient centraal te staan. Alie aandacht dient naar hem uit te gaan en zijn behoefte en wen
sen dienen vervult te worden. lnkoopgemak door een bestelsysteem, en betere producten door betere 
beheersing van de goederenstromen en informatievoorzieningen in de sierteeltketen. 

In het volgende hoofdstuk wordt het Logistiek Concept ontworpen. 
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6. Ontwerp van het Logistiek Concept voor de sierteeltketen 
In dit hoofdstuk wordt het Logistiek Concept ontworpen, volgens welke de fysieke distributie bij voorkeur 
wordt ingericht. 

6. 1 lntegraal Customer Service Concept 

Het ontwerpen van een logistiek concept kan gezien worden als het ontwikkelen van een blauwdruk van de 
gewenste inrichting van de Iogistiek in een organisatie. In het kader van een logistiek concept moeten er 
beslissingen genomen worden over de grondvorm, het besturingssysteem, het informatiesysteem en de 
organisatie. Het logistieke concept bepaalt de kwaliteit van de logistieke prestaties van een ondememing. 

Het ontwikkelen van een Logistiek Concept vervult een drietal functies: 
I. Het ontwikkelen van een integrale visie op de besturing van de goederenstromen 
2. Het biedt een raamwerk voor een gecol>rdineerd actieplan 
3. Het cret!ert een sterk logistiek bewustzijn binnen de organisatie 

Uitgaande van exteme en inteme logistieke doelstellingen zijn er vier aandachtsgebieden waarbinnen ver
beteringsmaatregelen voor logistieke prestaties mogelijk zijn. Volgens Van Goor e.a. (1994) is er pas spra
ke van een integraal Logistiek Concept als er op samenhangende wijze beslissingen worden genomen over 
deze vier aandachtsgebieden: 

• de grondvorm (P) 

• de besturing / het besturingssysteem (B) 

• het informatiesysteem (I) 
• de organisatie (0) 

Deze vier beslissingen liggen in elkaars verlengde en moeten om die reden in deze volgorde genomen 
worden. De concrete invulling van de vier aandachtsgebieden in het integraal Logistiek Concept is bepa
Iend voor de logistieke prestatie. Logistieke prestatie-indicatoren zijn derhalve de graadmeter voor de 
kwaliteit van het door een organisatie gehanteerde Logistiek Concept (zie hoofdstuk 7). 

De ontwikkeling van het Logistiek Concept {Van Goore.a. (1994)} is op vrijwel dezelfde manier opgebouwd 
als het PB I-model van Bemelmans ( 1986): het proces is uitgangspunt voor de (te ontwerpen) besturing. De 
besturing is vervolgens leidend voor de benodigde informatievoorziening en organisatie. Het geheel is 
athankelijk van de door de organisatie genomen strategische beslissingen. 

Als het logistieke concept meer toegespitst wordt op de goederenstromen eindproducten, spreekt men in de 
literatuur van het lntegrale Customer Service Concept {Van Goar e.a. 1994}. Zoals al uit de bewoording blijkt 
is dit concept gericht op de afzetmarkt met zijn consumenten. Zie figuur 12 voor een schematische weerga
ve van het integrale customer service concept. 

In tegenstelling tot de literatuur, wordt in dit rapport consequent de term Logistiek Concept gehanteerd in 
plaats van de term integraal customer service concept. Reden hiervoor is het gebruik van de term Logistiek 
in de sierteeltbranche. Logistiek spreekt meer tot de verbeelding dan fysieke distributie (in de sierteeltbran
che wordt met deze laatste term vaak het transport bedoeld), laat staan customer service (wordt beschouwd 
als onderdeel van de term kwaliteit). Logistiek in de sierteeltketen omvat het geheel van goederen- en in
formatiestromen, betreffende de voortstuwing van de sierteeltproducten. 
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Figuur 12 Integraal customer serviceconcept [Van Goor e.a. I 994} 

6.2 Grondvorm (P) 
Om tot een integraal logistiek concept te komen, moet er dus een aantal beslissingen genomen worden. 
Vanuit de doelstellingen van het EV A-bedrijf en de te volgen concurrentiestrategie wordt in deze paragraaf 
de grondvorm van Flower Access geschetst. 

De logistiek grondvorm is een model dat de structuur van de fysieke goederenstroom weergeeft in een 
bepaalde organisatie [Hoekstra en Romme, /985]. 

Het model is niet alleen te gebruiken binnen de organisatie, maar is ook geschikt om de gehele voortbren
gingsketen weer te geven. 

De belangrijkste elementen van de grondvorm in het traject fysieke distributie zijn: 
• primaire processen van producenten naar afnemers 

• locatie van voorraadpunten 

• goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten 

Daarnaast is de positionering van het Klant-Order-Ontkoppelpunt (KOOP) van belang. Het KOOP is het 
punt dat aangeeft hoever (stroomopwaarts in een bedrijfskolom) een klantorder doordringt in het productie
of distributieproces van de aanbieder van een product of dienst. De keuze van de positie van de KOOP 
wordt in paragraaf 6.2.2 gemaakt. 

Flower Access regisseert de fysieke distributie van kweker tot aan de bloemist. Op dit ogenblik is er geen 
sprake van samenwerking binnen de keten. Er zijn diverse spelers binnen de opeenvolgende schakels, die 
voor zichzelf een zo goed mogelijk resultaat na streven. De keten presteert sub-optimaal. 

Er zijn verschillende manieren om de bloemen en planten van kweker naar bloemisten in Europa te trans
porteren. In de beginfase van het project EV A zijn een aantal grondvormen bestudeerd. In navolging van 
dat onderzoek [Bakker, w. 1996} zijn een aantal grondvormen nader bekeken (zie bijlage 4). Voor de gegevens 
betreffende de locatie van de kwekers wordt verwezen naar bijlage 5. 
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Figuur 13 Grondvorrn Flower Access 

Ontwerp van het Logistiek Concept voor de sierteeltketen 

l DC' s in Europa Blocmisten 
Europa 

Zoals uit figuur 13 blijkt, vindt het verzamelen, verdelen en klaarrnaken van de producten in een distribu
tiecentrum dicht bij de kwekers plaats. Deze grondvorrn biedt voor kwekers een korte te overbruggen af
stand, mogelijkheid tot combinatie van aanvoerstromen (producten voor de klok en Flower Access). Dikke 
stromen naar distributiepunten in Europa en korte fijnmazige distributie naar de bloemisten in Europa, 
zorgen voor een snelle en effectieve distributie. 
Het bedrijfLOGION heeft een orit!nterende kosten vergelijking gemaakt tussen een aantal grondvorrnen. 
Hun bevindingen (m.b.v. standaard factoren en prijzen) is dat deze grondvorrn efficient en effectiefis. De 
kosten in vergelijking met andere grondvorrnen zijn een stuk lager en er kan met hoge snelheid geleverd 
worden. 

6.2.1 Processen in de keten 
Nu de grondvorrn bekend is, moet er nagedacht worden hoe de besturing van de keten moet plaats vinden. 
Toch is dat niet zo gemakkelijk. Voordatje weet hoe de besturing moet plaatsvinden, is het nodig om ge
detailleerd te weten wat er bestuurd moet worden. De grondvorrn geeft de schakels en rustpunten in de 
keten weer, maar zegt niets over welke processen er plaatsvinden. 
Voordat de besturing in paragraaf6.3 wordt gepresenteerd, wordt er een uiteenzetting gegeven water nu 
eigenlijk in de keten gebeurt. In navolging van Van Goor e.a. (1994) wordt er een onderscheid gemaakt in 
een commercieel traject en in een distributie traject. Vervolgens wordt een horizontale structurering in de 
keten aangebracht. 

Uitgaande van de gekozen grondvorrn (paragraaf6.2) zijn een aantal commercit!le en distributie activitei
ten gerdentificeerd. Aan de hand van de figuur 14 wordt elk proces besproken. 

Kweker Bloemist 

ru...;,.~"""" ◄ •• • • Flower Access™ -4"""' ... ,...._ ___ .,....,.,_~-.►. 

~~~~v-.. ---.. ►vev-............ ►9-... ----1 .. ►V . .. ~ 
plclcenen ~en -- -

Figuur 14 Sierteeltketen met Flower Access 

Een vereenvoudigde beschrijving van het 'commercille' proces 

a I 'Aankoop consument' 
De klant (=consument) loopt een bloemenwinkel binnen en wil een bos bloemen kopen. Hij/zij maakt een 
keuze uit het assortiment van de bloemist en wil de gekozen hos bloemen direct mee naar huis nemen. De 
bloemist heeft al zijn bloemen, planten en potterie/hardware uitgestald staan in de winkel. De keuze voor 
de klant is dus beperkt tot wat hij/zij ziet in de winkel. 
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a2 'Bestelling van detaillist' 
De verkoop van de bos bloemen aan de klant resulteert (met een zekere tijdvertraging) in een bestelling 
door de bloemist bij de groothandel en/ofbij Flower Access. 

a3 'Verkoop door groothandel' 
Traditioneel: 
De verkoper van de groothandel ontvangt een bestelling van de detailhandel. In het geval van een lijnrijder 
wordt er direct uit het assortiment van de lijnrijder gekozen. In het geval van een importerende- of exporte
rende groothandelaar zal de groothandelaar de bestelling van de bloemist noteren en vervolgens zorg dra
gen dat de bloemist zijn bestelling geleverd krijgt (order-entry door handelaar). 
Flower Access: 
In het geval van Flower Access zal de verkoopfunctie een elektronische zijn. De bloemist heeft zijn bestel
ling in het Flower Access computersysteem gebracht (order-entry door bloemist). 

a4 'lnkoop door groothandel' 
Traditioneel: 
De groothandel koopt iedere dag in. Er zijn groothandelaren (zowel lijnrijders als importerende- en expor
terende groothandelaren) die direct op de veilingen in Nederland ink.open en er zijn groothandelaren die 
weer bij hun collegae ink.open. 
Flower Access: 
Flower Access weet precies welke producten bij welke kweker te verkrijgen zijn. Flower Access plaatst 
een afroeporder bij de kweker. 

a5 'Verkoop door kweker' 
Traditioneel: 
De veiling verzorgt de verkoop tussen kwekers en groothandelaren. De groothandelaren kunnen alleen 
kiezen uit de aangeboden partijen en hoeveelheden die de kwekers aan de klok aanbieden. 
Flower Access: 
Flower Access (als functie van de veiling) verzorgt de verkoop tussen de kweker en de detaillist. Detaillis
ten kunnen hoge kwaliteit producten uit het Flower Access assortiment bestellen, omdat Flower Access 
met geselecteerde kwekers samenwerkt (in de testfase een kleiner aantal). 

a6 'Aanbieden van producten' 
Traditioneel : 
De kweker produceert continu (het is een natuurlijk proces) en heeft na het snijden een beperkte mogelijk
heid tot opslag, waarna hij de producten aan de veilingklok aanbiedt. Het snijden en opslaan doet hij mede 
op basis van (beperkte) marktinformatie (bv. prijs, afzettrends) en seizoensinvloeden. 
Flower Access: 
Met Flower Access heeft de kweker afspraken gemaakt m.b.t. welke producten hij wanneer beschikbaar 
heeft voor de verkoop via Flower Access. 

a7 'Bepalen benodigde grond- en hulpstoffen ' 
Voor de teelt zijn grond- en hulpstoffen (bv. verpakkingen) nodig. 

a8 'Inkoop benodigde grond- en hulpstoffen' 
De inkoopfunctie van de kweker bestelt de benodigde materialen en grondstoffen bij zijn leveranciers. 

Een eenvoudige beschrijving voor het logistieke proces: 

bl ' Levering van grond- en hulpstoffen' 
De leverancier van grond- en hulpstoffen (bv. veredelaar) en verpakkingen levert de bestelde goederen aan 
de kweker. Hier zal enige voorraadvorming plaatsvinden. 
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b2 'Productie van planten en bloemen' 
Met behulp van de voorraad vindt de teelt plaats. Dit is een natuurlijk proces. Dit neemt niet weg dat de 
kweker invloed kan uitoefenen (koelen, assimilatieverlichting, bemesting). De kweker geeft informatie 
betreffende de (verwachte) oogst door aan het Flower Access systeem. 
Als de kweker een order via het Flower Access systeem heeft ontvangen, zal hij een gedeelte van zijn oogst 
specifiek voor Flower Access klaarmaken. Dit kan hij vrij gemakkelijk, omdat hij is aangesloten op het 
computemetwerk. Vanuit dit netwerk komen specifieke gegevens betreffende de klant, de hoeveelheid en 
de verpakkingssoort, die de kweker bij het fust voegt. 
Als de kweker onvoldoende orders via het Flower Access systeem ontvangen, biedt hij de geoogste pro
ducten te koop aan via andere vermarktingsmethoden (veilingklok, MSO, BB, etc.). 

b3 ' Verzendklaar maken' 
Er vindt vervolgens een korte voorraadvorming plaats. De kweker plaatst alle gereedstaande producten op 
een veilingkar en deze staat te wachten op vervoer naar de veiling. 

b3a - Traditioneel 'Wachten op vermarkting' 
Nadat de producten aangevoerd zijn op de veiling, vindt er 's nachts bufferopslag in een koelcel plaats, 
totdat de producten de volgende ochtend verkocht worden aan de handelaren. Deze bufferopslag zal niet 
plaatsvinden in de Flower Access-keten. 

b4 ' Vermarkting' 
Traditioneel: 
De groothandelaren kopen de producten. De veiling verdeelt de producten naar de groothandelaren, die ze 
vervolgens bewerken tot ze verkoopgereed zijn. Er vindt voorraadvorming plaats, anders direct transport 
naar de klanten van de groothandelaren. 
Flower Access: 
De producten, verkocht via het Flower Access systeem, worden ook op de veiling in Aalsmeer afgeleverd 
(vergelijk BBT). De kweker kan de beide stromen producten tegelijkertijd (collectiefvervoer) transporte
ren naar de veiling. Op de veiling worden ze door de handel verkoopgereed gemaakt (specifiek per detail
list). 

b5 ' Distributie naar detaillisten' 
Traditioneel: 
De groothandelaren leveren de bloemen en planten afbij de bloemisten. De lijnrijder rijdt een vaste route 
totdat zijn auto leeg is. De importerende- en exporterende groothandel levert zijn bestellingen (vaak via 
meerdere schakels!) afbij de bloemist. Ook is het mogelijk dat de bloemisten zelfhun inkopen doen bij de 
Cash&Carries. 
Flower Access: 
b5a - De bloemen welke via Flower Access verhandeld zijn worden vanaf de veiling in Aalsmeer naar 
enkele distributiepunten in Europa verzonden. Dit kan met een collectiefvervoerder, in gekoelde auto ' s. 
b5b - Vanuit deze distributiepunten vindt een fijnmazige distributie plaats naar de bloemisten. Deze fijn
mazige distributie kan d.m.v. gecombineerd vervoer, wel ofniet gekoeld. 

b6 ' Inkopende consument' 
De consument wordt bediend vanuit de beschikbare voorraad. De consument zorgt vervolgens zelf dat 
bloemen in de huiskamer terechtkomen. 

Vervolgens kan het verhaal weer opnieuw gestart worden. Tevens kan de bloemist, de transporteur en de 
handelaar nu ook zijn/haar commentaar in het Flower Access systeem kwijt (beloofde kwaliteit is niet 
gerealiseerd, levertijd is overschreden, order is niet compleet, etc.). Ook vragen en opmerkingen gericht 
aan marketing kunnen in het systeem gebracht worden. 

Hoe verloopt nu het bovengeschetste verhaal in de tijd? In tabel 6 zijn de optimale tijdsplanningen weerge
geven. 
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Tabe/ 6 Processen in de tijd (uitgaande van beste/moment op 5 juni) 

Flower Access™ Lijnrijder Exporteurs / Importeurs 
B/oemist anderen Bloemist anderen Bloemist anderen 

3 juni ochtend: 
kweker snijdt 
middaglavond: 
naar veiling 
nacht: 
wachten in koelcel 

4 juni gedurende de dag: ochtend: lijnrijder 
inventariseren koopt op veiling 

middag: 
gereed maken 
avond/nacht: 
transport naar 
bloemisten 

5 juni ochtend: bestel- ochtend: ochtend: ochtend: 

len kweker snijdt bestellen = kopen kweker snijdt 

voor I 0.00 uur 
middll2/avond: bij lijnrijder en gedurende de dl!g: middaglavond: 
naar veiling direct ontvangst bestellen naar veiling 
avond/nacht: bloemen nacht: 
gereed maken, wachten in koelcel 
transport naar DC's 
in Europa 

6juni vroege ochtend: ochtend: exporteur 
overslag <500km, koopt op veiling 

ochtend: en fijnmazige middag: gereed 
ontvangst bloemen distributie maken 

avond/nacht: 
transport naar 
groothandel 

7 juni ~g~ O:S:htcnd: 
overslag >500km, gedurende de dag: 

~ en tijnmazige distributie 
ontvangst bloemen diverse groothan-

in enkel geval: delskanalen 
ontvangst bloemen (Cash&Carry) 

8juni 

gedurende de dl!g: 
halen / ontvangst 
bloemen 

Oumerking: Oumerking: Oumerking: 
Geen voorraadvorming, maar wel Vaak bouwt een lijnrijder een Groothandel houdt vaak een 
gegarandeerde versheid. voorraad op en levert dan 2 a 3 voorraad. 

maal per week uit. 
Voordeel: nadeel: voordeel: 
de bloemist weet wat hij krijgt de bloemist moet afwachten wat de bloemist weet wat hij krijgt 

lijnrijder aan te bieden heeft 
doorlooutijd: doorlooutijd: doorlooutijd: 
(bestelling - afleveren) (bestelling - afleveren) (bestelling - afleveren) 
I tot 2 dagen < I dag I tot > 3 dagen 
versheid: versheid: versheid: 
de bloemen zijn I tot 2 dagen oud de bloemen zijn >2 dagen oud de bloemen zijn 2 tot >3 dagen 
(Gegarandeerd) (NIET Gegarandeerd) oud (NIET Gegarandeerd) 
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In bijlage 6 worden alle logistieke processen gedetailleerd beschreven. Tevens wordt een vergelijking ge
maakt tussen een huidige keten en de Flower Access-keten. 

6.2.2 Gekoeld transport en transport op water 
Uit onderzoeken betreffende de kwaliteit van sierteeltproducten blijkt dater drie belangrijke factoren zijn 
die hierop invloed hebben. In volgorde van relatieve invloed: 
I . Opslagduur; 
2. Conditie (droog ofop water); 
3. Temperatuur. 

Tevens blijkt dat bij een verkorting van de doorlooptijd het belang van temperatuur verder afneemt. Daar
naast is het voor de meeste snijbloemen van belang enige tijd op water hebben gestaan voordat ze droog 
verzonden worden. 
In de Flower Access situatie wordt de doorlooptijd sterk verminderd. Temperatuur heeft dan minder in
vloed op de inteme kwaliteit van het sierteeltproduct. Hoewel minder, het blijft een positieve invloed! 
Om de kwaliteit van de sierteeltproducten op hoog niveau te houden zorgt Flower Access voor snelle 
doorlooptijden, aanvoer van snijbloemen op water in gekoelde auto's, zo min mogelijk ompakhandelingen 
en distributie en overslag droog in dozen, maar zoveel mogelijk gekoeld (de lange afstanden). 

6.2.3 Het Klantorder-Ontkoppelpunt 
De grondvorm wordt gekarakteriseerd door de Iocatie van voorraadpunten. Bepalend hierbij is de plaats 
van het klantorder-ontkoppelpunt (KOOP). Literatuur geeft de volgende definitie: 

Het KOOP scheidt de kantordergestuurde activiteiten van de activiteiten, gestuurd op basis van voorspel
lingen [NEVEM. 1989}. 

De positie waar het KOOP gerealiseerd kan worden, wordt sterk bepaald door eisen en beperkingen van de 
markt, het product, de productie/distributie-processen en de inkoopmarkt. In de volgende tabel een over
zicht van enkele eisen, van invloed op de positionering van het KOOP. 
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Tabel 7 Eisen en beperkingen aan KOOP 
Markt: 
(zie paragraaf 4.3 Concurrentiestrategie) 
levertijd 
leverbetrouwbaarheid 

marge (prijsniveau) 
voorspelbaarheid van de vraag 

Product: 
(zie paragraaf 4.5 Productkarakteristieken) 
specificiteit van het assortiment 
complexiteit 

Distributieproces: 

lnkoopmarkt: 
levertijd 
leverbetrouwbaarheid 
inkoopwaarde 
flexibiliteit 

zo snel mogelijk, i.v.m. versheid 
bloemist wil volgens afspraak ontvangen wat hij heeft besteld (complete bestel
ling op afgesproken levertijdstip) 
klokniveau, iets duurder wordt geaccepteerd 
Door assortimentskeuze beperking van de markt, echter het aanbod zal hoger zijn 
dan de vraag. Dit is geen probleem, omdat de kweker de 'overgebleven' produc
ten op de veiling kan aanvoeren. 

bloemen en planten zijn standaard, specifiek in aantallen en verpakkingen 
Nu nog diverse verpakkingswensen en eisen. Gestreefd wordt naar standaarden 

Door een beheerst en bestuurbaar proces is een korte doorlooptijd mogelijk. In 
combinatie met de uitbesteding van de fysieke distributie en materials handling, 
ontstaat zo flexibiliteit in de inzet van de middelen en levert EV A Flower Access 
een toegevoegde waarde in de sierteeltketen. 

kort, binnen raamcontracten 
hoog, ook op kwaliteitsgebied 
bewustzijn waar kosten gemaakt worden 
hoog: meerdere kwekers voeren zelfde (kwaliteit) producten. Bij geen afzet kan 
de kweker ook zijn producten op de veiling kwijt 

Door het Klantorder-Ontkoppelpunt zoveel mogelijk naar bet begin van de keten te verschuiven zijn dub

bele processlagen en lange wachttijden te elimineren. Hierdoor ontstaat een kortere doorlooptijd van snij
moment tot aan aflevermoment. 
Doordat vrijwel de gehele keten op klantwens werkt, kunnen bedrijfsprocessen op elkaar worden afge
stemd. Deze betere afstemming zorgt voor betrouwbare processen, met korte doorlooptijden, waardoor een 
korte levertijd gerealiseerd kan worden. 
Door op klantwens te werken is de detaillist er van verzekerd dat zijn bestelde producten ook daadwerke
lijk afgeleverd zullen worden en van hoge kwaliteit zijn . 

Eindproducten, 
wadit111 op transport 

~ - ... V oorspelling gestuurd 

Voorraad naar: 
•Flower Access 
•Veilklok 

Wachtel op 

•---in& 
Wachtelop 

transport 
Verdel111nur 

Ojnmazige disttibutie 

Klantorder gestuurd, in principe geen voorraad zonder klantnaam! 

Figuur 15 Positionering van het KOOP 

Wacht111op 
verkoop 

In de volgende paragraaf zal de verticale structurering ofwel de besturing van de Flower Access keten 
besproken worden. 
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6.3 Besturing van Flower Access (BJ 
De grondvorm vormt de basis voor de logistieke structuur. Dit is tevens het uitvoerend niveau. De verticale 
structurering geeft invulling aan de besturing van de processen op het uitvoerende niveau. En zal dus het 
besturingsconcept vormen. Voordat het besturingsconcept wordt besproken, eerst een korte uitleg over wat 
besturen eigenlijk is. 

Wat is besturen? 
De definitie volgens de literatuur: "Besturen is het plannen, doen uitvoeren en controleren van doelgerichte 
activiteiten" [NEVEM, 1989, Van Goor e.a. , 1994). 

Ook binnen de logistieke structuur worden plannende, uitvoerende en controlerende processen aangetrof
fen. Planning en uitvoering vormen een hi~rarchie, terwijl de controlerende processen in deze hi~rarchie 
zijn opgenomen in de vorm van regelkringen met prestatie-indicatoren {NEVEM, 1989]. 

In de logistieke structuur zijn de planningsprocessen verantwoordelijk voor het opstellen van de middel
lange- en korte termijn plannen. Ook verzorgen zij de levering van de benodigde grond- en hulpmaterialen. 
De relaties tussen alle bovengenoemde plannen vormen het besturingsconcept. 

De processen gericht op het 'doen uitvoeren' zijn verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de plan
nen, en vormen binnen de logistieke structuur de schakel tussen planning en de werkelijke uitvoering. 

ln hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op besturen met behulp van prestatie-indicatoren. 

6.3.1 Het besturingsconcept 
Uitgaande van de grondvorm en de positionering van het KOOP, zoals die in eerdere paragrafen is ge
schetst, is een besturingsconcept voor de fysieke distributie. Onderscheiden zijn diverse planningsniveaus 
en het uitvoerende niveau. 
Het besturingsconcept is een weergave van alle bedrijfsprocessen van EV A. Niet alle processen keren 
iedere dag terug. Het strategische planningsniveau staat in het concept bovenaan, terwijl het uitvoerende 
niveau (de eigenlijke grondvorm) onderaan in de figuur is weergeven. Om alle processen weer te geven is 
tevens de factuurstroom weergegeven. 
Het besturingsconcept zoals dat in dit rapport is afgedrukt is inmiddels de blauwdruk geworden, waarbin
nen EVA het inkoopconcept 'Flower Access' organiseert. Voor betere leesbaarheid is het besturingscon
cept in bijlage 7. 
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Figuur 16 Besturingsconcept EV A-Flower Access 

Elk van de onderdelen nu nader besproken: 

-· --- ·-· ---

In dit schema is een aantal partners, afdelingen en processen weergegeven. De verschillende processen, die 
in figuur 16 staan weergegeven worden hieronder inhoudelijk gespecificeerd. 

Het assortimentsbeleid (vanuit EV A-beleidsplan) 
In dit plan dat voor de lange termijn geldt, worden zaken omschreven als: hoe moet het assortiment er in de 
komende jaren uitzien, hoe moet het veranderen, we Ike kwaliteitsniveaus moeten bereikt worden, etc. 

Inventarisatie 
De telers maken hun teeltplannen voor de komende tijd bekend. Het betreft het gevoerde assortiment, hoe
veelheden en kwaliteit. 

Verkoopprognoses 
Op basis van de verkoopanalyse en marktonderzoeken, worden er schattingen en voorspellingen gedaan 
voor de afzetmogelijkheden (evt. per geografisch gebied en per product). 

Verkoopanalyse 
Op basis van historische verkoopgegevens kunnen verkopen geanalyseerd worden per product, regio, han
delaar. Verkoopanalyse gaat uit van een soort ' logboek' van verkopen. 

Assortimentsplan 
Op basis van het assortimentsbeleid, de aanbods- en verkoopprognoses wordt een assortiment samenge
steld voor de komende middellange termijn. Hierin staat welke producten (cultivars), wanneer door Flo
werAcces in het assortiment zijn opgenomen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van Marketing. 
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Raamcontracten 
Nu het assortiment en de afzet voor de lange terrnijn bekend zijn, worden er met alle betrokken partijen 
(kwekers, handelaren, transporteurs, ompakkers, etc.) raamcontracten afgesloten. Deze contracten leggen 
alle capaciteiten binnen bepaalde bandbreedten vast die op terrnijn afgeroepen kunnen worden (aantallen 
cultivars van kwaliteit, beschikbare ruimten in distributiecentra, beschikbare transportcapaciteiten). Raam
contracten bij transporteurs K-H worden gestuurd vanuit de kwekers ofvanuit Sourcing van EV A. De 
verantwoording voor deze raamcontracten ligt in principe bij de kweker, VBA / EV A verzorgt de admini
stratieve handelingen. Raamcontracten bij transporteurs H-D kunnen worden gestuurd vanuit de handelaren 
of vanuit Sourcing van EV A. EV A-Sourcing blijft verantwoordelijk voor de structuur van de raamcon
tracten, operationele invulling kan in sommige gevallen worden gedaan door resp. kwekers of handelaren. 

Aanbodsplanning 
Kwekers geven te verhandelen producten in (rollende planning voor een week, ingegeven per dag), welke 
moeten voldoen aan de in het raamcontract afgesproken voorwaarden. Verrneld zijn onder andere hoeveel
heid, kwaliteit en verpakkingsgegevens per product. 

Weekprognose 
Marketing ontvangt korte terrnijn signalen vanuit de markt (zowel aanbieder als afnemer) en maakt daar
van een weekprognose. Vanuit deze weekprognose is het mogelijk om met kwekers en logistieke dienst
verleners te overleggen of de aangeboden capaciteit afte stemmen. 

Weekplannen 
Handelaren, exporteurs, transporteurs en derden krijgen elk weekplannen van EV A op basis waarvan zij 
zelfhun eigen weekplanning kunnen maken, rekening houdend met de eisen van EVA voor die week. Ook 
zullen zij hier moeten voldoen aan de in het raamcontract afgesproken voorwaarden. 

Bestellijsten 
Vanuit de aanbodslijsten worden aanbodsgegevens naar de bloemisten geleverd. Dit moet een aanbodslijst 
zijn, afgestemd op het verwachte bestelgedrag van de bloemist en met het actuele aanbod van de kwekers, 
maar met de mogelijkheid voor de detaillist om in het gehele EVA-assortiment te bestellen. Hier bij valt te 
denken aan een dynamisch samengesteld forrnulier. 

Verkoop/Orderacceptatie 
Als een order geplaatst is, wordt compleetheid van ordergegevens en klantgegevens gecontroleerd. Tevens 
worden de aangeboden hoeveelheden aangepast en gaat een orderbevestiging naar de bloemist. De ingege
ven orders gaan een soort vergaarbak in en hieruit worden relevante gegevens naar de kwekers, transpor
teurs en handelaars gedistribueerd. 

Crediteuren-check 
Een zeer belangrijk onderdeel van het accepteren van een order is de crediteuren-check. Belangrijk is te 
weten of de bewuste detaillist wel aan zijn betalingsverplichting kan voldoen en of hij kredietwaardig is. 

Goederenstroombeheersing 
Na de orderacceptatie worden de binnengekomen orders toegewezen aan de kwekers (voor wat betreft de 
producten) en de Iogistieke dienstverleners (voor wat betreft de logistieke uitvoering, fysieke distributie en 
materials handling), dit is het order-release gedeelte. Athankelijk van de situatie kan EV A de transporteurs 
aansturen of de bloemist / handelaar. Hiervoor zijn verschillende scenario' s denkbaar, die in het proces
schema zijn weergegeven met A, B, C en D. Tevens komen hier de resultaten van de dienstverleners en 
kwekers binnen, waardoor Tracking & Tracing en performance-meting mogelijk worden. 

Afroeporders 
De kwekers krijgen de orders binnen en moeten er voor zorgen dat de bloemen daadwerkelijk gesneden 
worden, een label krijgen en klaargemaakt worden voor transport. Ook hier zijn twee scenario' s denkbaar, 
namelijk een scenario waar de kweker de order per klant gereed maakt, en een scenario waar de kweker 
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zijn geconsolideerde orders in bulk naar de handelaren stuurt, en zij die klantspecifiek maken. E.e.a. heeft 
te maken met de keuze van plaatsing van het KOOP (Klant Order Ontkoppel Punt). 

Signaal tot aansturen transport K-H 
De logistieke dienstverleners krijgen vanuit Order-Release de opdracht tot transport van de aanvoer. Dit 
signaal kan worden afgegeven door Order-Release zelf (scenario A) of door de kweker (scenario 8), maar 
Order-Release blijft verantwoordelijk. Voortgang en resultaten worden doorgegeven aan performance
meting en Tracking & Tracing. 

Flower Access order informatie 
Order-Release geeft een order vrij aan de handelaar, zodat de processen daar in gang kunnen worden gezet. 
Feitelijk is dit niets anders dan ti.et transporteren van de ordergegevens voor de korte termijn naar de han
delaars. Athankelijk van de keuze van de plaatsing van het KOOP (zie afroeporders) moet de handelaar 
hier de bulk splitsen in klantspecifieke orders of de klantspecifieke orders verdelen naar regio. 

Signaal tot aansturen transport H-D 
De logistieke dienstverleners krijgen vanuit Order-Release de opdracht tot transport van orders naar de 
detaillisten. Dit signaal kan worden afgegeven door Order-Release zelf (scenario C) of door de handelaar 
(scenario D), maar Order-Release blijft verantwoordelijk. Voortgang en resultaten worden doorgegeven 
aan performance-meting en Tracking & Tracing. 

Merk op dat de manier van besturen een zogenaamde 'pull'-besturing is. De consument trekt als het ware 
de producten naar zich toe. Dit in tegenstelling tot het huidige veilproces, wat een duidelijke vorm van 
'push'-besturing is. De kweker duwt zijn product de markt in. 

6.4 Organisatie (OJ 
Nu de manier van besturing bekend is, moeten taken en verantwoordelijkheden aan afdelingen worden 
toegewezen. De verdeling van de functies en de co0rdinatie daartussen moet een optimale realisatie van de 
doelstellingen mogelijk maken. 

Het EVA-bedrijf is een zogenaamde 'virtuele-ondememing'. In het kort betekent dat, dat zij als het ware 
onzichtbaar is. Onzichtbaar voor het uitvoerende niveau. EV A regisseert de Flower Access-keten. Met 
behulp van modeme communicatie- en IT-middelen worden bestellingen door detaillisten ingebracht. Van
uit deze data worden de andere schakels in de keten gernformeerd en aangestuurd. 
De EV A-organisatie ziet er als volgt uit: 

Marketing 

Figuur 17 Organogram EV A 
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De verantwoordelijkheden voor de bedrijfsprocessen zijn bepaald aan de hand van een methode, zoals die 
beschreven staat in het logistieke besturingsconcept van Akzo Coatings BV [Lansbergen, c. 1992]. Door het 
verdelen van de verantwoordelijkheden wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

• Aan wie zijn de verantwoordelijkheden toegekend? 

• Hoe zijn de processen I taken verdeeld over de verschillende afdelingen 
• Betreft het een uitvoerende taak of is men verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Om de hoeveelheid en de aard van de afstemmingsactiviteiten tussen de afdelingen te beperken en niet te 
complex te maken, is gekozen om de co5rdinatie van de logistieke en aanverwante processen in een afde
ling onder te brengen. De verantwoordelijke afdeling binnen EV A is 'Operations & Logistics'. De belang
rijkste afwegingen hierbij zijn geweest: 

• De complexe aansturing binnen een afdeling houden 

• Binnen deze afdeling is expertise aanwezig en wordt ervaring opgebouwd 

• Eenduidige verantwoordelijkheid en aanspreekpunt binnen de organisatie 

De bedrijfsprocessen uit het besturingsconcept zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen van 
EV A en de partners. 

Tabel 8 Verantwoordelijkheden in Flower Access [Kleingeld, M. 1997] 

;;, ' ,,. 
"' 

Kweker EVA Handelaar Oomerkinaen 
Mart<etina SOu~.rn sales order Mat. Release 

EVA·beleidsolan V V/\J V D.m.v. oartnerowir1ea 
Assortlmentsbeleid V/\J 
Assortimantso&an V/\J 
lnventartsatie u V 
Verttonnana- V/\J 
Verkooooroanose V/\J V 

Raamcontraden kweker V/\J 
Raamcontracten transnnrt K-H CAl V/\J 
Raamcontracten transoort K-H CB) V"/\J V Raamcontrad oooesteld door vellina 
Raamcontraden handelaar V/\J 
Raamcontracten transoort H-D !Cl V/\J 
Raamcontntcten transoort H-D (D) V V"/\J 

WeekDrDOnose V/\J 
Aanbodsolannina u V 
WeekPtannen V/\J 

Bestelllislen V V"/\J 
Verkooo/orderacceotaUe V V"/\J 
Credlleurencheck u V 

Goederenstroombeheerstna V/\J 
Afroeoorders V u 
sianaal tot aansturen transoort K-H CA> V/\J 
Sianaal tot ■ansturen transoort K-H CBl V"/\J V 
~naal tot aansturen handelaar V/\J 
Sianaal tot 11nsturen transoort H-0 (Cl V/\J 
Sianaal tot aansturen transoort H-0 CDl V V"/\J 

~. , , - • > ,. ...... - . , ,;•·: ;, .,J .... 

Fvsiek proces kweker V/\J 
Transnnn K-H Tr■nsoorteur zetf V/U 
Fvsiek oroces handelaar V/\J 
Transoor1 H-0 Transoorteur zetf VIU 

Faduur Kweker - EVA V/\J VBA I EVA huidioe slluatie 
Faduur tr1nsPOrteur (K-Hl - EVA V/\J V8A / EVA huidioe sltuatie 
Faduur EVA-Handela1r V/\J OD basis van ECHTE orders 
Faduur transDOr1eur (H-0) - EVA V/\J OD basis van ECHTE orders 
Faduur H1ndelaar- Oetallist V/\J OD basis van ECHTE orders 

V=Verantwoordeliik 
U:zUitvoerend 
v-=ver1ntwoordeliik binnen ra1mwer1( 
U'"=Uitvoerencl binnen ra1mwerk 

Doordat de afdeling Operaties en Logistiek zowel verantwoordelijk is voor sourcing, sales order manage
ment en release (de aansturing van de fysieke goederenstroom) is een optimale afstemming tussen deze 
functies mogelijk. De logistiek is een gerntegreerd onderdeel, waardoor een effectieve besturing mogelijk 
is. 
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6.5 lnformatie (I) 
In de keten is op verschillende plaatsen behoefte aan (logistieke-) informatie: 

• De kweker heeft informatie betreffende de te leveren order nodig [welke hoeveelheden, in welke bos
samenstelling, in welke verpakking, atlevergegevens]. 

• De handelaar heeft informatie voor de verdeling naar klanten nodig [klantordergegevens, gegevens 
betreffende de aanvoer van de kweker]. 

• De transporteur heeft gegevens betreffende de lading nodig [volume, gewicht, laadgegevens, afstand 
naar klanten, adres van klanten, losgegevens]. 

• Nadat een bloemist een order heeft geplaatst wil hij graag weten wanneer de producten worden afgele
verd. 

Alie schakels zullen ook gegevens terug leveren aan EV A Flower Access. Op basis hiervan kan Flower 
Access de prestaties van de keten en de diverse schakels daarin monitoren. Ook zal het mogelijk zijn om 
per geleverde orderregel, de bijbehorende kweker, handelaar en transporteur te zoeken. 
Het gebruik van lnformatie Technologie is dus cruciaal voor EV A! Cruciaal om zowel de regie over de 
logistieke keten te kunnen voeren, als te kunnen sturen op de juiste managementinformatie. 
IT binnen EV A heeft zelfs een bredere scope, dan alleen de regie en sturing van de logistieke keten. EV A 
staat voor een inkoopconcept voor de detaillist. Oat houdt in dat EV A tevens zorg draagt voor financii!le 
transacties en zorgt voor verspreiding van relevante marketinggegevens. Daamaast zijn zaken zoals bestel
historie en zoeken naar nieuw aanbod van belang voor het welslagen van het inkoopconcept dat aan de 
detaillist wordt aangeboden. 

In hoofdstuk 8 zullen de benodigde gegevens voor de aansturing van de fysieke distributie geYdentificeerd 
worden. Op basis van deze gegevens worden de software systemen gebouwd. 
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7. besturing met behulp van prestatie-indicatoren 
In paragraaf 6.3 is de besturing van de Flower Access keten besproken. Besturen werd daar gedefinieerd 
als het plannen, doen uitvoeren en controleren van doelgerichte activiteiten. Over het plannen en de uit te 
voeren processen is reeds gesproken. Over de besturing van de uit te voeren processen wordt in dit hoofd
stuk uitvoeriger ingegaan. 

Aanbevolen wordt om een aantal prestatie-indicatoren te defini~ren en aan de hand hiervan periodiek te 
rapporteren omtrent de logistieke prestaties. Daarmee wordt het mogelijk om de betrokken partners over 
hun logistieke prestaties verantwoording te laten afleggen. Een systeem van prestatie-indicatoren is nodig 
om door de gehele keten heen besefte cre~ren voor de logistieke consequenties van beslissingen en activi
teiten. 

Voordat de prestatie-indicatoren in paragraaf7.5 worden besproken, eerst een introductie van het principe: 
de regelkring. 

7. 1 lntroductie in rege/kringen 
ln een regelkring zijn naast het primaire proces van een ondememing, een vergelijkingsorgaan en een re
gelorgaan te onderkennen. Zie figuur 18. Het vergelijkingsorgaan relateert de meetresultaten aan een norm. 
In het geval van een afwijking grijpt het regelorgaan in. 

Norm Regelaar 

Meetorgaan 

Figuur 18 Voorwaarts-koppeling {bron: NEVEM, /989) 

Corrigerend
orgaan 

Een ingreep voorafheet een voorwaartse koppeling (feed forward), en een ingreep achterafstaat bekend als 
een terug of achterwaartse koppeling (feed back). Zie figuur I 8 en figuur 19. 

Corrigerend
orgaan 

Regelaar 

Figuur 19 Achterwaarts-koppeling {bron: NEVEM, /989) 

Nomi 

Regelkringen monitoren dus de input en / of output van het proces. Tevens zorgen zij ervoor dat de proces
sen op de juiste wijze (blijven) verlopen. Door de gegevens van de regelkring historisch te verzamelen, is 
het mogelijk om het verloop in de tijd te waamemen. Zo wordt het proces meer inzichtelijk gemaakt. ln
zicht in oorzaken en gevolgen van die oorzaken zijn vaak niet aanwezig. 
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In een regelkring zijn altijd de volgende elementen te onderscheiden: 

• Het proces (dat gemeten wordt) 
• Het meetorgaan ( de meting) 
• De regelaar (wel ofniet ingrijpen) 
• De norm (wat is de optimale waarde) 
• Het corrigerende orgaan ( de ingreep) 
Deze organen zijn niet altijd gescheiden personen. Vaak is een persoon ofafdeling verantwoordelijk voor 
een ofmeerdere regelkring(en). Vergelijk autorijden: iemand rijdt op een rechte weg. Hij observeert een 
bocht (meetorgaan). Hij wil op de weg blijven (norm) bedenkt een ingreep (de regelaar). De persoon be
sluit aan het stuur te draaien (het corrigerende orgaan). 

7. 2 Prestatie-indicatoren en regelkringen 
Ook een distributiekanaal is te beschouwen als een aaneenschakeling van een aantal regelkringen (sys
teembenadering, In 't Veld (1988)). Elke schakel op zich, kan beschouwd worden als een black-box, met 
een input en een output. Door deze in- en output te meten is het mogelijk om via een regelkring het proces
verloop te meten en gegevens te verzamelen. Tevens kan er actie worden ondemomen als de gewenste 
output niet aan de verwachtingen voldoet. 

In de logistiek is op basis van de regelkring het principe van de prestatie-indicatoren ontwikkeld. In elke 
organisatie behoren prestatie-indicatoren een vast onderdeel te vormen van het logistieke besturingsproces. 

Hoe werkt het? Het principe van een regelkring voor de beheersing van een (logistiek) proces kan worden 
beschreven in een aantal achtereenvolgens te doorlopen stappen: 
I . De beschrijving van het proces. Zowel de beschrijving van de werking van het proces waarop de re

gelkring betrekking heeft als het afbakenen van de systeemgrenzen van de regelkring behoort tot deze 
fase. 

2. Het verzamelen van gegevens. Dit betreft het verrichten van metingen en het registreren van de pro
cesgegevens. Voor het verzamelen zijn duidelijke registratieprocedures en hulpmiddelen nodig. 

3. Het verwerken tot prestatie-indicatoren. De meetresultaten worden omgezet in bruikbare informatie. 
De bereikte resultaten moeten aan duidelijke normen gerelateerd kunnen worden. 

4. Het beoordelen van de prestaties. Een vergelijking van de werkelijke waarde van de prestatie-indicator 
met de geplande of gewenste waarde daarvan. 

5. Het analyseren van eventuele afwijkingen. Voor het stellen van een diagnose moet men besluiten om 
al dan niet in te grijpen. Oat betekent dat er gegevens moeten zijn over de kosten van een ingreep en 
over de te verwachten resultaten van die ingreep. 

In figuur 20 staan de genoemde stappen nog eens weergegeven. 

Correctie Prestatie-indicatoren 

Diagnose Nee 

Geen ingreep 

Figuur 20 Beheersing door middel van prestatie-indicatoren [bron: NEVEM, 1989} 
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Prestatie-indicatoren kunnen op drie manieren bijdragen tot het realiseren van de Flower Access formule : 
I. De prestatie-indicator is een beoordeling van en kennismaking met de geleverde prestatie 
2. De prestatie-indicator vormt het uitgangspunt voor de diagnose van problemen 
3. De prestatie-indicator traceert in het proces de oorzaak en de plaats van de afwijkingen tussen norm en 

werkelijkheid. 

Bij toepassing van prestatie-indicatoren dient men te beschikken over normen waaraan de geleverde pres
tatie gerelateerd wordt. Normen kunnen op verschillende manieren tot stand komen: 

• door het management, bijvoorbeeld in de vorm van taakstellende budgetten 

• door experts, te bepalen via metingen, studies en ervaringen 

• door berekeningen uit tijdreeksen 

• op grond van historie 

• op grond van bedrijfsvergelijkingen 

Prestatie-indicatoren vormen dus een belangrijk onderdeel van het proces om de Flower Access formule 
(en de daaruit volgende logistieke beloften) te realiseren en zijn prestatie-indicatoren een belangrijke maat
staf om de kwaliteit van het distributie-proces te registreren. 

7.3 Prestatie-indicatoren in de distributie 
In de distributie is de toepassing van prestatie-indicatoren reeds langere tijd bekend. Om de gehele fysieke 
distributie te beheersen moeten de resultaten van alle beslissingen en activiteiten op het gebied van de 
fysieke distributie uiteindelijk worden gemeten in de vorm van een of andere prestatiemaatstaf of prestatie
indicator. 

De prestatie-indicatoren in de distributie moeten aan een aantal eisen kunnen voldoen: 
• De prestatie-indicatoren moeten een herkenbare samenhang hebben met het commercit!le en het fysie

ke-distributieproces tussen kweker en retailer 
• De prestatie-indicatoren moeten zowel in fysieke grootheden als in financit!le grootheden kunnen wor

den uitgedrukt 
• De prestatie-indicatoren moeten gebruikt kunnen worden om kosten zichtbaar te maken en investe

ringsbeslissingen te onderbouwen. 

7.3.1 Vier niveaus van prestatie-indicatoren 
In distributieketens kunnen vier niveaus van prestatie-indicatoren onderscheiden worden: 

Prestatiemeting van schakel tot schakel: hoe functioneert een totale schakel in de distributieketen. Hierbij 
gaat het bij EV A dus om prestatiemaatstaven die betrekking hebben op de output van de kweker, handelaar 
en transporteur. De beslissingen omtrent de normen voor deze prestatie-indicatoren worden op strategisch 
niveau genomen. 

Prestatiemeting per afdeling per schakel: hoe functioneert een afdeling binnen elke schakel in een distribu
tieketen? Hierbij gaat het erom hoe een bepaalde afdeling presteert ten opzichte van een andere afdeling. 

Prestatiemeting per subsysteem per afdeling: hoe functioneert het subsysteem binnen elke afdeling binnen 
een bepaalde schakel in een distributieketen? 

Prestatiemeting per activiteit: hoe functioneert elke activiteit binnen een subsysteem binnen elke afdeling 
per schakel in de distributieketen? 

In figuur 21 wordt de relatie weergegeven die tussen de vier niveaus bestaat. 
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Figuur 21 Relatie tussen de verschillende niveaus van prestatie-indicatoren [Jansen, G.A.M 1997} 

De prestatie-indicatoren die op het hoogste niveau liggen vormen een voorwaarde voor alle prestatie
indicatoren op onderliggende niveaus. De prestatie-indicatoren op lager gelegen niveaus dienen dus in lijn 
te liggen met de "hogere" prestatie-indicatoren om een consistent beleid te bereiken. Door prestatie
indicatoren onder te brengen onder de vier bovengenoemde niveaus heeft men beter overzicht over de 
consistentie van het beleid en welke prestatie-indicatoren nu precies voorwaarden voor andere vormen. 

7.4 Ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor Flower Access 
Zoals eerder gezegd, EV A Flower Access regisseert de fysieke distributie van bloemen en planten door de 
gehele sierteeltketen. EV A stuurt dus de verschillende schakels aan en laat ze optimaal samenwerken. 
EVA-Flower Access is ge'interesseerd in de prestaties van alle partners en of de beoogde resultaten over de 
gehele keten behaald worden. 

In principe zijn er twee benaderingen mogelijk om prestatie-indicatoren tot een gei'ntegreerd onderdeel van 
de bedrijfsvoering. Een top-down benadering, waarin management het systeem aan de uitvoerenden oplegt, 
en de bottom-up benadering, waarin een werkgroep van uitvoerende en leidinggevenden met elkaar zorg 
draagt voor de ontwikkeling en implementatie van het systeem. 

Gedurende het afstudeeronderzoek, was het niet mogelijk om een werkgroep van uitvoerenden op te rich
ten. Dit kwam met name door de gevoeligheid van het project en het nog niet bekend zijn van alle deelne
mende partners. Dit hoofdstuk en het geschetste systeem van prestatie-indicatoren beoogt een eerste ken
nismaking te zijn met prestatie-indicatoren in de sierteeltketen. Het gebruik van prestatie-indicatoren door 
de sierteeltketen heen is tot nu toe onbekend. Aanbevolen wordt om zo snel mogelijk de ontwikkeling van 
een systeem van prestatie-indicatoren te starten in samenwerking met een werkgroep van betrokken part
ners. Door middel van de werkgroep wordt commitment en draagvlak bij de betrokkenen gekweekt. De 
aanpak zoals die in deze paragraaf is gegeven, kan voor deze werkgroep een handleiding zijn. 

7.4.1 Aanpak, om te komen tot prestatie-indicatoren voor EVA Flower Access 
In deze paragraaf zal, in een viertal stappen, de uitgangspunten geconcretiseerd worden voor het opstellen 
van een samenhangend systeem van prestatie-indicatoren [NEVEM, 1989]. 

De volgende stappen zullen behandeld worden: 

Stap I: Vastste/len verantwoordelijkheidsgebieden enfuncties 
De centrale vraag die in deze stap wordt gesteld is: Welke functies worden uitgevoerd in weik verantwoor
delijkheidsgebied? 
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Slap 2: Vaslleggen organisalieslrucluur 
In deze stap wordt vastgelegd hoe de functies zijn verdeeld over de afdelingen en personen. Tevens wordt 
vastgelegd hoe de rapportagelijnen lopen en op welke niveaus in de organisatie moet worden gerappor
teerd. 

Slap 3: Vast/eggen doelslellingen en afge/eiden 
Welke logistieke doelstellingen en afgeleide doelstellingen moeten worden gemeten? 

Stap 4: Vaslleggen principemeting per doelslelling 
Vastleggen welke prestatie-indicatoren worden gebruikt om de prestatie ten opzichte van de gedefinieerde 
doelstellingen vast te leggen. Het is noodzakelijk dat alle prestatie-indicatoren zoveel mogelijk zijn geba
seerd op dezelfde principemeting. Op deze manier wordt eenduidigheid en inzichtelijkheid gerealiseerd. 

Vastleggen functies - Activiteiten waarover 
en actlviteiten gerapporteerd moet warden 

+ Vaslleggen organisatie- - Aan wle en op wefke niveaus structuur in verantwoordelijk- moet gerapporteerd warden heidsgebied 

+ Vastleggen logistieke - Over welke dOelstelllngen dOelstellingen en dOelstel- - moet gerapporteerd worden lingen Y00I' de stuurmiddelen 

+ 
Vastleggen princ:ipemeling Met welke prestalie-indicatoren 

per doefstelling - moet gerapporteerd warden 

Figuur 22 Ontwikkelen van prestatie-indicatoren [NEVEM, 1989] 

7.4.2 Stap 1 en 2: Vastleggen functies, activiteiten en verantwoordelijkheden 
In hoofdstuk 6 is reeds vastgelegd welke processen in de Flower Access keten plaatsvinden en hoe de be
sturing en organisatie er uitzien. 

EVA Flower Access faciliteert en initieert samenwerking in de sierteeltketen. Zij zal zelfniet de verplaat
sing of verandering van bloemen en planten verzorgen. Het sterke marketingconcept in combinatie met 
een uitstekend IT-systeem en excellente partners maakt het mogelijk om een betere kwaliteit bloemen en 
planten bij de detaillisten in Europa afte leveren. 
EV A is geinteresseerd in de prestaties van de diverse schakels in de sierteeltketen. Zij regisseert de keten 
en wit graag weten of elke schakel goed presteert, zodat de beoogde resultaten behaald (blijven) worden. 
De prestatie-indicatoren waarin EV A Flower Access geYnteresseerd is, zijn volgens de indeling uit para
graaf 7 .3.1, van het hoogste niveau: 'Van schakel tot schakel'. 

De prestatie-indicatoren worden gerapporteerd aan de afdeling Operaties en Logistiek. Zij zijn verantwoor
delijk voor alle (dagelijkse) processen in de keten en voor de raamcontracten die met de partners worden 
afgesloten. De afdeling Operaties en Logistiek is als het ware het raakvlak tussen het 'virtuele' EVA
bedrijf en de uitvoerende bedrijven. In de paragraven 6.3 en 6.4 staan het besturingsconcept en de verde
ling van de verantwoordelijkheden per afdeling genoemd. 

Om de fysieke goederen daadwerkelijk bij de detaillisten afte leveren, moeten er diverse handelingen aan 
de planten en bloemen worden verricht. In bijlage 6 staan alle processen voor de gehele keten weergege
ven. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk handelingen bij de kweker worden gedaan. Er kan onderscheid 
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gemaakt worden naar processen bij de kweker, het transport naar de veiling, handelingen op de veiling, de 
handelaar / exporteur en de distributie naar de detaillisten (inclusief een transitopunt). 

7.4.3 Stap 3: Vastleggen doelstellingen 
In paragraaf 5.6 is een uitspraak gedaan over de logistieke doelstelling van EVA. In deze paragraafworden 
de doelstellingen gedefinieerd en gekwantificeerd. Het betreft de volgende logistieke doelstellingen: lever
tijd, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid. 

Levertiid: 
De aflevertijd is de tijd die verstrijkt tussen de ontvangst van de klantorder tot en met het tijdstip van afle
veren in de winkel. 
Een bestelling door de detaillist geplaatst voor I 0:00 uur, wordt de volgende dag afgeleverd in plaatsen 
dichterbij dan 500 kilometer van Aalsmeer. 

Houdbaarheid: 
Vanuit de doelstelling blijkt dat de lengte van het vaasleven leidend is voor de logistiek. De houdbaarheid 
van een product wordt verdeeld in twee deien: de doorlooptijd tot aan de consument, en het vaasleven bij 
de consument thuis. Om het vaasleven bij de consument thuis te verlengen, zal de doorlooptijd moeten 
worden verkort of de houdbaarheid worden verlengd. 
De houdbaarheid van de producten kan verlengd worden door een product van betere kwaliteit in te kopen. 
Hiertoe worden simulaties in het testcentrum van de Bloemenveiling Aalsmeer gehouden. 

Doorlooptiid: 
De doorlooptijd wordt verkort door dubbelslagen te elimineren en de processen beter op elkaar te laten 
aansluiten. Dit zijn operationele zaken die dagelijks door derden worden uitgevoerd. Deze dienen gemeten 
te worden. Daarnaast heeft conditionering van de producten tijdens het transport ook invloed op de houd
baarheid. Temperatuur en droog of op water dienen afgestemd te zijn op de producten. 

Omdat Flower Access geen invloed kan uitoefenen op de verkooptijd bij de detaillist, is de doorlooptijd 
van de gehele keten de tijdsduur vanaf snijmoment tot en met levering in de winkel. EV A garandeert dat de 
bestelde producten direct na de oogst worden verzonden. De producten zijn dus gegarandeerd vers. 

Leverbetrouwbaarheid: 
De leverbetrouwbaarheid kan worden gesplitst in twee aspecten. Het eerste aspect betreft het afleveren op 
vooraf afgesproken levertijdstip en het tweede aspect betreft de compleetheid van de bestelling. 
Een vast levertijdstip wordt niet afgegeven. EV A levert de dag na uiterlijk bestelmoment af. EV A garan
deert we!, dat de bestelling compleet geleverd zal worden. 

Dit heeft de volgende consequenties voor EV A: 
• Om korte doorlooptijd te realiseren moeten de kwekers rondom Aalsmeer gesitueerd zijn 

• Het aantal transporteurs aan de aanvoerzijde moet voldoende zijn om op tijd te leveren. Deze keuze 
hangt erg van de situatie van de kwekers af 

• Het aantal transporteurs aan de afvoerzijde zal minimaal moeten zijn om communicatielijnen eenvou
dig te houden. Echter de capaciteit moet voldoende zijn om de afleveringen de volgende dag te realise
ren. 

• De betrouwbaarheid van de gegevens ter beschikking voor EV A en haar partners zal zeer hoog moeten 
zijn 

• Ter voorbereiding dienen de voorspellingen nauwkeurig te zijn, zowel op aantallen, als op soorten. De 
korte termijnplanning dient nauwkeuriger te zijn dan de lange termijnplanning 

• Doorlooptijden in de schakels: de schakels zullen geholpen en gemotiveerd dienen te worden, zodat zij 
betrouwbaar op tijd en in aantal presteren. 
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7.4.4 Stap 4 Vastleggen principemetingen per doelstelling 
In deze stap wordt bepaald welke eenheid de doelstellingen het beste weergeeft en hoe de basis van de 
prestatie-indicatoren eruit ziet. 

Levertijden worden in principe volgens de volgende format berekend: 

Tijdstip van gereed -/- Tijdstip van plaatsen order 

In Flower Access wordt deze berekening op verschillende niveaus uitgevoerd: 

• per orderregel (wat is de levertijd van de bestelling geweest?) 

• per schakel (wat is de levertijd van een schakel) 
De basis van deze indicator is de afroepdatum 

Doorlooptijden worden in principe volgens de volgende format berekend: 

Tijdstip van gereed -/- Tijdstip van begin activiteit 

In Flower Access wordt deze berekening op verschillende niveaus uitgevoerd: 

• per orderregel (wat is de versheid van het product?) 

• per schakel (hoeveel tijd is de betreffende schakel bezig?) 

Leverbetrouwbaarheid: leverdatum wordt in principe volgens de volgende format berekend: 

(# Orderregels te laat / Totaal # orderregels) * 100% 

In Flower Access wordt deze berekening op verschillende niveaus uitgevoerd: 

• per orderregel (ontvangt de detaillist de orders op de afgesproken datum?) 

• per schakel (levert de schakel de producten op afgesproken tijdstip af?) 
De basis van deze indicator is de laatste wederzijds overeengekomen leverdatum / -tijd 

Leverbetrouwbaarheid: compleetheid wordt in principe volgens de volgende format berekend: 

(# Orderregels niet compleet / Totaal # orderregels) * 100% 

In Flower Access wordt deze berekening op verschillende niveaus uitgevoerd: 

• per orderregel (ontvangt de detaillist complete orderregels?) 

• per schakel (levert de schakel complete bestellingen?) 
De basis van deze indicator zijn de bestellingen en afroepen 

Door alle gegevens per orderregel te registreren, is het mogelijk om op alle niveaus berekeningen uit te 
voeren. Per orderregel kunnen de indicatoren berekend worden, vervolgens kunnen deze gecurnuleerd 
worden per order. Tevens kunnen de indicatoren berekend worden per schakel en over de gehele keten. 

7.5 Prestatie-indicatoren voor Flower Access 
Vanuit vele voorbeelden uit de literatuur en enkele gevoerde gesprekken zijn ideet!n ontstaan welke presta
tie-indicatoren gemeten zouden kunnen / moeten worden in de Flower Access keten. 
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In bijlage 8 is een long-list met mogelijke prestatie-indicatoren voor EVA afgedrukt. De prestatie
indicatoren zijn onderverdeeld in de volgende categorie!!n: 

• Prestatie-indicatoren over de schakel Sourcing. 

• Prestatie-indicatoren over de schakel Materials Handling 

• Prestatie-indicatoren over de schakel Distributie 
In die bijlage is een opsomming gegeven van prestatie-indicatoren op een breder vlak dan alleen de logis
tiek. Deze kunnen in de toekomst interessant voor EV A zijn. Met name voor de informatievoorziening en 
het management van EV A zijn deze indicatoren van belang, waardoor zij in een oogopslag kunnen zien 
hoe Flower Access presteert. 

De meest belangrijke prestatie-indicator voor de Flower Access-keten is de leverbetrouwbaarheid. Het 
eerste dat een detaillist zal opmerken, is dat de bestelling te laat, ofniet compleet is afgeleverd. Het is van 
belang dat EV A deze prestaties goed registreert. Op de tweede plaats komen de prestaties met betrekking 
tot de levertijd en doorlooptijd. 
EVA wit graag haar partners stimuleren tot het leveren van goede prestaties. Per schakel dient dus gemeten 
en gerapporteerd te worden hoe deze presteert in de gehele keten, met betrekking op de leverbetrouwbaar
heid. Zodra EV A signaleert dat een bepaalde indicator een aantal keer achtereen niet aan de norm voldoet, 
gaat zij de oorzaken opsporen. Om dit te vergemakkelijken dienen de levertijden en doorlooptijden door de 
afzonderlijke schakels zelf gemeten te worden. 

In de volgende paragraven wordt per schakel aangegeven welke prestatie-indicatoren berekend zullen wor
den en door wie en waar deze metingen worden verricht. 

7.5.1 Sourcing 
Sourcing betreft in deze paragraaf de logistieke activiteiten in de schakels kweker, aanvoerende transpor
teur en veiling (afleveren in de box). De overige activiteiten betreffende de selectie en kwaliteitsborging 
van producten, kwekers en dienstverleners vallen buiten de scope van deze paragraaf. 
De genoemde indicatoren en metingen, zoals die hier genoemd worden gelden voor de uiteindelijke Flower 
Access situatie. ln de testmarkt zullen enkele (logistieke) zaken anders geregeld worden. Hierdoor kunnen 
niet alle indicatoren op deze wijze worden gemeten. Zie ook hoofdstuk 10. 

Prestatie-indicatoren: 

• Op tijd gereed 
• Compleetheid van geleverde order 

Metingen: 

• Transporteur noteert datum en tijdstip waarop hij de lading ophaalt. lndien de producten niet gereed 
staan meldt hij dit direct 

• Transporteur noteert ook het aflevertijdstip 
• Boxpersoneel noteert aankomsttijdstip in box en de compleetheid van de levering op regelniveau (aan 

de hand van leveringslijst). Bij te late afleveringen ofniet complete leveringen wordt dit direct ge
meld. 

De uitzonderingen worden gemeld en bij EV A geregistreerd. Door de aankomsttijdstippen te registreren, 
kunnen in een later stadium levertijden en doorlooptijden worden berekend. 
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7.5.2 Materials Handling 
Materials Handling betreft het combineren van alle stromen van kwekers tot zendingen naar detaillisten. 

Preslalie-indicaloren: 

• Op tijd gereed 
• Compleet bij verzenden (meten door boxpersoneel, a.d.h.v. orderlijsten) 

Melingen: 

• Transporteur (distributie) noteert datum en tijdstip waarop hij de lading ophaalt. Indien de producten 
niet gereed staan meldt hij dit direct 

• Boxpersoneel controleert compleetheid van de levering (aan de hand van orderlijsten). Bij te late aan
voer of niet complete leveringen wordt dit direct gemeld. 

7.5.3 Distributie (Trunk-transport, Overslag, Fijnmazige distributie): 
Het betreft hier het verzorgen van de aflevering bij de detaillist. 

Preslalie-indicaloren: 

• Order compleet geleverd 

• Order op tijd afgeleverd 

Melingen: 
• Transporteur noteert tijdstip van afleveren bij detaillist 
• Transporteur controleert tevens of de order compleet is 

7.5.4 Gehele keten 
EV A ontvangt alle uitzonderings- en foutboodschappen van de partners. Dit gebeurt altijd ondervermelding 
van verkoopordemummer en verkooporderregelnummer. Door deze manier van werken kan EV A de be
trouwbaarheid per schakel en over de gehele keten meten. 
Door het tijdstip van afleveren (gemeten door transporteur) met het tijdstip van plaatsen order door detail
list (EV A-bestelsysteem) te vergelijken, wordt de aflevertijd van de Flower Access keten berekend. 
Door het tijdstip van afroeporder bij kweker (gemeten door EV A-afroepsysteem) met het tijdstip van afle
veren bij detaillist (gemeten door transporteur) te vergelijken wordt de doorlooptijd van Flower Access 
gemeten. 

7.5.5 Te ondernemen acties 
Het is niet noodzakelijk direct beschikking te hebben over de gegevens om prestatie-indicatoren te bereke
nen. De schakels waar de metingen plaatsvinden, noteren bovengenoemde gegevens in combinatie met de 
identificatie voor de order (in geval transporteur: black-box in vrachtauto). Eens per maand worden de 
gegevens bij EV A verzameld en gebruikt voor de berekeningen van prestatie-indicatoren. 

Indien er bij EV A meldingen binnenkomen, betreffende fouten en uitzonderingen in de logistieke keten 
dient er direct actie te worden ondemomen: 

In geva/ van le laal: 
Melden aan volgende schakel en eventueel detaillist (incl. reden). Oplossen door nieuwe tijd melden! 
Daamaast registratie op orderregelniveau. 

In geva/ van niel comp/eel: 
Me Iden aan volgende schakel en detaillist (incl. reden). Oplossen door altematief aan detaillist te bieden: 
ander tijdstip of ander product. Daamaast registratie op orderregelniveau. 
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In geva/ van s/echte kwa/iteit (= niet comp/eet): 
Melden aan volgende schakel en detaillist. Oplossen door altematief aan detaillist te bieden: ander tijdstip 
of ander product. Daamaast registratie op orderregelniveau. 

Belangrijk is dat er altijd gezorgd wordt voor een terugkoppeling van redenen, waarom te laat, ofniet com
pleet! Deze worden dan geregistreerd, zodat er mogelijk actie op ondemomen kan worden. 

Omdat niet alle schakels zelf de problemen in de keten zullen melden, is het voor EV A wenselijk om peri
odieke, plotselinge, steekproefsgewijze adhoc-controles uit te voeren ter controle van de keten op: 
• Kwaliteit 
• Zorgvuldigheid, accuratesse (compleetheid) 
Door middel van telefoontjes naar de klanten (van klanten) wordt snel inzicht verkregen in de prestaties 
van die dag. 

Noot transporteur: 
De meest kwetsbare schakel in Flower Access is de laatste (de transporteur). Deze heeft te maken met 
fluctuerende aanvoer, zowel in kwantiteit als levermomenten. 
De transporteur moet de klachten van de detaillisten aanhoren en melden, en wordt daamaast ook (onte
recht?) als schuldige worden aangewezen (door overige ketenpartners). 
Van de transporteur wordt verwacht flexibel en creatiefte zijn, zodat de producten toch naar klantwens 
worden afgeleverd. De transporteur zal vaak andermans problemen moeten oplossen. 
Het risico van de genoemde problemen, wordt in de Flower Access-keten sterk verminderd door een goede 
afstemming tussen de schakels, met daamaast goede weekvoorspellingen en tijdstippen van afroepen! 

7.5.6 Normering 
Het opstellen van normen voor prestatie-indicatoren, is voor Flower Access niet eenvoudig. In de huidige 
situatie werken alle schakels in de sierteeltketen vrijwel zelfstandig. Zij zijn dus niet gewend om gegevens 
te delen met hun ' concurrenten'. Daamaast is het concept dat Flower Access voorstaat, uniek. Er zijn 
moeilijk vergelijkende cijfers te verkrijgen. De normstelling zal dus zeker in het begin een groeiproces zijn, 
waarin gezocht moet worden naar die norm die maximaal mogelijk is, met de op dat moment voor de 
handzijnde middelen. 

Uitgaande van de logistieke doelstellingen zijn reeds uitspraken te doen betreffende de norm van elke bo
vengenoemde prestatie-indicator. 

De lever- en doorlooptijden worden geregistreerd. Er hoeven geen normen voor opgesteld te worden, om
dat bij een eventuele overschrijding van de afgesproken tijdstippen, de leverbetrouwbaarheid een alarm zal 
geven. Bij de rapportage van de leverbetrouwbaarheid zal de bijbehorende lever- en doorlooptijd venneld 
worden. 

Leverbetrouwbaarheid: compleetheid: 
Alie orders dienen bij aflevering bij de detaillist voor 95% compleet te zijn. Over de schakels Sourcing, 
Materials Handling en Distributie dienen dan de volgende normen: 

• Sourcing: 98,3% 
• Materials Handling: 98,3% 
• Distributie: 98,3% 

Afstudeerrapport, project EV A Pagina49 



qp Besturing met behulp van prestatie-indicatoren 

-""' ••~•r ------------------------------------

Leverbetrouwbaarheid: op tijd: 
Alie orders dienen bij de detaillist in 95% van de gevallen op tijd aanwezig te zijn. Voor de schakels Sour
cing, Materials Handling en Distributie gelden dan de volgende normen: 

• Sourcing: 98.3% 

• Materials Handling: 98,3% 

• Distributie: 98,3% 

De gevonden indicatoren en normen dienen geverifieerd en geaccepteerd te worden door de partners. Zij 
zullen degene zijn die de metingen zullen gaan toepassen op de door hen uitgevoerde processen. Het is dus 
van belang dat zij het nut van de metingen en prestatie-indicatoren inzien en de juiste gegevens leveren! 
Vanuit 95% betrouwbaarheid blijkt dat elke afzonderlijke schakel zeer hoge prestatie-niveaus zal moeten 
bereiken. In de huidige situatie worden die niet gehaald. 

In het volgende hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt van alle benodigde gegevens om de Flower 
Access keten te besturen. 

7.6 Eva/uatie I audit 
Naast bovenstaande dagelijkse besturing (controle, prestatie-indicatoren) en de registratie voor helpdesk
zaken, is het aan te bevelen om periodiek met de partners te overleggen, betreffende hun prestaties en hun 
(verwachte) resultaten. 

Een soort EV A-AUDIT, maar wet tweeledig: 

• Kan en wit EV A met de partner verder? 

• Kan en wit de partner met EV A verder? 
(i.v.m. prijzen, aanlever- en lostijden, producten, naam, winsten, etc.) 

Audits van: 

• Kwekers 

• Aanvoerende transporteurs 

• Veiling 

• Handel 
• (generieke) Transporteurs 

Input voor deze evaluatie zijn de registratie van dagelijkse gang van zaken (gerealiseerde prestaties), de 
uitzonderingsgevallen en de adhoc-controles door EV A-medewerkers. 
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8.Gegevensbehoefte 
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst hoe de logistieke processen en de besturing daarvan 
in Flower Access geregeld gaan worden. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de gegevens 
benodigd om de Fysieke Distributie en Materials Handling aan te sturen. Gegevens in de juiste combinatie 
op het juiste tijdstip vormen waardevolle informatie waarmee gewerkt kan worden. Benadrukt wordt dat 
het hier gaat om een beschrijving van de gegevensuitwisseling (en niet om een beschrijving op welke ma
nier het EVA-IT-systeem deze gegevens genereert!). Dit hoofdstuk wordt gebruikt om de requirements 
voor het EV A-IT-systeem te voeden. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 

• Aannamen 

• Gegevens nodig voor het plaatsen van de orders 

• Gegevens nodig voor het meten van de prestaties en Tracking & Tracing 

• Documenten 

8.1 Aannamen 
Voordat er een beschrijving wordt gegeven van alle benodigde gegevens, in deze paragraaf een aantal 
aannamen, betreffende een aantal operationele zaken. 

• Uitgangspunt is bijlage 6 ' Logistieke processen in de keten' ; 

• Deze beschrijving gaat ervan uit dat alle partners (en hun kenmerken) in het EV A-systeem bekend 
zijn; 

• Per EVA-artikel zijn standaarden vastgelegd (aantal stelen per bos, verpakkingsvoorschrift, kwaliteit, 
lengte, rijpheid); 

• Aanvoer op aparte stapelwagens of Deense Containers; 

• De kweker voert alle inpak- en bos-handelingen uit; 

• K wekers voeren aan in veilingfusten op stapelwagens en I of Deense Containers. 

8.2 Plaatsen van orders (van EVA-FA naar partners) 
In deze paragraaf staat een beschrijving van de benodigde gegevens voor de partners. Met behulp van deze 
gegevens zijn zij in staat om de gevraagde processen uit te voeren. De genoemde gegevens zijn de noodza
kelijke gegevens. Eventueel kan informatie gecommuniceerd worden betreffende calamiteiten (telefoon
nummer EV A, telefoonnummer volgende schakel, .... ). In bijlage 9 staan alle gegevens in deze paragraaf 
benoemd en verdeeld over de partners. 

A. Afroeo bii kweker 
Om een afroep vanuit het EV A-systeem aan de kweker te plaatsen zijn gegevens nodig om de kweker te 
laten weten wat de afroep(en) van deze dag zijn en welke inhoud deze heeft (hebben). 

• In de headergegevens staan zaken beschreven zoals afroeporder ID, datum - tijd plaatsen van afroep 
order, kwekergegevens en datum - tijdstip uiterlijk gereed 

• De afroep identificatie zal op regelniveau geschieden. Dit is de enige eenheid die in de gehele keten 
niet zal veranderen. 

• De afroep eenheid is: per verkoopeenheid 
• De kweker sorteert de producten op karren naar handelaar. Hiertoe moet hij weten welke order bij 

welke handelaar behoort 

• K wekers bevinden zich op verschillende afstand van de veiling. Zij hebben daarom elk een andere 
' tijdstip uiterlijk gereed'. Dit tijdstip wordt in twee situaties gebruikt: 
• Kweker stuurt zelfCollectiefVervoerder aan. Het ' tijdstip uiterlijk gereed ' is hier de uiterlijke tijd 

van aanvoer op de veiling 

• Indien EVA het CollectiefVervoer op zich neemt: het ' tijdstip uiterlijk gereed' is de tijd van het 
verzendgereed staan op kwekerij. 

• Om de sortering en controle door de kweker zelfmakkelijker te maken, worden totalen van verkoop
eenheden en transporteenheden vermeld. 
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B. Afroep bii Col/ectief Vervoer Ondien door EVA geregeld) 
In het geval dat de kweker niet zelfhet CollectiefVervoer naar de veiling aanstuurt, zal EVA een Collec
tiefVervoerder inschakelen. Omdat EVA zicht heeft op het totaal aan te voeren goederen (vanuit een ge
bied) kan de CollectiefVervoerder plannen hoeveel auto's per dag moeten worden in geschakeld. Dit le
vert een beladingsgraad voordeel op, waardoor in het aanvoer traject besparingen mogelijk worden. 

• Het belangrijkste voor de CollectiefVervoerder is het te transporteren volume. In dit geval het aantal 
transporteenheden (stapelwagens, Deense Containers); 

• Op de order staat vermeld op welk tijdstip de zendingen bij de kwekers gereed (moeten) staan; 

• De routeplanning komt voor rekening van de Collectief vervoerder zelf. Hiertoe heeft hij ook de gege
vens van de afleveradressen op de veiling (de handelaren) nodig; 

• Het 'tijdstip uiterlijk gereed' betekent voor de CollectiefVervoerder het tijdstip waarop de lading op 
de veiling aanwezig moet zijn. 

C. Materials Handling 
Op het verzamelpunt (de veiling) worden alle producten verzameld en vervolgens verdeelt naar detaillisten 
per handelaar. Daartoe moet bij de producten een handige verdeelsleutel staan, waarmee de afdeling AGP 
van de veiling de producten bij de juiste box kan afleveren, de zogenaamde aanvoerbrief. De afroeporder 
bij de kweker kan als aanvoerbrief gebruikt worden. In de box weet de handelaar welke producten arrive
ren en kan hij direct de klantorders gaan samenstellen. Dit doet hij op basis van een picklijst. Orders van 
detaillisten uit dezelfde omgeving worden samengevoegd en op route gesorteerd. 
Indien de handelaar gebruik maakt van (trunk-)transport geregeld door EV A, zal hij op de picklijst een 
'tijdstip uiterlijk gereed' en een route identificatie vinden. Regelt de handelaar de transporten zelf, dan zijn 
deze gegevens niet ingevuld. 

• Het 'tijdstip uiterlijk gereed' is afhankelijk van de route (langste afstand eerst). 

D. Transport naar detaillist in Europa findien door EVA geregeld) 
DJ. Trunk naar Transito Centrum 
Op basis van een routenummer worden de producten naar een overslag centra in Europa vervoerd. De 
transporteur levert daar de gehele lading af. 
Deze routes zullen op een vast tijdstip vertrekken, een gereedmelding vanuit de veiling is hier niet nodig. 
Wei kan de transporteur inspelen op de benodigde capaciteit (inzet bakwagen of combinatie). 

D2. Overslag in Transito Centrum 
In het overslagcentrum worden (met behulp van picklijsten) de producten (klantorders) gesorteerd op route 
voor fijnmazige distributie. 

D3. Fijnmazige distributie 
Vervolgens vindt er fijnmazige distributie plaats. Per route worden de adressen en het afte leveren aantal 
vermeld. 

Als er een logistieke dienstverlener is die zowel de overslag (in het TC), als de fijnmazige distributie ver
zorgt, zal EV A een andere afroep bij de logistiek dienstverlener plaatsen: 
• Gegevens betreffende alle leveringen van die dag aan de detaillisten (Verkoopordemummer, atlever

gegevens, aantal eenheden en 'tijdstip uiterlijk gereed'); 

• Deze gegevens levert EV A aan per TC van de logistiek dienstverlener. 

8.3 Gegevens nodig voor de prestatie-metingen en Tracking & Tracing 
In hoofdstuk 7 is aangegeven welke prestatie-indicatoren voor Flower Access van belang zijn. Om oorza
ken op te sporen is een goede traceerbaarheid nodig (T &T), maar voorkomen is beter! Door de besturing 
met behulp van prestatie-indicatoren wordt er inzicht verkregen in de processen en de prestaties daarvan. 
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Eerst worden de benodigde gegevens voor prestatie-metingen besproken en dan de benodigde gegevens 
voor Tracking&Tracing. 

De te meten prestatie-indicatoren hebben input nodig. Deze komt vanuit de metingen bij de partners. Met 
name de tijdstippen waarop handelingen plaatsvinden en gereed zijn, zijn uitermate belangrijk voor de 
doorlooptijden en aflevertijden. Daarnaast zijn de controleslagen en uitzonderingsboodschappen met be
trekking tot de compleetheid en Ieverbetrouwbaarheid cruciaal. Elk van deze foutmeldingen moet direct 
aan EVA worden door gegeven. Voor een beschrijving van de indicatoren wordt naar paragraaf7.5 verwe
zen. In bijlage 9 staan de te meten gegevens voor de prestatie-indicatoren weergeven. 

In Flower Access wordt gewerkt met een korte doorloop- en aflevertijdcyclus. On-line order-tracking is 
niet interessant, de detaillisten zullen niet bellen om te vragen waar hun bestelde producten op dat tijdstip 
zijn [UseCase Bloemisten]. Wei willen detaillisten informatie betreffende: 'order geaccepteerd', 'datum afleve
ring' en uitzonderingsboodschappen ontvangen. 

Terugkoppeling naar detaillisten: 

• Order geaccepteerd en wordt geleverd op gevraagde datum ( on-line, na bestelling) 

Zowel EV A, als detaillisten hebben geen behoefte aan on-line informatie, betreffende locatie van de pro
ducten. Echter het is wel aan te bevelen om de geschiedenis van een order(-regel) bij te houden. Op die 
manier kan ten alle tijden nagezocht worden hoe de levering van de verkooporder tot stand is gekomen. 

Per verkooporderregel registreren: 

• Detaillist 

• Kweker 
• Aanvoerder 

• Handelaar - exporteur 

• Transporteur (trunk, overslag, fijnmazig) 

• 'Crash'-info (niet volgens afspraken, te laat, niet compleet, uitzonderingen). 

8.4 Documenten 
In deze paragraafwordt kort aangeven welke documenten nodig zijn om de logistiek aan te sturen. De 
meeste documenten zijn al in een eerder stadium genoemd en beschreven. Voor deze documenten wordt 
verwezen naar de betreffende hoofdstukken, paragrafen ofbijlagen. 

Afroeporder kweker 
De kweker ontvangt van EV A een afroeporder. Deze bevat alle informatie betreffende de leveringen die 
dag. Deze afroeporder kan tevens gebruikt worden als aanvoerbrief op de veiling, omdat de adressen van 
de handelaar - exporteurs hierop vermeld zijn. Voor meer details betreffende de gegevens op de afroepor
der wordt verwezen naar bijlage 9, gedeelte 'afroep bij kweker'. 

Transportorder (aanvoer) 
De transporteur verantwoordelijk voor het transport van de producten tussen kwekers en handelaren -
exporteurs krijgen van EV A te horen welke producten van waar, naar waar getransporteerd moeten wor
den. Dit gebeurt met behulp van een transportorder. De benodigde gegevens staan in bijlage 8, gedeelte 
'Aanvoerorder'. 

Materials Handling 
De handelaren krijgen bericht van EV A welke producten via Flower Access geleverd worden. Tevens is 
dan al bekend welke producten voor welke detaillist bestemd is. ln feite krijgt de handelaar een lijst waarop 
staat welke producten bij elkaar moeten worden ingepakt en verzonden moeten worden. De gegevens staan 
in bijlage 8, 'gedeelte Materials Handling (picklijst)'. 
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Distributieorder 
De transporteur verantwoordelijk voor de distributie naar de detaillisten krijgt ook van EV A een order. 
Hierop staat verrneld hoeveel transporteenheden er getransporteerd worden en wat het laad- en losadres is. 
Eventueel gegevens per detaillist, indien een en dezelfde transporteur verantwoordelijk is voor het gehele 
traject Veiling - Detaillist. 

Verder wordt er in Flower Access nog gebruik gemaakt van twee soorten stickers. Dit is de zogenaamde 
Versheidsticker en de Collosticker. Op de versheidsticker staat naast productgegevens ook de oogstdatum. 
Op de collosticker staan gegevens betreffende de inhoud van het collo en de aflevergegevens. 
Als het complete collo voor een detaillist bestemd is, wordt de collosticker voorzien van aflevergegevens 
via de handelaar naar de detaillist. Is dit niet het geval, dan wordt de Collosticker gebruikt voor identifica
tie van de inhoud, gegevens handelaar en eventueel afzender en afroepnummer. 

Maandelijks ontvangt EV A van de partners rapporten betreffende de geleverde prestaties ( doorlooptijd en 
aflevertijd). Deze rapporten worden door EV A gebruikt om de prestaties van de gehele keten de berekenen 
en te communiceren. 
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9. Kostenverschuivingen in de keten 
De logistieke gevolgen in de sierteeltketen door Flower Access zijn eerder beschreven in dit rapport. Deze 
gevolgen hebben voomamelijk betrekking op de processen in de verschillende schakels. Dit hoofdstuk 
kijkt naar de verschillen in logistieke kosten per schakel, veroorzaakt door die veranderde processen. On
der logistieke kosten wordt in dit verslag verstaan de kosten voor het bewerken, verzendklaar maken en 
transporteren van de producten. 
Om te komen tot de verschillen in logistieke kosten is het volgende stappenplan gevolgd [Tozan, 1995]: 

I . In kaart brengen goederenstroom 
2. Identificatie van processen en activiteiten 
3. Gebruikte en verbruikte middelen per proces bepalen 
4. Veranderingen per proces in kaart brengen 
5. Zoeken kosten per eenheid van de middelen 
6. De mate van gebruik en/ofverbruik van de middelen in kaart brengen 
7. Kostenverschil per proces bepalen 
8. Totaal kostenverschil bepalen 

9. 1 Afbakening 
Om de complexe werkelijkheid in een model te vatten, moeten er een aantal uitgangspunten worden gede
finieerd. Deze uitgangspunten dienen om de complexe werkelijkheid enigszins te vereenvoudigen. Twee 
belangrijke uitgangspunten voor het in dit hoofdstuk gepresenteerde kostenmodel zijn: 
1. Het model is gericht op bloemen. Er zijn meer gegevens betreffende de keten voor bloemen beschik

baar dan voor planten. Waar nodig wordt in het model uitgegaan van rozen. 
2. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met een van de vele vormen van de huidige keten: buitenland

se detaillist die inkoopt via een importerende Cash&Carry-handel, welke beleverd wordt door een Ne
derlandse exporteur. 

3. Niet alleen de logistieke processen veranderen door Flower Access. Ook dubbelslagen in administra
tieve processen worden ge~limineerd. In de rekenmodellen wordt echter alleen gekeken naar de kos
tenverschillen veroorzaakt door verschillen in logistieke processen. 

9.2 Veranderende processen en middelen 
Door het klantorder-ontkoppelpunt meer stroomopwaarts in de keten te plaatsten is het noodzakelijk het 
product eerder volgens klantwens gereed te hebben. Flower Access elimineert een aantal logistieke hande
lingen die voorheen dubbel in de keten werden uitgevoerd (her- en ompakhandelingen, andere bossamen
stelling). Zie bijlage 6 voor de stappen 1 tot en met 4 van het bovengenoemd stappenplan. 
In bijlage 10 zijn de kosten van de gebruikte en verbruikte middelen opgenomen. Deze zijn bepaald door te 
zoeken in eerdere verslagen en rapporten over de betreffende schakels. 

9.3 Rekenmodel 
Middels een rekenkundig model is doorgerekend wat de invloed is van het veranderen van de processen en 
activiteiten in de sierteeltketen op de logistieke kosten in de schakel (stap 6, 7 en 8 van het stappenplan). 
Per schakel is een model opgesteld met het doel om aan te geven in welke mate de logistieke kosten veran
deren. Met nadruk wordt hier gewezen op het feit dat het gaat om de verandering in de logistieke kosten. 
De overige kosten worden in het model niet meegenomen. Tevens wordt niet gekeken naar de veranderin
gen van de in- en uitgaande geldstromen. Het model kan dus niet worden gebruikt om management beslis
singen te nemen, omdat het model geen uitspraken doet over omzetvergrotingen en verschillen in in- en 
uitgaande geldstromen. 
Het model geeft wet aan of het niveau van logistieke kosten zal stijgen of dalen. 
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Voor elke schakel is een rekenmodel opgesteld. In principe bestaat elke model uit drie delen: 

• Input velden 

• Berekening gebruikte uren en middelen 

• Output (per standaard aantal stelen) 

In het model worden de volgende schakels onderscheiden: 

• Kweker 
• Transport Aanvoer 

• Veiling 

• Box (handelaar) 

• Distributie (van handelaar naar detaillist) 

Elk rekenmodel vraagt om input betreffende de huidige situatie en input betreffende de situatie in Flower 
Access. De uitkomsten worden met elkaar vergeleken. Op deze manier kunnen uitspraken gedaan worden 
betreffende het verschil van logistieke kosten. Om een optelling te kunnen maken voor de gehele keten, 
wordt de output gemeten in guldens per 1000 stelen. Op deze manier kunnen de opeenvolgende schakels 
worden vergeleken. 
De rekenmodellen verschillen onderling. Dit komt vanwege het verschil in werkzaamheden in de desbe
treffende schakels. Bij de kweker en de handelaar (box) betreft het met name verschillen in arbeidsuren en 
gebruikt materiaal. Deze worden omgeslagen naar guldens per duizend stelen. 
In de schakels Transport-Aanvoer en Distributie wordt onderscheid gemaakt naar kosten per uur en kosten 
per kilometer. Deze worden ook verrekend tot een bedrag per duizend stelen. 
Een gedetailleerdere uitleg per rekenmodel wordt gegeven in de betreffende bijlage (bijlagen 11 tot en met 
15). 

9.4 Resultaten 
ln deze paragraaf staan de resultaten weergeven, zoals die door het model worden berekend. Voor de over
zichtelijkheid zijn de resultaten hier in grafieken weergegeven. Voor de complete berekening en uitkom
sten, uitgedrukt in guldens, wordt verwezen naar de bijlagen 11 tot en met 15. Men dient bij het lezen van 
de grafieken zich ervan bewust te zijn, dat de alle verschillen geindexeerd zijn op de huidige situatie. Een 
verschil van 120 punten kan zowel een verschil van honderd gulden betekenen als een verschil van enkele 
dubbeltjes! 

9.4.1 Kwekers 
Het grootste verschil in logistieke handelingen bij de kweker zijn de extra handelingen die de kweker moet 
uitvoeren. In plaats van inrollen met plastic vellen per fust moet er nu worden ingerold per bos. Daamaast 
worden er kleinere bossen samengesteld, voorzien van een versheidsticker, waardoor er extra arbeid en 
materiaal nodig zijn. 
De uitgangspunten zijn samengevat in onderstaande tabel. In de Flower Access situatie, kan de kweker 
verwachten, de helft van zijn productie via Flower Access afte zetten. In de grafiek staan de verschillen in 
kosten voor de veranderende processen weergegeven. Deze zijn geYndexeerd op I 00 voor de huidige situa
tie. 

Tabe/ 9 Uitgangspunten Rekenmode/ Kweker 

Huidig Flower Access 
bossen op 20 bossen 10 
lnrollen per fust lnrollen per bos 
- Stickers uitdraaien (per bos) 
- Stickers opplakken (per bos) 

10.000 stelen per dag* 5.000 stelen per dag 

* Zie bijlage 10 
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Figuur 23 Kostenverschil logistieke processen bij kweker 

9.4.2 Transport-Aanvoer 

Kostenverschuivingen in de keten 

Door de transporteur complete informatie te verstrekken over de lading, de transporteur de eerste verde
lingsslag in de vrachtauto te laten maken en andere aanvoertijden (later aanvoeren dan klokstroom) is een 
hogere beladingsgraad mogelijk. Dit levert een besparing op, zie figuur 26. Om een vergelijking mogelijk 
te maken wordt uitgegaan van een bakwagen. Dit is een enkele vrachtwagen, zonder aanhanger of trailer. 
ln dit type auto' s passen maximaal 13 stapelwagens. Uit recent onderzoek [Jansen, G.A.M. 1997) blijkt dat 
deze auto' s gemiddeld 7 stapelwagens transporteren. 
In de Flower Access situatie worden de producten van meerdere kwekers betrokken. Deze kwekers bevin
den zich gemiddeld op 64 kilometer afstand van de veiling [Coopers&Lybrand, 1995). 

Tabel JO Uitgangspunten Rekenmodel Transport Aanvoer 

Huidig Flower Access 
max.# stw's 13 13 
# stw's 7 11 
# stops 4 7 
# km tussen kwekers 20 20 
# km kwekers-veiling 64 64 
vaste laadtijd 15 15 
var. laadtijd 0.5 0.5 
vaste lostijd 30 30 
var. lostijd 1.17 1.17 
stelen per stw 2200 2200 
stelen per bos 20 10 
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Figuur 24 Kostenverschil Transport Aanvoer 
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9.4.3 Veiling 
Op de veiling zijn drie mogelijkheden om bloemen en planten aan te voeren. Deze zijn: 

• Aanbieden voor klok (klokstroom) 

• Aanbieden voor het BB, logistiek wordt uitgevoerd door veiling (BB/AGP) 
• Aanbieden voor het BB, direct in de box bij de koper (BB-Thuisgehaald) 
Voor elk van deze drie mogelijkheden hanteert de veiling andere tarieven. Zie bijlage 13 voor details. 

ln de huidige situatie wordt het overgrote deel van de bloemen via de veilingklok verhandeld. In de Flower 
Access situatie geschiedt de logistiek in het veilinggebouw door veilingpersoneel. Hiervoor wordt het 
BB/AGP tariefverrekend. 

Tabe/ I I Uitganspunten Rekenmode/ Veiling 

Huidig FlowerAccess 

Leden betalen 4,3% provisie over de omzet Leden betalen 4,3% provisie over de omzet 
Klok: BBIAGP: 

4,- partijheffing 4,- karheffing 

4,- karheffing 4,- dagheffing/koperscontact 

1 partij = 1 kar 1 kar = 1 partij = 1 koper 
- 1:::en am oesraar wr umrorme p roaucren 
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Index (huidig = 100) 

Huidig FlowerAccess 

Figuur 25 Kostenverschil op veiling 

In de Flower Access situatie zal er voor bloemen geen verschil optreden in logistieke kosten in het traject 
veiling. Omdat bloemen in relatiefkleine (exact gelijke) partijen worden aangeboden, is de hefting 'dag
heffing/koperscontact' gelijk aan de 'partijheffing'. Hierdoor ontstaat een gelijk niveau van kosten. 

9.4.4 Box (handelaar) 
Door de samenwerking tussen Flower Access en handelaren worden materials handling processen bij de 
handelaar in de box get!limineerd. In het huidige proces maakt de handelaar de producten klaar, zoals de 
klant dat van hem verwacht. Door deze handelingen bij reeds bij de kweker te laten plaatsvinden, is er een 
kostenverlaging bij de handelaar mogelijk. Echter, in de box zullen nog steeds de handelingen verzendklaar 
maken en expeditie plaatsvinden, ongeacht de box eigendom is van een enkele handelaren of van een 
transporteur. 
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qp 
Tabet 12 Uitgangspunten Rekenmode/ Box 

Huidig 
Bewerken: 

ontbossen 
juiste lengte 

schrapen van stelen 
bossen op 10 

Hoezen of inrollen per bos 
Wikkel met plakband 
Elastiek om bos 
Sticker op bos 
sticker op doos 
30.000 stelen per dag 

120 -

100 -

80 

60 
40 

20 

0 

Index (Huidig = 100) 

Flower Access 
vervalt 

vervalt 
vervalt 
vervalt 
vervalt 
sticker op doos 
15.000 stelen per dag 

Huidig Flow er Access 

Figuur 26 Kostenverschil logistieke processen in Box 

9.4.5 Distributie 

Kostenverschuivingen in de keten 

De distributie bestaat uit meerdere schakels. Er wordt wederom uitgegaan van een bakwagen, die beter 
beladen wordt en de lading op een adres aflevert. De handelingen in het Cash&Carry centrum vervallen in 
de Flower Access situatie in zijn geheel. Echter hier komt het overslagcentrum voor in de plaats. Bij de 
detaillist worden de grootste besparingen gerealiseerd. Dit komt met name door de tijdsbesparing die de 
detaillist heeft bij het inkopen en transporteren van de producten. De besparing wordt enigszins geredu
ceerd door de kosten van fijnmazige distributie door een generieke vervoerder. 
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Tabet 13 Uitgangspunten Rekenmode/ Distributie 

max. # stw's 
# stw's 
# km veiling-C&c·s / Overslagcentrum 
# km tussen c&c·s I Overslagcentrum 
# stops 
vaste laadtijd 
var. laadtijd 
vaste lostijd 
var. lostijd 
dozen op stw 
stelen per doos 
stelen per bos 

120 

100 

80 

40 

20 

0 

Index (Huidig = 100) 

Huidig Flow er Access 

Figuur 27 Kostenverschil Distributie 
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9.4.6 Conclusie: resultaten over de gehele keten 

Kostenverschuivingen in de keten 

Flower Access 
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600 
10 

generieke transporteur 
kosten per kilogram 

vervalt 
electronisch sneller 
vervalt 

Alie bedragen bij elkaar opgeteld geeft het volgende beeld van kostenverschillen in de gehele keten. Alie 
veranderende logistieke processen zijn bekeken en geanalyseerd. Het blijkt dat deze kosten in enkele scha
kels zullen stijgen, maar het algemene beeld in de keten is dat de veranderende Iogistieke kosten niet zor
gen voor een kostenverhoging van het geleverde product. In geval van de detaillist die inkoopt via de im
porterende Cash&Carry is een verlaging van Iogistieke kosten te verwachten: 
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Figuur 28 Kostenverschil in de gehele keten 

9.5 Bruikbaarheid van de rekenmodel/en 

Kostenverschuivingen in de keten 

Alie rekenmodellen zijn gebaseerd op hetzelfde principe: zoek verschillen in processen, identificeer ge
bruikte en verbruikte middelen, wat is de mate van verschil in ge- en verbruik, en wat zijn de tarieven. Met 
behulp van deze gegevens wordt vervolgens de verschillen in kosten berekend. 
De rekenmodellen zijn volgens bovenstaande redenering beperkt bruikbaar. Zij geven alleen het kostenni
veau van de ingegeven processen weer. Door de verschillen in processen met elkaar te vergelijken wordt 
een indicatie verkregen over te verwachten kosten stijgingen of dalingen. Een absoluut bedrag kan echter 
niet genoemd worden, omdat niet alle kosten zijn meegenomen. 
Indien de rekenmodellen worden gevoed met gedetailleerdere gegevens over meerdere processen, is bo
venstaand probleem te ondervangen. 

9.5.1 Tarieven 
Flower Access draagt zorg voor de regie van de gehele sierteeltketen. Daartoe maakt zij gebruikt van dien
sten van derden. De partners worden door Flower Access gesourced en aangestuurd. Door de rekenmodel
len te voeden met gegevens over alle processen die de partner uitvoert, is het mogelijk om de gevraagde 
tarieven te verifit.lren. Met behulp van het rekenmodel voor kwekers zijn de tarieven voor meerwerk be
paald. Daamaast is het gevraagde tariefvan de transporteur voor de aanvoer in de testmarkt geverifieerd. 

Tabet 14 Enkele tarieven verge/eken met het Rekenmodel 

Collectief Vervoer 
Processen bij kweker: 
Bossen per I 0 stuks 
lnrollen per hos 
Elastiek om hoes 
Toevoegen Chrysa) 

Re ken model 
F. 97,

F. 0,12 
F. 0,36 
F. 0,07 
F. 0,07 

Gevraagde tarief 
F. 105,

F. 0, IO 
F. 0,30 
F. 0,05 
F. 0,05 

De gevraagde tarieven komen redelijk overeen met de kosten berekend door de rekenmodellen. De meer
werkprijzen per bos bij de kweker berekend door het rekenmodel, zijn hoger dan de opgegeven tarieven. 
Dit komt doordat de gebruikte inputgegevens bij het bepalen van het tarief afkomstig zijn van een expor
teur. Deze zal in principe !anger bezig zijn met de handelingen dan de kweker, omdat hij de producten 
verpakt en in andere samenstelling ontvangt in de box. De kweker kan uitgaan van losse stelen. 
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9.5.2 Gevoeligheidsanalyse 
Elk rekerunodel (behalve 'veiling') gaat uit van een aantal stelen. Deze zijn bepalend voor het benodigd 
aantal fusten, hoezen, dozen en transporteenheden. Omdat er meerdere stelen in een fust gaan en meerdere 
fusten op een stapelwagen, is het noodzakelijk rekening te houden met beladingsgraad verschillen. Immers, 
het model rekent voor een bos bloemen minimaal een fust, maar ook een stapelwagen. Al de gemaakte 
kosten worden vervolgens per steel berekend. 
Het volgende voorbeeld illustreert dit verschijnsel. 

Tabet I 5 lnv/oed van volume op kostenniveau 
Omschrijving 
I stapelwagen met I fust, van I kweker naar veiling 
I voile stapelwagen, van I kweker naar veiling 
7 voile stapelwagens, van 4 kwekers naar veiling (Huidig) 
11 voile stapelwagens, van 7 kwekers naar veiling (Flower Access) 

Index per 1000 stelen 
5350 
585 
100 
74 

Bovenstaand voorbeeld geeft enkele (extreme) voorbeelden, betreffende de invloed van volume op het 
kosten niveau. Het betreft hier het transport van de kweker naar de veiling. Men dient zich er goed van 
bewust te zijn, dat kleine volumina relatief erg veel kosten met zich mee brengen. 
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10. De implementatie van Flower Access 
Flower Access is een nieuw project van de Bloemveiling Aalsmeer. Er zijn ideeen ontstaan, die niet alleen 
voor de veiling nieuw en innovatief zijn, maar voor de gehele sierteeltketen. Door middel van Flower Ac
cess wordt iedere schakel in de keten actief betrokken bij de voortbrenging van sierteeltproducten. De 
uiteindelijke consument thuis zal door deze intensieve samenwerking een verser product aanschaffen, waar 
hij of zij !anger plezier van zal hebben. 

Om de grote stap te maken, naar deze ketenbrede benadering moeten de huidige spelers in de keten door 
een groot veranderingsproces. Dit zal voor de meeste niet eenvoudig zijn. 

In het groeiproces naar Flower Access is de volgende fasering aangebracht: 

1 0. 1 Fase 0 ldeeen en ontwikkeling 

In deze fase wordt vanuit een idee een project gestart. De meest belangrijke spelers worden ingelicht en de 
projectgroep wordt aan het werk gezet. Cruciaal is commitment van veilingdirectie en dagelijks bestuur. 
Vervolgens wordt de projectgroep uitgebreid en start de daadwerkelijke ontwikkeling van Flower Access. 
Het betreft de ontwikkeling van alle processen en systemen die nodig zijn om de oorspronkelijke ideeen 
ook in de werkelijkheid uit te voeren. De ontwikkeling van het logistiek concept en de besturing is bier een 
onderdeel van. De operationele ideeen worden geverifieerd met toekomstig belanghebbenden. 
Zo zijn er bijeenkomsten geweest (UseCases) met bloemisten, kwekers, transporteurs en handelaren. Deze 
laatste groep is erg sceptisch ten opzichte van EVA, omdat zij EVA meer als concurrent zien, dan als toe
komstige aftetkanaal, waarvan zij gebruik kunnen maken. Echter, degenen die meedoen aan de testmarkt 
zijn zeer enthousiast. Nu al zijn er verzoeken van diverse schakels om mee te mogen doen, wanneer Flower 
Access gelanceerd wordt. 
De IT-systemen warden getest door middel van life-pilots. In deze life-pilots speelde iedere EVA
medewerker een rol in een denkbeeldige sierteeltketen. Op deze manier werden bloemen besteld en de 
regie van de logistiek getest. 
Deze fase is nu afgerond. 

10.2 Fase 1 Testmarkt 
Ats alle ideeen zijn vertaald in operationele systemen en processen, wordt er een testmarkt opgestart. Met 
enkele enthousiaste kwekers, handelaren en bloemisten wordt met name het IT-bestelsysteem getest. Met 
een excel/ente transporteur wordt een gedeelte van de logistiek getest. 
In eerste instantie zal de aanvoerzijde van de keten warden getest. De kweker maakt zijn producten volgens 
de wens van de handelaar klaar, en deze warden in de loop van de morgen al door de transporteur opge
haald. Begin van de middag levert de transporteur de producten direct bij de hande/aar in de box af Deze 
combineert de Flower Access producten met die van de k/ok en lever! ze zelf bi) de bloemisten af 
In aansluiting op deze processen zal de besturing ook aangepast zijn. Flower Access in de testmarkt, is 
verantwoordelijk voor de aanvoer en zal dus ook zorg dragen voor de besturing ervan. De planningniveaus 
zullen nog niet gebruikt warden en met een strikte toepassing van prestatie-indicatoren wordt ook nog 
even gewacht. Wei vindt er registratie plaats van te late /everingen en niet complete orderregels, met rede
nen. Eerst iedereen aan de andere manier van werken laten wennen en dan de besturing verder invullen, 
zodat er een gestroomlijnde keten ontstaat. 
De ontwikkeling van de informatie-systemen zal zich langzamerhand uitbreiden tot automatisering in de 
gehele keten (eerst het bestelsysteem, dan de afroepsystemen). 
Om dit al/emaal te testen wordt er samengewerkt met 30 bloemisten, 3 handelaren, IO kwekers en I trans
porteur. Deze test zal ongeveer 4 maanden duren en is reeds in )uni gestart. 
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10.3 Fase 2 Gerichte lancering 
Indien de testfase naar tevredenheid is verlopen wordt Flower Access een volwaardig vermarktingsysteem 
van de Bloemveiling Aalsmeer. Er zullen meer Europese bloemisten worden aangesloten in combinatie 
met meer handelaren en een uitgebreider Flower Access-assortiment (met meer kwekers). Tevens zal er 
vanaf nu marktverruiming gezocht gaan worden, door middel van een actief marketing be/eid. 
Omdat de dikte van de goederenstromen nu snel toeneemt, wordt het mogelijk om de gehele /ogistieke 
keten te gaan besturen. Het /ogistiek concept zal nu /angzaam ingevoerd worden. Jnc/usief een ketenbreed 
informatiesysteem en besturing vanuit EVA. 

10.4 Fase 3 Uitbouwen 
Na de lancering van Flower Access, zal EV A zich gaan richten op nieuwe klanten door middel van nieuwe 
diensten. EV A zal naast Flower Access nieuwe inkoopformules gaan realiseren volgens bovenstaande 
fasering. Daarnaast zal de gerealiseerde infrastructuur beschikbaar worden gesteld voor de andere ver
marktingmechanismen van de bloemenveiling. 
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11. Conclusies en aanbevelingen 
ln dit afsluitende hoofdstuk worden de conclusies uit bet afstudeeronderzoek getrokken. Deze zijn geba
seerd op de voorgaande hoofdstukken en de doelstelling zoals die in hoofdstuk 3 is geschetst. Tevens zijn 
een aantal aanbevelingen opgenomen ten aanzien van de ontwikkeling van Flower Access en de logistieke 
rol van Flower Access. 

11. 1 Conclusies 

De doelstelling van bet afstudeeronderzoek werd in paragraaf3.5 als volgt geformuleerd: 

Ontwerp een Logistiek Concept voor de gehele keten, waardoor een /anger(~ 20%) 
vaasleven voor de consument gerealiseerd wordt. 

Geconcludeerd kan worden dat de doelstelling is gerealiseerd voor bet inkoopconcept Flower Access van 
EV A. Na een strategische en een operationele Jogistieke analyse is bet Logistiek Concept ontworpen op de 
vier aandachtsgebieden: grondvorm (P), besturing (8), organisatie (0) en informatie (I). In bet onderzoek 
is met name aandacht besteed aan de logistieke processen en de besturing ervan. Deze zijn ook nader om
schreven en uitgewerkt. Tevens is een scan gemaakt betreffende kostenverschillen, veroorzaakt door bet 
verschil in Jogistieke processen. 

De volgende conclusies zijn naar voren gekomen tijdens bet onderzoek. Tussen haakjes staat de paragraaf 
waar de desbetreffende conclusie is te vinden. 

• Flower Access speelt in op wensen vanuit de markt. Vanuit bet veilingwezen is dit totaal nieuw. Nooit 
eerder heeft de veiling zich gericht op de afzetketen van sierteeltproducten. Deze verandering van 
denk- en werkwijze heeft invloed op de sierteeltketen. Met name huidige klanten van de Bloemveiling 
Aalsmeer staan sceptisch tegenover Flower Access. Zij zien een afzetafname voor hen zelf, omdat de 
veiling de positie van de handelaar ovemeemt. 
Deze argwaan is echter niet terecht. Flower Access wordt door de Bloemveiling Aalsmeer opgericht 
om ook te zorgen voor marktverruiming onder de kleine zelfstandige groene retail. Hiertoe biedt zij in
frastructuren waarin kwekers, veilingen, handelaren en transporteurs gezamenlijk participeren om de 
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn (§ 3.3). 

• De sierteeltketen voldoet niet aan modeme klantwensen van detaillisten en consumenten. Met name de 
keuze vrijheid uit aangeboden assortiment en de ervaren (vaas)Jevensduur kunnen aanzienlijk worden 
uitgebreid (§ 5.6); 

• EV A met bet inkoopconcept Flower Access als business unit van de Bloemveiling Aalsmeer kan een 
breed assortiment aanbieden, ook aan detaillisten; 

• Door elimineren van voorraadpunten en dubbelslagen in de voortbrengingsprocessen (P) en een betere 
afstemming en samenwerking in de keten (B en I), is een verlenging van bet vaasleven mogelijk met 
meer dan 20%. ln figuur 31 zijn de verschillen weergeven, wanneer alleen gekeken wordt naar ver
schillen in tijd door eliminatie van dubbele processen. ln figuur 32 staat bet resultaat weergeven van 
een simulatie, waarin niet alleen gekeken is naar tijdswinsten, maar ook naar de effecten op de houd
baarheid van de producten (hoofdstuk 6 en bijlage 16): 
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Figuur 30 Verlenging vaasleven (simulatie doorlooptijdverkorting en kwaliteitseffecten) 

• EVA is een zogenaamde 'virtuele' -organisatie. Zij verzorgt de besturing van de sierteeltketen. EV A is 
gei"nteresseerd in de prestaties van haar partners en van de totale keten. Met name leverbetrouwbaar
heid (levertijdstippen en compleetheid orderregels) zijn voor haar van belang (§ 7.5); 

• Alie gegevensuitwisseling van EV A naar haar partners en visa versa, zal altijd gebaseerd moeten zijn 
op verkooporderregelnummer van de detaillist. Door dit als uitgangspunt te nemen, worden berekenin
gen voor prestatie-indicatoren op meerdere niveaus (per orderregel, per order, per schakel, per keten) 
mogelijk en kan men achterafhet product traceren (§ 7.4.4 en§ 8.3); 

• Een uitspraak over het totale kosteneffect van Flower Access op de sierteeltketen is, op grond van de 
rekenmodellen niet te doen. Ook managementbeslissingen mogen niet op grond van de rekenmodellen 
genomen worden (§ 9.3). 

• Door het elimineren van dubbele processen in de keten zullen de kostenveroorzakers (schakels) in de 
keten een kostenverhoging of -verlaging ervaren. De kwekers zullen met meer logistieke kosten wor
den geconfronteerd, terwijl de handelaren en detaillisten een kostenverlaging zullen ervaren. Over de 
gehele keten gezien zullen de logistieke kosten niet stijgen. Zelfs een lichte dating bij voldoende vo
lume is te verwachten (§ 9.4). 
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11.2 Aanbeve/ingen 
In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen gedaan naar aanleiding van bet uitgevoerde onderzoek. 

• Ondanks de sceptische houding en enige tegenwerking van handelaren zal de Bloemveiling Aalsmeer 
het project EV A niet mogen stilleggen. Flower Access biedt voordelen ten opzichte van de huidige 
keten, en heeft daarom bestaansrecht; 

• Voer het in dit rapport geschetste Logistiek Concept voor de Flower Access-keten in; 

• Gebruik de testmarkt om elke partner op te leiden. Doe dit door geleidelijke invoering van besturing 
met behuip van prestatie-indicatoren. De terugkoppeling van resultaten en prestaties van de gehele 
keten zijn zowel leermomenten voor de EVA-medewerkers als voor de partners; 

• Het systeem van prestatie-indicatoren zal verder ontwikkeld moeten worden. Stet een werkgroep sa
men van toekomstig gebruikers, en ontwikkel de besturing met behulp van prestatie-indicatoren in 
nauwe samenwerking met hen. Met name de manier van invoering en het cretiren van draagvlak en ac
ceptatie is een belangrijk aandachtspunt; 

• Voor Flower Access is een hoog niveau van prestaties nodig, om over de gehele keten een betrouw
baarheid van 95% te waarborgen. Onderzoek naar verbeteringen in processen bij de partners in de 
Flower Access-keten verdient aanbeveling; 

• In de testmarkt geeft de handelaar aan welke verpakkingen er per soort bloemen en planten wordt 
gebruikt. Per soort bloem of plant zijn er dus meerdere handelaarseisen. Later in de lancering en de 
uitbouw van Flower Access zal dit uit de hand !open. Iedere handelaar deponeert zijn wensen, terwijl 
Flower Access de wensen van de detaillist voorop stelt! Om grote complexiteit van handelingen en 
onnodige voorraadvorming bij de kweker te voorkomen, dient EV A zich te beraden op enige standaar
disatie van samenstelling van bossen en trays (verkoopeenheden) en op gebruikte verpakkingen; 

• Om meer retilere kostenverschillen te identificeren, zal er gezocht moeten worden naar betere en meer 
recente input; 

• De rekenmodellen voor de transporteur, kunnen tevens gebruikt worden als controleberekening van 
zijn aangeboden tarief; 

• Gebruik de in dit rapport ontwikkelde rekenmodellen niet om management beslissingen te nemen. De 
modellen zijn ontwikkeld ter ondersteuning van het Logistiek Concept en focussen alleen op logistieke 
processen. Daamaast wordt er niet gekeken naar het verschil in in- en uitgaande geldstromen; 

• Door alle processen, gebruikte- en verbruikte middelen in een schakel te identificeren is het mogelijk 
de rekenmodellen te gebruiken om de totale kosten van die schakel te identificeren; 

• Ontwikkel, volgens hetzelfde principe, rekenmodellen voor (pot)planten. 
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Nawoord 
De overgang van een studentenleven van bijna zes jaar naar een fulltime afstudeeronderzoek in het be
drijfsleven was geen makkelijke. lneens wordt er van je verwacht veertig uur per week te werken aan een 
onderzoek dat zowel voor jezelf (afstuderen), als voor het bedrijf een resultaat oplevert. Minder uitgaan, 
alleen vrije tijd in het weekend en zeer korte avonden, doen je soms verlangend terugkijken naar het stu
dentenleven. 

De Bloemveiling Aalsmeer is een fascinerend en leuk bedrijf om te werken. De producten spreken tot ie
ders verbeelding, tien miljoen bloemen en planten per dag, opgesteld voor 13 veilklokken maken een ge
weldige indruk. Daarnaast zijn de collegae buitengewoon vriendelijk en behulpzaam. Zelfs tegen stagiairs, 
iets watje niet vaak tegenkomt. Ik kan iedereen aanraden om zijn (afstudeer-)stage bij de veiling te ver
vullen. 

Het onderzoek is naar ieders tevredenheid uitgevoerd. De doelstellingen zijn gehaald, en ik heb veel erva
ring opgedaan. Daarvoor dank aan iedereen! 

ln het voorwoord is reeds genoemd wat het doel van een afstudeeropdracht in het bedrijfsleven is. Deze 
doelstelling is tijdens de afstudeerstage gerealiseerd door op basis van analyses een ontwerp te maken. Dit 
ontwerp is vervolgens getoetst aan verwachtingen van de partners en wordt nu in de praktijk getest. Een 
verantwoorde aanpak. 
Ik heb nog even met de gedachte gespeelt om een SWOT-analyse te maken voor het gehele EV A-bedrijf en 
haar positie in de sierteeltketen. Echter ik heb deze SWOT-analyse niet uitgevoerd. Gekozen is om dichter 
bij het ontwerp van het logistiek concept en de invloed op de (veranderende) processen te blijven, dan te 
kijken ofnaar de sterkten en zwakten van het gehele Flower Access-inkoopconcept en de invloed op de 
gehele keten. Een SWOT-analyse heeft een veel groter aandachtsgebied dan het Logistiek Concept en past 
niet geheel in dit onderzoek. 

lk hoop van harte dat dit rapport inspiratiebron mag zijn voor een ieder, die zich bezig houdt met, of inte
resse heeft in logistiek en/of de ontwikkeling van (logistieke)concepten. 

Erwin Breure 
Amstelveen, juni 1997 
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Lijst van termen en afkortingen 

Aanvoerbrief 

Aanvoerfout 

AGP 

AVS 

Bakwagen 

Box 

Bemiddelingsbureau (BB) 

Cash & Carry 

Collectief Vervoerder 

Combinatie 

Formulier dat aan een stapelwagen bevestigd zit als een stapelwagen 
wordt aangevoerd. Dit formulier geeft aan wat er precies op de stapelwa
gen staat en van wie het product afkomstig is. 

Fout veroorzaakt door aanvoerder. De gegevens op de aanvoerbrief 
stemmen niet overeen met wat er daadwerkelijk op de stapelwagen staat. 

Afgeleverd Geadresseerd Product. Bij aankomst op de veiling is reeds 
bekend wie de koper is van het product. 

Afkorting voor de afdeling Aanvoerservices 

Een vrachtwagen met een laadruimte die maxirnaal 13 stapelwagens kan 
vervoeren. 

Verwerkingsplaats van een koper in het veilinggebouw. Elke box heeft 
een uniek adres. 

Onderdeel van de VBA, dat bemiddelt tussen kwekers en kopers bij het 
sluiten van termijncontracten. 

Een groothandel op basis van het zelfbedieningsconcept. Men komt zelf 
de bloemen en planten in de winkel uitzoeken, waama de producten door 
de klant direct worden afgerekend en meegenomen. 

Expeditie bedrijven die producten naar de veiling brengen. Ook vervoe
ren zij producten vanaf de veiling naar het adres van kopers buiten de 
veiling 

Vrachtwagen met twee laadruimtes. Een combinatie heeft dan ook twee 
docks nodig om te lossen. Maximaal 26 stapelwagens kunnen met een 
combinatie vervoerd worden. 

DC, Deense containers Logistieke transporteenheid, die alleen voor AGP gebruikt mag worden. 

Eenkoopsstapelwagen Stapelwagen die in zijn geheel voor een koper bestemd is nadat hij ge
veild is. 

Fust Verzamelnaam voor dozen, emmers, containers en trays, waarin bloemen 
en planten worden verpakt en vervoerd. Er kan grofweg een onderscheid 
worden gemaakt in meermalig en eenmalig fust, waarbij bloemen droog 
of op water verpakt zijn. 

Klokstroom bloemen De logistieke stroom bloemen, die voor de veilklok tangs gaat. 

KOOP Klant-Order-Ontkoppel-Punt. Na dit punt in de goederenstroom vinden 
alle handelingen plaats op basis van een klantorder. 

Koperslocatie Een adres binnen het VBA-gebouw waar een koper zit gevestigd om zijn 
handel te verwerken. 
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Logistiek concept 

Meerkoops stapelwagen 

Ontvangstbrief 

Oplegger 

Overslagcentrum 

Partij 

Retourhandel 

Retourvracht 

Lijst van termen en atkortingen 

Collectiefvan procesinrichting, bijbehorend besturingssysteem en bijbe
horende informatievoorziening. 

Stapelwagen, waarvan de waar die erop staat bestemd is voor meer dan 
twee kopers na veilen. 

Formulier waarop ontvangstmedewerker en vervoerder een handtekening 
zetten om aan te geven dat de handel is overgedragen aan de VBA en om 
aan te geven dat de aanvoergegevens kloppen met wat daadwerkelijk is 
aangevoerd. 

Vrachtwagen met een laadruimte. de maximale laadcapaciteit varieert 
hier van 18 tot en met 22 stapelwagens. 

Benaming voor een ruimte binnen de veiling waar de vervoerders, die 
juist hebben aangevoerd hun retourhandel en leeg fust krijgen. Deze 
retourproducten nemen de vervoerders mee terug. 
De kleinst te verhandelen eenheid per veilgroep voor de veilingklok. 
Deze bestaat uit een aantal fusten met bloemen. Door de kweker wordt 
bepaald hoe groot de partij is, die hij aanlevert. 

Geadresseerde handel die de vervoerder bij het aanvoeren ontvangt van 
de VBA en mee terug neemt. 

Retourhandel + lege stapelwagens + leeg fust die de vervoerder na het 
aanvoeren mee terug neemt. 

Sierteeltketen Het geheel van achtereenvolgende schakels waar waarde wordt toege
voegd aan bloemkwekerijproducten. 

Slotplaat Statiegeldsymbool op een stapelwagen, dat aangeeft dat er statiegeld 
voor de stapelwagen is betaald door kweker ofkoper. 

Sporen Richels in de grond, die stapelwagens kunnen geleiden. Deze komen 
voor in de koelcel en zijn vaak genummerd. Zo kan gepland worden 
welke stapelwagens in welk spoor moeten staan in de koelcel. 

Stapelwagen Logistieke transporteenheid die voor alle vermarktingsmechanismen mag 
worden gebruikt. Is gelijk aan veilingkar. 

Veilgroep Een groep homogene producten, waarvan de stapelwagens altijd direct 
achter elkaar worden geveild voor de klok. ledere groep wordt gekarak
teriseerd met een eigen vast veilgroepnumrner. Deze indeling in groepen 
is door de VBA bepaald. 

Veilingkar De stapelwagen waarin de bloemen en planten worden aangeleverd, 
geveild en eventueel verder in de keten worden vervoerd. 
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Bijlagen 

De bijlagen waarnaar verwezen wordt in dit rapport, zijn opgenomen in een aparte bijlagenbundel. 

Afstudeerrapport, project EV A Pagina 73 



CUSTOMER SERVICE CONCEPT VOOR DE FYSIEKE DISTRIBUTIE VAN 

SIERTEELTPRODUCTEN: VAN KWEKERIJ TOT BLOEMISTERIJ 

ONTWIKKELD VOOR DE BLOEMENVEILING AALSMEER, PROJECT EV A 

Technische Universiteit Eindhoven 

le TU-begeleider: dhr. J. van Dijk 

2e TU-begeleider dr. J.A. Keizer 

BIJLAGENBUNDEL 

bij 

Afstudeerrapport 

3e TU-beoordelaar prof. jhr. drs. M.J. Ploos van Amstel 

Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer 

Bedrijfsbegeleider Ing. R.J. Hamacher 

Afstudeerder 

E.N. Breure (350300) 

Technische Bedrijfskunde 

Technische Universiteit Eindhoven 

Amstelveen, juni 1997 

Bijlagenbundel Pagina i 



Inhoudsopgave 

lnhoudsopgave 

INHOUDSOPGA VE ........ .... ........ ... ...... ... ... .... ..... ................ .. ........... ..... ....... ..... ....... ....... .. .... ...... ..... ... ... ...... II 

BIJLAGE 1 KENGETALLEN 1995 VAN DE VBA .......... ... ... ..... ...... ...... ... ...... .... ......... .................. ... .. ....... .... l 

BIJLAGE 2 PRIMAIRE PROCES VAN DE VBA .... ....... ........ ..... .... ..... ...... ..... .. ........... ......... ......... .......... .... .... 3 

BU LAGE 3 BEREKENING PRODUCTKARAKTERISTIEKEN .. ... .... ... ........ ...... ..... ............. .... ...... ... ... ..... .... ...... 5 

BIJLAGE 4 ONDERZOCHTE GRONDVORMEN .... ..... .... .............. ........ ........... ............. ........ .... .... ... .... ..... .... .. 6 

BIJLAGE 5 GEGEVENS KWEKERS PER SECTIE ... ..... ...... ............ .... ....... ..... ... ... ........... ..... .... ......... .... .. ... ... . 10 

BIJLAGE 6 LOGISTIEKE PROCESSEN IN DE KETEN ........... ..... ........ ....... ........ ..... ...... ... ..... ...... ...... ... ..... .. ... 12 

BIJLAGE 7 BESTURINGSCONCEPT ..... ..... ....... ....... ...... ...... .... ...... ....... ... ......... .. ...... ....... ................ ... ...... .. 23 

BIJLAGE 8 LONG-LIST PREST ATIE-INDICA TOREN ........ .. ........ ............... ................ .. .... ... ........... .. .. .. ........ 24 

BIJLAGE 9 GEGEVENSBEHOEFTE .. ......... ... .... ... ... ..... .......... .. ... ............. ..... ... .. ....... ...... ..... .... ..... .... .. ... ..... 29 

BIJLAGE 10 GEGEVENS GEBRUIKTE EN VERBRUIKTE MIDDELEN ... .... .... .... ........ .. .......... ..... ...... ... .......... . 32 

BIJLAGE 11 REKENMODEL KWEKER .. ..... ... ... ..... ... ..... ... .... ... ......... .. ... .... .. ... ..... ..... ...... .. ... ....... ... ... ......... 34 

BIJLAGE 12 REKENMODEL TRANSPORT AANVOER .. ... .... ....... ... .... ....... ...... ...... ....... ....... .... ....... ... ......... . 36 

BIJLAGE 13 REKENMODEL VEILING ... ................... ......... .... .. .......... ..... ............... ....... ......... .. ....... .. .. ... .... 39 

BIJLAGE 14 REKENMODEL Box (HANDELAAR) ··· ···· ········ ···· ···· ···· ····· ····· ···· ········· ············ ······· ···· ··· ···· ····· 42 

B IJLAGE 15 REKENMODEL DISTRIBUTIE (HANDELAAR - DET AILLIST) ......... .... ... ... ....... .... .... ......... ..... ... 44 

BIJLAGE 16 BEREKENING VAASLEVEN .... ..... ..... .. .. ... ........ .... ... ........ ..... ... .... ......... ...... ........ ... ... ..... ........ 52 

Bijlagenbundel Pagina ii 



Bijlage 1 Kengetallen 1995 van de VBA 

Bijlage 1 Kengetallen 1995 van de VBA 
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• planten 84 228 794 

~ -; :" 

• klok 434 796 2.001 
• BB-Aalsmeer 17 70 316 

Aanvoer (x 1.000.000 stuka) 
197J 1980 1993 

Totaal 1.600 2.152 4.528 
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Totaal aantal transacties per veilingzaal 

(x 1.000) 
1993 

A 1.677 
B 1.051 
E 1.466 
F 2.014 

. G 1.622 

Roelofarendsveen 

1994 

1.769 
1.147 
1.512 
2.048 
1.697 

1995 

1.681 
1.240 
1.583 
2.207 
1.802 

918 

Gemiddelde per veildag (256 veildagen) 

omzet (x fl 1.000) 
1993 1994 1995 

Tolaal 9.109 9.592 9.543 
• Snijbloemen 6.000 6.330 6.207 
• Kamer- en tuinplanten 3.109 3.262 3.332 

Aanvoer (x 1.000 stuks) 
1993 1994 1995 

Totaal 17.688 18.789 18.922 
• - • Snijbloemen 15.914 16.930 16.945 

• Kamer- en tu inplanten 1. 769 1.864 1.980 

• Geen vergefijkbare gegevens 

Bijlagenbundel 

Belangrijke importprodukten 

Aanvoer (x 1.000 stuks) 
1993 1994 1995 

1 . Anjer tros 128.315 134.056 87.039 

2. Roos kl.bl. 94.412 129.031 113.522 

3. Roos gr.bl. 59.904 89.970 103.709 

4. Anjer standaard 42.304 63.450 57.694 

5. Statice 46.106 49.150 24.905 
6. Gypsophila 28.617 29.209 35.532 
7. Waxflower 20.921 24.598 24.998 
8. Alstroemeria 12.720 12.496 11.195 

9. Liallis 15.647 11.271 13.676 

10. Overig 222.570 252.792 273.351 

Totaal 67J.J16 796.014 745.621 

Nedirl~ndse veilingomzet en marktaandeel 
Bloemenveiling A~lsmeer 

Omzet (x ft 1 .000.000) 
1975 1980 1993 1994 1995 

Totaal 1.113 2.059 5.265 5.488 5.413 

% Bloemenveiling Aalsmeer 41 42 44 45 45 

• Snijbloemen . 962 1.648 3.692 3.834 3.743 

% Bloemenveiling Aalsmeer 38 39 42 43 42 

•·Ptanten 151 411 1.572 1.654 1.670 

% Bloemenveiling Aalsmeer 56 55 51 50 51 

-- 'i•- · 

..... 

Dienstenomzet Bloemenveiling Aalsmeer 

Omzet (x fl 1 .000.000,-l 
197J 1980 1993 1994 1995 

., 
Totaal . 120 259 1.035 1.081 1.141 

•emballage 85 180 800 831 890 

• huren en pachten 3 9 54 58 64 

• overige diensten 32 70 181 192 187 
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Relaties 
1993 1994 /99J 

Aantal aanvoerders 
Aantal leden 

7.421 8.056 
4.905 4.867 

8.214 i 
4.859 
1.741 · AantaJ kopers 1.721 1.717 

! 

Aantal bezoekers 

In 1995 bezochten 163.921 bezoeke,s Bloemenveiling Aalsmeer. 

Personeelsleden 

197J 1980 1993 1994 1995 

TolDal 585 859 1.775 1.791 1.823 
• fulltime 412 623 1.051 1.059 1.062 
• parttime 173 236 724 732 761 

Faciliteiten 
1975 1980 1994 1995 

10 13 14 14 Aantal klokken 
Aantal stapelwagens 
Aantal docks/ 
dockshelters 

3.024 22.841 107.201 110.201 
0 167 398 398 

T~noppervlak · 
,, .. · . 

(x 1.000 m') 

Totaal 
bebouwd 
Vloeroppe,vlak 
gebouwen 

197J 

424 
- 169 
169 

,,,..,. ,,, .,...,J..,, ;,. --- -

1980 

563 
244 
267 

1993 

1.350 
, 450 
710 

1994 

1.380 
450 
744 

1.,380 
450 
755 

' 139 139 139 
55 55 55 
11 11 11 
8 8 8 

i 

1. 

· - · aanvoerruimte 
wegen 
importafdellng 
BB-Aalsmeer 
boxen 
Cultra 
emballage 
kantoren 
koelcel 

. 215 215 215 ,.... 

J __ f: _J_j 

Bijlage 1 Kengetallen 1995 van de VBA 

Stii}bloemen top 10 · 
Bloemenveiling Aalsmeer 

Aanvoer (x 1.000.000 stullal 
1993 1994 /99J 

1. Roos 1.332 _ ·. 1.483 1.488 
2. Tulp 417 • .: .449 . 446 
3. Chrysant 325 351 • , - . 348 ::=.a - -~ ·.- ->: ,,,.; ~ 
6. ~ ·. 1ao · ,_. 163 156 
7. l.slie 127 .. 135 129 
8. Iris . 116 - 125 • 117 
9. Alstroemeria . 101 102 _ 108 

10. Narcis 71 · . ' 53 58 
_._.._.,,_~ __ ........._ ______ ;__~ _ _;_;_ __ ...,._ j 

Potplanten ·top 10 -~ - - --~~--~- - - , 
Bloemenveiling Aalsmeer 

·Aanvoer (x 1.000.000 stukll 
_________ I_99_J ___ I994 ____ I99_1 __ j 

Export bloemkwekerijprodukten 
Nederland totaal 

·! 

Omzet (x ft 1 .000.000,-) 
199] 1994 1995 C- '9J/"94 

1. Duitsland • 2.994 
2. Frankrijk j 742 

3. Verenigd Koninkrijk 
4. ltalili 
5. Zwitseriand 

;: ~:;:""~~~-/ 
8. Denemarken 
9. Verenigde Staten 

10. Japan 
11 . Overige landen 

· Totaal l .. 
l _.. .;.ttU 

489 
368 
215 
199 
197 
118 
118 
103 
551 

6.094 

3.095 
765 
526 · 
327 
232 
215 
202 
139 
128 
114 
659 

6.402 

3.065 
858 
504 
261 
241 
238 
219 
148 
125 
118 
730 

6.J07 

. . j 
Bronnm: B1-ainf Aal,,nnr, &drijft,diap 
,_. tu GrootlraNul in ~jprodulilffl 

. ---~-} .,· 

... 
--,1% 

+12,1%' 
; . 4,2% 

• -20,1% 
+4,1% 

+10.9% 
+8,6% 
+6,2% 
-2,3% 

- +3,0% 
+.10,7% 
t ♦ 1,6% 

Aah111e,-r Bloemenveiling Aalsmeer L,gmu rrlijh 3/J, 14]1 GB AlllJmM;;,_ Postbus 1000, 1410 BA A alsmur, Holland 

Tdefoon 0297-J9J9J9. -Tel~fa.t 0297-)9002 1 
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Bijlage 2 Primaire proces van de VBA 

Bijlage 2 Primaire proces van de VBA 
De veiling beeft binnen de sierteeltketen een tweeledige functie . Enerzijds is de veiling een 

prijsvormingsinstrument en anderzijds dient bet als distributiecentrum. Om deze functies te kunnen 

uitvoeren is bet totale proces gesplitst in vier subprocessen, namelijk: 

• verwerken aanvoer 

• veilen 

• interne distributie 

• afleveren bij kopers (in de veiling) 

De aaneenscbakeling van deze processen staat scbematiscb weergegeven in onderstaande figuur B2.1. 

:j 
I Verwerken _I lnterne ~I Veilen ;;. 

distributie 
;;. Afleveren ;;. 

aanvoer 

-

Figuur B2. l De schakels binnen de VBA [Bron: Jager, £.J. , /996] 

Productie en aanvoer 
De teler snijdt uitsluitend bloemen met de juiste rijpbeid en sorteert ze op kwaliteit, soort en lengte. De 

teler doet de bloemen in voorgeschreven aantallen in fusten en plaatst deze op een stapelwagen. De fusten 

en stapelwagens zijn eigendom van de veiling en zijn aan de teler verhuurd. De teler noteert alle relevante 

gegevens op de aanvoerbrief. Een gelijksoort verbaal gaat op voor de kweker van planten. 

Op deze manier maken ruim 8000 aanvoerders in binnen- en buitenland bun producten veilklaar. Om de 

versheid te bebouden worden de producten in de kwekerij en tijdens bet transport zo veel mogelijk op de 

juiste temperatuur gehouden. 

Sommige kwekers brengen bun bloemen en planten zelf naar de veiling. Anderen la ten dit doen door 

collectief vervoerders, transportbedrijven die speciaal op dit bloemen- en plantenvervoer zijn ingesteld. De 

buitenlandse aanvoerders in Zuid-Amerika, Israel en Afrika vervoeren bun producten met bet vliegtuig 

naar Nederland. 

Verwerken van de aanvoer 
Zodra de wagens bij de bijna 400 docks in bet veilinggebouw zijn gearriveerd neemt de afdeling 

Aanvoerservices de producten in ontvangst. Zij controleren de gegevens op de aanvoerbrieven. Vervolgens 

sorteren zij de bloemen en planten per groep en op gekoppelde stapelwagens, zodat zij met bebulp van 

electrokarren in een sleep snel naar de opstel-gebieden kunnen worden gebracht. De planten gaan naar het 

keurplein en de bloemen naar de koelcel. Op het keurplein worden de planten gecontroleerd op juistheid 

van kwaliteit, aantal en het soort producten dat staat aangegeven op de aanvoerbrief. De snijbloemen 

worden zo kort mogelijk voor bet veilen gekeurd, om de kans op kwaliteitsverlies tussen aanvoer en veilen 

te minimaliseren. De keurmeester noteert eventuele opmerkingen op de aanvoerbrief. 
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Bijlage 2 Primaire proces van de VBA 

Voordat de producten geveild worden, worden zij berkenbaar gemaakt voor de klok. Elke partij krijgt een 

nummer op een partijkaart ( voor bloemen) of op de aanvoerbrief ( voor de planten). 

De aanvoerbrieven worden op volgorde gelegd en in een boog tempo worden de gegevens in de computers 

ingevoerd. 

Veilen 
De afdeling Kloktoevoer zet de stapelwagens in goede volgorde in een kettingbaan. Dit is een ketting in de 

grond die volgens een vaste route de stapelwagens onafgebroken van en naar de afmijnzaal sleept. Zodra 

de wagen voor de klok staat, verschijnen de gegevens van de betreffende partij op de klok. De 

veilingmeester leest de gegevens van de aanvoerbrief op en kiest de muntcode: cent, stuiver, gulden of 

tientje en bepaalt de inzet. 

Het veilen gaat per afslag. De wijzer van klok loopt terug van bonderd naar een. De koper die bet eerste 

drukt krijgt de partij voor de prijs die de klok aangeeft. De prijs geldt per stuk, dus per enkele bloem (steel) 

of plant (pot). Op bet moment van drukken vertelt de koper de veilingmeester boeveel producten hij van de 

partij wil kopen. Neemt hij een gedeelte van de partij dan wordt bet resterende dee! opnieuw te koop 

aangeboden. Een koop is in enkele seconden afgesloten. Oat boudt in dat bij de veertien klokken op de 

Bloemenveiling Aalsmeer duizenden bloemen en planten van eigenaar wisselen. De gegevens van de 

transacties worden direct na de koop op een transactiebon uitgeprint. Op deze transactiebon staat vermeld 

wie de koper en de kweker zijn, boeveel bloemen ofplanten zijn gekocbt en tegen welke prijs. Deze bon 

wordt bij de betreffende partij gelegd en bevat alle informatie die verderop in bet verwerkingsproces 

binnen de veiling van belang is. 

Niet alle producten worden op de klok geveild. Er is ook een logistieke stroom voor termijn- of 

contractverkoop. Het Bemiddelingsbureau (BB) bemiddelt bij bet tot stand komen van transacties tussen 

kwekers en kopers en rekent hiervoor een vergoeding. Indien de termijntransacties via de Bloemenveiling 

Aalsmeer geleverd worden, zal de afdeling Afleveren Geadresseerd Product (AGP) ervoor zorgen dat de 

partijen, na aankomst in de veiling, bij de kopers terecbt komen. 

Interne distributie en afleveren 
In bet verwerkingsgebied acbter de klok worden de partijen (de zogenoemde klokuitstoot) verdeeld naar de 

kopers. Aangezien een stapelwagen transacties van meerdere kopers kan bevatten, moeten de producten per 

koper verdeeld worden. Dit gebeurt door de afdeling Distributieservices. Zij plaatsen de producten op de 

stapelwagens van de kopers (elke koper beeft een eigen stapelwagen in bet verdeelgebied staan). Als de 

koperskar vol is word deze geplaatst in een sleep van stapelwagens die naar eenzelfde aflevergebied 

moeten. In een aflevergebied bevinden zicb meerdere kopers. De afdeling Afleverservices vervoert deze 

sleep naar bet betreffende aflevergebied. De sleep wordt daar verder verdeeld per koper. Ruim vierbonderd 

kopers bebben een vaste verwerkingsplek onder bet veilingdak. Oat zijn de zogenoemde boxhouders. De 

overige 1500 kopers zijn losse kopers. Zij bebben geen vaste verwerkingsruimte, maar laden bun 

vracbtauto's en bestelauto's op verschillende plekken in de veiling. 

Bij de plantenafdeling gaat bet iets anders, omdat bet overgrote dee! van de stapelwagens in zijn gebeel 

wordt gekocbt door een koper. Verder is bet proces nagenoeg betzelfde. 

Verwerken van producten en externe distributie 
Zodra de producten bij de kopers zijn afgeleverd zit de taak van de veiling erop. De ruim 1900 kopers 

nemen bet werk over. Wat zij met producten doen bangt af van bet soort afzetkanaal waarin zij actief zijn. 

Bij bet verwerken van de producten kan men danken aan splitsen van de partijen naar klantwens, mengen 

tot boeketten, ompakken in speciale verpakking voor export en voorzien van juiste adressering. Vervolgens 

worden de producten gedistribueerd naar importeurs, groothandels, detaillisten en grootwinkelbedrijven. 

Deze scbakels zorgen er vervolgens voor dat de bloemen bij de consument terecbtkomen. 
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A.I•-•• ------------------------------------

Bijlage 3 Berekening productkarakteristieken 

W aardedichtheid: 

Tabel B3.l Omzet waarde: 
Omzet waarde (via klok) 
Cumulatief snijbloemen 
[bron: Veiling omzetten, Comm.zakenj kamerplanten 

tuinplanten 

TOTAAL 

Aantal stapelwagens aangevoerd 

Cumulatief snijbloemen 
[bron: 4-weke/ijks vers/ag logistiekj planten 

TOTAAL 

Omzetwaarde per stapelwagen 
snijbloemen 

planten 

totaal 

Tabel B3.2 Hoeveelheden t/m oktober 1996 
[Bron: 4-weke/ijks verslag /ogistiekj Bloemen 
aantal stapelwagens 1.518.396 

aantal fusten 31.612.725 

aantal stelen 3.281.513.000 

aantal stelen per stapelwagen 2.121 

aantal fusten per stapelwagen 20,8 

aantal stelen per fust 104 

Gewicht/volume verhouding: 

35 stelen hebben een gewicht van l kg 

2.121 stelen per stapelwagen 

gewicht van (snij)bloemen op stapelwagen: 

volume van een stapelwagen: l 04xl30x2 l 7 = 
gewicht/volume verhouding: 

Bijlagenbundel 

(t/m week 40, 1996) 

1.207.759.817 
360.368.627 
75.800.352 

1.643.928. 795 

(tlm periode JO, 1996) 

F 

F 

F 

1.518.396 
1.154.054 

2.672.450 

795,42 

377,95 

615,14 

60,6 kg 

2,93 m3 

20,66 kg/m3 

1995 

1.489.056.978 2.696.816. 795 
422.975.826 783 .344.453 
77.602.005 153.402.357 

1.989.634.809 3.633.563.604 

/995 

1.863.626 3.382.022 
1.505.379 2.659.433 

3.369.005 6.041.455 

1995-1996 
F 799,01 F 797,40 

F 332,53 F 352,24 

F 590,57 F 601,44 

Planten 
1.154.054 

34.243 .195 

264.361.000 

229 

29,7 

7,7 
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Bijlage 4 Onderzochte Grondvormen 

De logistiek grondvonn is een model dat de structuur van de fysieke goederenstroom weergeeft in een 

bepaalde organisatie [Hoekstra en Romme, 1985). 

Het model is niet alleen te gebruiken binnen de organisatie, maar is ook geschikt om de gehele 

voortbrengingsketen weer te geven. 

Er zijn verschillende manieren om de bloemen en planten van kweker naar bloemisten in Europa te trans

porteren. In de beginfase van het project EV A zijn een aantal grondvonnen bestudeerd. In navolging van 

dat onderzoek [Bakker. w. 1996} zijn een aantal grondvonnen nader bekeken (figuur B4. l t/m B4.6). Voor de 

gegevens betreffende de locatie van de kwekers wordt verwezen naar bijlage 5. 

kweker.; (NL) 
en import aanbod 
Aalsmeer 

Figuur B4. l Grondvonn l 

Bloemisten 
Europa 

In deze grondvonn leveren de kwekers rechtstreeks aan de bloemisten. Een perfecte keten met geen 

schakels! Echter in de praktijk zal dit niet realistisch zijn. Een inefficiente productstroom (kleine aantallen 

van vele leveranciers per adres) zal het gevolg zijn van directe uitlevering aan bloemisten. Tevens zal bet 

zeer moeilijk zijn om gemengde boeketten te leveren. 

Deze grondvonn is niet geschikt! 

kwekers (NL) 
en import aanbod 
Aalsmeer = 

Figuur B4.2 Grondvonn 2 

l DC's in Europa Bloemisten 
Europa 

In deze grondvonn wordt de productstrOO!Jl gesplitst. Er zijn meerdere DC's in Europa (bv. London, Parijs, 

Hamburg, Stuttgard, Milaan) van waar uit de bloemisten worden beleverd. In deze DC's worden dan de 

bloemen ontvangen, verdeeld en klaargemaakt per bloemist en vervolgens fijnmazig afgeleverd bij de 

bloemisten. 

Het positieve van deze grondvonn is dat er nu een rustpunt in de productstroom is, waar de bloemen 

klantspecifiek verpakt of gecombineerd (boeketten) kunnen worden. Dit gebeurt in de DC's. Echter, een 

groot nadeel aan deze grondvonn is dat de kwekers nog steeds met een kruisende aanvoerstroom naar de 

DC's te maken hebben, terwijl zij ook bloemen leveren aan de veiling in Aalsmeer. Zij moeten de 

producten over de DC's verdelen. Dit is beter dan grondvonn 1, vanwege dikkere, grotere stromen. De 

voordelen van grotere stromen zullen niet opwegen tegen de nadelen van meerdere afleverpunten. 

De grondvonn is niet geschikt! 
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kwekers (NL) 
en impon aanbod 
Aalsmeer 

::. / oc;,~ I 
Figuur B4.3 Grondvorm 3 

Bijlage 4 Onderzochte grondvormen 

Bloemisten 
Europa 

Ook in deze grondvorm wordt de productstroom gesplitst. Echter bet DC waar de bloemen worden 

ontvangen, verdeeld en klaargemaakt (verpakkingen en boeketten) is dichtbij de kwekers geplaatst (zie 

omzetverdeling en ligging kwekers) . In de buurt van de huidige veiling (Aalsmeer) ofmisschien wel zelfs 

in de veiling van Aalsmeer kan het Flower Access DC geplaatst worden. Een zeer positiefpunt is dater een 

rustpunt in de productstroom is, dat er geen kruisende productstromen zijn en dat de kwekers zowel de 

aanvoer van het veilbedrijf als de aanvoer naar Flower Access kunnen combineren. Een mogelijk nadeel is 

de zeer grote afstand tussen het DC in Aalsmeer en de bloemisten in Europa, waartussen fijnmazige 

distributie moet plaatsvinden. 

Deze grondvorm lijkt geschikt! 

kwekers (NL) 
en impon aanbod 
Aalsmeer 

= • Buitenland ~ ~ Europa =========----► .__DC_in __ __. -die I DC', m _, 1- '--B-loe-m-ist-•n _ __. 

Figuur B4.4 Grondvorm 4 

In deze grondvorm is de productstroom in meerdere schakels gesplitst. De kwekers zullen de bloemen 

aanvoeren in het DC dat in het buitenland staat. Hier worden de producten verdeeld en klaargemaakt 

(verpakkingen en boeketten) en vervolgens verzonden naar de Distributie Centra in enkele Europese 

landen. Vanuit bier worden de bloemen fijnmazig naar de bloemisten verstuurd. 

Bij deze grondvorm geldt wederom bet nadeel voor de kwekers die nu bun productstroom moeten splitsen 

in een veilbedrijf- en een FlowerAccess stroom die niet gecombineerd kunnen worden verzonden. Een 

positief punt is dat er nu een dikkere stroom kant-en-klare producten is tussen het verzamel DC en de 

distributie DC's in Europa, en een kortere fijnmazige stroom tussen de distributie DC's en de bloemisten. 

Het bedrijfLOGION beeft een orienterende kosten vergelijking gemaakt tussen een aantal grondvormen. 

Hun bevindingen (m.b.v. standaard factoren en prijzen) is dat deze grondvorm niet de meest efficiente is. 

De kosten in met name bet transportgedeelte (aanvoer naar bv. Stuttgart en uitlevering vanuit daar) is hoog. 

Deze grondvorm is niet geschikt. 

kwekers (NL) 
en impon aanbod 
Aalsmeer 

:::::. 

Figuur B4.5 Grondvorm 5 

DC in Aalsmeer ---=====JIE I oc•sm,,_ /-a: ._:_~~-m-is_,e_n _ __. 

Deze grondvorm is hetzelfde als grondvorm 4, echter bet verzamelen, verdelen en klaarmaken gebeurt nu 

in een DC dicbt bij de kwekers. Dit beeft alle voordelen van grondvorm 3 en van grondvorm 4. Korte 

afstand voor kwekers, combinatie van aanvoer stromen mogelijk, dikke stromen naar distributiepunten in 

Europa, korte ftjnmazige distributie naar de bloemisten in Europa. 

Het bedrijfLOGION heeft een orienterende kosten vergelijking gemaakt tussen een aantal grondvormen. 

Hun bevindingen (m.b.v. standaard factoren en prijzen) is dat deze grondvorm efficient en effectiefis. De 
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kosten in vergelijking met grondvonn 3 en 6 zijn een stuk lager en er kan met hoge snelheid geleverd 
worden. 
Deze grondvonn lijkt geschikt! 

kwekcrs(NL) [=Ja DCin 

.. 
-en-im_po_rt_aa_nbod _ _. ~ .__B_u_it•_"_'a-nd--~ Aalsmeer 

I oc•, • ~- 1-E .._:_~~-m--ist_•" __ _. 

Figuur B4.6 Grondvonn 6 

In deze grondvonn is de productstroom nog verder gesplitst. De kwekers leveren bun producten aan in 
enkele DC's in Nederland (bv. Rotterdam, Venlo en Groningen) waar de bloemen verdeeld worden naar 
enkele DC's in Europa (bv. Parijs, London, Stuttgart, Milaan en Hamburg) waar de bloemen verder 
verdeeld en klaargemaakt worden. De bloemen worden dan verder gebracht naar distributiepunten van 
waar uit fijnmazige distributie plaatsvindt naar de bloemisten. 
De kwekers hebben nu weer bet nadeel van Diet gecombineerd kunnen aanvoeren. Tevens wordt er 
kleinschaliger gewerkt door de vele schakels en DC's, waardoor schaaleffecten uitblijven. 
Het bedrijfLOGION heeft een orienterende kosten vergelijking gemaakt tussen een aantal grondvonnen. 
Hun bevindingen (m.b.v. standaard factoren en prijzen) is dat deze grondvonn Diet de meest efficiente is. 

De kosten in met name het overslaggedeelte is hoog. 
Deze grondvonn is Diet geschikt! 
Voorgaande samengevat in een tabel. 

Tabel B4.1 Samenvatting keuze grondvonn 

Grondvonn Voordeel 
1 • "de perfecte keten" 

niet geschikt 

2 • rustpunt in de productstroom, mogelijkheid tot 

niet geschikt 

3 

klantspecifiek leveren 

• dikkere aanvoerstromen 

• rustpunt in productstroom, mogelijkheid tot 

klantspecifiek leveren 

wel geschikt • geen kruisende stromen 

• dikke, gecombineerde aanvoerstroom mogelijk 

4 • dikke aanvoerstroom 

• korte, fijnmazige distributie 

niet geschikt • klantspecifiek, vroeg in de keten mogelijk 

• mogelijkheden voor klantspecifiek leveren 

5 • dikke aanvoerstroom 

• geen kruisende aanvoerstroom 

wet geschikt • gecombineerde aanvoer is mogelijk 

• vroeg in de keten klant specifiek 

• korte fijnmazige distributie 

• dikkere aanvoerstromen 

6 

niet geschikt 

Bijlagenbundel 

Nadeel 
• zeer complexe en kruisende stromen 

• vrijwel onmogelijk om klantspecifiek te leveren 

(boeketten) 

• geen combinatie met aanvoer veilbedrijf 

• kruisende productstroom 

• geen combinatie met aanvoer veilbedrijf 

• lange afstand voor fijnmazige distributie naar 

bloemisten 

• lange aanvoerstroom 

• hoge transportkosten ( aan voer) 

• geen combinatie met aanvoer veilbedrijf 

• geen combinatie met aanvoer veilbedrijf 

• kruisende aanvoerstroom 

• door vele schakels: kleinschaligheid 

• hoge overslagkosten 

• hoger beschadigingsrisico bij overslag 
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Bijlage 4 Onderzochte grondvonnen 

De huidige manier van werken bij professionele handelaren / exporteurs past heel erg veel bij grondvonn 5 

(figuur B4.5). Deze handelaren besteden veelal de fysieke distributie uit aan derden. De logistieke 

dienstverleners distribueren de bloemen vaak via lokale DC's. Aangezien Flower Access wil samenwerken 

met professionele handelaren / exporteurs wordt het Logistiek Concept gebaseerd op grondvonn 5. 
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qp Bijlage 5 Gegevens kwekers per sectie 

Bijlage 5 Gegevens kwekers per sectie 

• Er zijn 5500 Nederlandse kwekers en 1500 buitenlandse kwekers (leveringen hoofdzakelijk via 

Schiphol) 

• 76% van de kwekers maken gebruik van collectief vervoer naar de veiling 

• Een kweker voert weinig producten (2 tot 3 soorten, types) 

• Een kweker kan zowel aan Flower Access leveren als aan de Bloemenveiling Aalsmeer 

De meeste omzet wordt gegenereerd door kwekers die zich rondom Aalsmeer (NL) bevinden: 

Tabel B5.1 Omzet verdeling bloemen per sectie 

no: SECTIE # aan-voerders Percentage Cumulatief Omzet bloemen Percentage Cumulatief 

95 Overig & Buitenland 1215 17% 17% 252717 16% 16% 

4 Noord-Holland 734 10% 28% 241823 15% 31% 

5 Ter Aar & Veenstreek 700 10% 38% 171210 11% 42% 

2 Aalsmeer & omstreken 756 11% 48% 156382 10% 52% 50 % grens 

8 Zuid Nederland 640 9% 57% 151273 10% 61% 

6 Amstelveen Utrecht 444 6% 64% 145877 9% 70% 

3 De Kring (r'dam) 518 7% 71% 144410 9% 79% 80%, grens! 

IO Noord Oost NL 171 2% 73% 67539 4% 84% 

11 Flevoland/Friesland 205 3% 76% 64145 4% 88% 

I Bollenstreek (Kust H'lem) 460 7% 83% 58870 4% 91% 

14 Westland 397 6% 88% 58495 4% 95% 

9 Kennemerland 244 3% 92% 49710 3% 98% 

12 OostNL 321 5% 96% 26379 2% 100% 

16 Duitsland 68 1% 97% 1364 0% 100% 

15 Belgie 190 3% 100% 94 0% 100% 

Totaal 7063 100% 1590288 100% 
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qp Bijlage 5 Gegevens kwekers per sectie 

Tabel B5.2 Omzet verdeling totale omzet (bloemen en planten) per sectie 

no: SECTIE # aan-voerders percentage Cumulatief Omzet totaal percentage Cumulatief 

2 Aalsmeer & omstreken 756 11% 11% 322522 13% 13% 

4 Noord-Holland 734 I 00/o 21% 264069 11% 24% 

95 Overig & Buitenland 1215 17% 38% 258466 11% 35% 

3 De Kring (r'dam?) 518 7% 46% 256308 100/o 45% 500/o grens 

5 Ter Aar & Veenstreek 700 100/o 56% 245028 100/o 55% 

6 Amstelveen Utrecht 444 6% 62% 232550 100/o 65% 

8 Zuid Nederland 640 9% 71% 215063 9% 73% 

14 Westland 397 6% 77% 205023 8% 82% 80% grens 

10 Noord Dost NL 171 2% 79% 91217 4% 86% 

12 Oost NL 321 5% 83% 90299 4% 89% 

11 Flevoland/Friesland 205 3% 86% 86963 4% 93% 

I Bollenstreek (Kusl H'lem) 460 7% 93% 81521 3% 96% 

9 Kennemerland 244 3% 96% 54356 2% 98% 

15 Belgie 190 3% 99% 28679 1% 100% 

16 Duitsland 68 1% 100% 11559 0% 100% 

Totaal 7063 100% 2443623 100% 

Sectie-indeling .-..,,, . 

1 Bollenstreek 

2 Aalsmeer en omstreken 11 10 

3 De Kring 

4 Noord-Holland 

5 Ter Aar en Veenstreek 4 

6 Amstelveen/Utrecht 9 

8 ZuidrNederland 12 

9 Kennemerland 1 ... 
10 Noord-Oost-Nederland 2 . l' 6 

11 Flevoland/Friesland 14 .. 5 

12 Dost-Nederland 3 ' 

14 Westland 8 

15 Belgie 

16 Duitsland 

95 Overige Buitenland 
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Bijlage 6 Logistieke processen in de keten 

Bijlage 6 Logistieke processen in de keten 
Deze bijlage is de uitwerking van de grondvorm, zoals die in hoofdstuk 6 in bet logistiek concept is 

bepaald. Indien er in bet rapport een vergelijking wordt gemaakt tussen verschillende ketens, wordt 

verwezen naar deze bijlage. In de hoofdstukken 6, 8 en 9 wordt naar deze bijlage verwezen. 

Als eerste wordt bet fysieke proces in kaart gebracht. Om vergelijking mogelijk te maken worden de 

volgende ketens vergeleken: 

~( >~~( >~ 
B6.1 B6.2 B6.J B6.4 B6.5 B6.6 

EVA -•Flower Access 

cJe--~,--
Overslq 

~ ( > ( > ~<---------> ~ > 

B6.1 B6.2 B6.3 en B6. 7 
, B6.4 

Figuur B6.1 Vergelijking tussen ketens (huidig en EV A) 

Er wordt gekeken naar de gehele sierteeltketen, met daarin diverse schakels. Elke schakel wordt daarom 

apart besproken. In elke schakel wordt de huidige en de nieuwe situatie besproken. 

Per schakel worden alle processen onderscheiden in activiteiten. Tevens wordt aangegeven wat er anders 

zal zijn in de FlowerAccess situatie. 

B6.1 Eerste schakel: de kweker 

De afzet van bloemen en planten begint bij de teler. Direct na de oogst vinden er al een aantal bewerkingen 

plaats. Na bet knippen of snijden worden er bewerkingen gedaan die de uniformiteit van een partij vergroot 

of de partij een betere bescherming geeft tegen omgevingsinvloeden en beschadigingen verderop in de 

keten. Ondanks deze preventieve maatregelen wordt er verderop in de keten toch nog vaak omgepakt, wat 

niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van de bloemen en planten, zowel met bet oog op doorlooptijd, als op 

de beschadigingskans tijdens de ompakhandelingen. 

86.1.1 Processen in de huidige situatie: 
• Teien: In de kassen worden de bloemen en planten geteeld. Er zijn verschillende wijzen waarop de 

bloemen en planten worden geteeld. De teeltwijze hangt afvan de soort bloem of plant. Echter bet 

heeft geen of nauwelijks gevolg voor de logistieke kosten in de schakel. 

• Oogsten van snijbloemen: Elke morgen worden de snijbloemen geoogst. De kweker beoordeelt welke 

snijbloemen worden geoogst. De keuze wordt bepaald aan de hand van criteria zoals steellengte, 

rijpheidsstadium, knopgrootte 
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qp Bijlage 6 Logistieke processen in de keten 

• Verwerking van snijbloemen: Na de oogst ondergaan vrijwel alle snijbloemen nog enkele 

bewerkingen. Deze handelingen worden uitgevoerd om de uniformiteit van de partij te vergroten en de 

partij extra bescherming te geven tegen omgevingsinvloeden en beschadigingen verderop in de keten. 

De activiteiten in dit proces zijn sterk afhankelijk van de soort snijbloem. 

• Opslag van snijbloemen: Voordat de snijbloemen naar de veiling getransporteerd worden, worden ze 

opgeslagen. Veelal gebeurt dit op water en in een koelcel. Dit is een algemene uitspraak en zal niet 

voor elke soort snijbloem gelden. 

86.1.2. Analyse van de processen 
In dit stukje worden de processen zoals bovengenoemd nader uitgewerkt in activiteiten. Deze activiteiten 

zijn sterk afhankelijk van bet type en soort bloem. 

Uit eerdere onderzoeksverslagen zijn de meest voorkomende activiteiten geidentificeerd. De processen zijn 

(voor zover mogelijk) uitgesplitst in activiteiten. De tabel kan gebruikt worden voor meerdere doeleinden: 

• lnzicht in de processen bij de kweker; 

• Identificatie voor benodigde gegevens bij de kweker. 

• Berekening van de kostenverschillen bij de kweker; 

Proces 

Teien 

Output: Oogstbare producten 

Oogsten 

Activiteit 

K waliteitsbewaking 

Bemesting 

Bewatering 

Verlichting 

Temperatuurregeling 

oogstkar in kas rijden 

snijden/knippen 

bloemen op oogstkar ( op water) 

Oogstkar uit kas 

Output: Geoogste producten op oogstkar 

Verwerken eventueel voorbehandelen 

naar verwerkingsruimte 

wachten op verwerken 

uit het water 

klaarleggen van stelen 

sorteren op keuring 

bossen 

bundelen (meerdere bossen bij elkaar) 

stelen op juiste lengte 

verpakken (hoes per fust) 

op water zetten 

op kar zetten 

Aanvoerbrieven invullen 

Aanvoerbrieven en overige documenten 

aan kar toevoegen 

in koelcel rijden 

Output: Producten klaar voor transport naar veiling 

Opslag Wachten in koelcel 

Bijlagenbundel 

Anders in Flower Access 

Kleiner aantal stelen per bos 

EV A-producten bijelkaar 

Hoezen per bos 

Uitdraaien en plakken stickers per bos en 

per verzendeenheid 

Extra: Vroeger aanvoeren 
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86.1 .3. Gebruikte middelen 
Er kan een onderscheid gemaakt worden naar gebruikte en verbruikte middelen. Gebruikte middelen 

blijven achter in het proces en de verbruikte middelen gaan met de producten mee. Zowel de gebruikte 

middelen als de verbruikte middelen zijn nodig om de processen te kunnen realiseren. 

Gebruikt Anders in FA Verbruikt Anders in FA 

Huisvesting (kassen en duurzaam materieel) Energie (gas, water, electra) 

Koelcellen Bemestingsstoffen 

Personeel meer Plastic rollen meer 

Klein gereedschap Papier vellen meer 

Oogstkar Hoezen meer 

Plastic fusten meer Plakband meer 

Bewerkingstafel Elastiekjes meer 

Sorteerrnachine (incl. bossen) Aanvoerbrieven 

Deense Container meer Identificatie-kaartje (per fust) meer (stickers per 

VBA-stapelwagen meer bos) 

Ruimte 

86.2. De tweede schakel: Transport naar de Veiling 

De bloemen worden op de veiling verhandeld. De kweker heeft een veilplicht. Dit houdt in dat hij al zijn 

producten op de veilingklok moet aanbieden. De producten dienen fysiek voor de klok te komen staan. Het 

transport naar de veiling kan op twee manieren geschieden: 

I. De kweker transporteert zelf de bloemen naar de veiling 

2. De kweker maakt gebruik van een CollectiefVervoerder. Deze transporteert voor meerdere kwekers 

uit eenzelfde gebied de bloemen naar de veiling. 

86.2.1 Processen in de huidige situatie 
Het transport kan worden verdeeld in drie processen. Deze gelden zowel voor het eigen transport als voor 

het Collectief Vervoer. 

Voor elk transport geldt altijd: 
I. Inslag: Het ophalen en inladen van de te transporteren goederen 

2. Transport: Het daadwerkelijk verplaatsen van de goederen 
3. Uitslag: Het uitladen van de lading 

De aanvoer van bloemen kenmerkt zich als volgt: Er zijn meerdere inslag-punten (stops) en er is maar 

uitslag-punt (de veiling). Om een hogere beladingsgraad te realiseren, laden de kwekers de karren vaak 

voller, dan voor het veilproces is toegestaan. Bij aankomst op de veiling, moeten de bloemen op de karren 

dan nog veilklaar gemaakt worden (volgens de juiste aanvoervoorschriften van de veiling). 
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86.2.2 Analyse van de processen 
Proces Activiteit 

Inslag Rijden naar gebied van kwekers 

Rijden en Stoppen per kweker 

Laden van gereedstaande karren 

Output: Ge/aden vrachtwagen 

Transport Rijden naar veiling 

Output: Ge/aden vrachtwagen op veiling 

Uitslag Aandocken op veiling 

Uitladen lading 

Veilgereed maken van lading 

Overgeven aan veilingpersoneel 

Output: Producten k/aar voor veiling 

86.2.3 Gebruikte en verbruikte middelen 

Gebruikt 

Personeel 

Vrachtwagen 

Anders in FA 

B6.3 De derde schakel: de veiling 

Verbruikt 

Brandstof 

Bijlage 6 Logistieke processen in de keten 

Anders in Flower Acces 

Andere aanvoertijden 

Meer stops 

Kleiner volume per stop 

Anders in FA 

Bijna alle bij de Bloemenveiling Aalsmeer aangeboden snijbloemen worden via de veilklok afgezet. De 

bloemen worden aan het eind van de middag, in de avond of in de heel vroege ochtend na de oogst naar de 

veiling gebracbt. Het veilingpersoneel brengt de bloemen en planten naar de opstelruimten. De 

opstelruimten zijn vaak gekoeld. 

Voor bet veilen worden de producten gekeurd op kwaliteit en sortering. Na bet veilen worden de partijen 

naar de kopers verdeeld. 

86.3.1 Processen in de huidige situatie 
Het hele veilproces kan als volgt ingedeeld worden: 

• Ontvangst en verwerken van aanvoer: De partijen worden in de juiste volgorde voor de klok opgesteld 

en gekeurd; 

• Veilen: Op de veilingklokken vindt de daadwerkelijke prijsvorming plaats en worden transacties 

afgesloten; 

• Verdelen naar kopers: De geveilde producten worden bij de kopers afgeleverd. 
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... ,. .... ~ -------------------------------------

86.3.2 Analyse van de processen 
Proces Activiteit 

Verwerken van aanvoer Controle van documenten (aanvoerbrieven) 

Sorteren per groep 

Naar opstelruimte 

Wachten in opstelruimte 

Keuren 

Output: Stapelwagens gereed voor klok 

Veilen Karren in kettingbaan plaatsen 

Karren naar klok 

Prijsvorming 

Toevoegen van documenten 

( distributiegegevens) 

Naar verwerkingsgebied 

Wachten op verwerking 

Output: Verkochte producten gemengd op stapelwagens 

lnteme distributie en 

atleveren Producten verdelen naar kopers 

Producten atleveren bij kopers (box) 

Output: Verkochte producten bij kopers 

86.3.3 Gebruikte en verbruikte middelen 

Gebruikt 

Person eel 

Ruimte 

Veilingkarren 

Deense Containers 

Electrokarren 

Anders in FA 

Tarief volgens 

AGP 

Verbruikt 

Anders in Flower Access 

Verwerking volgens AGP/BBT 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

Verwerking volgens AGP/BBT 

Anders in FA 

B6.4 De vierde schakel: De (verzend-)exporteur ftozanJ 

Bij bet verwerken van de producten kan men danken aan splitsen van de partijen naar klantwens, mengen 

tot boeketten, ompakken in Speciale verpakking voor export en voorzien vanjuiste adressering. Wat zij met 

producten doen hangt afvan bet soort afzetkanaal waarin zij actiefzijn. 

86.4.1 Processen in de huidige situatie 
• Ontvangen van gekocbte producten: De karren worden overgenomen door de exporteur. De 

bloemsoorten bebben meestal een vaste plek binnen de box; 

• Controle en verdelen: De ontvangen producten worden gecontroleerd op juist product, aantal en 

kwaliteit. 

Het verdelen beeft als doe!, om de producten die door de klanten zijn besteld bij elkaar op een of 

meerdere karren te krijgen. Grotere exporteurs besturen bet verdelen en verwerken via picklijsten; 

• Verwerken: Op bewerkingstafels worden de producten naar klantwens samengesteld en verpakt. 

• Verzendklaar maken: De producten in fusten of dozen worden klaar gemaakt om ze te kunnen 

verzenden. Vervolgens wordt de factuur opgesteld; 
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• Controle en afleveren bij expeditie: De juistheid van de bestelling wordt gecontroleerd (aantal, klant, 

facturering). Vervolgens worden de ingepakte producten bij een transporteur gebracht, of anders direct 

in de vrachtwagen geladen. 

86.4.2 Analyse van de processen 
Proces Activiteiten 

In ontvangst nemen In box trekken van sleepkarren 
Uitsorteren in bloemgroepen 

Output: Gesorteerde stape/wagens 

Controle en verdelen Controle aan de hand van de inkooplijsten 
Plaatsen van lege VBA-karren in verdeelvak 
Producten van voile kar over lege karren 
verdelen 
Productkwaliteit controleren 

Output: Gecontro/eerde en verdee/de ka"en 

Verwerken 

Output: Jngepakte producten 

Verzendklaar maken 

Verdeelde kar uit verdeelvak halen 
Producten op bewerkingstafels leggen 
Ontdoen van ornhulsels 
Stelen op juiste lengte instellen 
Stelen schrapen 
Bossen van juiste aantallen samenstellen 
Bossen inhoezen 
Bossen inrollen in plastic of papier 
Wikkel met plakband vastplakken 
Elastiekje om hos doen 
Bossen in een doos doen 
Bossen in een fust doen 
Stickers op doos plakken 
Dozen en fusten naar lege kar 

Intouwen van de dozen 
Lege kar plaatsen 
Dozen en fusten op karren plaatsen 
Volle karren bij elkaar verzamelen 

Output: Verzendklare bestelling 

Controle en expeditie 

Output:Sleep per route 

Bijlagenbundel 

Sleep van karren vormen 
Controle op juistheid van de bestelling 
(klantorder) 
Karren in auto, of naar expediteur 

Anders in Flower Access 

vervalt 
vervalt 
vervalt 
vervalt 
vervalt 
vervalt 
vervalt 
vervalt 

vervalt 
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86.4.3 Gebruikte en verbruikte middelen 
Gebruikt Anders in FA Verbruikt Anders in FA 

Personeel 

VBA-kar 

Koelcellen 

Plastic fusten 

Deense Containers 

Ruimte 

Rollenbaan met 

intouwmachine 

Elektro trekkers 

Bewerkingstafels 

Ontblader-, ontdoommachine 

Diepvries 

Snoeischaren 

86.5 De vijfde schakel: Het transport 

Chrysa( (voedingsmiddel) 

Hout- en papierwol 

Plakband 

Hoezen (plastic) 

Papier vellen 

Plastic vellen 

Kartonnen kragen 

Stickers 

Elastiekjes 

Plastic om DC en Stw 

Energie 

Water 

Kartonnen fusten 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

Vervolgens worden de producten gedistribueerd naar importeurs, groothandels, detaillisten en 

grootwinkelbedrijven. Deze schakels zorgen er vervolgens voor dat de bloemen bij de consument terecht 

komen. 

86.5.1 Processen in de huidige situatie 
Net zoals eerder gemeld bestaat bet transport uit de volgende drie fasen: 

• lnslag: Het ophalen en inladen van de te transporteren goederen 

• Transport: Het daadwerkelijk verplaatsen van de goederen 

• Uitslag: Het uitladen van de lading 

De afvoer van bloemen kenmerkt zich als vol gt: Er is een inslag-punt en een of meerdere afleveradressen. 

86.5.2 Analyse van de processen 
Proces Activiteiten 

Inslag Rijden naar veiling 

Aandocken op veiling 

Inladen van klaarstaande lading 
Output: Geladen vrachtwagen 

Transport Rijden naar gebied van afleveringen 

Output: Ge/aden vrachtwagen in ajlevergebied 

Uitslag Rijden en Stoppen per adres 

Uitladen van bestelling 

Output: Beste/de producten op Cash&Carry 

Bijlagenbundel 

Anders in Flower Access 

Via lokaal Transito Centrum 

(zie paragraaf 1.8) 
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86.5.3 Gebruikte en verbruikte middelen 

Gebruikt Anders in FA Verbruikt Anders in FA 

Personeel 

Vrachtwagen 

Brandstof 

B6.6 De zesde schakel: lmporterende Cash&Carry 

Een Cash & Carry is een groothandelsmarkt waar meerdere groothandelsbedrijven in sierteeltproducten 

gevestigd zijn. Bloemisten kunnen bier bij bun inkopen kiezen uit een breed assortiment van bloemen, 

planten, hardware, winkelinrichtings- en aanverwante zaken. 

86.6.1 De processen in de huidige keten 

• Ontvangst en controle: De ontvangen producten worden gecontroleerd op juistheid van bestelling; 

• Uitstallen in verkoopruimte: Athankelijk van de Cash & Carry, worden de producten over gezet in een 

verkoop display, ofworden de deksels van de dozen genomen en blijven de bloemen en planten in de 

dozen liggen; 

• Verkoop: Bloemisten komen naar de Cash & Carry toe en kopen de producten in. 

86.6.2 Analyse van de processen 

Proces Activiteiten 

Ontvangst en controle Ontvangst in gebouw 

Controleren aan de hand van bestellijsten 

Output: Gecontro/eerde beste//ingen 

Uitstallen Producten verdelen over verkoopgedeelte 

Output: Producten in de verkoop 

Verkoop Wachten op inkopende detaillist 

Output: Verkochte producten 

86.6.3 Gebruikte en verbruikte middelen 

Anders in Flower Access 

C&C vervalt in zijn geheel 

Gebruikt Anders in FA Verbruikt Anders in FA 

Personeel 

Ruimte 

Verkoopdisplay 

vervalt 

vervalt 

vervalt 

Energie (Gas, water, licht) 

Dozen 

B6. 7 De zevende schakel: De detaillist 

vervalt 

vervalt 

Vijftig procent van de verkoop van bloemen en planten vindt plaats bij bloemisten. Bloemisterijen hebben 

een ruim aanbod aan bloemen, planten en hardware. 

Bijlagenbundel Pagina 19 



Bijlage 6 Logistieke processen in de keten 

86. 7 .1 Processen in de huidige keten 
• Inkopen: De bloemist zal aan de hand van zijn voorraad en verwachtte afzet verse producten inkopen; 

• Transport: De bloemist transporteert de ingekochte producten naar de winkel; 

• Uitstallen: De bloemist zal de producten in zijn winkel uitstallen; 

• Verkoop: De producten zijn gereed voor de verkoop aan de consument. 

86.7.2 Analyse van processen 

Proces Activiteiten Anders in Flower Access 

Inkopen 

Output: Gekochte producten 

Behoefte bepalen 

Rijden naar Cash & Carry 
Keus maken uit aangeboden assortiment 

Inkoop en afrekenen 

Transport Transport naar winkel 

Output: Producten in winkel 

Uitstallen In winkel dragen van producten 

Ontdoen van verzendverpakking 

Aansnijden van bloemen 

Producten verdelen over verkoopgedeelte 

Output: Producten in verkoop 

Verkoop Wachten op inkopende consument 

Output: Verkocht product? 

86.7.3 Gebruikte en verbruikte middelen 

Gebruikt Anders in FA Verbruikt 

vervalt 

elektronisch 

elektronisch 

vervalt 

vervalt 

Winkel 

Personeel 

Verkoopdisplay 

Snoeischaar 

Transport-busje 

Energie (Gas, water, licht) 

Plastic hoezen 

Plastic vellen 

Papier vellen 

vervalt Plakband 

Bijlagenbundel 

Anders in FA 
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"'•'··--~ ------------------------------------

86.8 Distributie in Flower Acces (de vijfde schakel) 

De transporten van groothandel naar detaillisten vinden bij voorkeur op de volgende manier plaats: 

• van Aalsmeer naar Transito Centra in Europa: dikke stromen 

• sorteren en verdelen in Transito Centrum: Dozen sorteren op adres 

• fijnmazige distributie vanuit Transito Centrum 

86.8.1 Processen in de Flower Access keten 
Transport naar Transito Centrum 

• lnslag: Het ophalen en inladen van de te transporteren goederen; 

• Transport: Het daadwerkelijk verplaatsen van de goederen; 

• Uitslag: Het uitladen van de lading. 

De afvoer van bloemen kenmerkt zich als volgt: Er is een inslag-punt en een of twee afleveradressen 

(Transito Centra). 

Overslag in Transito Centrum 

• Ontvangst: Ontvangen en controleren van producten; 

• Sorteren en verdelen: Producten per bloemist bij elkaar en op route zetten; 

• Verzendklaar maken: Opstellen 

Fijnmazige Distributie 

• lnslag: Het ophalen en inladen van de te transporteren goederen; 

• Transport: Het daadwerkelijk verplaatsen van de goederen; 

• Uitslag: Het uitladen van de lading. 

De afvoer van bloemen kenmerkt zich als volgt: Er is een inslag-punt en meerdere afleveradressen 

(Detaillisten). 
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Bijlage 6 Logistieke processen in de keten 

86.8.2 Analyse van de processen 
Proces Activiteit in Flower Access 

Inslag Rijden naar veiling 

Aandocken op veiling 

Inladen van klaarstaande lading 
Output: Ge/aden vrachtwagen 

Transport Rijden naar gebied van afleveringen 

Output: Ge/aden vrachtwagen in ajlevergebied 

Uitslag Rijden en stoppen per adres 

Uitladen van bestelling 

Output: Producten in Transito Cetrum 

Ontvangst Ontvangst 

Controle aan de hand van bestellijsten 

naar verdeelgebied brengen 

Output: gecontroleerde producten 

Sorteren en verdelen Sorteren van bestellingen 

Verdelen aan de hand van routes 

Output: gesorteerde en verdee/de producten 

Verzendklaar maken Klaar zetten van routes 

Output: verzendgerede producten 

Inslag Aandocken op TC 

Inladen van klaarstaande lading 

Output: Ge/aden auto 

Transport Rijden naar gebied van afleveringen 

Output: Ge/aden auto in ajlevergebied 

Uitslag Rijden en stoppen per adres 

Uitladen van bestelling 

Output: Producten bij detail/isl 

86.8.3 Gebruikte en verbruikte middelen 

Gebruikt 

Personeel 

Vrachtwagen 

Ruimte 

Bijlagenbundel 

Anders in FA Verbruikt 

Brandstof 

Energie 

Anders in FA 
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Bijlage 9 Gegevensbehoefte 

Bijlage 9 Gegevensbehoefte 

. • . .. .. .. 
A IAfroeah/1...._.,_ I 

Afroep order ID X X 

KwekerlD X X 

Kwekernaam X X 

Kweker adres X X 

Kweker oostcode X X 

Kweker llWlts X X 

Kweker tetetoon X X 

Kweker fax X X 

Kweker email X X 

Datum Ivan nuuatsen a,,,_,,,rderl X X 

Tlldstip (van tllaatsen all08P0r08r) X X 

Datum uitertiik ,,,,,_ IKwl X X 
Tl..,_, uiter1iik oereed (Kw) X X 

Handelaar ID X X 

Vencnnnnmemummer X X 

VerkooPOI08mlael X X 

Anikelkode X X 

Artikelomschriivino X X 

Fustc:ode X X 

Aantal verkoooeenheden X X 

Transoorteenheid IDC of Stwl X X 

Totaal aantal verkoooeenheden (per anikel) X X 

Totaal aantal verkoooeenheden '""' handelaar, oer anikel) X X I 
Totaal verzendeenheden roer handelaar, per artikel) X X 

Totaal transoor188nheden /oar handelaar) X X 

Totaal transoorteenheden X X 

B A•---
Aanvoer-transoort order ID X X 

Tran,mnrteur ID X X 

T ransoorteur naam X X 

Tran"""rteur adres X X 

Tranmorteur 00stcode X X 

Tranonnrteur olaats X X 

Transoorteur telefoon X X 

Tran"""rt&ur fax X X 

Transoorteur email X X 

Datum Ivan Plaatsen aanvoerorderl X X 

Tlidstip (van plaatsen aanvoerorder) X X 

Datum uiterliik afaeleverd X X 

ri;,,,.,;,, uiter1iik afaeleverd X X 

KwekerlD X X 

Kwekernaam X X 

Kweker adres X X 

Kweker oostcode X X 

Kweker Plaats X X 

Kweker telefoon X X 

Kwekerfax X X 

Kweker email X X 

Totaal verzendeenheden /oar kweker) X X 

Totaal tran"""rteenheden 1oer kwekerl X X 

Handelaar ID X X 

Handelaar naam X X 

Handelaar adres X X 

Handelaar nnmc:ode X X 

Handelaar plaats X X 

Handelaar land X X 

Handelaar tetetoon X X 

Handelaar fax X X 

Handelaar email X X 

Totaal verzendeenheden 1oer handelaar) X X 

Totaal tran1100r188nheden (per handelaarl X X 

Totaal transpooeenheden roer rit•CVJ X X 

C ---
MH aickliist ID X X 

Handelaar naam X X 

Handelaar adres X X 

Handelaar POstcode X X 

HandelaarDla.llts X X 

Handelaar land X X 

Handelaar telefoon X X 
Handelaar fax X X 

Handelaar email X X 
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Bijlage 9 Gegevensbehoefte 

.... • . .. , . .. 
Datum (van plaatsen Dickliisll X X 

Tiidstio (van plaatsen oickllistl X X 

Verknnnnrttemummer X X 

V elnummer X X 

Attikekode X X 

Artikelomschriivina X X 

AamaJ •¥• heden X X 

Datum uiterlilk oereea X X 

TiillllliD uiter1iik oereea X X 

Routenummer X X 

Totaal verzendeenheden /oar route) X X 

Totaal tran"""rteenheden '""r route) X X 

D1 Trlln•"""' ,v,na, ~· 
Transoort-ortter ID X X 

Tran..,,,rteur ID X X 

Tran"""rteur naam X X 

Tran..,,,rteur a<ires X X 
Transoorteur ,n_..,,..,,.,.. X X 

Transoorteur olaats X X 

Tran,.,,.,rteur telefoon X X 

Transooneur fax X X 

Tran,.,,.,rteur email X X 

Datum Ivan olaatsen b'an"""rt-ortter) X X 

Tiitl~io (van olaatsen transoort-order) X X 

Datum uiterliik afcelevertt X X 

Tiidstio uiter1iik afoelevertt X X 

Laadadres X X 

Losadres X X 

Totaal tran"""rteenheden X X 

D2 

,,._, __ 
Ov8flllac oickliist ID X X 

Tran,:nnrteur ID X X 

T ransoorteur naam X X 

Tranimorteur a<lres X X 

T ransoorteur ooslCCde X X 

Transoorteur alaats X X 

Tran"""rteur telefoon X X 

Transoorteur fax X X 

Tran,:nnrteur email X X 

Datum (van plaatsen Dickliist) X X 

Tiidstic Ivan Diaatsen nid<Jiistl X X 

Datum uitertlik oereed X X 

Tiidstic uiter1iik cereed X X 

Venmoccrttemummer X X 

Aantal verzsndeenheden X X 

Routenummer X X 

Totaal verzendeenheden ,,,..r route) X X 

m Fllnm•,-• A-Fiinmazice dlstributie order 10 X X 

Tranmarteur 10 X X 

T ranscorteur naam X X 

Transcorteur a<lres X X 

Tran"""""'•r nruttccde X X 

Transoorteur Dlaats X X 

Tran,.,,.,rteur tetefoon X X 

Transoorteur fax X X 

Tranmorteur email X X 

Datum Ivan ""'•-n pickliJst) X X 

Tiidstio (van plaatsen oickllistl X X 

Datum uiter1iik ,,..,_, X X 
Tiiastio uiter1iik aereed X X 
Verknaaamemummer X X 

Aantal vwzendeenheden X X 

Oetamlst 10 X X 
Oetailllst naam X X 
Oetaillist a<lres X X 
OetailUst oostccde X X 
Oetaillist DIRAIS X X 
Oetaillist llllefoon X X 
Oetaillist fax X X 
Oetaillist email X X 
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Bijlage 9 Gegevensbehoefte 

Gegevens nodig voor prestatie-indicatoren 

h'l•llil I . , . 
" 

, . 
" 

EVA reoislrflelt: ,f) 

DalUln en tiidstiD bMblllim door detaiHist dd:uu X 

Datum en tiidslin arroeo- en transoortDrdafs dd:uu X 

Kwei<M --: u .. , I) 

Dall.Im en tiidstic aereed dd:uu X 

Aantallen aeleverd fsll.lkl en vert<aanaenhedenl # X 

Afwiikina X 

Tra~ r fYll'li•,,...,,: ,,,., 81) 
Dall.Im en tiidstic laden bli kweker dd:uu X 

Dall.Im en tiidstiD lessen OD veilina dd:uu X 

,n tiid aereed bll kwel<er Vn X 

I Oo tiid op veilina IVn X 

Afwiiklna X 

, ramc,,...,, ,,,., e/J 
Dall.Im en tiidstic ontv•"""' in bax dd:uu X 

Aantallen aetevwd # X 

Comaleet caiawrd li/n X 

,-.. tiid """"'erd in de bax li/n X 

AfWiikina X 

Datum en tiidstiP aereed vaar verzendina dd:uu X 

Aantallen verzonden # X 

Camcleet verzonden li/n X 

,., tiid aereed voo, verzandina liln X 

Afwiiklna X 

Tr:,n_cnnrra,,r ntni!:treerr ,,.,,., 81) 
Dall.Im en tiidstiP laden 00 veilina dd:uu X 

Datum en tiidstiP lossen dd:uu X X 

I On tiid oereed oo veiling liln X 

100 tiid 00 lasnunt IVn X 

Camoi818 zendina alaeieverd li/n X 

AfWiikina X 
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Bijlage 1 O Gegevens gebruikte en verbruikte middelen 

Tabel BIO. I Gebruikte en verbruikte middelen 

Omschrljvlng Aantal Eenheld Opmerklng Bron 

TIJOEN 
Bossen op 7 21 sec. incl. uitpakken Tozan, 1995 
Bossen op 10 25 sec. incl. uitpakken Tozan, 1995 
Bossen op 20 30 sec. incl. uitpakken extrapolatie 
lnrollen per lust 14 sec. Slee en Groot, 1995 
lnrollen per bos 3 sec. Slee en Groot, 1995 
Vullen van een veilingfust 15 sec. Tozan, 1995 
Sticker uitdraaien en plakken 2 sec. Tozan, 1995 
Vaste laadtijd 15 min. huidig Transporteur 
Variabele laadtijd bij kweker 0,5 min. huidig 
Vaste lostijd op veiling 30 min. huidig, inclusief zoeken dock 
Variabele lostijd op veiling 70,00 sec. huidig, vanuit bakwagen Janssen, 1997 
Ontvangsttijd 35 sec. per stapelwagen Tozan, 1995 
Controleren en verdelen 900 sec. per stapelwagen Tozan, 1995 
Rijden naar C&C 1,50 uur huidig, detaillist UseCase Bloemisten 
Zoeken in assortiment C&C 3,00 uur huidig, detaillist UseCase Bloemisten 

MATERIAAL 
Grote hoezen 91 ,50 F. per1000 Tozan, 1995 
Kleine hoezen 48,50 F. per 1000 Tozan, 1995 
Plastic vel voor inrollen 0,05 F. Tozan, 1995 
Huur VBA-fust 0,25 F. Tozan, 1995 
Huur VBA-stapelwagen 3,75 F. Stegeman, 1994 
Elastiekjes 6,50 F. per 1000 Tozan, 1995 
Stickers 50,00 F. per1000 Tozan, 1995 
Aanschaf LV-doos 6,50 F. Tozan, 1995 

AANTALLEN 
Gemiddelde veilprijs per steel 0,36 F. 
Aantal rozen in bos 20 huidig Tozan, 1995 
Aantal rozen in bos 10 Flower Access 
Aantal bossen in lust 12 Tozan, 1995 
Aantal bossen in doos 30 Tozan, 1995 
Aantal stelen op stapelwagen 2200 Tozan, 1995 & 4-wekelijks logistiek 
Aantal dozen op stapelwagen 20 
Max. aantal stw's in bakwagen 13 Janssen, 1997 
Aantal stw's in bakwagen 7 huidig Janssen, 1997 
Aantal stw's in bakwagen 11 Flower Access 
Aantal stops per rit collectief vervoer 4 huidig Coopers & Lybrand, 1995 
Aantal kilometers tussen kwekers 20 km huidig Coopers & Lybrand, 1995 
Aantal kilometers kwekers - veiling 64 km huidig Coopers & Lybrand, 1995 

Gewicht bloemen 35 stelen / kg 
Gewicht L V doos 2 kg 
Afmeting LV doos (105*44*29 cm) 0,13 m3 Zwapak, 1997 

Oogst bij kweker 
Aantal stelen per dag roos, frisco 436 stelen per m2 per jaar Kwant. info. voor glastuinbouw 

6.000 m2 gewas 
250 veildagen per jaar 

10.464 stelen per dsa 

Bij handelaar 
Aantal stelen per dag inkoop, rozen 23.000.000 stelen per jaar Tozan, 1995 

250 veildagen per jaar 
37% aandeel rozen 

34. 040 rozen nar dsa 
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Tabel Bl0.2 Kosten bakwagen 

Bron: 

F 31.875,00 
lnvestering F 

afschrijvingstermijn 

285.000,00 TLN 

8jaar TLN 

Restwaarde F 

Motorrljtuigenbelastlng 
30.000,00 TLN 

Verzekering 
Rente (5% van gem. gelnvesteerd verm.) 
Loon chauffeur blnnenland 

r kilometer 

liters per 100 kilometer 

brandstof prijs per liter F 

Afschrijving banden 
Olle en smeermlddelen 
Reparatle en onderhoud 

33 liter 

1,25 (excL BTW) 

Kosten per kilometer F 0,60 

Tabel B 10.3 Tarieven generiek transporteur 

Duitsland ,5 1,5 0,65 
Frankrijk (Zone 1) F 37,50 F 2,50 F 0, 75 
Frankrijk (Zone 2) F 40,00 F 4,55 F 3,95 
Engeland F 42,50 F 4,80 F 4,20 
Oostenrijk F 45,00 F 5,00 F 4,40 
Zwitserland F 45,00 F 5,00 F 4,40 
ltalie F 47,50 F 5,95 F 5,45 

~~~' ~ ~IIV . ~ ~D)f:_~Mf!f~'j.f(, 

Bijlagenbundel 

F 4.000,00 TLN 

F 12.500,00 TLN 

F 6.375,00 TLN 

F 70.000,00 TUE 

F 124.750,00 

F 0,41 
TLN 

F 0,05 TLN 

F 0,03 TLN 

F 0, 11 TLN 

F 0,60 

Pagina 33 



qp Bijlage 11 Rekenmodel Kweker 

""'h-•r -----------------------------------

Bijlage 11 Rekenmodel Kweker 

Het bovenste deel van het model is het inputgedeelte. De volgende input is nodig: Aantal stelen dat wordt 

aangevoerd. Uit hoeveel stelen bestaat een bos en hoeveel van deze bossen passen er in een fust. Tevens 

moet worden ingevuld tot hoeveel procent een fust beladen moet worden. 

Het invoerveld '# bossen in plastic vel' geeft aan of er ingerold moet worden per bos, per twee bossen of 

per fust. Door de invoer 'aantal bossen per fust ' gelijk te stellen aan '# bossen in plastic vel' wordt er een 

vel per fust berekend. 

Het model rekent vervolgens het aantal benodigde stapelwagens, fusten, bossen en plasticvellen. Deze 

worden naar boven afgerond op gehele getallen. Dit is nodig, omdat deze afgerekend worden per stuk, en 

niet per half. De volgende input betreft het arbeidsloon en de benodigde tijdsduur per handeling. In bijlage 

10 staan alle gegevens betreffende de ge- en verbruikte middelen. 

Als alle gegevens ingevoerd zijn, worden de totale kosten omgeslagen per steel, per bos, per fust, per 1000 

stelen en per 1000 bossen. 

:Jf 'UI'IJ I (j 
Bloemsoort 

Aantal stelen 
Aantal stelen per bos 
Aantal bossen per fust 
Beladingsgraad fust: 
# bossen in plastic vel 

Kosten kweker 
ARBEID 

Gemiddelde bos tijd 
Gemiddelde inroltijd 
Gemiddelde in fust tijd 
Gemiddelde sticker tijd 
totaal arbeid 

MATERIAAL 

plastic vellen 
stickers 
elastiek 
fust 
stapelwagen 
totaal materieel 

TOTAAL 

per steel 
per bos 
er fust 

Bijlagenbundel 

Rozen 

10,000 
20 
12 

100% 
12 

F 35.00 per uur 

28 sec 
14 sec 
15 sec 
0 sec 

F 0.05 
F -
F 0.01 
F 0.25 
F 3.75 

F 0.02 
F 0.37 
F 4.35 

Aantal stw's 
Aantal bossen: 

Aantal fusten: 
Aantal plastic vellen: 

Totaal 
3.89 
0.16 
0.18 
-

4.23 

Totaal 
F 2.29 
F -
F 3.25 
F 10.50 
F 18.75 

per 1 000 stelen 
per 1000 bossen 

5 
500 

42 
42 

uren 
uren 
uren 
uren 
uren 

F 18.27 
F 365.49 

F 
F 
F 
F 
F 

F 

F 

Waarde 
136.11 

5.72 
6.13 
-

147.95 

34.79 

182.75 

Pagina 34 



qp Bijlage 11 Rekenmodel Kweker 

.... ,._.~ ----------------------------------

!T LO'WE!l(.!lCCESS 
Bloemsoort 

Aantal stelen 
Aantal stelen per bos 
Aantal bossen per fust 
Beladingsgraad fust: 
# bossen in olastic vel 

Kosten kweker 
ARBEID 

Gemiddelde bos tijd 
Gemiddelde inroltijd 
Gemiddelde in fust tijd 
Gemiddelde sticker tijd 
totaal arbeid 

MATERIAAL 

hoezen 
stickers 
elastiek 
fust 
stapelwagen 
totaal materieel 

TOTAAL 

per steel 
per bos 
erfust 

RESULTAAT 

Bedra en er 1000 stelen: 

Huidig: 
Flower Access 

Bijlagenbundel 

Rozen 

5,000 
10 
21 

100% 
1 

F 35.00 per uur 

23 sec 
3 sec 

15 sec 
2 sec 

F 0.05 
F 0.05 
F 0.01 
F 0.25 
F 3.75 

F 0.04 
F 0.42 
F 8.72 

Aantal stw's 
Aantal bossen: 

Aantal fusten: 
Aantal olastic vellen: 

Totaal 
3.19 
0.42 
0.10 
0.28 
3.99 

Totaal 
F 24.25 
F 25.00 
F 3.25 
F 6.00 
F 11.25 

per 1 000 stelen 
per 1 000 bossen 

18.27 
41.87 

3 
500 

24 
500 

uren 
uren 
uren 
uren 
uren 

F 41.87 
F 418.72 

F 
F 
F 
F 
F 

F 

F 

Waarde 
111.81 
14.58 
3.50 
9.72 

139.61 

69.75 

209.36' 
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qp Bijlage 12 Rekenmodel Transport Aanvoer 

Bijlage 12 Rekenmodel Transport Aanvoer 

Het rekenmodel voor de transporten bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vraagt om input betreffende 

de rit. Het gaat dan om twee zaken: kilometers en (rij- en laad-)tijden tijdens bet rondrijden tussen de 

kwekers en de kilometers en (rij- en laad-)tijden tijdens bet afleveren op de veiling. 

Verder wordt gevraagd naar bet totaal aantal te vervoeren transporteenheden (in dit geval stapelwagens) en 

in boeveel stops (adressen kwekers) deze worden geladen. In bijlage IO staan alle gegevens betreffende de 

ge- en verbruikte middelen. 

Het model rekent vervolgens de totaal benodigde tijd en totaal te rijden kilometers uit. Door deze op te 

tellen en te vermenigvuldigen tegen de uur en kilometertarieven wordt de totale kosten berekend. De 

kosten worden vervolgens omgeslagen, door bet totaal te delen door bet aantal stapelwagens c.q. stelen. 

In de FlowerAccess situatie wordt er vanuit gegaan dat de dikte van de aanvoer stromen inmiddels zo zijn 

toegenomen, dater gemiddeld 1,56 (=I I stw's I 7 stops) voile stapelwagens bij de kwekers worden 

opgehaald. 

:Jf 'UI'D I (j 
Rondrtt- evens 

Aijden tussen kwekers 
Aijsnelheid 
Aijtijd tussen kwekers 

Vaste laadtijd 
Variabele laadtijd 

Rijden naar veiling 

Aijsnelheid 
Rijtijd naar veiling 

Vaste lostijd op veiling 
Variabele lostijd op veiling 

Aantal stapelwagens 
Aantal orders (zadressen) 

O'UP.P'll'I' 
Totale rittiid voor 
Vaste laadtijd 
Variabele laadtijd 
Rijtijd naar en van veiling 
Aijtijd tussen kwekers 
Vaste lostijd 
Variabele losliid 
Totale tiid 
Totale afstand 

Kosten van de rlt 
Tijd kosten 
Riikosten 
Totaal kosten 

Bijlagenbundel 

I 
I 

(retour) 

7 stw's 
1.00 uur 
0.06 uur 
1.71 uur 
0.67 uur 
0.5 uur 

0.14 uur 
4.07 uur 
148 km 

F 253.73 
F 88.73 
F 342.45 I 

km 
km/uur 

minuten 
min. per stw 

km 
km 
km/uur 

minuten 
min. per stw 

per rit 

0.67 uur 

1.71 uur 
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Kosten per stapelwagen 
Kosten per steel 
Kosten per bos 
Kosten per 1000 stelen 
Kosten per 1000 bossen 

~{owerkcess 
Rondrlt- e evens 

Rijden tussen kwekers 
Rijsnelheid 
Rijtijd tussen kwekers 

Vasta laadtijd 
Variabele laadtijd 

Rijden naar veiling 

Rijsnelheid 
Rijtijd naar veiling 

Vasta lostijd op veiling 
Variabele lostijd op veiling 

Aantal stapelwagens 
Aantal orders (•adressen) 

O'UPP'U'T 
Totale rittiid voor 
Vasta laadtijd 
Variabele laadtijd 
Rijtijd naar en van veiling 
Rijtijd tussen kwekers 
Vasta lostijd 
Variabele lostiid 
Totale tiid 
Totale afstand 

Kosten van de rlt 
Tijd kosten 
Riikosten 
Totaal kosten 

Kosten per stapelwagen 
Kosten per steel 
Kosten per bos 
Kosten per 1000 stelen 
Kosten per 1000 bossen 

Bijlagenbundel 

I 
I 

F 
F 
F 
F 
F 

(retour) 

F 
F 
F 

F 
F 
F 
F 
F 

Bijlage 12 Rekenmodel Transport Aanvoer 

48.92 
0.02 
0.44 

22.24 
444.74 

•• ,·~r ,,. .. .,,,., • ,... . -• ..... ,-... ~-- -~ ,. ......... ·. - . ~~~~------~· ~--~}~ 
r-1v---... rt~ ... "'"; -...- ...... -:1 
~.,: ,.:..:,:\...s.J. ..... • - •••-LO ~:~:~.·-. _~_:· __ :_-:: 

• ~ " " ~ ; 'I' • •• 

...... ,~-~- -- .. ··-

.. ··:.--. _ ...... 
,ct. - ,...J:.:,.LJ..,. -- -
•...,1 1-.,.-; "1) • - -

\...!-:.. .. ;..J-.1 ...... --- - • .A .... ,-. 

'~~:.:;: __ .. ~ ·- - :~:.; 
l-T f~;'{~- • • ·- -; 
.. ~.!....---""""- _,-L ..... J 

11 stw's 
1.75 uur 
0.09 uur 
1.71 uur 
0.67 uur 
0.5 uur 

0.21 uur 
4.93 uur 
148 km 

307.44 
88.73 

396.17 I 

36.02 
0.02 
0.16 

16.37 
163.70 

km 
km/uur 

minuten 
min. per stw 

km 
km 
km/uur 

minuten 
min. per stw 

per rit 

0.67 uur 

1.71 uur 
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Bijlage 12 Rekenmodel Transport Aanvoer 

RESULTAAT 

Huidig: 
Flower Access 

812.1 Extra moge/1/kheid: tariefbepaling 

Het rekenmodel voor transporten is ook te gebruiken om tarieven te bereken. Een tarief is opgebouwd uit 

twee delen. Een gedeelte vaste kosten per stop en een gedeelte variabele kosten per transporteenheid. Door 

de verschillende uur- en kilometer kosten te verdelen naar lading- en ordergebonden kosten, kan een 

procentuele verdeling tussen deze twee gemaakt worden. 

Om variabele kosten (=per transporteenheid) te identificeren moeten de totale ritkosten vermenigvuldigd 

worden met het percentage voor ladinggebonden kosten. Dit totaal bedrag wordt gedeeld door het aantal te 

transporteren transporteenheden. 

Vaste kosten (=per order, adres) worden ge1dentificeerd door de totale ritkosten te vennenigvuldigen met 

het percentage voor ordergebonden kosten. Dit totaal bedrag wordt vervolgens gedeeld door het aantal te 

maken stops. 

In de onderstaande tabel een berekening voor tariefstelling per stapelwagen en stop per kweker, uitgaande 

van de gegevens gebruikt in de FlowerAccess. 

Tabel B12.1 Tariefstelling FlowerAccess 

Vut ri ' ennurveil' 
Uur kosten F 5.n 
Km kosten F 
T ot&aJ ladingg«>Onden 5.72 F 
TotaaJord ebonden F 1011.16 

L~n: 
Kosten die O'lef' de oehe'- lading WOl'dtn cwno-i.oen (untal ltw's. ongucht het &antal ltopl) 
~ : 

106.45 
76.74 

183.lg 

Kosr.n die CN., de Of'der (ldantlaa) worden omgNlagen (untal stopl, ongNCht het untal 1rw'1) 

Bijlagenbundel 

ri ' binnen kwal:.,. Vut 
41.58 

F 11 .99 

F 53.57 F 31 .19 
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Bijlage 13 Rekenmodel Veiling 

Bijlage 13 Rekenmodel Veiling 

Op de veiling zijn drie mogelijkheden om bloemen en planten aan te voeren. Dit zijn: 

• Aanbieden voor de veilingklok (klokstroom) 

• Aanbieden voor bet BB, logistiek wordt uitgevoerd door veiling (BB/AGP) 

• Aanbeiden voor bet BB, direct in de box bij de koper (BB-Thuisgebaald) 

Voor elk van deze drie mogelijkheden hanteert de veiling andere tarieven. 

De kweker, die gebruikt maakt van bet veilpunt Aalsmeer, betaalt een beffmg per aangevoerde partij . 

Daamaast wordt een bedrag per gebruikte kar ingebouden. 

Tabel B 13.1 Overzicbt van beffmgen (K.lok & AGP) op veilpunt Aalsmeer [Bron: VBA. 1996] 

Partijbeffmg Karbeffing Hefting per kar Dagbeffmg / Koperscontact 

Bloemen via de klok F. 4,- F. 4,-

Planten via de klok F. 5,- F. 4,-

Bloemen via BB 

Planten via BB 

GP planten via klok 

Duokar planten 

Triokar planten 

F. 4,
F. 5,-

F. 7,50 

F. 6,50 

F. 5,70 

F. 4,
F. 5,-

Voor producten die via bet BB zijn vermarkt, en recbtstreeks in de box bij de koper worden afgeleverd 

geldt bet volgende: 

In een BB-Tbuisgebaald situatie verlopen de administratie en de betalingen via de VBA. Omdat er geen 

logistieke verwerking in bet veilgebouw plaatsvindt, wordt op deze transacties een korting op de 

veilprovisie verleend. Dit geldt alleen als deze transacties vooraf zijn aangemeld en geaccepteerd bij bet 

Bemiddelingsbureau. Daamaast moet de aanvoerder F. 5,- administratiekosten betalen per koper per 

leveringsweek. 

Tabel Bl3.2 Overzicbt beffmgen en kortingen BBT op veilpunt Aalsmeer {Bron: VBA, 1996] 

Provisiekorting Administratiekosten 

Thuisgebaald < F. 5.000,

Thuisgebaald > F. 5.000,

Thuisgebaald > F. 10.000,-

0,5 % 

1,5 % 

2,0% 

F. 5,

F. 5,

F. 5,-

Met bebulp van bovenstaande gegevens, is bet Rekenmodel Veiling gevoed. 
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Bijlage 13 Rekenmodel Veiling 

:Jluiaig 

Aanvoer van bloemen over de klok: 
1 partij = 1,00 stapelwagen 
# stelen in partij 2200 
# stelen in bos 20 

partijheffing F 4,00 
karheffing F 4,00 
provisiekorting 0% F0,00 
Administratiekosten F -

Totaal kosten F 8,00 
Totaal korting F -
Totaal F 8,00 

Kosten per stapelwagen F 8,00 
Kosten per steel F 0,00 
Kosten per bos F 0,07 
Kosten per 1 000 stelen F 3,64 
Kosten per 1000 bossen F 72,73 

1'fower.Jllccess 

Aanvoer van bloemen via BB/AGP: 
1 partij = 1,00 stapelwagen 
# stelen in partij 2200 
# stelen in bos 10 

partijheffing F 4,00 
karheffing F -
provisiekorting 0% F0,00 
Adm inistratiekosten/dagheffing koperscontact F 4,00 

T otaal kosten F 8,00 
Totaal korting F -
Totaal F 8,00 

Kosten per stapelwagen F 8,00 
Kosten per steel F 0,00 
Kosten per bos F 0,04 
Kosten per 1 000 stelen F 3,64 
Kosten per 1000 bossen F 36,36 
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qp Bijlage 13 Rekenmodel Veiling 

RESULTAAT 

r 1 000 stelen 
Kosten 

Huidig F 3,64 
Flower Access* F 3,64 
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Bijlage 14 Rekerunodel BOX (Handelaar) 

Bijlage 14 Rekenmodel BOX (Handelaar) 

Het hovenste deel van het model is het inputgedeelte. De volgende input is nodig: aantal stelen dat wordt 

ingekocht. Uit hoeveel stelen hestaat een hos en hoeveel van deze hossen passen er in een verzenddoos. 

Tevens moet worden ingevuld tot hoeveel procent een doos heladen moet worden. 

Het invoerveld '# hossen in plastic vel' geeft aan of er ingerold moet worden per hos, per twee hossen of 

per fust. 

Het model rekent vervolgens het aantal henodigde stapelwagens, fusten, bossen en plasticvellen. Deze 

worden naar hoven afgerond op gehele getallen. Dit is nodig, omdat deze afgerekend worden per stuk, en 

niet per half. De volgende input hetreft het arheidsloon en de henodigde tijdsduur per handeling. In hijlage 

10 staan alle gegevens hetreffende de ge- en verhruikte middelen. 

Als alle gegevens ingevoerd zijn, worden de totale kosten omgeslagen per steel, per hos, per fust, per 1000 

stelen en per I 000 hossen. 

:J{'LJ J'IJ I (j 
Bloemsoort 

Aantal stelen 
Aantal stelen per bos 
Aantal bossen per doos 
Beladingsgraad doos: 
# bossen in hoes 

Kosten handelaar 
ARBEID 

Gemiddelde bos tijd 
Gemiddelde inhoestijd 
Gemiddelde in doos tijd 
Gemiddelde sticker tijd (bos) 
Gemiddelde sticker tijd (doos) 
totaal arbeid 

MATERIAAL 

hoezen 
stickers 
elastiek 
doos 
stapelwagen 
totaal materleel 

TOTAAL 

per steel 
per bos 
erdoos 

Bijlagenhundel 

Rozen 

35.000 
10 
60 

100% 
1 

F 35,00 per uur 

25 sec 
3 sec 

15 sec 
2 sec 
2 sec 

F 0,05 
F 0,05 
F 0,01 
F 6,50 
F 3,75 

F 0,05 
F 0,53 
F 31,26 

Aantal stw's 16 
Aantal bossen: 3.500 

Aantal dozen: 59 
Aantal hoezen: 3.500 

Totaal 
24,31 uren 

2,92 uren 
0,25 uren 
1,94 uren 
0,03 uren 

29,45 uren 

Totaal 
F 169,75 
F 177,95 
F 22,75 
F 383,50 
F 60,00 

per 1 000 stelen F 52, 70 
per 1000 bossen F 527,01 

Waarde 
F 850,69 
F 102,08 
F 8,60 
F 68,06 
F 1, 15 
F 1.030,58 

F 813,95 

F 1.844,53 
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!F LO'WE!l{!4.CCESS 
Bloemsoort 

Aantal stelen 
Aantal stelen per bos 
Aantal bossen per doos 
Beladingsgraad doos: 
# bossen in hoes 

Kosten handelaar 
ARBEID 

Gemiddelde bos tijd 
Gemiddelde inhoestijd 
Gemiddelde in doos tijd 
Gemiddelde sticker tijd (doos) 
totaal arbeid 

MATERIAAL 

hoezen 
stickers 
elastiek 
doos 
stapelwagen 
totaal materieel 

TOTAAL 

per steel 
per bos 
erdoos 

RESULTAAT 

Huidig 
Flower Access 

Bijlagenbundel 

Rozen 

15.000 
10 
60 

100% 
1 

F 35,00 per uur 

0 sec 
0 sec 

15 sec 
2 sec 

F -
F 0,05 
F -
F 6,50 
F 3,75 

F 0,01 
F 0,13 
F 7,77 

Kosten 
F 
F 

Bijlage 14 Rekerunodel BOX (Handelaar) 

Aantal stw's 7 
Aantal bossen: 1.500 

Aantal dozen: 25 
Aantal hoezen: 1.500 

Totaal 
- uren 
- uren 

0,10 uren 
0,01 uren 
0,12 uren 

Totaal 
F -
F 1,25 
F -
F 162,50 
F 26,25 

per 1000 stelen F 12,94 
per 1000 bossen F 129,42 

52,7 
12, 

Waarde 
F -
F -
F 3,65 
F 0,49 
F 4,13 

F 190,00 

F 194,13 
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Bijlage 15 Rekenmodel Distributie (handelaar - detaillist) 

Bijlage 15 Rekenmodel Distributie (handelaar - detaillist) 

De distributie geschiedt over meerdere schakels. Dit zijn in de huidige situatie: transport naar Cash&Carry

handels, Cash&Carry-handel, detaillist (die de producten inkoopt op de Cash&Carry). In de Flower Access 

situatie zijn dit: transport naar overslagcentrum, overslagcentrum en fijnmazige distributie naar detaillisten. 

Om deze schakels te vergelijken worden al deze schakels bij elkaar opgeteld en teruggerekend naar 

bedragen per 1000 stelen. 

Voor elke schakel is een apart rekenmodel opgesteld. In bijlage l O staan alle gegevens betreffende de ge

en verbruikte middelen. 

B15.1 Transport naar Cash&Carry en Overslagcentrum 

In de huidige situatie wordt een Cash&Carry door meerdere exporteurs beleverd. Hierdoor kunnen zij geen 

goede beladingsgraad realiseren. Zij zullen dan meerdere Afleveradressen op een rit afgaan. In de 

Flower Access situatie kan een voile vrachtwagen in een keer naar een overslagcentrum rijden en daar alles 

in een keer lossen. Vanuit bet overslagcentrum wordt fijnmazige distributie verzorgd naar de detaillisten. 
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J-f'll/fDI(j-'Transport naar C&C 

Rondrit- e evens 

Rijden tussen C&C's 
Rijsnelheid 
Rijtijd tussen C&C's 

Vaste laadtijd 
Variabele laadtijd 

Rijden van veiling naar C&C 

Rijsnelheid 
Rijtijd naar veiling 

Vaste lostijd op C&C 
Variabele lostijd op C&C 

Aantal stapelwagens 
Aantal stops (=adressen) 

O'UPP'l.lfJ' 
T otale rittijd voor 
Vaste laadtijd 
Variabele laadtijd 
Rijtijd naar en van veiling 
Rijtijd tussen C&C's 
Vaste lostijd 
Variabele lostiid 
Totale tiid 
T otale afstand 

Kosten van de rit 
Tijd kosten 
Rijkosten 
T otaal kosten 

Kosten per stapelwagen 
Kosten per steel 
Kosten per bos 
Kosten per 1000 stelen 
Kosten per 1000 bossen 

Bijlagenbundel 

(retour) 

10 stw's 
0,50 uur 
0,08 uur 

16,00 uur 
2,50 uur 
0,33 uur 
0,17 uur 

I 19,58 uur 
I 1300 km 

F 1.221,51 
F 779,35 
F 2.000,86 I 

F 200,09 
F 0,02 
F 0,17 
F 16,67 
F 166,74 

Bijlage 15 Rekenmodel Distributie 

km 
km/uur 

minuten 
min. per stw 

km 
km 
km/uur 

minuten 
min. per stw 

per rit 

2,50 uur 

16,00 uur 
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~loweri?tc.cess • 'Transport ttaar Oversfagcentrum 

Rondrit- evens 

Rijden tussen Overslag 
Rijsnelheid 
Rijtijd tussen OverslagCentra 

Vaste laadtijd 
Variabele laadtijd 

Rijden van veiling naar Overslag 

Rijsnelheid 
Rijtijd naar Overslag 

Vaste lostijd op Overslag 
Variabele lostijd op Overslag 

Aantal stapelwagens 
Aantal stops {=adressen) 

O'llPP'll'I 
Totale rittiid voor 
Vaste laadtijd 
Variabele laadtijd 
Rijtijd naar en van veiling 
Rijtijd tussen kwekers 
Vaste lostijd 
Variabele lostiid 
Totale tiid 
T otale afstand 

Kosten van de rit 
Tijd kosten 
Riikosten 
T otaal kosten 

Kosten per stapelwagen 
Kosten per steel 
Kosten per bas 
Kosten per 1 000 stelen 
Kosten per 1000 bossen 

(retour) 

12 stw's 
0, 17 uur 
0,10 uur 

16,00 uur 
0,00 uur 
0,33 uur 
0 20 uur 

I 16,80 uur 
I 1200 km 

F 1.047,90 
F 719,40 
F 1.767,30 I 

F 147,28 
F 0,01 
F 0,12 
F 12,27 
F 122,73 

B15.1.1 Extra mogelijkheid: tariefbepallng 

Bijlage 15 Rekenmodel Distributie 

km 
km/uur 

minuten 
min. per stw 

km 
km 
km/uur 

minuten 
min. per stw 

per rit 

0,00 uur 

16,00 uur 

Het rekenmodel voor transporten is ook te gebruiken om tarieven te bereken. Een tarief is opgebouwd uit 

twee delen. Een gedeelte vaste kosten per stop en een gedeelte variabele kosten per transporteenheid. Door 

de verschillende uur- en kilometer kosten te verdelen naar lading- en ordergebonden kosten, kan een 

procentuele verdeling tussen deze twee gemaakt worden. 
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Bijlage 15 Rekenmodel Distributie 

Om variabele kosten (=per transporteenheid) te identificeren moeten de totale ritkosten vermenigvuldigd 
worden met bet percentage voor ladinggebonden kosten. Dit totaal bed.rag wordt gedeeld door bet aantal te 
transporteren transporteenheden. 
Vaste kosten (=per order, adres) worden geidentificeerd door de totale ritkosten te vermenigvuldigen met 
bet percentage voor ordergebonden kosten. Dit totaal bed.rag wordt vervolgens gedeeld door bet aantal te 
maken stops. 

In de onderstaande tabel een berekening voor tariefstelling per stapelwagen en stop per afleverpunt, 
uitgaande van de gegevens gebruikt in de FlowerAccess. 

Tabel B 15. l Tariefstelling Flower Access 
LADEN RIJDEN LOSSEN 

Vast Vanabel riiden naar veilina riiden binnen kwekers Vast Variabel 
Uur kosten F 10,40 F 6,24 F 998,00 F F 20,79 F 12,48 
Km kosten F 71940 F Totaall Perc:entana, 
Totaal ladinggebonden F 6,24 F 1.717,40 
Totaal orderaebonden F 1040 F 

Ladmggebonden: 
Kosten die over de gehele lading worden omgeslagen (aantal stw's, ongeacht het aantal stops) 
Ordergebonden: 
Kosten die aver de order (klantadres) worden omgeslagen (aantal stops, ongeacht het aantal stw's) 

*~7;:; =~· -~-r~~ -:,~ ~¥ ; ~,~ :,;] 

~--~--'.A:...:l..:.. ~.---4~.J..vl. 

815.2 Cash&Carry en Overslagcentrum 

F 12,48 F 1.73611 I 
F 20,79 F 3119 I 

De Casb&Carry-groothandel wordt niet gebruikt in de FlowerAccess situatie. In plaats daarvan wordt er 
gebruik gemaakt van een overslagcentrum, die de groupage voor de fijnmazige distributie verzorgt. 

98%1 
2%1 
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:Jl'lll'D Hj-C &C 
Bloemsoort 

Aantal stelen 
Aantal stelen per bos 
Aantal bossen per doos 
Beladingsgraad doos: 

Kosten Cash & Carry 
ARBEID 

Ontvangst 
Controle en verdelen 
totaal arbeid 

MATERIAAL 

fust 
stapelwagen 
totaal materieel 

TOTAAL 

per steel 
per bos 
erdoos 

Bijlagenbundel 

F 

F 
F 

F 
F 
F 

Rozen 

80.000 
10 
60 

100% 

35,00 per uur 

35 sec 
900 sec 

-
-

0,00 
0,02 
0,95 

Bijlage 15 Rekenmodel Distributie 

Aantal bossen: 

Aantal dozen 
Aantal stw's 

Totaal 
0,14 
3,50 
3,64 

Totaal 
F -
F -

8.000 

134 
14 

uren 
uren 
uren 

per 1000 stelen F 1,59 
per 1000 bossen F 15,91 

Waarde 
F 4,76 
F 122,50 
F 127,26 per stw 

F -

F 127,26'' 
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1'fowerJ?lccess, oversfag 

Bloemsoort 

Aantal stelen 
Aantal stelen per bos 
Aantal bossen per doos 
Beladingsgraad fust: 
# bossen in hoes 

Kosten Overslag 
ARBEID 

In ontvangst nemen 
Controle en verdelen 
Naar expeditie 
totaal arbeld 

MATERIAAL 

fust 
stapelwagen 
totaal materleel 

TOTAAL 

per steel 
per bos 
erdoos 

815.3 Naar detaillist 

Rozen 

260.000 
10 
60 

100% 
1 

F 35,00 per uur 

35 sec 
900 sec 
36 sec 

F -
F -

F 0,00 
F 0,01 
F 0,48 

Bijlage 15 Rekenmodel Distributie 

Aantal stw's 
Aantal bossen: 

Aantal dozen: 

Totaal 
0,21 
5,50 
0,22 
5,93 

Totaal 
F -
F -

22 
26.000 

434 

uren 
uren 
uren 
uren 

per 1000 stelen F 0,80 
per 1000 bossen F 7,99 

Waarde 
F 7,49 
F 192,50 
F 7,70 
F 207,69 

F -

F 207,69 · 

In de huidige situatie gaat de detaillist met zijn eigen auto naar de Cash&Carry. In de FlowerAccess

situatie worden de producten bij de detaillist aan de winkel afgeleverd. 
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:J{'l.lJ'lJl(j- 'lJetai{{ist 

Bloemsoort 

Aantal stelen 
Aantal stelen per bos 
Aantal bossen per doos 
Beladingsgraad fust: 

Kosten Detallllst 
ARBEID 

Naar Cash&Carry 
lnkopen 
Naar Winkel 
totaal arbeld 

MATERIAAL 

fust 
stapelwagen 
totaal materleel 

TOTAAL 

per steel 
perbos 
perdoos 

F 

F 
F 

diverse 

1.000 
10 
60 

100% 

35,00 per uur 

1,5 uur 
3 uur 

1,5 uur 

-
-

F 0,21 
F 2,10 
F 105,00 

Bijlage 15 Rekenmodel Distributie 

Aantal bossen: 

Aantal dozen: 

Totaal 
1,50 
3,00 
1,50 
6,00 

Totaal 
F -
F -

uren 
uren 
uren 
uren 

100 

2 

per 1000 stelen F 210,00 
per 1000 bossen F 2.100,00 

Waarde 
F 52,50 
F 105,00 
F 52,50 
F 210,00 

F -

F 210,00 

:Ffower.fllccess, !Fijnmazige tfistri6utie 

Bestelling bloemist: 1.000 stelen 
Aantal dozen 2 dozen 

Gewicht: 
Gewicht bestelling 28,57 kg 
Gewicht verpakking 4,00 kg 
Totaal 32,57 kg 

Naar Duitsland F 79,17 
Naar Frankrijk (1) F 114,43 
Naar Frankrijk (2) F 186,66 
Gemiddeld F 126,75 

per steel F 0,13 per 1 000 stelen F 126,75 
per bas F 1,27 per 1000 bossen F 1.267,52 
perdoos F 63,38 
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![fower5f.ccess - 'IJetai[[ist 

Bloemsoort 

Aantal stelen 
Aantal stelen per bos 
Aantal bossen per doos 
Beladingsgraad fust: 

Kosten detailllst 
ARBEID 

Naar Cash&Carry 
lnkopen 
Naar Winkel 
totaal arbeld 

MATERIAAL 

fust 
stapelwagen 
totaal materleel 

TOTAAL 

per steel 
per bos 
er fust 

RESULTAAT 

Trunkeh 
Overslag 
Fijnmazige distributie 
Detaillist 
TOTAAL 

Bijlagenbundel 

Huidig 
F 
F 
F 
F 
F 

diverse 

1.000 
10 
60 

100% 

F 35,00 per uur 

0 uur 
0,50 uur 

0 uur 

F -
F -

F 0,02 
F 0,18 
F 8,75 

Bijlage 15 Rekenmodel Distributie 

Aantal bossen: 

Aantal dozen: 

Totaal 
-

0,50 
-

0,50 

Totaal 
F -
F -

uren 
uren 
uren 
uren 

100 

2 

per 1000 stelen F 17,50 
per 1000 bossen F 175,00 

Waarde 
F -
F 17,50 
F -
F 17,50 

F -

F 17,50 

Flower Access 
16,67 F 12,27 

1,59 F 0,80 
- F 126,75 

210,00 F 17,50 
228,26 F 157,32 
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1 da = 24 uur 

Houdbaarheid 
willekeurige snijbloem: 

Kweker 
veiling 
NL groothandelaar 
Buitt. Groothandetaar 

t/mdetaillist 

Winkel 
Ooorloo ti.d t/m consument 

Vaasleven bij consument 
Verschil in % 

huidig 
Du,tsland 

Flower Access huidig 

::::::::ll 

0,97 0,15 
0,53 0,25 
1,57 1 
113 
42 1,4 

2,4 2,4 
66 38 

5,4 8,2 
52% 

Fran,riJ• 
FlowerAccess huidig Flower Access huidig 

0,97 0,15 0,97 0,15 
0,53 0,25 0,53 0,25 
1,53 1 3,06 2,5 
117 1,54 
4,2 1,4 6,1 2.9 

1,7 1,7 2,2 2,2 
59 31 83 51 

6,1 8,9 3,7 6,9 
46% 86% 

m f«3 -· -· 
Flower Access huidig FlowerAccess 

Italic z~•;1tserl,md -m 
CQ 
C'D ..... 
0) 

0,97 0,15 0,97 0,15 
0,53 0,25 0,53 0,25 
1,98 1,5 1,4 1 
2,12 12 
5,6 1,9 4,1 1,4 

m 
C'D ., 
C'D 
~ 

3,2 3,2 2 2 
88 51 61 34 

C'D 
:l -· :l 

CQ 
3,2 6,9 5,9 8,6 

116% 46% ~ 
m 
(/) 
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:l 
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