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Insight in Physical Distribution Costs 

Abstract 

The main part of this graduation report consists of the development of a method to identify 
and improve insight in physical distribution costs. The method is based on the principles of 
Activity Based Costing and the Cash Flow approach. The main objective of the method is to 
provide accurate cost information for the support of structural and operational decisions. In 
addition to the method an implementation plan has been developed. Companies can go 
through this plan step by step to construct their own physical distribution cost model. The 
second part of the report describes the auditing and evaluation of the project that was set up 
to develop the method. 

Abstract 



lnzicht in Fysieke Distributiekosten 

Woord vooraf 

Dit verslag is de beschrijving van mijn afstudeerproject dat is uitgevoerd binnen de vakgroep 
Internationale en Distributielogistiek (IDL) van de faculteit Technologie Management van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het project is uitgevoerd als onderdeel van een het 
onderzoeksproject 'Structuur in Fysieke Distributiekosten' dat de vakgroep IDL uitvoert in 
samenwerking met het onderzoeks- en opleidingsbureau NEA. Het onderwerp van dit 
onderzoek en dus ook het afstudeerproject is inzicht in fysieke distributiekosten. De 
aanleiding voor het onderzoek is de constatering dat dit inzicht bij veel bedrijven tekortschiet. 
In dit verslag wordt daarom niet een beschrijving van de analyse en oplossing van een 
probleem bij een enkel bedrijf beschreven, maar de ontwikkeling van een methode die bij 
meerdere soorten bedrijven toepasbaar moet zijn. Er moet met veel verschillende situaties 
rekening worden gehouden, wat tot gevolg heeft dat de methode wat abstract blijft. 
Desondanks heb ik door het geven van voorbeelden en toepassingen getracht aan te geven 
dat de methode praktisch bruikbaar is. 

Als onderdeel van mijn afstudeerproject is het project 'Structuur in Fysieke Distributiekosten' 
tussentijds en aan het einde beoordeeld door met een kritische blik te kijken naar de 
resultaten en de gevolgde werkwijze. Dat hier zeker wat op aan te merken is, wordt 
weergegeven in het laatste gedeelte van dit verslag. 

Op deze plaats wil ik Ger Post en Dick van Damme bedanken voor hun begeleiding tijdens de 
laatste 8 maanden, Cees Kokke voor zijn praktische en nuttige kritiek op de verschillende 
onderdelen van het model en Alexander van Andel voor de vele fouten die hij uit het verslag 
heeft weten te halen. 

Frank van der Zon 
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Insight in Physical Distribution Costs 

This report describes the development of a method that helps companies to improve their 
insight in the costs of their logistical operation. In the early 1990's the transport branch
organisations TLN, KNV and the producers organisation EVO experienced difficulties in 
dealing with these costs among their members. Shortcomings in the allocation of distribution 
costs can be the source of incorrect information on the costs and profitability of products and 
services. This will cause companies to make incorrect decisions, based on the available cost 
information. It will also lead to difficulties during tariff negotiations, because of different 
views on what the real costs of the products and services are. The physical distribution cost 
model (PD cost model), that has been developed is based on the principles of Activity Based 
Costing (ABC) and the cash flow approach. 

A Model 

The main elements of the ABC accounting method are resources, activities and cost objects. 
Costs are allocated to cost objects in two steps. In de first step the costs of the resources are 
assigned to the activities, driven by the amount of resource consumption per activity. 
Resource consumption is measured through resource drivers. If for example an activity 
consumes one man-hour of work, then the resource is personnel and the resources driver is 
time. In the second step the costs of the activities are assigned to the cost objects, which can be 
products or services, via activity drivers. An activity driver determines how much of an 
activity is used to produce a cost object. Examples of activity drivers are: '# kilometres','# 
drops' or'# pallets' . Figure A-1 shows the cost allocation according to the ABC model. 

A.1 Process view 

Resource 
Drivers 

Resources 

Resource Cost 
Assignment 

Activities 

Activity Cost 
Assignment 

Cost 
Objects 

Figure A-1: ABC model 

The introduction of the ABC model is the first step in the development of the PD cost model. 
The second step involves control over the processes. An adequate cost allocation still does not 
say anything about the efficiency and the effectiveness of the activities, the basic ABC model 
offers a 'cost assignment view'. To know more about the activities one has to look at the 
processes and the factors that influence them. This is called the 'process view'. There are three 
different structural factors that influence different parts of the total process; structural 
resource factors, structural process factors and structural product factors. Product factors 
differentiate between products, for example batch size and volume per time unit. Process 
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factors influence that process regardless of the product that is being made, like quality level or 
degree of standardisation in a process. Resource factors can be the average age of personnel 
or the vulnerability of the equipment. All these factors are in nature structural, are hard to 
define or quantify, but are of great influence to the costs. The process view is shown in Figure 
A-2. 

A.2 Cash flow 

Resources 
Drivers 

Process 

Figure A-2: Process view 

Resources 

Resource Cost 
Assignment 

Activity Cost 
Assignment 

Cost Objects 

The next step in the build up of the model is the introduction of the cash flow approach. This 
approach is based on the assumption that decisions have to be evaluated on their effects on 
the cash flow, rather than the effects on the costs. Companies generate income through selling 
their products or services, via demand contracts. On the other side companies have to spend 
money to buy the resources to make their products, via supply contracts. The difference 
between the sales income and the resource spending determines the company earnings. 

An extra complication is the difference between available resources and resource 
consumption. Resource consumption is the amount of resources that is used by the activities. 
This amount however is not always equal to the available resources that are purchased 
through the demand contracts. The reason for this difference is that it is highly unlikely that 
fluctuations in the resource consumption can be followed by the available resources. 
Availability of resources follows a step function. If for example a new piece of equipment is 
purchased, because of a rise in the amount of resource consumption, the amount of available 
resources increases by one unit. The increase in resource consumption may well be much 
smaller than one unit. It can also happen that as a result of improvements in the process, less 
machine tin1e is needed. If this decrease in consumption is smaller than one unit of 
equipment, then the result is an increase in idle time on one machine. The difference between 
resource availability and consumption is increased, but the cash flow does not change. 

The gap between resource availability and consumption will be more important for short and 
middle term decisions. The structural, long term decisions will not be influenced as much by 
this. Over a longer period of time it is easier to adjust the availability of resources to the 
consumption. Figure A-3 shows the way in which the cash flow approach and the resource 
consumption are included in the model. 
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There are several different ways in which the effects of decisions can be evaluated. The 
following ways of improvement are included in the model: 

• Effectiveness Improvement. This concerns measures aimed at a reduction of the number of 
activities per product or service. This can be accomplished for example by redesigning of 
products. The main question here is: 'Are we executing the right activities?' 

• Efficiency Improvement. The efficiency can be defined as the amount of resource 
consumption per activity. In other words: 'Are we executing the activities in the right 
way?' Through the development of better working procedures and methods and the 
redesign of processes, the efficiency can be improved. 

• Productivity Improvement. Productivity is the ratio between the resource consumption 
and availability. Improving this means purchasing the right amount of resources for the 
activities. 

• Resource Improvement. This is closely related to productivity improvement. With 
resource improvement the goal is to increase the quality of the resources in order to obtain 
a lower price per resource unit. Therefore it concerns the ratio between the available 
resources and the supply contracts. 

• Process Improvement. Process improvement is aimed at a reduction in the number of 
activities per process. This can lead to a decrease in the level of activities necessary to 
make a certain product, which means a higher effectiveness. A decrease in the number of 
activities also means a decrease in resource consumption, but not automatically a better 
efficiency. The amount of resources needed per activity could stay the same. 

In addition to the forms of improvement mentioned above there is also a division between 
structural and operational improvement. The structural resource, process and product factors 
determine the state and the performance of the resources, processes and products. Their 
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performance can be measured through the productivity, efficiency and effectiveness ratio's. 
Based on the structural factors certain performance goals can be set for resources, processes 
and products. Improvement on one or more of the structural factors then lead to a change in 
these performance goals. Such a decision is therefore a structural decision which is aimed at 
structural improvement. This form of improvement influences the model in a horizontal way, 
as is shown in Figure A-4. 

The accomplishment of the performance goals that have been set on the structural level, 
depends on the way the operations are organised and executed. Decisions on minor changes 
in resources, processes and products, aimed at achieving the goals are therefore operational 
decisions. These decisions influence the model vertically. 
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Figure A-4: Forms of improvement 
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Figure A-4 shows the comprehensive PD cost model which can now be used for decision 
support. We need to emphasise that the model is constructed for cost information only, For a 
lot of decisions, especially structural decisions with a long lasting, great effect on the 
company, several other sorts of information have to be considered. Therefore it is not a model 
which takes over the responsibility of the decision maker, it merely supplies the right cost 
information. 

B Implementation 

In addition to the PD cost model described in section A, a framework has been developed for 
the practical implementation of the model. The framework is divided into three different 
phases. In the first phase an analysis of the current situation of a company is made. During 
the second phase the actual development of the system for the company takes place and in the 
third phase the system will be integrated into the existing programs and operations. 

B.1 Phase 1: Analysis 

The PD cost model can be used at several different levels of detail. The levels are determined 
by the way that the activities are divided into sub-activities. An example of this is given in 
Figure B-1. The activity on level 1 is 'physical distribution', which can be divided into 
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'warehousing' and 'external transport', on level 2. Theoretically it is possible to keep on 
dividing activities into sub-activities, therefore a trade off has to be made. A high level of 
detail provides more accurate cost information, but a system with such a high level of detail is 
difficult to maintain and will cost more. 

Level 1 Fysical Distribution 

Level 2 External Transport 

Level3 Intake 

Level4 

Level S Getting picking list 

Figure B-1 : Levels of detail 

The assumption is made that companies in a turbulent internal and external situation and 
with a complex physical distribution operation will need a model with a high level of detail, 
this could be level 4 or 5. Companies with a relatively simple operation in a stabile 
environment can suffice with a less extensive model, maybe only level 2 or 3. 

After the determination of the required level of detail, the user form of the system has to be 
defined. It is expected that a spreadsheet software program will be used for the development 
of the system. If necessary it can then be integrated in the bigger planning and accounting 
systems of the company. 

At the end of this first phase a project team has to be set up. The controller and the logistics 
manager of the company should be member of this team. The team has to develop a work 
schedule for the actual development of the system in phase two. This planning should include 
the possibility for adjustments to the level of detail, time schedule etc., based on the 
experiences during the development phase. 

B.2 Phase 2: System development 

The development of the system contains 5 steps: 

1. Determination of activities and categorisation of resource costs; 
2. Determination of resource drivers and cost allocation to activities; 
3. Determination of activity drivers and cost allocation to cost objects; 
4. Creation process view, determination structural resource, process and product factors; 
5. Decision support. 

Ad 1. Determination of activities and categorisation of resource costs 
In this step the activities that are executed in the operation are defined according to the level 
of detail determined in the first phase. To do this a thorough analysis of all the processes, 
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including the supporting secondary processes, has to be made. This can include extensive 
flowcharting of all the activities in the different processes. 
The second part of this step is the categorisation of resource costs. Cost information is 
obtaining out of the companies accounting system. The categories found are then rearranged 
into a limited number of main categories that can be used for cost allocation. 

Ad 2: Deterntinatiott of resource drivers and cost allocatio11 to activities 
To allocate the costs of the resources to the activities, resources drivers have to be determined. 
These resource drivers can be different for each activity and resource. Examples of resource 
drivers are time(# hours/minutes) for the resource 'personnel' or space (m2) for the resource 
'building'. Each resource drivers gets a tariff per unit. For example if the tariff for a certain 
type of personnel is 40 guilders per hour and an activity consumes 2 hours of work, then 80 
guilders are allocated to that activity. 

Ad 3: Detemrination of activity drivers and cost allocation to cost objects 
Allocating the costs from the activities to the cost objects is done via activity drivers. An 
example of an activity driver is # km's for the activity 'transport'. If a product has to be 
transported over 100 kilometres, then the amount of 100 times the tariff per km is allocated to 
that product. 

Ad 4: Creation process view, deternrinatio11 stntctural resource, process and product factors 
To prepare the model for use as a decision support system, in this step all the processes in the 
company are analysed and registered and the structural resource, process and product factors 
are determined. Examples of structural factors are the average age of personnel, the level of 
automation in the processes and the complexity of the products. 

Ad 5: Decisio11 support 
The result of the first 4 steps is a complete model to be used for the support of structural and 
operational decisions, designed for a specific company. To support a decision, the information 
that is obtained through the top down cost assignment, is used to calculate the consequences 
of possible decision. This works upwards through the model, starting with the section that 
will change because of the decision. This is shown in Figure B-2. 

Summary 

Cost 
Assignment 

Figure B-2: Cost assignment & decision support 

Decision 
Support 
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Inleiding 

Dit rapport is een beschrijving van mijn afstudeeropdracht die is uitgevoerd in het kader van 
het project 'Structuur in Fysieke Distributiekosten', hierna SFDK-project genoemd. Dit is een 
onderzoeksproject dat is uitgevoerd door de vakgroep Internationale en Distributielogistiek 
van de faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven en NEA 
transportonderzoek en -opleiding. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de 
branche organisaties TLN, KNV en EVO en wordt gesteund door de ministeries van 
Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat. Aanleiding tot het onderzoek was de 
constatering van de verschillende organisaties dat er onder hun leden een tekortschietend 
inzicht is in de kosten de fysieke distributie activiteiten. Dit komt tot uiting in het nemen van 
beslissingen op basis van onvoldoende en mogelijk onjuiste informatie. Ook komen er tijdens 
contractonderhandelingen tussen verladers en logistieke dienstverleners, veelvuldig 
meningsverschillen voor over de kosten die bepaalde handelingen met zich meebrengen. 

Het doel van het SFDK-project is een methode te construeren waarmee bedrijven zelf dit 
inzicht in de kosten van hun fysieke distributie activiteiten kunnen vergroten. Daarvoor zijn 
in het eerste gedeelte van het SFDK-project twaalf bedrijven onderzocht aan de hand van een 
uitgebreide vragenlijst. Uit de aldus verkregen informatie is een methode ontwikkeld die in 
het tweede gedeelte bij een tweetal bedrijven in de praktijk is getest. 

Ook het afstudeerproject bestaat uit twee gedeelten. Het belangrijkste daarvan is het 
inhoudelijke deel van het SFDK-project. Dit omvat het onderzoeken van de twaalf bedrijven, 
het ontwikkelen van de methode en het testen ervan in een van de twee testbedrijven. Het 
tweede deel van het afstudeerproject is een evaluatie van het SFDK-project. Dit bestaat uit het 
beoordelen van het project en het geven van suggesties voor de uitvoering van soortgelijke 
samenwerkingsprojecten in de toekomst. Dit kan belangrijk zijn aangezien het de verwachting 
is dat deze 'Derde Geldstroom' -onderzoeken steeds belangrijker gaan worden voor de TUE. 

Door deze tweedeling bestaat de doelstelling van het afstudeerproject ook uit twee gedeelten. 
Het eerste deel komt grotendeels overeen met de doelstelling van het SFDK-project. Het 
tweede gedeelte is de doelstelling van het projectevaluatie-gedeelte van het afstudeerproject. 

Doelstelling afstudeerproject: 
Ontwikkel een praktisch hanteerbaar en wetenschappelijk verantwoord instnmzentarium ter 
identificatie en beheersing van de fi;sieke distributiekosten. Het instn,mentarium dient het inziclzt in 
deze kosten te vergroten en moet toepasbaar zijn op afzonderlijke delen van de fi;sieke distributie, het 
dient op tijd relevante kosteninfonnatie te genereren om bedrijfsbeslissingen te kmmen ondersteunen. 

Onderzoek en evalueer liet project Stn,ctuur in Fysieke Distributiekosten. Het eindresultaat moet 
bestamz uit een beoordeling van het res11ltaat en de manier van werken en uit aanbevelingen voor 
soortgelijke projecten in de toekomst. 

Op basis hiervan is een plan van aanpak voor het afstudeerproject bepaald: 

• Als voorbereiding is een uitvoerige literatuurstudie uitgevoerd naar management 
accounting in het algemeen en Activity Based Costing en de toepassing daarvan in de 
fysieke distributie. Tevens is een literatuurstudie naar project management verricht, 
gericht op de evaluatie en beoordeling van projecten. 

• Om een goed beeld te krijgen van het bestaande kosteninzicht worden twaalf bedrijven 
bezocht in het eerste gedeelte van het SFDK-project. Hierdoor is het mogelijk verschillende 
typen vervoerders en verladers te onderzoeken, zonder een uitgebreide enquete uit te 
sturen. Aan de hand van vragenlijsten worden controllers, logistiek managers en 
directeurs ge'interviewd. 

• Op basis van de resultaten van de bezoeken en de bestaande theorie wordt een voorstel 
voor de te ontwikkelen model gemaakt, tezarnen met aanbevelingen voor het daaruit 
volgende stappenplan. 
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• Nog voor het einde van de eerste fase van het SFDK-project wordt een project audit 
uitgevoerd. 

• In tweede fase van het SFDK-project wordt het voorstel voor de methode en het 
stappenplan verder ontwikkeld en aangepast. 

• De methode wordt in de praktijk getest door middel van toepassing bij een van de twee 
bedrijven die participeren in de tweede fase van het SFDK-project, TNT Logistics 
Veldhoven. 

• Aan het einde van de tweede fase wordt een evaluatie van het SFDK-project uitgevoerd. 
De resultaten en de manier waarop die zijn bereikt warden geanalyseerd en beoordeeld. 
Dit gebeurt onder andere door gesprekken met de direct betrokkenen bij het project. 

• De resultaten en de evaluatie van het SFDK-project warden verwerkt in het eindrapport 

Inzicht in de kosten en opbrengsten van een ondememing wordt verkregen door 
management accounting. De basis van de ontwikkelde methode is het principe van Activity 
Based Costing (ABC) en de geldstroombenadering. In hoofdstuk 1 wordt daarom eerst een 
kort overzicht gegeven van de verschillende manieren van accounting en de wijze waarop 
Activity Based Costing hier inpast. Ook wordt aangegeven op welke manier ABC, dat 
oorspronkelijk is ontwikkeld voor productieprocessen, is toe te passen in een Iogistieke 
omgeving. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de opbouw van het ontwikkelde model. 
Aansluitend daarop wordt in hoofdstuk 3 uitgelegd op welke manier deze methode kan 
worden toegepast. Hoofdstuk 4 is een weergave van het testen van het model bij de logistieke 
dienstverlener TNT Logistics in Veldhoven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 het project 
geevalueerd. Dit begint met een beschrijving van de theorie met betrekking tot project 
management en vervolgens de toepassing hiervan op het SFDK-project. Hierin zullen onder 
ander de doelstellingen, de werkwijze en de resultaten aan de orde komen. 
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1 Management Accounting 

De situatie op de industriele en vooral de consumentenmarkt is de laatste tijd nogal 
veranderd. Vroeger werd door de producenten bepaald wat werd verkocht. Er was sprake 
van een zogenaamde 'sellers market' . Bedrijven ontwikkelden een product en probeerden dat 
te verkopen. Deze producten hadden een lange productlevenscyclus. Er deden zich weinig 
grate, plotselinge veranderingen in de vraag voor, er was een stabiele markt. Bedrijven 
richtten zich op het optimaliseren van het productieproces om zodoende met een lage prijs te 
kunnen concurreren. 

De omstandigheden zijn echter zodanig veranderd dat producenten worden gedwongen zich 
aan te passen. In de huidige situatie bepaalt de consument wat voor producten er kunnen 
warden verkocht en voor welke prijs. Het is een 'buyers market' geworden. Door de 
grilligheid van de kopers worden de productlevenscycli steeds korter. Bovendien wordt 
steeds meer aandacht besteed aan andere aspecten dan alleen aan de prijs van een product. 
De kwaliteit, de levertijd en de leverbetrouwbaarheid warden steeds belangrijker. 

Deze veranderingen hebben grote invloed op de manier waarop bedrijven werken. Dit heeft 
onder andere gevolgen voor het management accounting systeem <lat een bedrijf gebruikt. De 
structuur van de kosten die worden gemaakt is zodanig veranderd dat de manier waarop met 
deze kosten wordt gerekend niet meer aansluit op de praktijk. 

In de volgende paragrafen zal eerst een beschrijving worden gegeven van de situatie zoals die 
zich nu voordoet in veel bedrijven. Daarna wordt het Activity Based Costing model nader 
beschouwd. Het model is in de jaren tachtig ontwikkeld naar aanleiding van de geschetste 
ontwikkelingen en heeft als doel betrouwbare kosteninformatie te genereren waarmee niet 
alleen kan warden gerapporteerd maar die ook een beslissingsondersteunende functie heeft. 
Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt in paragraaf 1.3 beschreven hoe deze relatief nieuwe 
methode kan worden gebruikt bij het analyseren van de kosten van de fysieke distributie. 

1.1 Accounting systemen 

Binnen het vakgebied van de accounting wordt een onderscheid gemaakt tussen de financial 
accounting en de management accounting. Met financial accounting worden de systemen 
bedoeld die zijn gemaakt voor de financiele verslaglegging van de resultaten van de 
bedrijfsvoering. De systemen worden gebruikt ten behoeve van de exteme verslaglegging en 
zijn ook aan wettelijke voorschriften onderhevig. Management accounting (vroeger oak wel 
cost accounting geheten) hield zich oorspronkelijk bezig met manieren om inzicht te krijgen in 
de kosten en opbrengsten van producten en diensten, het is dus meer gericht op de inteme 
verslaglegging [Groot, 1994]. Later heeft dit zich ontwikkeld tot een vakgebied dat zich niet 
alleen met kwantitatieve, maar ook met kwalitatieve gegevens bezig houdt. Het gaat om de 
productie en analyse van deze gegevens en de manier waarop die analyses invloed hebben op 
het gedrag van de beslissers in een onderneming. In dit verslag wordt de financial accounting 
grotendeels buiten beschouwing gelaten. Het gaat vooral over de bepaling en de toerekening 
van gemaakte kosten aan producten of diensten. 

1.1.1 Traditionele Integrale Systemen 

De basis van de in gebruik zijnde management accounting systemen is al ontwikkeld in de 
jaren twintig [Kaplan, 1984]. Deze systemen sluiten goed aan op de vroegere situatie met veel 
directe kosten per product. Om de kostprijs van een product te bepalen, warden de indirecte 
kosten door middel van toeslagen per directe arbeidstijd toegerekend aan de producten. Deze 
methode kan een misleidend beeld geven van de werkelijkheid. De indirecte kosten warden 
opgeteld en gedeeld door bijvoorbeeld het totaal aantal directe arbeidsuren. Met de uitkomst 
hiervan wordt een opslagtarief bepaald dat voor alle producten gebruikt wordt. Hierdoor kan 
het voorkomen dat goedlopende producten die per stuk dus weinig indirecte kosten met zich 
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meebrengen, de minder goedlopende producten die per stuk veel overheadkosten hebben als 
het ware subsidieren. De 'snellopers' krijgen een te hoge kostprijs en de 'langzaamlopers' een 
te !age. Hierdoor kan al snel de indruk ontstaan dat men zich moet concentreren op de 
langzaamlopers omdat daar ogenschijnlijk de grootste marge te behalen is. [Boons, Roberts & 
Roozen, 1991 en Shank & Govindarajan, 1990]. 

Zoals gesteld waren er vroeger weinig indirecte kosten per product, waardoor dit probleem 
slechts een geringe rol speelde. Door onder andere de automatisering in de productie en de 
opkomst van de informatietechnologie, zijn er tegenwoordig veel minder mensen direct 
betrokken bij de productie. Zaken als research & development, het managen en controleren 
van productieprocessen, kwaliteitsmanagement en marketing zijn steeds belangrijker 
geworden. Hinnen bedrijven zijn relatief gezien ook veel meer mensen werkzaam binnen deze 
gebieden. De kosten hiervan zijn indirect, het is overhead die niet direct aan producten of 
diensten is toe te wijzen. Ook warden deze kosten vaak op de korte en middellange termijn 
als vast en moeilijk te bemvloeden beschouwd. 

1.1.2 Kostenplaatsenmethode 

Tegenwoordig kan het voorkomen dat slechts 10% van de kosten direct toe te wijzen is aan 
een product, de rest is overhead [Boons, Roberts & Roozen, 1991]. Een methode die vaak 
wordt gebruikt om toch kosten toe te wijzen is de kostenplaatsenmethode. De indirecte kosten 
warden verbijzonderd naar kostenplaatsen. De kostenplaatsen kunnen warden ingedeeld in 
calculatorische, algemene, hulp- en hoofdkostenplaatsen. Calculatorische kostenplaatsen zijn 
geen concreet aanwijsbare afdelingen, maar kostengroeperingen, zoals bijvoorbeeld 
huisvesting. Algemene kostenplaatsen leveren prestaties voor alle afdelingen in het bedrijf. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de directie en personeelszaken. De hulpkostenplaatsen zijn 
reeel bestaande afdelingen die diensten verlenen aan de productie, zoals onderhoud en 
magazijn. De hoofdkostenplaatsen zijn de afdelingen waarin het eigenlijke productieproces 
plaatsvindt. De kosten die warden gemaakt in de calculatorische, de algemene en de 
hulpkostenplaatsen warden doorberekend aan de hoofdkostenplaats, waama er een tarief per 
geproduceerde eenheid wordt berekend [Blox, v.d. Enden & v.d. Hart, 1989}. 

Ook deze methode voldoet niet helemaal. Een probleem hiervan is dat voor een nauwkeurige 
toerekening een groot aantal verschillende kostenplaatsen vereist is. Dit geeft weer problemen 
met de complexiteit van de uitvoering en de kosten die zijn verbonden aan het bijhouden van 
zoveel gegevens. 

1.1.3 Beslissingsondersteuning 

Een probleem van veel boekhoudsystemen is dat deze in principe bedoeld zijn voor 
rapportage-doeleinden. Ter informatie van investeerders, aandeelhouders en belastingen zijn 
ondernemingen verplicht volgens bepaalde wettelijke richtlijnen te rapporteren over de 
economische situatie van het bedrijf. De boekhoudsystemen zijn hierop ingericht, het zijn 
externe systemen. Voor de ondersteuning van managementbeslissingen zijn deze systemen 
minder geschikt. De informatie die er uit naar voren komt is altijd informatie achteraf en 
meestal in een vorm die niet bruikbaar is om beslissingen op te baseren. Voor beslissingen is 
informatie nodig die gericht is op intern gebruik. Deze informatie moet tijdig en in een 
geschikte vorm beschikbaar komen. In veel gevallen zal het daarom nodig zijn deze 
informatie buiten de reguliere boekhouding om te verwerven (extracomptabel). Door deze ad 
hoc manier van informatie verzamelen gaat veel tijd verloren. 

1.2 Activity Based Costing 

Om toch een goed kosteninzicht te verkrijgen, is er gezocht naar systemen waarmee indirecte 
kosten op een verantwoorde manier aan de producten kunnen warden toegerekend. De 
bedoeling was dus de indirecte kosten op een of andere manier toch direct te maken. In de 
jaren tachtig is hiervoor in Amerika de Activity Based Costing-methode ontwikkeld Uohnson 
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& Kaplan, 1987]. De basisgedachte van deze methode is dat niet de producten de 
voornaamste kostenveroorzakers zijn maar de activiteiten die nodig zijn om deze producten 
voort te brengen. De activiteiten maken gebruik van de resources die in het bedrijf aanwezig 
zijn. De kosten warden in twee fasen aan de eindproducten, de kostendragers, toegerekend. 
Allereerst warden de kosten van deze resources aan de activiteiten doorberekend, evenredig 
aan de mate waarin de activiteit gebruik maakt van een resource. Dit gebeurt door middel 
van zogenaamde eerste fase cost drivers ofwel resource drivers. In de tweede fase wordt 
bepaald welke activiteiten nodig zijn om een product te maken. Door middel van de tweede 
fase cost drivers, de activity drivers, worden dan de kosten van de activiteiten aan de 
producten doorberekend. 

Bij de invoering van een ABC-systeem moet warden bepaald tot welk detailniveau men wenst 
te gaan. Hoeveel activiteiten kunnen er worden onderscheiden en welke cost drivers kunnen 
warden gebruikt? Dit is een afweging tussen de inspanning die het vergt om de benodigde 
gegevens te achterhalen en te onderhouden en de nauwkeurigheid van de kostentoerekening. 
Een hoog aggregatieniveau maakt het eenvoudig en goedkoop om de gegevens te verkrijgen. 
Hiermee wordt echter een gedeelte van het mogelijke kosteninzicht prijsgegeven. 

1.2.1 Typen activiteiten 

Bij het bepalen van de verschillende activiteiten warden verschillende categorieen 
onderscheiden [Theunisse, 1992]. Allereerst zijn er de 'unit-level' activiteiten. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld directe arbeid en rnachine-uren. Deze activiteiten warden uitgevoerd 
telkens als er een eenheid van het product wordt gernaakt. Dan zijn er de 'batch-level' 
activiteiten die elke productieserie rnoeten worden verricht. Voorbeelden hiervan zijn 
omstellingen, materiaal verplaatsen, aankooporder plaatsen. De derde categorie zijn de 
'product sustaining' activiteiten die nodig zijn voor een hele productsoort, zoals process 
engineering, product specificatie en expeditie. Deze eerste drie soorten kunnen rechtstreeks 
worden toegewezen aan individuele producten. Men kan ook nog activiteiten onderscheiden 
die niet zo gemakkelijk kunnen worden toegewezen omdat ze gemeenschappelijk zijn voor 
een heleboel producten. Dit zijn activiteiten op het 'facility-level' en het 'customer-level' 
waaronder algemeen onderzoek en klantenondersteuning en dergelijke vallen. 

Vaak wordt besloten tot een minder vergaande aggregatie en worden verschillende 
activiteiten die dezelfde activity driver hebben gecombineerd tot een activity center waarvan 
de kosten door deze activity driver worden toegerekend aan de producten. 

1.2.2 Activity drivers 

Ook op het gebied van de activity drivers waarrnee de kosten van de activiteiten aan de 
kostendragers warden toegewezen, kunnen verschillende categorieen warden onderscheiden. 
De meest gedetailleerde activity drivers zijn die op het 'unit-level', bijvoorbeeld het aantal 
gaten in een stalen plaat. Dan kornen de 'batch-level' activity drivers, zoals het aantal 
omstellingen en de 'product-level' activity drivers, hierbij rnoet worden gedacht aan 
bijvoorbeeld het aantal componenten van een product en het aantal aankooporders. Ook 
hierbij geldt dat deze drie activity drivers relatief eenvoudig te bepalen zijn, maar dat er ook 
activity drivers zijn op het 'facility-level' en het 'customer-level' die erg moeilijk te 
identificeren zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de toegevoegde waarde op facility level en 
het aantal klanten en het serviceniveau op customer level. 

1.3 ABC in de logistiek 

Toepassingen van Activity Based Costing kunnen vooral in productie-omgevingen worden 
gevonden. In de logistiek, met name de fysieke distributie, kan ABC echter ook goed tot zijn 
recht komen. Door de eerder vermelde tekortkomingen van de traditionele kostensystemen is 
het vaak onduidelijk wat de precieze kosten van de distributie zijn. Veel kosten worden 
gerekend tot de categorie 'overhead' [Pohlen & La Lande, 1994]. Dit heeft als resultaat dater 
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geen zicht op de kosten is en dat deze dus ook niet op een verantwoorde manier kunnen 
warden gecontroleerd. Een eigenschap van Iogistiek is dat er vele verschillende resources 
kunnen warden gebruikt en dat er geen rechtstreeks volumegeorienteerd verband hoeft te 
zijn tussen het product dat wordt geleverd en de resources die daarvoor warden gebruikt. 
Toepassing van ABC biedt de mogelijkheid om de kosten, de winstgevendheid en de 
performance van de Iogistiek beter te onderscheiden [Pohlen & La Lande, 1994). Op deze 
manier is een beter inzicht te verkrijgen in de gebieden die het meest winstgevend zijn of de 
gebieden waar de meeste kosten warden gemaakt. 

1.3.1 Beslissingsondersteuning 

De informatie die wordt verkregen, kan warden gebruikt tijdens onderhandelingen met 
toeleveranciers en afnemers, bij het zoeken naar mogelijkheden kosten te besparen in het 
logistiek proces en ter ondersteuning van beslissingen. Er zijn verschillende soorten 
beslissingen die kunnen warden genomen. Zo zijn er de operationele beslissingen die op een 
Iaag niveau in de onderneming warden genomen en waarvan de gevolgen over een korte tijd 
merkbaar zijn. De consequenties op het gebied van kosten zullen door gebruik van de ABC
methodiek kunnen warden onderscheiden. Op basis van deze informatie zal dan de beslissing 
kunnen warden genomen. 

Structurele beslissingen warden op een hoger niveau in de onderneming genomen en hebben 
ook voor Iangere tijd invloed op de totale organisatie. Er moet hierbij warden gedacht aan 
beslissingen als het bepalen van de distributiestructuur, hoeveel magazijnen moeten er 
warden geplaatst en waar, hoe groat moeten die zijn? Ook de beslissing over het zelf doen of 
uitbesteden van de distributie-activiteiten kan grate gevolgen hebben. Deze beslissingen zijn 
over het algemeen nieuw voor een onderneming. Men heeft nog niet eerder een dergelijk 
besluit genomen en het is daardoor niet goed te overzien wat voor gevolgen kunnen warden 
verwacht. Ook een goed opgezet ABC-systeem voor de fysieke distributiekosten zal niet op 
alle vragen antwoord kunnen geven. Het kan echter wel van belang zijn om datgene dat wel 
te voorzien is goed door te kunnen rekenen. Ook bij het werken met verschillende 
beslissingsscenario's kan het ABC-systeem een belangrijke ondersteunende rol spelen. 

1.3.2 Activiteiten distributieproces 

Het distributieproces kan warden verdeeld in een fysiek en een administratief gedeelte. In het 
fysieke gedeelte kunnen onder andere de volgende activiteiten warden onderscheiden. Extern 
transport, handling-in, intern transport, handling-out, reconditioneren en retourafwikkeling. 
Bij het administratieve gedeelte kan warden gedacht aan order-entry, goedereninklaring, 
kwaliteitscontrole, opslag- en magazijnbeheer, voorraadbeheer, afhandeling 
grensdocumenten en het verzorgen van de verzenddocumenten [Van Damme & Ploos van 
Amstel, 1996]. Ook deze activiteiten zouden nog verder kunnen warden uitgesplitst. Dit is 
echter niet altijd praktisch. Vaak warden ze geaggregeerd in kosten- of activiteitencentra als 
transport, inslag/uitslag, opslag, voorraden en administratie. De activiteiten die op deze 
manier gecombineerd warden, hebben dan dezelfde activity driver. 
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2 Modelbouw 

Het einddoel van dit project is een uitgewerkt stappenplan waarmee een bedrijf het 
kosteninzicht in de fysieke distributie operatie kan verhogen. Een goed inzicht in de hoogte 
van deze kosten en de manier waarop deze kunnen worden bemvloed is vereist voor een 
verantwoorde ondersteuning van beslissingen op het gebied van de fysieke distributie. Het 
gaat hierbij om structurele en operationele beslissingen. 

Het stappenplan is gebaseerd op het kostenmodel dat tijdens het project is ontwikkeld. Dit zal 
hierna worden aangeduid als het Fysieke Distributiekosten-model of FD-kostenmodel. In dit 
hoofdstuk zal stapsgewijs worden beschreven hoe het model is opgebouwd. Begonnen wordt 
met de ABC-methodiek, vervolgens wordt deze uitgebreid met de process view, de 
geldstroombenadering en uiteindelijk beslissingsondersteuning. Aan het einde van het 
hoofdstuk zijn vier voorbeelden uitgewerkt waarbij de werking van het FD-kostenmodel 
wordt uitgelegd. 

2.1 ABC-methodiek 

Het verhogen van het kosteninzicht ter ondersteuning van toekomstige beslissingen is het 
hoofddoel van de te ontwikkelen methode. De kosteninformatie die wordt verzameld, kan 
voor meer doeleinden worden gebruikt Ook bij contacten met leveranciers en afnemers is 
hieraan behoefte. Afnemers van producenten en groothandels kunnen vergaande wensen op 
het gebied van de distributie hebben, waarbij niet altijd rekening wordt gehouden met de 
gevolgen die dit voor de kosten van de leverancier kan hebben. Aan de andere kant kan 
kosteninformatie per leverancier een bijdrage leveren aan de selectie en beoordeling van 
leveranciers. 

Intern kan de informatie worden gebruikt voor het beoordelen van afdelingen, processen en 
personen. Een analyse hiervan kan productiemiddelen, activiteiten of producten aan het licht 
brengen die hoge kosten met zich meedragen en waar mogelijk op kan worden bespaard. Ook 
de meest winstgevende producten of diensten kunnen hierdoor in kaart worden gebracht. 
Het management kan op deze manier meer gericht aandacht geven aan afnemers, klanten, 
afdelingen en processen waar besparingen mogelijk of noodzakelijk zijn of waar grotere 
winsten kunnen worden behaald. 

De benodigde informatie om tot een goed kosteninzicht te komen is vaak wel voorhanden, 
maar niet in een toegankelijke en bruikbare vorm [Pohlen & La Londe, 1994, Van Damme & 
Ploos van Amstel, 1996]. Reden hiervoor is dat de bestaande accounting systemen zijn gericht 
op externe rapportage achteraf. Voor kosteninzicht in de fysieke distributie dat als basis moet 
dienen voor beslissingen en analyses is deze informatie minder geschikt. Activity Based 
Costing biedt hiertoe wel goede mogelijkheden, zoals ook in paragraaf 1.3 is beschreven. 

De basis van het model is daarom de ABC-methodiek. Uitgaande van de activiteiten die 
worden verricht, worden de kosten toegerekend aan de kostendragers (cost objects), de 
producten of diensten. Dit is weergegeven in Afbeelding 2-1. De activiteiten die worden 
verricht, verbruiken resources. De kosten hiervan worden aan de activiteiten toegerekend 
door middel van resource drivers. Dit wordt de eerste fase kostenverbijzondering genoemd. 
Vervolgens worden de kosten van de activiteiten via de activity drivers toegeschreven aan de 
kostendragers. Dit is de tweede fase kostenverbijzondering. 
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Op deze manier kunnen de kosten van de resources worden toegeschreven aan activiteiten en 
vervolgens aan producten of diensten. De activiteiten maken deel uit van de processen die in 
het bedrijf plaatsvinden om de producten of diensten voort te brengen. De beschreven 
toerekening van kosten zegt echter nog niets over de effectiviteit en de efficientie van de 
activiteiten. Het model uit Afbeelding 2-1 is een eendimensionaal model, waarbij alleen naar 
de kosten van activiteiten wordt gekeken. Dit wordt ook wel de 'cost assignment view' 
genoemd [Van Damme & Ploos van Amstel, 1996]. 

2.2 Processen 

Om de effectiviteit en de efficientie van de activiteiten te kunnen beoordelen is inzicht nodig 
in de processen waarvan die activiteiten deel uihnaken [Van Damme & Ploos van Amstel, 
1996]. Processen in een bedrijf bestaan uit activiteiten die weer kunnen zijn opgebouwd uit 
subactiviteiten. Deze onderverdeling is een soort 'bill of activities', analoog aan de 'bill of 
materials', het overzicht van de verschillende onderdelen waaruit een product is opgebouwd. 

De opbouw en werking van de processen wordt bepaald door verschillende soorten 
kostenbepalende factoren: de product factors en de process factors. Dit zijn vooral 
kwalitatieve factoren die de processen en de producten be'invloeden. 

Product factors zijn factoren die per product of productsoort verschillen. Voorbeelden hiervan 
zijn het volume per tijdseenheid en gemiddelde batch-size. Process factors zijn factoren die 
het proces be'invloeden ongeacht het soort product. Hierbij moet worden gedacht aan de mate 
van automatisering in de productie en de werkmethoden. Een ander soort factoren die vooral 
invloed hebben op de resources, maar ook op het bedrijf als geheel, zijn de resource factors. 
Deze factoren zijn moeilijk te definieren of te kwantificeren, maar hebben wel een grote 
invloed op de kosten. Voorbeelden hiervan zijn de leeftijdsopbouw van het personeel, de 
kwetsbaarheid van de apparatuur, de complexiteit van de infrastructuur en de cultuur of 
mentaliteit. Vanwege het feit dat de drie soorten factoren structureel van aard zijn worden ze 
'Structural factors' genoemd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van verschillende 
soorten structural factors . 
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De procesinvalshoek is medebepalend voor de kosten en de kostenbeheersing. De processen 
bepalen immers de activiteiten en daarmee de kosten. In Afbeelding 2-2 is weergegeven op 
welke manier de 'process view' kan worden ingepast in het totaal. Er is nu een 
tweedimensionaal model ontstaan waarin de process view dwars staat op de cost assignment 
view. 

Structural 
Resource Factors 

Process 
view 

Structural 
Product Factors 

Resource 
Drivers 

Activity 
Drivers 

Afbeelding 2-2: Tweedimensionaal ABC-model 

2.3 Geldstroombenadering 

Cost assignment 
view 

Resources 

Cost 
Objects 

Het model wordt verder uitgebreid door middel van de geldstroombenadering [fheeuwes & 
Adriaansen, 1994). De benadering gaat ervan uit dat beslissingen niet moeten worden 
genomen op basis van kosten, maar op basis van verschillen tussen inkomsten en uitgaven. 
Een onderneming genereert inkomsten door producten of diensten te verkopen. Hierdoor 
ontstaat een ingaande geldstroom. De uitgaande geldstroom wordt gevormd door de 
uitgaven die noodzakelijk zijn om de voor de productie benodigde resources te verwerven, 
dit wordt de resource spending genoemd. In Afbeelding 2-3 is dit weergegeven. 

Door middel van contracten met afnemers komt er geld binnen en door contracten met 
leveranciers wordt er geld uitgegeven. Door resources te kopen warden deze beschikbaar 
voor de activiteiten. Het is hierbij nuttig een onderscheid te maken tussen de beschikbare 
(available) resources en de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt, de resource 
consumption. De resource consumption is evenredig met het aantal en het soort activiteiten. 
De resource spending is dit echter niet. De beschikbaarheid van resources verloopt volgens 
een trapfunctie. Telkens als er een eenheid van een bepaalde resource, bijvoorbeeld arbeid of 
equipment, bijkomt, stijgt de available resource met een sprong ter grootte van die eenheid. 
De resource consumption werkt doorgaans met veel kleinere eenheden. Het kan dus 
voorkomen dat door een procesverbetering de resource consumption daalt, maar de resource 
spending niet. De daling in de resource consumption is dan niet groot genoeg om een eenheid 
van de available resources af te stoten. Het kan ook zo zijn dat de daling wel groat genoeg is, 
maar dat men door lopende contracten met leveranciers de available resource niet kan 
afstoten. Deze procesverandering heeft (op korte termijn) geen verandering in de resource 
spending, de uitgaven, tot gevolg en is in de geldstroombenadering dan ook geen 
verbetering. Bij structurele beslissingen zal dit een minder grote rol spelen omdat deze 
gevolgen hebben voor de langere termijn. Op lange termijn is het beter mogelijk de available 
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resources op de resource consumption af te stemmen en dus de resource spending optimaal te 
houden. 

Stnx."tur.il 
Resouru? Fa.1on 

StructuNI 
Pro.:r .. F111,:ton 

5'n..1urul 
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Afbeelding 2-3: De geldstroombenadering 
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2.4 Kostentoerekening en beslissingsondersteuning 

De basis van het model is de kostentoerekening volgens de ABC-methodiek. Voor de 
beheersing van de kosten en het overzicht van wat er met de geldstromen gebeurt, is de 
process view en de geldstroombenadering toegevoegd. Uit de afbeeldingen blijkt dat bij 
procesbeheersing en kostentoerekening een informatiestroom naar de kostendragers toe 
loopt. Afbeelding 2-3 laat zien dat de geldstroom de omgekeerde richting op gaat. Bij 
beslissingsondersteuning met behulp van kosteninformatie zal er tevens een 
informatiestroom in de omgekeerde richting moeten gaan [Greenwood & Reeve, 1994]. 
Beslissingen worden ondersteund door na te gaan wat voor invloed de veranderingen die 
door de beslissing teweeg worden gebracht, hebben op de geldstroom. Er wordt gestart bij 
een eventuele wijziging in de ingaande geldstroom, vervolgens wordt gekeken naar de 
veranderingen die als gevolg van de beslissing plaatshebben in de processen en de resources. 
Daarna wordt het uiteindelijke gevolg voor de uitgaande geldstroom vastgesteld. Het is de 
bedoeling antwoord te geven op de vraag: 'Wat is het effect van de te nemen beslissing op het 
verschil tussen sales income en resource spending, de company earnings?' Bij verschillende 
mogelijke beslissingen moet het mogelijk zijn de bestaande altematieven door te rekenen en 
zo de beste beslissing te identificeren. Dit wordt weergegeven in Afbeelding 2-4. 
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Afbeelding 2-4: Kostentoerekening en beslissingsondersteuning 
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Decision 
Support 

In Afbeelding 2-4 zijn vijf manieren van verbetering (improvement) onderscheiden. Naast de 
bekende productivity, efficiency en effectiveness improvement [Van Damme & Kokke, 1996, 
Theeuwes & Adriaansen, 1994], worden ook process en resource improvement genoemd. 

• Effectiveness Improvement. Het gaat hierbij om maatregelen die zijn gericht op het 
verminderen van de activiteiten per product/ dienst die wordt geleverd. Dit kan onder 
andere door middel van het herontwerpen van producten. Bij het bepalen van de 
effectiviteit wordt antwoord gegeven op de vraag: 'Voeren we de juiste activiteiten uit?' 
De effectiviteit wordt dus beschouwd als de verhouding tussen de producten/ diensten en 
de activiteiten die daarvoor worden verricht. 

• Efficiency Improvement, maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de inzet van 
productiemiddelen bij het uitvoeren van de activiteiten: 'Voeren we de activiteiten uit op 
de juiste manier?' De efficiency kan worden verbeterd door middel van het herontwerp 
van processen en de verandering van methoden en procedures. Het gaat hierbij om de 
inzet van productiemiddelen (resource consumption) per activiteit. 

• Productivity Improvement. Deze maatregelen hebben betrekking op de verbetering van de 
verhouding tussen de beschikbare en de verbruikte productiemiddelen (available 
resources en resource consumption). Productiviteit wordt ook wel gedefinieerd als de 
verhouding tussen output en input van een proces. Dit wijkt af van de hier gehanteerde 
definitie. Het doel is een juiste hoeveelheid productiemiddelen te contracteren en zo de 
uitgaven aan productiemiddelen te verminderen. Centraal staan de available resources. 
Het gaat hierbij niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Productiemiddelen met 
een slechte kwaliteit zijn nutteloos, maar dienen wel te worden betaald. 

• Resource improvement. Dit sluit nauw aan bij de productivity improvement. Hier gaat het 
echter niet om de verhouding tussen de beschikbare en de verbruikte productiemiddelen, 
maar om de verhouding tussen de leverancierscontracten (supply contracts) en de 
beschikbare productiemiddelen (available resources) supply contracts en de available 
resources. Door een verbetering in de structural resource factors gaat de kwaliteit van de 
available resources omhoog. Als dit leidt tot een evenredige of meer dan evenredige 
stijging van de prijs per eenheid van die resources, dan heeft de verbetering geen of een 
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negatief effect op de geldstroom. Met resource improvement wordt bedoeld het verbeteren 
van de available resources waarbij de prijs per eenheid minder dan evenredig stijgt. 

• Process improvement. Door middel van het verbeteren van de processen als gevolg van 
verbeteringen in de structural process factors, kan het aantal activiteiten dat nodig is voor 
een bepaald proces verminderen. Dit kan tot gevolg hebben dat er minder activiteiten 
hoeven te worden verricht voor een bepaald product, wat een betere effectiviteit oplevert. 
Doordat minder activiteiten worden verricht, zal de resource consumption dalen. Dit 
betekent niet direct dat de efficiency ook verbetert. De efficiency heeft betrekking op het 
verbruik van resources per activiteit, dat door een process improvement niet altijd hoeft te 
verminderen. 

Deze soorten verbeteringen kunnen worden gebruikt om het effect op de geldstroom van te 
nemen beslissingen te voorspellen en te beoordelen. 

2.4.1 Operationele en structurele verbeteringen 

Naast de vijf verbeteringsmogelijkheden die in het FD-kostenmodel zijn verwerkt, is er een 
onderscheid tussen operationele en structurele verbeteringen. Deze werken niet uitsluitend 
op een gedeelte van het model, maar hebben invloed op het geheel. De structural resource, 
process en product factors zijn bepalend voor de toestand en de performance van de 
resources, processen en producten. De performance kan worden afgemeten aan de 
productiviteits-, de efficiency- en de effectiviteitsratio' s. Aan de hand van de structurele 
factoren zijn bepaalde doelstellingen vast te stellen waar de ratio's aan kunnen en uiteindelijk 
moeten voldoen. Verbeteringen aan een of meer van de structurele factoren betekent dan een 
verandering in de doelstellingen. Deze kunnen op basis hiervan scherper worden gesteld. Dit 
zijn de structurele of strategisch beslissingen. Zoals in Afbeelding 2-5 is weergegeven, werken 
structurele veranderingen op een horizontale wijze door in het model. 

Op operationeel, uitvoerend niveau zal nu moeten worden getracht deze doelstellingen voor 
de verschillende ratio's te halen. Dit kan door steeds kleine wijzigingen aan te brengen aan 
het product, de werkwijze of de resources. Op deze manier wordt als het ware naar de 
doelstelling toegewerkt. De verbeteringen werken op een verticale manier door. 
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Ajbeelding 2-5: Operationele en stmcturele verbeteringen 
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2.4.2 Beslissingen 

Beslissingen zijn gericht op het veranderen van de bestaande situatie. Het is de bedoeling 
deze zodanig te verbeteren dat er een positief effect op de geldstroom optreedt. Een 
verandering gaat niet altijd uit van de organisatie zelf. Ook externe krachten kunnen een 
beslissing noodzakelijk maken. De beslissingen die met het FD-kostenmodel zullen worden 
ondersteund, zijn in te delen in drie categorieen. 

• Beslissingen die betrekking hebben op de kostendragers (cost objects), de producten en of 
diensten die worden geleverd. 

• Beslissingen die betrekking hebben op de processen en de activiteiten. 
• Beslissingen die betrekking hebben op de resources. 

2.4.2.1 Kostendragers 

Om concurrerend te kunnen blijven, is het voor veel bedrijven noodzakelijk om continu de 
producten verder te ontwikkelen. Door kwaliteitsverbeteringen en productinnovatie wordt 
het concurrentievoordeel verkregen dat nodig is om klanten aan te trekken en te behouden. 
Het komt voor dat er vanuit de markt druk ontstaat om een bepaald product in een bepaalde 
kwaliteit te leveren, bijvoorbeeld omdat de concurrent dit ook doet. Een wat meer direct 
voorbeeld is de levering van een dienst aan een klant. Hoe die dienst eruit ziet wordt in 
onderhandeling met de klant bepaald. Hierdoor is het noodzakelijk beslissingen te nemen de 
kostendragers, producten en diensten, te veranderen, aan te passen of te vernieuwen. Dit is 
weergegeven in Afbeelding 2-6. De verkoop contracten (demand contracts) en de 
kostendragers (cost objects) veranderen. Dit heeft direct invloed op de ingaande geldstroom 
en door middel van een verandering in de effectiviteit, indirect invloed op de uitgaande 
geldstromen. Deze indirecte invloed komt tot uiting door de bemvloeding van de activiteiten 
die weer een verandering in de resource consumption teweeg kunnen brengen. Als de 
resource spending hierdoor ook verandert, dan is er een effect op de uitgaande geldstroom. 
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Afbeelding 2-6: Veranderingen in Kostendragers 

2.4.2.2 Processen en Activiteiten 
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Beslissingen met betrekking tot veranderingen in de processen worden om verschillende 
redenen genomen. Ook hier speelt de druk van de markt een rol. Veel prijzen staan onder 
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druk waardoor de marges kleiner warden. Door efficientere processen kunnen kosten worden 
bespaard om zodoende toch voldoende marge te behalen. Verder hebben de eerdergenoemde 
kwaliteitsveranderingen in de producten of diensten tot gevolg dat de processen daaraan 
moeten warden aangepast. Ook zullen bedrijven in hun zoektocht naar 
besparingsmogelijkheden trachten de processen voortdurend aan te passen. Een geheel 
andere oorzaak voor procesaanpassing kan zijn een verandering in de wetgeving. 

De processen worden vastgelegd door de structural process factors . Een verandering in de 
structural process factors betekent daarom een verandering in de processen. Een voorbeeld 
hiervan is de structural process factor 'werkmethode'. Een verbetering van de werkmethode 
zorgt voor een verbetering van het proces. De veranderingen kunnen zorgen voor een kleiner 
aantal activiteiten per proces, dit is dan een process improvement. Ook kan een betere manier 
van werken ervoor zorgen dat er per activiteit minder resources nodig zijn, wat leidt tot 
efficiency improvement. Een ander effect kan zijn dat er minder activiteiten nodig zijn om 
hetzelfde product te maken, een effectiveness improvement. Door process en efficiency 
improvement neemt de resource consumption af. Als dit ook een afname van de resource 
spending tot gevolg heeft, is er dus een verlaging van de uitgaande geldstroom. Door een 
verbetering van de effectiviteit kunnen er meer producten worden gemaakt met dezelfde 
inspanning op het niveau van activiteiten. Als deze producten ook kunnen worden verkocht, 
dan heeft dit een positief effect op de ingaande geldstroom. 

In Afbeelding 2-7 is een overzicht gegeven van de manier waarop procesveranderingen 
invloed hebben op het gehele model. 
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Afbeelding 2-7: Veranderingen in Processen en Activiteiten 

2.4.2.3 Resources 
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De belangrijkste resources van een bedrijf zijn het personeel, de equipment en de 
grondstoffen voor de productie. Veranderingen hierin zullen grotendeels van buiten het 
bedrijf komen. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld hun product veranderen, verbeteren of uit 
de markt halen. Betere equipment kan leiden tot hogere productiviteit en lagere 
onderhoudskosten. Deze veranderingen zijn het gevolg van veranderingen in de structural 
resource factors. Bedrijven kunnen ook zelf voor veranderingen zorgen door bijvoorbeeld het 
afsluiten van meer flexibele contracten met leveranciers. Dit zorgt ervoor dat de verschillen in 
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resource consumption en resource spending kleiner warden. Een andere belangrijke invloed 
van buitenaf is de overheid. Door middel van wetgeving kunnen veranderingen warden 
afgedwongen. Een voorbeeld hiervan is de milieuwetgeving. Door deze veranderingen 
kunnen resources per eenheid duurder worden en voor het bedrijf dus op economisch gebied 
een verslechtering betekenen. 

Acties van het bedrijf zelf en invloeden van buitenaf zullen aanleiding geven tot het nemen 
van beslissingen over de resources, al dan niet gedwongen. Zoals in Afbeelding 2-8 is 
aangegeven zullen deze beslissingen invloed hebben op de available resources, de supply 
contracts en de resource spending. Veranderingen in de resources zijn veranderingen in de 
structural resource factors . Door veranderingen in resources of supply contracts verandert de 
prijs per eenheid. In het geval van een verbetering is er sprake van resource improvement. 
Door andere contracten veranderen de uitgaven, de resource spending. Als door resource
veranderingen beter van de available resources gebruik kan worden gemaakt, dan verbetert 
de productiviteit. 
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Afbeelding 2-8: Veranderingen in Resources 

2.4.3 Invloed 
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In het voorgaande is de invloed die van beslissingen uitgaat, beschreven door telkens een 
gedeelte van het FD-kostenmodel te beschouwen. In werkelijkheid zullen veel beslissingen 
het hele model raken omdat alles met elkaar samenhangt. Als er een kostendrager wordt 
veranderd, zullen ook de benodigde activiteiten veranderen en daarmee het proces. Het 
gevolg hiervan kan zijn, dat er andere resources moeten worden aangetrokken. Voor een 
goede beslissing is het noodzakelijk te analyseren wat de precieze gevolgen zijn voor elk 
gedeelte van het gehele model en op welke manier dit de geldstroom verandert. 

Door op deze manier alternatieven door te rekenen is het mogelijk de economische gevolgen 
van een beslissing te achterhalen. Bij veel beslissingen, structureel maar ook operationeel, 
zullen er meer factoren meespelen dan alleen de economische (kosten) gevolgen. Factoren als 
strategie, lange termijn visies, kwaliteitsaspecten en persoonlijke voorkeuren kunnen een rol 
van betekenis spelen. Hierdoor kan het voorkomen dat er een beslissing wordt genomen die 
volgens het FD-kostenmodel niet de optimale is. Het model is dus een middel om beslissingen 
te ondersteunen met de juiste kosteninformatie, die naast veel andere soorten informatie kan 
warden gebruikt. 
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3 Toepassing 

In het vorige hoofdstuk is FD-kostenmodel opgebouwd waarmee de fysieke distributiekosten 
kunnen worden toegerekend aan de producten en/ of diensten en dat gebruikt kan worden 
ter ondersteuning van verschillende soorten beslissingen op het gebied van de fysieke 
distributie. Een bedrijf dat zijn kosteninzicht wil gaan verbeteren zal hiermee alleen nog niet 
zoveel kunnen. Om het FD-kostenmodel te kunnen toepassen in de praktijk is een bepaalde 
werkwijze vereist. In dit hoofdstuk wordt een plan voorgesteld waarmee toepassing mogelijk 
wordt. Het plan bestaat uit drie hoofdfasen die elk in een aantal verschillende stappen 
uiteenvallen. In de eerste fase vindt er voorbereidend onderzoek plaats, gericht op het 
bepalen van de interne en externe situatie van het bedrijf. Aan het einde hiervan moet het 
gewenste detailniveau van het model bekend zijn, ook moet de gebruiksvorm zijn 
gedefinieerd en er moet een planning voor het vervolgtraject liggen. In de tweede fase begint 
de daadwerkelijke kostentoerekening, met als vervolg daarop beslissingsondersteuning. De 
output van de tweede fase is een volledig ingevuld FD-kostenmodel, waarmee beslissingen 
kunnen worden ondersteund. In fase drie wordt begonnen met de volledige integratie van het 
systeem in de normale bedrijfsvoering, de operationalisatie van de resultaten. In Afbeelding 
3-1 zijn de verschillende fasen weergegeven. 
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De toepassing van het model uit het vorige hoofdstuk vindt plaats in de tweede fase, waarin 
de kosten worden taegerekend en er een basis wordt gelegd vaor het ondersteunen van 
beslissingen. Deze fase twee zal dan ook uitvaerig, stap vaor stap warden behandeld. Vaar 
fase een zal warden volstaan met het aangeven van de doelen die in deze fase dienen te 
warden bereikt en met vaorstellen voar daarvaar te gebruiken methades. Fase drie is met de 
ontwikkeling van het model nog niet bereikt. Oak is er in de praktijk nog geen bedrijf 
gevanden dat zich al op dit niveau bevindt. Deze fase zal daarom ook kort worden 
beschreven zander uitvaerig op alle stappen in te gaan. 

3.1 Eerste Fase: Analyse en detailniveaubepaling 

Het werken valgens de beschreven methade vergt een andere denkwijze dan vaak 
gebruikelijk is. Er gaat een onderzaek plaatsvinden en een model wardt ontwikkeld. Voordat 
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dit kan worden gestart zal er eerst voldoende draagvlak moeten zijn binnen de ondememing. 
Vooral diegenen die later met de methode zullen moeten gaan werken of die op basis van de 
methode zullen worden beoordeeld, zullen een goed inzicht moeten hebben in de werking 
ervan. Ze zullen het er ook mee eens moeten zijn dat bepaalde veranderingen op basis 
hiervan zullen worden doorgevoerd. Dit houdt in dat diegenen die het project zullen gaan 
uitvoeren zich moeten verdiepen in de theorie die eraan ten grondslag ligt. Zij zullen immers 
moeten kunnen uitleggen water gaat gebeuren en waarom dat beter is dan de huidige manier 
vanwerken. 

Als deze kennis aanwezig is en er een draagvlak is om ermee door te gaan, dan kan er 
worden gestart met het bepalen van de inteme en externe situatie van het bedrijf. De gedachte 
hierachter is dat het model in verschillende situaties op een verschillende manier kan worden 
ingevuld. Bij een relatief eenvoudige operatie in een stabiele omgeving kan met een veel 
eenvoudiger systeem worden volstaan dan in het geval van een complexe operatie in een erg 
dynamische omgeving. In bijlage 1 zijn twee hulpmiddelen vermeld die kunnen worden 
gebruikt bij het bepalen van de complexiteit en de behoefte aan informatie van een bedrijf. 
Het gaat hier om een factorscore-model en een checklist. 

Factoren die wijzen op veel dynamiek zijn onder andere: 

Intern: 
• Er vinden nieuwe logistiek ( des )investeringen in faciliteiten, systemen of middelen plaats; 
• Er wordt overwogen bepaalde logistieke activiteiten uit te besteden; 
• Er worden andere logistieke diensten gevraagd; 
• Er is een sterke verhoging van de druk op logistieke kosten; 
• Er is een toenemende druk op de logistieke prestatie; 
• Er komen fundamentele verandering aan, zoals overname, afstoting, teruggaan naar 

kernactiviteiten en geografische (internationale) wijzigingen. 

Extern: 
• Er komen veranderingen in de wensen en eisen van afnemers; 
• Er wordt gewerkt met verschillende afnemersgroepen of markten; 
• Er is een snelle ontwikkeling informatietechnologie, met name besturingspakketten; 
• Er is een toenemende behoefte aan ketenregie; 
• Er is een toenemende segmentatiewens, voor producten en diensten. 

Het reeds aanwezige kosteninzicht is bepalend voor de inspanning die nodig is om de 
methode op te zetten. Als er al veel inzicht is, dan kan waarschijnlijk worden volstaan met het 
analyseren en aanpassen van de bestaande methodes. Als er weinig inzicht is, dan zal er meer 
research moeten worden verricht om tot een goede methode te komen. Een indicatie over het 
bestaande inzicht kan worden verkregen door na te gaan of er informatie beschikbaar is op de 
volgende niveaus: 

• Organisatie-eenheid niveau; 
• Combinatie van een beperkt aantal kostenplaatsen, of per kostenplaats; 
• Het totale assortiment; 
• Productfamilieniveau, voor het totaal van de afnemers; 
• Subfamilie niveau of een cluster van afnemers, bijvoorbeeld detailhandel, groothandel of 

industrie; 
• Artikelniveau. 

Persoonlijke voorkeuren kunnen ook een rol spelen. Als het management graag een 
diepgaand inzicht heeft in de details van de operatie, dan zal het model uitgebreid moeten 
worden opgezet. Als er weinig detailinformatie gewenst is, dan kan het wat eenvoudiger 
blijven. 
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Door deze verschillende factoren is het moeilijk vast te stellen tot op welk niveau alles moet 
warden uitgewerkt. Het is aannemelijk dat een eenmaal genomen besluit hierover tijdens de 
ontwikkeling nog enige malen zal warden bijgesteld. 

3.1.1 Detailniveaubepaling 

Er is nu een indicatie van de situatie waar het bedrijf zich in bevindt. De dynamiek van de 
inteme en externe factoren en het bestaande kosteninzicht is vastgesteld. De resultaten 
hiervan kunnen warden gebruikt als basis voor het bepalen van het detailniveau. Activiteiten 
kunnen op vele verschillende manieren warden onderscheiden. Op een hoog niveau in de 
organisatie is er een Iaag detailniveau en kan men spreken van de activiteit fysieke distributie. 
Deze kan vervolgens warden opgesplitst in de activiteiten warehousing en extern transport 
Ook deze kunnen weer warden opgesplitst. Op een Iaag niveau in de organisatie zullen dan 
vele activiteiten warden onderscheiden en is er dus een hoog detailniveau. In de fase van de 
ontwikkeling van de methode voor het bedrijf wordt geprobeerd aan te geven tot op welk 
niveau het nuttig en verantwoord is om activiteiten te blijven onderscheiden. In Afbeelding 3-
2 is een voorbeeld gegeven van een opsplitsing zoals die zou kunnen warden gebruikt. 

Niveau 1 Fysieke Distributie 

Niveau2 Extern Transport 

Niveau3 Inslag 

Niveau4 

Niveau5 Pickbon pakken 

Ajbeelding 3-2: Voorbeeld opsplitsing activiteiten 

De opsplitsing hangt af van vele factoren, waaronder het soort proces, het soort product en de 
markt waarop wordt geopereerd. Deze zal dus ook voor elk bedrijf verschillend zijn. Naast 
deze verdeling die van een hoog en weinig gedetailleerd niveau en naar een zeer 
gedetailleerd, Iaag niveau gaat, kan er nog een ander onderscheid warden gemaakt. Dit is de 
verdeling van de activiteiten in fysiek en niet-fysiek. Onder de niet-fysieke activiteiten vallen 
dan alle activiteiten die verband houden met het sturen, regelen en het registreren van de 
activiteiten die in het primaire proces fysiek warden verricht. Ook hier geldt weer de 
vuistregel dat bij een complex bedrijf in een dynamische situatie het eerder nodig zal zijn een 
vergaand onderscheid te maken dan bij een relatief eenvoudig bedrijf in een stabiele 
omgeving. In Afbeelding 3-3 is weergegeven hoe dit onderscheid eruit kan zien. In dit 
voorbeeld worden er fysieke activiteiten tot op 5 niveaus onderscheiden. Verder zijn er op 4 
niveaus control en registratieve activiteiten. Per niveau is aangegeven wat voor soort 
beslissingen er op dat niveau warden genomen. In uiterste gevallen kan het noodzakelijk zijn 
om de registratieve activiteiten apart van de control activiteiten te beschouwen. Dit kan 
voorkomen als een bedrijf een complexe Iogistieke operatie heeft, waarvoor relatief veel 
besturingsactiviteiten rnoeten warden verricht. 
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2 
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4 

5 

Fysieke 
Activiteiten 

FD • Fysieke Oistribulie 
WH• Warehousing 
TR • Extern Transport 

Afbeelding 3-3: Opsplitsing activiteiten 

Control en 
Registratieve 
Activiteiten 

lnzicht in Fysieke Distributiekosten 

Op basis van de analyse van de complexiteit en de dynamiek van de situatie waar het bedrijf 
zich in bevindt, is nu een gewenst detailniveau bepaald. Door middel van een activiteiten
analyse wordt bepaald welke activiteiten warden onderscheiden. Voor een eenduidige 
afbakening kan het noodzakelijk zijn eerst een niveau dieper te gaan en vervolgens 
activiteiten samen te voegen. Als een bedrijf bijvoorbeeld heeft bepaald dat niveau 4 het 
gewenste detailniveau is, kan het noodzakelijk zijn tijdens de activiteiten-analyse eerst tot op 
niveau 5 activiteiten te onderscheiden en die samen te voegen tot activiteiten op niveau 4. 

3.1.2 Gebruiksvormdefinitie 

Niet alleen het detailniveau van het kosteninzicht is afhankelijk van de mate van complexiteit 
en dynamiek. Ook de rnanier waarop de methode zal worden ingepast in de huidige 
werkwijze kan hierdoor warden bepaald. Bij een hoge dynamiek en complexiteit kan het 
noodzakelijk zijn de methode onder te brengen in het besturingssysteem of het financieel 
administratieve systeem van het bedrijf. Bij een minder complexe situatie zal kunnen warden 
volstaan met een toepassing in de vorm van een spreadsheet. Overigens is het aannemelijk 
dat tijdens de ontwikkeling van de complexere systemen ook eerst een spreadsheet zal 
warden gebruikt, alvorens het in de grotere systemen in te passen. 

Aan het einde van deze eerste fase moet er een aantal inhoudelijke en organisatorische 
beslissingen zijn genomen. Aan de hand van verschillende analyses, is nu duidelijk wat de 
doelen zijn van de te ontwikkelen methode. Het voorgestelde detailniveau, de werkwijze en 
de resultaten die de methode moet kunnen leveren zijn vastgesteld. Ook de vorm waarin er 
later mee zal gaan warden gewerkt, is nu bepaald. 

Voor het verdere ontwikkelingswerk wordt nu een projectteam vastgesteld. Hierin zullen 
onder andere de controller en de logistiek manager moeten warden opgenomen. Dit 
projecttearn zal de te volgen werkwijze en een tijdsplanning moeten opstellen. Deze planning 
zal regelmatig evaluatiemornenten moeten toelaten. Tijdens het ontwikkelen van de rnethode 
kan er nog veel informatie warden gewonnen die eerder over het hoofd gezien is. Dit kan 
aanleiding geven tot aanpassingen aan detailniveau, doelen, planning en dergelijke. Hiervoor 
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moet voldoende ruimte zijn. Als dit alles op een goede manier is geregeld, kan worden 
begonnen met Pase 2: Kostentoerekening en beslissingsondersteuning. 

3.2 Tweede Fase: Kostentoerekening en beslissingsondersteuning 

Op basis van de resultaten uit fase 1 kan nu worden begonnen met het daadwerkelijk 
toerekenen van kosten aan activiteiten en kostendragers. De werkwijze in deze tweede fase 
zal stap voor stap worden toegelicht. Met het doorlopen van deze fase wordt een model 
geconstrueerd waarmee de kosten op een verantwoorde manier aan de kostendrager kunnen 
worden toegerekend en dat kan dienen als ondersteuning bij het nemen van verschillende 
soorten beslissingen. De stappen zijn de volgende, zie ook Afbeelding 3-4: 

1. Bepaling van activiteiten en inventarisatie kosten van de resources 
2. Bepaling van resource drivers en kostentoerekening aan activiteiten 
3. Bepaling van activity drivers en kostentoerekening aan kostendragers 
4. Invulling process view, bepaling structural resource, product en process factors 
5. Beslissingsondersteuning 

Fuel 
ldentific• lie 
sihtatie, doelen 
en behoeften 

' , 

f..., 2 
Kostentoerekening 
en bes lissings-
ondersteuning 

' 

Fil.Se 3 
Operationalisatie 
van de resu lta ten 

Afbeelding 3-4: Stappen in Jase 2 

BeJMling activileiten en inven ta riS41tie
kosten van de resources 

Bepiling resource drivers en 
kostentoerekening aan activitei ten 

Bepaling •clivily driven en 
kostentoerekening aan kostendragen 

lnvulling process view, bepaling 
structural (actors 

Beslissingsondersteuning 

3.2.1 Bepaling activiteiten en inventarisatie van kosten resources 

Voor het bepalen van activiteiten is het noodzakelijk de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. 
Het gaat hierbij niet alleen om het primaire proces, maar ook om de ondersteunende 
processen. Er wordt gedefinieerd welke processen er precies plaatsvinden en hoe deze 
kunnen worden opgesplitst in activiteiten. Eventueel kunnen deze activiteiten ook weer 
worden opgesplitst in subactiviteiten. Er wordt dus per proces een 'bill of activities' 
opgesteld. Een voorbeeld hiervan is het proces 'uitslag'. Dit kan bestaan uit de activiteiten 
'orderpicken', 'groepage' en 'laden' . Het proces uitslag kan weer een subproces van het 
proces 'warehousing' zijn. Ook de activiteiten 'orderpicken', 'groepage' en 'laden' kunnen 
weer worden onderverdeeld in subactiviteiten als 'pickbon pakken' en 'naar locatie lopen'. 
Dit hangt af van het in de eerste fase bepaalde detailniveau, zie ook paragraaf 3.1.1 en 
Afbeelding 3-2: Voorbeeld opsplitsing activiteiten. 
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Een overzicht van de kosten van de resources kan worden verkregen uit de 
bedrijfsadministratie. Verschillende kostensoorten kunnen worden onderscheiden [Ploos van 
Amstel, Van Damme & Ploos van Amstel, 1993): 

• bedrijfsmiddelen: afschrijving, rente en onderhoud; 
• personeel: salarissen en sociale lasten; 
• voorraden: het verbruik van materialen; 
• diensten: energie, huur gebouwen, leasen van transportmiddelen; 
• overige. 

Het kan voorkomen dat er in de boekhouding alleen een uitgebreide lijst van vele kleinere 
kostenposten staat. Deze zullen dan eerst moeten worden verdeeld over een beperkt aantal 
categorieen. Deze verdeling hoeft niet altijd hetzelfde te zijn en kan per bedrijf nogal 
verschillen. Dit wordt voor een deel ook door de omstandigheden bepaald. 

3.2.2 Bepaling resource drivers en kostentoerekening aan activiteiten 

Nu de activiteiten en de kosten van de resources bekend zijn, kunnen de resource drivers 
warden bepaald. Hiervoor is een goed inzicht in de processen, de producten en de klanten 
vereist. Per activiteit wordt een maatstaf bepaald voor de hoeveelheid resources die wordt 
verbruikt. Deze maatstaf verschilt per activiteit en per soort resource. Voorbeelden zijn 
drivers op basis van ruimte (m2) of tijd. In Tabel 3-1 is een aantal voorbeelden gegeven van 
resource drivers die kunnen worden gebruikt. Door middel van gesprekken en observaties 
kan er inzicht worden verkregen in welke mate een activiteit van een resource gebruik maakt. 
Door middel van de resource drivers kunnen nu de kosten aan de activiteiten worden 
toegerekend. Deze kostentoerekening is weer afhankelijk van het eerder gespecificeerde 
detailniveau. In Afbeelding 3-5 is weergegeven in welk gedeelte van ABC-model stap 2 wordt 
uitgevoerd. 

Activity 
Drivers 

Resources 

Activities 

Activity Cost 
Assignment 

Cost 
Objects 

Afbeeldi11g 3-5: Bepaling resource drivers en koste11toereke11i11g 

3.2.3 Bepaling activity drivers en kostentoerekening aan kostendragers 

Om kosten aan kostendragers toe te kunnen rekenen moeten deze kostendragers 
worden ge'identificeerd. Kostendragers kunnen producten, diensten, maar 
productgroepen of klanten zijn. 
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Een activity driver is een maatstaf voor de frequentie en intensiteit van de vraag naar 
activiteiten door kostendragers. Het is meestal een volume van iets, zoals het aantal dozen, 
colli of pallets. Hoe meer dozen, colli of pallets moeten warden gehandled, des te meer wordt 
er van die activiteit 'geconsumeerd'. Als er bij een gedetailleerde activiteitenanalyse een 
aantal activiteiten met dezelfde activity driver is onderscheiden, dan kunnen deze activiteiten 
worden gecombineerd tot kosten- of activiteitencentra (cost pools). Enkele voorbeelden van 
mogelijke resource en activity drivers zijn gegeven in Tabel 3-1. 

Tabel 3-1: Resource drivers en activity drivers 
Rc,ources Resource drivers 

Personeel 
Gebouwen 
Machines 

# uren/minuten 
#m2 
# uren/minuten 

Activities Activity drivers 

Transport 
Inslag/ uitslag 
Opslag 
Reconditioneren 

# km's, # drops 
# pallets, # orderregels 
# palletplaatsen 
# colli, # pallets 

Met de nu gegenereerde informatie kunnen de kosten aan de kostendragers warden 
toegerekend, zie Afbeelding 3-6. De kosten van de resources zijn bekend en de mate waarin 
activiteiten hiervan gebruik maken ook. Op basis van geplande activiteiten is het mogelijk 
tarieven te berekenen. Deze tarieven zijn gekoppeld aan de activity drivers. Per kostendrager 
(product, klant) warden nu de kosten zichtbaar die alleen voor dat product (klant) zijn 
gemaakt. 

Resource 
Drivers 

Resources 

Resource Cost 
Assignment 

Activities 

Cost 
Objects 

Afbeclding 3-6: Bepaling activity drivers en kostentoerekening 
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3.2.4 lnvulling process view, bepaling structural factors 

Met de toerekening van de kosten aan de kostendragers door middel van resource en activity 
drivers is de 'cost assignment view' gerealiseerd. Het model wordt nu uitgebreid met de 
'process view' die benodigd is voor een goede beslissingsondersteuning. In de 
kostentoerekening is al een inventarisatie gemaakt van de processen en de activiteiten. In de 
process view worden de processen nog een keer geanalyseerd en vervolgens worden de 
structural resource factors, structural process factors en de structural product factors bepaald. 

Kenmerkend voor dienstverlening in het algemeen en dus ook voor logistieke dienstverlening 
is, dat er een grote overeenkomst is tussen de activiteiten en de diensten. Het product ( dienst) 
van een logistiek dienstverlener is bijvoorbeeld warehousing. Dit is echter ook een proces. Bij 
het bepalen van structural process factors geeft dit problemen. Een andere opslagmethode 
heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de orderpicktijden. Het maakt hierbij niet veel uit wat voor 
soort producten er worden gehandled, dus in dat opzicht zou de opslagmethode een 
structural process factor zijn. Als warehousing echter als product wordt beschouwd, dan is de 
opslagmethodiek een structural product factor. Er ontstaat bij logistieke dienstverlening dus 
een overlap tussen deze twee structural factors. 

Als de klant als kostendrager wordt gedefinieerd, dan wordt de structural product factor een 
soort 'cost object factor' en dan is er een duidelijker onderscheid te maken. De opslagmethode 
is in dit geval weer een duidelijke structural process factor omdat het voor het picken niet 
uitrnaakt voor welke klant men bezig is. Een structural product factor is in dit verband de 
gemiddelde grootte van de pakketten die per klant moeten worden gehandled. In Afbeelding 
3-7 is weergegeven hoe de process view in het totaalbeeld past. De elementen die in deze stap 
worden bepaald zijn gearceerd. 

Structur•I 
Resource Factors 

view 

Structur.tl 
Product Factors 

Afbeelding 3-7: Process view 

Resource 
Drivers 

Activity 
Drivers 

3.2.5 Beslissingsondersteuning 

Cost assignment 
view 

Resources 

Cost 
Objects 

De basisstructuur voor het ondersteunen van beslissingen is vastgesteld. Het 
tweedimensionale ABC-model kan nu worden gebruikt om de invloed die beslissingen 
hebben op de kosten, door te rekenen. 
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De ondersteuning zal plaats kunnen vinden door gebruik te maken van de 
geldstroombenadering, zoals die in paragraaf 2.3 is beschreven. Voor elke nieuwe beslissing 
moet dan worden bepaald wat het effect daarvan zal zijn op de effectiviteit, de efficiency en 
de productiviteit. Oak afnemers- en leverancierscontracten en verschillen tussen available 
resources, resource consumption en resource spending zullen moeten worden onderzocht. 
Door bestaande leverancierscontracten kan het voorkomen dat een besparing op het gebruik 
van resources door middel van een procesverbetering niet op korte termijn doorwerkt in de 
geldstroom. Een productiemiddel kan dan niet warden afgestoten en is dus nag steeds 
beschikbaar, maar wordt door de procesverbetering niet meer gebruikt. In hoofdstuk 2 is dit 
nader uitgewerkt. In Afbeelding 3-8 is het totaalmodel weergegeven. Aan het einde van fase 2 
zijn alle componenten hiervan ingevuld en kan het warden gebruikt ter ondersteuning van de 
te nemen beslissingen. 

Cost 
Assignment 

Stnai:tund 
R&.-.oun.-efill1.on 

Stru,.1.unel 
ProJu..t F~1on 

Afbeelding 3-8: Beslissingsonderste1mi11gs111odel 

an, .. --wn&.y --~ 
lnir,oVt."ffll.!nl 
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3.3 Soorten beslissingen en voorbeelden 

Decision 
Support 

In deze paragraaf wordt door middel van een aantal voorbeelden aangegeven hoe het FD
model kan warden gebruikt bij het beoordelen van verschillende alternatieven die bij 
beslissingen kunnen warden overwogen. 

In subparagraaf 2.4.1 is al gewezen op het verschil tussen structurele en operationele 
beslissingen. Door structurele beslissingen warden de doelstellingen bepaald. Deze geven aan 
welke richting het bedrijf de komende jaren op wil. De operationele beslissingen zijn er dan 
op gericht deze doelstellingen te behalen. 

Er kunnen echter ook andere redenen zijn waarom bepaalde beslissingen warden genomen. 
Veranderingen in de structural factors (resource, process of product) of druk vanuit de markt 
kunnen tot gevolg hebben dat kostendragers en processen moeten warden veranderd. 
Afhankelijk van de reikwijdte van een beslissing en de tijd dat de consequenties ervan 
doorwerken, kan oak hier een onderscheid worden gernaakt tussen structurele en 
operationele beslissingen. In deze paragraaf zullen als voorbeeld vier verschillende 
beslissingen warden geanalyseerd. Dit zijn de volgende: 
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1. De beslissing om apparatuur te leasen in plaats van zelf te kopen. Deze beslissing is 
gericht op een verbetering van de productivity. 

2. Het laten bijscholen van het personeel zodanig dat dezelfde persoon meer verschillende 
activiteiten kan uitvoeren en deze ook sneller uitvoert. Deze beslissing is gericht op een 
verbetering van de efficiency. 

3. Het introduceren van een andere opslagmethodiek in een magazijn. Deze beslissing is 
gericht op een verbetering van de effectiviteit. 

4. Het op filiaalniveau gesorteerd afleveren aan een distributiecentrum in plaats van de 
totale vraag van een klant ongesorteerd te leveren. Dit een beslissing genamen ander 
dwang van de markt. 

3.3.1 Apparatuur leasen in plaats van zelf kopen. 

De beslissing om apparatuur te leasen is gericht op het verbeteren van de productiviteit door 
de beschikbare productiemiddelen (available resources) flexibeler te maken. Lease
apparatuur kan eenvoudiger worden afgestoten dan eigen apparatuur. Dit kan warden 
gezien als een structurele beslissing met de bedoeling de mogelijkheden om de available 
resources eenvoudiger te laten aansluiten op het verbruik van productiemiddelen (resource 
consumption) te vergroten. Er treedt een verandering op in de structurele resource factor 
'flexibiliteit beschikbare productiemiddelen'. De uitgaven voor de productiemiddelen zijn het 
gevolg van de benodigde available resources. De overgang naar het leasen van 
productiemiddelen is een verandering in de supply contracts, dit hoeft niet automatisch te 
betekenen dat er een verandering optreedt in de prijs per product. Het is dus niet gelijk een 
resource improvement. Door de grotere flexibiliteit is het mogelijk een betere praductiviteit te 
bereiken. De doelstelling hiervoor kan dus naar aanleiding van deze beslissing warden 
aangepast. Het gaat bij deze beslissing dus om productivity improvement, zoals aangegeven 
in Afbeelding 3-9. Hierin wordt het gedeelte van het beslissingsondersteuningsmodel dat van 
belang is bij deze beslissing, weergegeven. De onderdelen die direct bij de beslissing zijn 
betrakken, zijn grijs weergegeven. Door de verbetering in de productiviteit zal een wijziging 
in de resource consumption sneller een effect hebben op de resource spending, de uitgaande 
geldstroom. 

Afbeelding 3-9: Flexibilisering resources 
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3.3.2 Bijscholing personeel 

Een beslissing gericht op het verbeteren van de efficiency kan zijn het bijscholen van het 
personeel. Door een gerichte en effectieve bijscholing kan een personeelslid meer 
verschillende activiteiten uitvoeren. Het kan ook resulteren in een snellere of kwalitatief 
betere uitvoering van de activiteiten. Per activiteit die moet worden verricht is er dan minder 
van de resource personeel benodigd. Dit heeft gevolgen voor de verhouding tussen resource 
consumption en de activities. Een kwalitatief betere uitvoering van de activiteiten betekend 
een verandering in bijvoorbeeld de structurele resource factor 'kwaliteit uitvoering' . Er is 
geen verandering in de processen of activiteiten, maar door een verbetering in de uitvoering 
stijgt de performance ervan. Dit kan onder andere tot uiting komen in een lager 
foutenpercentage. Afbeelding 3-10 geeft een beeld van de onderdelen van het 
beslissingsondersteuningsmodel die bij deze beslissing zijn betrokken. 

Afbeelding 3-10: Bijscl10ling personeel 

Door de bijscholing verandert de structural resource factor 'gemiddelde scholingsgraad van 
het personeel', dit heeft invloed op de available resources waar het personeel onder valt. 
Doordat activiteiten minder personeel nodig hebben, vermindert de resource consumption 
per activiteit en dus is er sprake van een efficiency verbetering. Als gevolg van deze 
structurele beslissing kan de doelstelling voor de efficiency-ratio warden bijgesteld. Als de 
vermindering van de resource consumption ook leidt tot een vermindering van de resource 
spending, dan is er een positief effect op de geldstroom. 

3.3.3 Andere opslagrnethodiek 

Door in een magazijn de opslagmethodiek te veranderen van random naar gegroepeerd 
kunnen de gemiddelde picktijden per order worden verkort. Een random opslagmethodiek 
betekent dat een product overal in het magazijn kan worden opgeslagen, de picktijden zijn 
hierdoor lang. Door producten die veel worden gevraagd en dus vaak moeten warden 
gepickt te groeperen en vooraan neer te leggen, wordt de gemiddelde picktijd verkort. 

De opslagmethodiek is een structural process factor. Deze factoren hebben invloed op de 
manier waarop er wordt gewerkt, de processen, met daaronder de activiteiten en eventueel 
subactiviteiten. In dit geval wordt de activiteit orderpicken verbeterd. Een verbetering van 
een activiteit waarbij de kostendrager niet verandert heeft een verandering in de verhouding 
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tussen die activiteiten en de kostendrager tot gevolg. Het doel van de beslissing is dus de 
effectiviteit van de activiteit orderpicken te verbeteren. In Afbeelding 3-11 is het gedeelte van 
het beslissingsondersteuningsmodel dat hier betrekking op heeft, afgebeeld. Er is sprake van 
een meer indirecte invloed op de geldstroom. Door een verbetering van de effectiviteit wordt 
het mogelijk minder activiteiten te verrichten per kostendrager. Minder activiteiten 
verbruiken minder resources en als dit leidt tot een verlaging van de uitgaven voor de 
resources, dan is er een positief geldstroomeffect bereikt. Andersom kan het ook werken. Als 
er met hetzelfde aantal activiteiten meer producten kunnen worden gemaakt die ook kunnen 
worden verkocht, dan is er positieve geldstroomeffect door een stijging van de inkomsten bij 
gelijkblijvende uitgaven. 

Afbeelding 3-11: Verandering opslagmetlwdiek 

3.3.4 Afleveren op filiaalniveau 

Een voorbeeld van een operationele beslissing die niet in eerste instantie door het bedrijf zelf 
is gei"nitieerd, is de beslissing om over te gaan op het orderpicken op filiaalniveau voor een 
afnemer. In de oude situatie werd de totale hoeveelheid van een order gepickt en afgeleverd 
bij een distributiecentrum van de afnemer. Onder druk van deze afnemer zal er in de nieuwe 
situatie per order op filiaalniveau moeten worden gepickt. De order wordt dan gesorteerd per 
filiaal afgeleverd bij het distributiecentrum. In Afbeelding 3-12 is weer het betreffende 
gedeelte van het beslissingsondersteuningsmodel afgebeeld. 
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Ajbeelding 3-12: Aflevering op filiaalniveau 

Comr;,my 
c.amings 

De beslissing wordt genomen onder druk van de afnemer, de markt. Er is een verandering in 
het afnemerscontract (Demand Contracts). Om tot nieuwe prijsafspraken te komen is het 
noodzakelijk de veranderingen in de kosten als gevolg van deze beslissing door te kunnen 
rekenen. De klant bespaart kosten doordat hij niet meer zelf op filiaalniveau hoeft te picken, 
deze kosten warden verschoven naar de leverancier. Als de klant als kostendrager is 
gedefinieerd, dan verandert deze dus mee. De activiteiten veranderen op zichzelf niet. Er 
moeten alleen meer activiteiten voor de kostendrager warden verricht. Hierdoor verandert de 
effectiviteit, deze wordt slechter. Doordat in de nieuwe situatie meer moet warden 
gesorteerd, kan er een stijging optreden in het aantal fouten dat wordt gemaakt. Mits tijdig 
ontdekt, moeten deze weer warden hersteld. Dit betekent meer activiteiten per kostendrager 
en dus een daling van de effectiviteit. Rekening houdend met een verminderde effectiviteit 
zal er warden geprobeerd een hogere kostprijs aan de klant door te berekenen. In hoeverre dit 
mogelijk is hangt weer af van de marktpositie en de machtsverhoudingen tussen leveranciers 
en afnemers. 

3.4 Der de f ase: Operationalisatie van de resultaten 

In de derde fase zal het volledig ingevulde model dat het resultaat van fase twee is, warden 
ingepast in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het project dat tot doel had het model te 
ontwikkelen is nu afgerond. Op basis van de resultaten kunnen nu richtlijnen warden 
opgesteld voor het gebruik ervan. Om te voorkomen dat het een eenmalige exercitie is 
geweest en om zeker te stellen dat men er op een goede manier mee blijft werken, zal er veel 
aandacht moeten warden besteed aan duidelijke en toegankelijke rapportage van de 
methode. Deze rapportage zal logisch en goed onderbouwd moeten zijn. 

Als er spreadsheet modellen zijn gemaakt, moet warden vastgelegd op welke wijze deze 
werken en hoe er mee moet warden omgegaan. Als blijkt dat de toepassing zich leent voor 
inpassing in grate boekhoud- en planningssystemen, dan zal in deze fase de benodigde 
software warden ontwikkeld. 
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4 Evaluatie ABC-model TNT Logistics Veldhoven 

Het FD-kostenmodel en het fasenplan zijn bij verschillende bedrijven getest op praktische 
bruikbaarheid. Dit is onder andere gebeurd bij TNT Logistics in Veldhoven. Dit testen heeft 
een tweezijdig belang gediend. Aan de ene kant is het bestaande kosteninzicht bij TNT 
onderzocht en zijn aanbevelingen gedaan om tot een beter inzicht te komen. Aan de andere 
kant zijn de resultaten hiervan gebruikt om het FD-kostenmodel en het fasenplan te evalueren 
en zo nodig aan te passen en te verbeteren. In de volgende paragrafen wordt eerst een 
overzicht gegeven van de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Hiema wordt het in 
gebruik zijnde kosterunodel beschreven. Vervolgens wordt op basis van het fasenmodel een 
beoordeling gegeven van het huidige model en aanbevelingen voor eventuele aanpassingen 
hiervan. 

4.1 Logistics Centre Europe 

Het Logistics Centre Europe (LCE) van TNT Logistics in Veldhoven is een paar jaar geleden 
overgenomen van Philips en dit is ook nag steeds de grootste klant. De business units 
Semiconductors en Components maken gebruik van het warehouse en zorgen voor ongeveer 
80% van de omzet, die rand de 30 miljoen gulden bedraagt. Verder zijn er nag enige andere 
kleinere klanten. Op dit moment warden de diensten die voor Philips warden verricht als 
geheel, inclusief een winstpercentage voor TNT, doorberekend. De totale kosten worden 
echter oak aan Philips zichtbaar gemaakt op basis van Activity Based Costing. Dit gebeurt op 
verzoek van Philips, waar deze informatie wordt gebruikt voor de interne doorberekening 
naar de business units toe. De situatie is gecompliceerd doordat voor Philips naast de 
standaard warehousing activiteiten ook allerlei extra administratieve diensten worden 
verricht en doordat er gebruik wordt gemaakt van zowel een mechanisch opslagsysteem als 
conventionele opslag. 

Het is de verwachting <lat het omzetaandeel van Philips in de toekomst zal afnemen. Mede 
daarom is het de bedoeling van TNT om meer andere klanten aan te trekken zodat de 
afhankelijkheid van Philips afneemt. In de huidige situatie worden de kosten van de andere 
klanten niet volgens de ABC-methodiek doorberekend. 

4.2 ABC-model TNT 

De basis van het ABC-model dat voor Philips wordt gebruikt, gaat uit van alle kostensoorten 
die op het budget voorkomen. Dit zijn er 76. Hieronder vallen de kosten van personeel en 
huur, maar bijvoorbeeld ook de kosten van kerstpakketten. Deze kostensoorten warden eerst 
verdeeld in categorieen. Er wordt een onderscheid gemaakt in kosten die te maken hebben 
met de fysieke handling van producten en de kosten die te maken hebben met het besturen en 
registreren van de goederenstroom. Hiervoor zijn de categorieen Handling en Administration 
& Control gemaakt. Vervolgens is er een onderscheid tussen de standaard (basic) activiteiten 
en de extra (optional) activiteiten. Dit onderscheid wordt gemaakt om duidelijk zicht te 
hebben op de extra activiteiten die voor Philips warden verricht. In de ABC-berekeningen 
warden de basic handling en de optional handling kosten meegenomen. Deze zijn verenigd in 
de categorie 'Philips contract' . Verd er zijn er de categorieen 'm2..gerelateerde kosten', 'Niet 
contractgebonden kosten', 'Basic Administration & Control overhead', 'Basic A & C' en 
'Optional A & C'. Per kostensoort wordt nu, op basis van historische gegevens en schattingen, 
bepaald welk gedeelte van de kosten aan welke categorie kan warden toegewezen. 

Per kostensoort warden vervolgens de kosten in de categorie 'Philips contract' doorbelast aan 
24 activiteiten. Hierna worden de m2-gerelateerde kosten en de niet contractgebonden kosten 
ook over de 24 activiteiten verdeeld. De categorieen 'Basic A & C overhead', 'Basic A & C' en 
'Optional A & C', warden dus niet meegenomen in de ABC-berekeningen. Een overzicht van 
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de onderscheiden activiteiten is gegeven in bijlage 3.1. In de lijst van activiteiten warden ook 
kostenplaatsen als kopstation, expresse station en pallet station genoemd. 

De kosten van de 24 activiteiten worden doorbelast aan 65 diensten, grotendeels op basis van 
tijd. Deze diensten bestaan uit 30 'differentiated invoice services' en 35 'other activities'. 
Hieraan worden cost drivers gekoppeld waar een tarief voor wordt berekend. De cost drivers 
zijn eenmalig bepaald door een analyse van het soort dienst waarbij is gezocht naar die 
eenheid die het beste aansluit bij de dienst die wordt verricht. Dit kunnen verschillende 
eenheden zijn. Enige voorbeelden zijn opgenomen in Tabel 4-1. 

Tabel 4-1: Voorbeelden cost drivers 

Indent Sale 
Pallets tT 

De tarieven die aan de cost drivers zijn gekoppeld, worden jaarlijks opnieuw bepaald. Een 
overzicht van de onderscheiden diensten is gegeven in bijlage 3.2. Per dienst worden 
vervolgens de kosten aan Philips doorbelast. Het totaal hiervan wordt vermeerderd met de 
eerder onderscheiden kosten voor 'Basic A & C overhead', 'Basic A & C' en 'Optional A & C'. 

Als we dit vergelijken met het standaard ABC-model, dan valt op dat de kostendrager (cost 
object) voor TNT de klant is. De klant maakt gebruik van een aantal diensten en wordt 
daarvoor belast door middel van cost drivers waaraan een tarief is gekoppeld. In Afbeelding 
4-1 is de huidige situatie afgebeeld. Deze cost drivers zijn dus de activity drivers uit het 
standaard ABC-model. 

?Driwrs 

A,1ivity Driwn, 

Afbeelding 4-1: Huidige situatie 
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4.3 Analyse en aanbevelingen 

In fase 1 van het fasenmodel wordt een uitvoerige analyse gemaakt van de externe en inteme 
situatie waar het bedrijf zich in bevind en op basis daarvan wordt bepaald tot op welk 
detailniveau de activiteiten zouden moeten worden onderscheiden. Tijdens de ontwikkeling 
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van het ABC-model van TNT is dit niet in deze mate gebeurd. Het model is gemaakt naar 
aanleiding van de vraag van de klant om een specificatie van de doorberekende kosten. Ook 
is het de verwachting dat in de toekomst de kostenplus methode die nu wordt gehanteerd 
niet !anger meer zal worden geaccepteerd. 

Aangezien het ABC-model al aanwezig was en er niet meer te achterhalen was welke 
werkwijze men precies heeft gevolgd vanaf het begin, ligt de nadruk bij deze analyse op de 
kostentoerekening en de beslissingsondersteuning, de tweede fase van het fasenplan. De 
eerste stappen hiervan omvatten een analyse van de primaire en secundaire processen metals 
resultaat de invulling van de categorieen resources, activities en cost objects. In deze 
paragraaf wordt eerst het in gebruikt zijnde model beoordeeld, vervolgens wordt er een 
aantal veranderingen voorgesteld waarmee dit model kan worden verbeterd. 

4.3.1 Activiteiten en diensten 

Zoals in Afbeelding 4-1 is te zien, wordt er in het model een dubbele kostentoerekeningsslag 
gemaakt. TNT Logistics is een logistieke dienstverlener, het product is dus een dienst. Deze 
diensten zijn tegelijkertijd ook de activiteiten. In tegenstelling tot een producent, waarbij de 
kosten aan de verschillende producten kunnen worden toegerekend, is hier de klant de 
kostendrager. In het model worden de kosten eerst aan de activiteiten toegerekend, dan aan 
de diensten (services) en uiteindelijk aan de klant (kostendrager). Het gaat om 76 
kostensoorten, die eerst worden toegerekend aan 24 activiteiten en vervolgens weer aan 65 
diensten. In de lijst van activiteiten die wordt gebruikt, staan naast 'echte' activiteiten als 
'Ontvangst goederen', 'Uitpakken' en 'Herverpakken', ook categorieen als 'Kopstations' en 
'Palletstation' . Dit zijn meer kostenplaatsen dan activiteiten. Verder is er een aantal diensten 
dat slechts van een activiteit kosten krijgt toegerekend. Ook komt het voor dat alle kosten van 
een activiteit aan slechts een dienst worden toegerekend. 

4.3.2 Aanbevelingen 

De kostentoerekening zoals beschreven in de vorige subparagraaf, is gecompliceerd en kan 
verwarring in de hand werken. De kostensoorten worden allereerst opgedeeld over 
verschillende categorieen, daarna wordt een gedeelte van de totale kosten opgesplitst en later 
weer samengevoegd. Voor een eenvoudiger en 'eerlijker' toerekening dienen de activiteiten 
en de diensten te worden samengevoegd. Hierdoor worden de kostensoorten toegerekend 
aan activiteiten die direct voor de klant worden verricht. De kosten van de activiteiten 
kunnen nu gelijk naar de klant (kostendrager) worden toegerekend. In Afbeelding 4-2 is 
weergegeven hoe deze nieuwe situatie eruit ziet. In plaats van de huidige kostentoerekening 
in drie stappen, gebeurt dit nu in twee stappen. 
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Afbeelding 4-2: Nieuwe situatie 
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In Afbeelding 4-2 staat aangegeven dater ongeveer 30 activiteiten zullen zijn. Welke dit zijn is 
weergegeven in bijlage 3.3. Voor een ABC-toepassing lijkt dit erg veel. De reden hiervoor is 
de al eerder genoemde complexe situatie met automatische en conventionele opslag en het 
relatief grote aantal extra activiteiten dat voor met name Philips wordt verricht. De 
detailniveaubepaling, zoals beschreven in paragraaf 3.1.1, ziet er voor TNT als volgt uit: 
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TNT Logistics is een logistieke dienstverlener die het transport uitbesteedt. Dit heeft tot 
gevolg dat het hoogste niveau, niveau 1 alleen bestaat uit warehousing. Dit wijkt af van de in 
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paragraaf 3.1.1 beschreven verdeling. Die gaat uit van bedrijven die een warehousing en een 
transport operatie hebben, waarbij de activiteit 'fysieke distributie' het hoogste niveau is. 

De activiteiten bij TNT zijn tot op niveau 4 uitgesplitst, maar worden op niveau 3 
doorberekend. In dit model is ervoor gekozen de fysieke, de registratie en de control 
activiteiten in een piramide onder te brengen. Bij verschillende activiteiten wordt op niveau 3 
een onderscheid gemaakt tussen verschillende typen. Een voorbeeld hiervan is de typering 
Small Volume Unit (SVU), Big Volume Unit (BVU) en SVU conventioneel bij de activiteit 
Intake. Met dit onderscheid is het mogelijk verschillende tarieven te hanteren voor dezelfde 
activiteit die voor een ander type product wordt verricht. 

Om het model werkbaar te houden en rekening houdend met de wens op langere termijn ook 
de kosten die worden gemaakt voor andere klanten inzichtelijk te maken, is het goed de 
indeling van de activiteiten in de categorieen Basic Handling, Optional Handling, Basic 
Administration & Control en Optional Administration & Control te handhaven. In de 
categorieen Basic Handling en Basic A&C komen dan alleen de standaard warehouse 
activiteiten voor. Dit is een beperkt aantal activiteiten dat bij elke standaard warehouse 
operatie moet worden verricht. In deze categorie vallen bijvoorbeeld de activiteiten 
Administrative Input Easy en Intake SVU. Een activiteit als Administrative Input Complex 
wordt een Optional activiteit waarvoor een hoger tarief zal gelden. De kosten van de 
standaard activiteiten kunnen hierdoor ook beter worden vergeleken met de geldende 
mar ktprijzen. 

Belangrijk is dat alleen de activiteiten op deze manier worden opgedeeld. Op het eerste 
gezicht lijkt het voor de boekhouding eenvoudiger bepaalde resources gelijk aan bepaalde 
klanten door te rekenen (dedicated resources). Hoewel dit een optie is die 'makkelijk' rekent, 
kunnen hier in de toekomst problemen door ontstaan. Als het model wordt uitgebreid en als 
basis gaat dienen voor een analyse van de processen, ter identificatie van gebieden waar 
verbeteringen mogelijk zijn, is het noodzakelijk dat ook deze resources zijn opgenomen in het 
model. Ook is het de verwachting dat de klant uiteindelijk eist dat er een overzicht is van de 
activiteiten die worden verricht met de aan hem toegewezen resources. 

4.3.3 Implementatie 

De implementatie van de aanbevelingen zal moeten beginnen met een precieze bepaling van 
de nieuwe activiteiten. Hiervoor is een analyse van de primaire en de secundaire processen 
noodzakelijk. Dit kan gebeuren door een nadere beschouwing van wat er nou precies voor de 
klant wordt gedaan. Op basis van afspraken en contracten is duidelijk wat de klant vraagt. 
Vervolgens kan er door gesprekken met het uitvoerend personeel en observaties worden 
bepaald welke activiteiten hiervoor worden verricht. 

Per activiteit wordt het volgende vastgelegd: 
• Een nauwkeurige omschrijving, waarin in ieder geval een werkwoord moet voorkomen 

om aan te geven dat het ook daadwerkelijk een activiteit is; 
• Een omschrijving van de output die door de activiteit moet worden geleverd; 
• De resources die door de activiteit worden verbruikt, inclusief normen voor de mate 

waarin deze resources worden verbruikt; 
• De gekozen activity driver. Het kan voorkomen dat meerdere factoren geschikt lijken om 

als activity driver te dienen. Er zal dan moeten worden bepaald welke factor het best de 
output van de activiteit weergeeft, deze is het meest bepalend voor de kostentoerekening. 

Deze manier van werken maakt het mogelijk om op basis van de onderscheiden activiteiten 
de performance van het warehousepersoneel te beoordelen. Hiervoor zal dit personeel bij de 
opbouw van het model moeten worden betrokken. Tezamen met het definieren van de 
activiteit en het bepalen van de activity driver kan ook worden bepaald waar het verrichten 
van de activiteit het beste op kan worden beoordeeld. 
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Uiteindelijk zal dit alles op een overzichtelijke manier moeten worden gedocumenteerd. 
Hierdoor wordt het mogelijk om aan iedereen die met het model werkt of er mee te maken 
gaat krijgen duidelijk te maken waar het om gaat. Het is niet mogelijk en ook niet 
noodzakelijk dat iedereen de principes en de werking van Activity Based Costing volledig 
begrijpt. Wei moet het duidelijk zijn wat de invloed ervan is op het werk en de manier 
waarop men wordt beoordeeld. 

Het onderzoek bij TNT heeft geen aanleiding gegeven tot grote aanpassingen aan het 
fasenplan. Wel is nog een keer bevestigd dat het van groot belang is dater bij de ontwikkeling 
van het model mensen uit meerdere geledingen van het bedrijf moeten zijn betrokken. Hieruit 
volgt ook dater een duidelijke documentatie en communicatie is vereist. 
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5 Proj ectevaluatie 

Het project dat is uitgevoerd door de TUE en het NEA heeft de titel 'Structuur in Fysieke 
Distributiekosten'. Nadat in de vorige hoofdstukken de inhoudelijke kant van het SFDK
project is toegelicht, volgt nu een evaluatie van dat project. Eerst wordt een beschrijving 
gegeven van de organisatie en de werkwijze van het projectteam. Vervolgens wordt de 
manier waarop de evaluatie heeft plaatsgevonden, toegelicht. Dit omvat onder andere een 
kort overzicht van de literatuur op het gebied van project management. Tenslotte wordt het 
project beoordeeld en worden aanbevelingen gedaan voor eventuele toekomstige, soortgelijke 
projecten. 

5.1 Project 'Structuur in Fysieke Distributiekosten' 

Het SFDK-project is gemitieerd door de branche-organisaties Transport en Logistiek 
Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en EVO ondernemersorganisatie 
voor logistiek en transport en wordt gesteund door de ministeries van Economische Zaken en 
Verkeer & Waterstaat. Uitvoerders zijn de Technische Universiteit Eindhoven en NEA 
Transportonderzoek en -opleiding. 

De eerste aanzet tot het project is gegeven in 1992. Transport en Logistiek Nederland 
constateerde bij haar leden een tekortschietend inzicht in de kosten van de fysieke 
distributiehandelingen. Dit tekort komt vooral tot uiting bij het ondersteunen van beslissingen 
die op de fysieke distributie betrekking hebben. De hiervoor benodigde informatie is vaak 
niet of in een niet bruikbare vorm aanwezig. Om toch het inzicht te verkrijgen moeten dan op 
ad hoc basis onderzoeken worden verricht die veel tijd en moeite kosten. 

Niet alleen bij het nemen van verschillende soorten beslissingen, ook bij contacten met andere 
bedrijven kunnen problemen ontstaan door tekortkomingen in het kosteninzicht. Tijdens 
onderhandelingen tussen verladers en vervoerders is onenigheid over de kosten van de te 
verlenen dienst een steeds terugkerend knelpunt. Deze constatering is ook gedaan door de 
verladersorganisatie EVO en door het KNV. 

TLN heeft samen met het KNV het plan opgevat om een onderzoek te verrichten naar de 
huidige situatie met betrekking tot het kosteninzicht bij de bedrijven en naar manieren om dit 
inzicht te verbeteren. Voor de uitvoering van het onderzoek zijn het NEA en de TUE 
ingeschakeld. NEA transportonderzoek en -opleiding heeft een mime ervaring met 
benchmarking en vele contacten in de transportwereld. Ook heeft het NEA in een aantal 
eerdere projecten met TLN samengewerkt. De vakgroep Internationale en Distributielogistiek 
(IDL) van de faculteit Technologie Management van de TUE is bij het project betrokken om 
voldoende diepgang en een wetenschappelijk niveau te waarborgen. De projectleiding van 
het uitvoerende gedeelte ligt in handen van het NEA. Naast deze werkgroep is er een 
stuurgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van de branche-organisaties en van 
verschillende bedrijven zitting hebben. Op aandringen van !eden uit de stuurgroep die in een 
vroeg stadium betrokken waren bij het project, is het EVO erbij betrokken. Hierdoor is het 
project een gezamenlijke inspanning van verladers en vervoerders. 

5.1.1 Uitvoering 

Het project is opgesplitst in twee gedeelten. Tijdens het eerste gedeelte, fase 1, is er onderzoek 
verricht naar de manier waarop in de praktijk met deze problematiek wordt omgegaan. In 
fase 2 is getracht aan de hand van gegevens uit fase 1 een model te ontwikkelen en dit op 
praktische bruikbaarheid te testen bij een beperkt aantal bedrijven. 

In fase 1, die in maart 1996 is gestart, is een twaalftal bedrijven bezocht. Om een zo volledig 
mogelijk beeld te verkrijgen zijn er naast logistieke dienstverleners ook verladers onderzocht. 
Een overzicht van welk soort bedrijven zijn bezocht wordt gegeven in Tabel 5-1. 
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Producent 4 4 
Groothandel 2 2 
Detailhandel 2 1 1 

Er is gezocht naar duidelijk verschillende bedrijven. Grote bedrijven met een gecompliceerde 
distributiestructuur en kleine bedrijven met een relatief eenvoudige operatie. Ook is erop 
gelet, voor zover dit bekend was, bedrijven met een diepgaand inzicht in de kosten van de 
distributie en bedrijven met een veel minder vergaand inzicht te onderzoeken. In Tabel 5-1 is 
ook aangegeven in welke situatie de bedrijven zich bevinden, van relatief eenvoudig tot 
complex. 

De bezoeken bestonden uit gesprekken met controllers, logistiek managers of algemeen 
managers. Tijdens de gesprekken is een uitgebreide vragenlijst doorlopen. In de meeste 
gevallen is het niet gelukt de gehele lijst door te werken. Deze bedrijven zijn nog een tweede 
maal bezocht om de lijst toch zo veel mogelijk ingevuld te krijgen. De eerste bezoeken zijn 
grotendeels door het NEA en de TUE samen verricht, een eventueel tweede bezoek door een 
van beide. 

De resultaten van de bezoeken zijn gebundeld en geanalyseerd. Hieruit volgde een inzicht in 
de stand van zaken met betrekking tot het kosteninzicht in veel bedrijven. Gezien het 
beperkte aantal bezochte bedrijven was het niet mogelijk algemene conclusies te trekken. Op 
basis van dit inzicht en de kennis die al bij de beide instituten aanwezig was, is er een begin 
gemaakt met het ontwikkelen van een model. De bevindingen in de eerste fase en de eerste 
ideeen over hoe het model eruit zou gaan zien, zijn aan de stuurgroep gepresenteerd in een 
tussenpresentatie die in september 1996 plaatsvond. 

Na de tussenpresentatie is gestart met fase 2. Er is enige overlap ontstaan tussen de twee 
fasen. Er hebben nog bezoeken van fase 1 plaatsgevonden toen fase 2 al gestart was. In fase 2 
is de inmiddels ontwikkelde methode getest in twee bedrijven. Het ging hierbij om een 
logistieke dienstverlener en om een producent. Daarnaast zijn er nog enige extra gesprekken 
gevoerd met vertegenwoordigers van bedrijven waarvan bleek dat zij al een vergaand 
kosteninzicht hebben. Op basis van de resultaten van deze testbedrijven en de extra 
gesprekken is er een methode geconstrueerd die eind februari 1997 aan de opdrachtgevers en 
stuurgroep wordt gepresenteerd. De methode bestaat uit een theoretisch model en een wat 
meer praktisch stappenplan waarmee bedrijven projecten kunnen opstarten om het 
kosteninzicht te vergroten. 

5.2 Project Management 

In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van de manier waarop het SFDK
project is beoordeeld en de resultaten daarvan. Daarvoor wordt in deze paragraaf eerst een 
kort overzicht gegeven van de wijze waarop projecten kunnen worden georganiseerd, waarna 
een nadere uitwerking volgt van de verschillende methoden voor het beoordelen van 
projecten. 

5.2.1 Project organisatie 

Er zijn vele manieren waarop een project in een organisatie kan worden ingepast. Hierin zijn 
twee uitersten te onderscheiden [Meredith & Mantel, 1989]. Allereerst is er de functionele 
organisatie. Een bedrijf is opgedeeld in nogal op zichzelf staande delen als Inkoop, Productie 
en Verkoop. Als er een project wordt gestart, wordt er eerst onderzocht welke divisie hier het 
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meest mee te maken gaat krijgen, daar wordt het project dan ingepast. Aan de andere kant is 
er de pure projectorganisatie. Er zijn hier geen functionele afdelingen, alleen maar projecten. 
De project manager is hier een soort directeur van zijn eigen organisatie, met bijvoorbeeld een 
eigen inkoop of personeelsbeleid. Aan beide vormen kleven nogal wat nadelen. Bij de 
functionele organisatie kan het zo zijn dat het werk voor het project in het gedrang komt als 
men het te druk heeft met het 'gewone' werk. Bij de projectorganisatie is het vaak zo dat elk 
project op zichzelf staat en dat daardoor binnen de totale organisatie veel dubbel wordt 
gedaan. Dit kunnen gewone administratieve taken zijn, maar ook dure technische afdelingen 
kunnen hierbij betrokken zijn. 

Om de nadelen van deze twee vormen tegen te gaan is de matrixvorm ontwikkeld. Hierbij 
wordt uitgegaan van een functionele opdeling van de organisatie met een aantal projecten dat 
daar dwars op staat. Een project heeft een aparte project manager die van de functionele 
divisies mankracht en diensten moet krijgen. Ook dit heeft zijn problemen. De belangrijkste is 
dat de managers van de divisies vaak een hogere rang hebben dan de project manager, terwijl 
deze wel de verantwoordelijkheid draagt voor het eindresultaat van het project. De project 
manager kan dus alleen door veel onderhandelen zijn doe! bereiken. Hij heeft veel 
verantwoordelijkheid en weinig macht. 

5.2.2 De project audit 

Om tijdens een project de controle over de werkzaamheden niet te verliezen zijn er methoden 
ontwikkeld om een project te evalueren. Dit evalueren gebeurt vaak door middel van een 
audit. Door iemand van buitenaf wordt het project geanalyseerd, er wordt gekeken naar de 
voortgang, de resultaten en de problemen. Het is belangrijk dat dit niet alleen achteraf, maar 
vooral ook tijdens het project plaatsvindt. 

Elk project is in meer of mindere mate uniek, hierdoor zijn er geen eenvoudig toepasbare 
prestatie-indicatoren waaraan men kan zien of het goed gaat of niet. Om hier een goed inzicht 
in te krijgen, zal het project zelf moeten worden onderzocht. Het op een systematische manier 
evalueren van een project wordt gedaan door middel van een project audit. Een audit wordt 
meestal uitgevoerd om de toestand van een project te kunnen controleren. Vooral organisaties 
die veel met projecten werken, passen deze methode toe. Het is niet alleen een manier om een 
lopend project te beoordelen, de uitkomsten van de audits zijn zeker ook bedoeld om andere, 
volgende projecten beter te laten verlopen of minder fouten te laten maken. In de literatuur 
wordt een project audit op de volgende manier gedefinieerd: 

A project audit is a Jonna[ and systematic examination of the perfonnance of an ongoing project as 
compared to its requirements. Towards this end, the project auditor investigates the underlying 
records, the tangible results of work done, tlze project management, the project metlzodologiJ and 
techniques, and the organisation and controls. [Turner, 1990] 

The project audit is a thorough examination of tlze 111anageme11t of the project, its metlwdologiJ nnd 
procedures, its records, its properties, its budgets and expendihtres, and its degree of completion. 
[Meredith & Mantel, 1989] 

Het resultaat van een audit moet in ieder geval de volgende punten behandelen [Meredith & 
Mantel, 1989, Turner, 1990]: 

1. Een overzicht van de huidige status van het project. Zijn de gestelde doelen voor dit 
moment gehaald? Is het tot nu toe behaalde resultaat in overeenstemming met 
contractuele verplichtingen aangegaan bij het begin van het project? 

2. Een voorspelling van de toekomstige status van het project. Is het te verwachten dat de 
tijdsplanning in de toekomst gaat warden gehaald? Is het waarschijnlijk dat er daarvoor 
grote veranderingen nodig zijn? 
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3. Een overzicht van de status van de kritieke, belangrijkste onderdelen van het project. Dit 
zijn taken die bepalend zijn voor het succes of het falen van het hele project. Wat zijn deze 
onderdelen en wat is de voortgang op deze punten? 

4. Risico analyse. Hoe groat is de kans dat het project niet succesvol is en wat is in dat geval 
de (financiele) schade voor de opdrachtgever(s) en uitvoerders? 

5. Lessen voor andere projecten. Op welke manier zou de informatie, verkregen uit de audit, 
kunnen warden gebruikt voor andere, toekomstige projecten? 

In principe kunnen er drie soorten audits warden onderscheiden, afhankelijk van de diepte en 
de reikwijdte van het onderzoek [Turner, 1990]. 

De overview of general a11dit 

Dit is meestal een korte evaluatie van de vijf genoemde punten. Deze audit is ook het meest 
beperkt in tijd en budget. Meestal wordt een dergelijke audit als eerste uitgevoerd en op basis 
van de resultaten hiervan besloten of er een uitgebreidere analyse vereist is. 

De administrative of detailed a11dit 

Deze audit wordt verricht als bij een overview is gebleken dat er op belangrijke punten 
onvoldoende voortgang is geboekt en/ of als er onacceptabel grate risico's zijn gesignaleerd 
op delen van het project. De audit is zo diepgaand als nodig is tot de risico's van het project 
zijn weggenomen. Afhankelijk van de grootte van het project en de moeilijkheden of risico's 
kan deze audit erg omvangrijk zijn. 

De technical a11dit 

Onafhankelijk van de vraag of er grate problemen met de voortgang of risico's zijn, kan een 
technische audit warden gehouden. Dit gebeurt wanneer de auditor zelf niet voldoende 
technische of vakkennis heeft om de audit op een verantwoorde manier uit te voeren. De 
audit wordt dan uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige in nauwe samenwerking 
met de auditor. Deze audit zal altijd worden voorafgegaan of samengaan met een overview of 
administrative audit. 

5.2.2.1 Timing 

Het is van vitaal belang dat de audit in het begin van het project wordt uitgevoerd. Het 
hoofddoel van een audit moet zijn het voorkomen van grate problemen tijdens een project, 
niet het gedetailleerd beschrijven van problemen nadat die al een grate invloed hebben gehad 
op het project. Audits die later of helemaal aan het einde van een project warden gehouden 
kunnen nog maar weinig veranderen aan de manier waarop het project verloopt. Deze audits 
zijn vooral gericht op het verkrijgen van informatie waarmee tijdens volgende projecten 
rekening kan warden gehouden. Een audit is het meest waardevol als deze gehouden wordt 
wanneer minder dan 25% van het project is gerealiseerd. 

5.2.2.2 De auditor 

Om een project op een goede manier te kunnen evalueren is het belangrijk dat een auditor 
aan bepaalde voorwaarden voldoet [Meredith & Mantel, 1989]: 

• De auditor moet niet direct betrokken zijn bij het project. Hij is dus geen lid van het 
projectteam en voert geen werkzaamheden uit voor het project. Ook niet bij het 
projectvoorstel of de planning ervan. 

• De auditor moet ervaring hebben op het gebied van project management. Niet alleen als 
lid van een projectteam, maar ook als manager van een project. 

• De auditor moet eerlijk en objectief zijn en niet als nai"ef warden beschouwd. 

Projectevaluatie 38 



lnzicht in Fysieke Distributiekosten 

Als een auditor eenmaal is gekozen, dan moet deze ook voldoende autoriteit krijgen om het 
onderzoek op een goede manier uit te voeren. Een voorwaarde hiervoor is het hierarchisch 
niveau waar de auditor aan rapporteert. Dit niveau moet hoger zijn dan dat van degenen die 
aan het project zelf werken. Dit zorgt ervoor dat de auditor serieus wordt genomen en <lat 
degene aan wie de auditor rapporteert geen problemen krijgt met leden van het project team 
als er veranderingen moeten worden doorgevoerd. 

5.3 Evaluatie SFDK-project 

In deze paragraaf wordt de manier waarop het project is geevalueerd toegelicht. De 
beoordeling heeft bestaan uit een beperkte tussentijdse audit en een aantal 
evaluatiegesprekken aan het einde van het project. Er wordt aangegeven in hoeverre het 
mogelijk is geweest een tussentijdse audit uit te voeren. De resultaten hiervan, toegespitst op 
de onderdelen probleemstelling, organisatie en systemen warden vervolgens besproken. 
Hiema volgt een beschrijving van de eindevaluatie. 

5.3.1 Project evaluatie 

In het voorgaande is een kort overzicht gegeven van de mogelijkheden op het gebied van 
project management en project audits. Door verschillende bronnen in de literatuur wordt een 
aantal voorwaarden genoemd waaraan een project auditor (of een team van auditors) zou 
moeten voldoen. Ook worden de belangrijkste punten genoemd waar tijdens een audit op 
moet worden gelet en waarover dient te worden gerapporteerd. Een schematische weergave 
van een project wordt getoond in Afbeelding 5-1. 

Input 

Crilr-ri1: 
-Time 
-Cosl 
- (Malerial) 

Afbeeldi11g 5-1 : Projectstn1ct1111r 

Output: Resultaten 

Criteria: 
- Technical Performance 
- Client&: User satisf•ction 
• Manufaclur>bilily 
- Personal Growth 

Een project audit is vooral gericht op de taken van het project. Er dient een overzicht te 
komen van de huidige en toekomstige status van het project. Dit wordt bepaald door een 
analyse van de voortgang van de taken van het project. Een audit gaat in principe uit van de 
factoren die deze taken be"invloeden; doelstellingen, organisatie en systemen. Door een 
evaluatie van de taken kunnen er aanbevelingen warden gedaan om veranderingen aan te 
brengen in de genoemde factoren. 
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Bij een evaluatie na afloop van het project wordt gekeken naar de input, het proces en de 
output [Ruskin & Estes, 1985]. Er wordt vaak de nadruk gelegd op drie factoren: tijd, kosten 
en (technical) performance. Hierbij kan de performance (output) als de belangrijkste worden 
gezien. Als de performance goed is en men heeft voor langere tijd wat aan het product, dan 
verschuiven na verloop van tijd overschrijdingen van schema's en budgetten naar de 
achtergrond. Het project kan dan alsnog als succesvol worden beschouwd. Er zijn echter nog 
rneer aspecten waar een project op kan worden beoordeeld. 

Aan de output zijde zijn dit: 
Client & User satisfaction: 

Manufacturability: 
Personal Growth: 

Als het resultaat van het project niet voldoet aan de tevoren 
vastgestelde technische performance eisen, maar de klant is 
wel tevreden over het resultaat, dan is het project geslaagd. 
In hoeverre is het ontwikkelde product ook te rnaken? 
Wat hebben de tearnleden van het project geleerd? 

Factoren met behulp waarvan het proces kan worden beoordeeld: 
Technical Innovativeness: In hoeverre is het projectteam erin geslaagd creatieve en 

vernieuwende oplossingen te vinden voor de problemen die 
men tijdens het proces is tegengekomen? 

Project Termination: De aan- of afwezigheid van problemen tijdens afwikkeling van 
de laatste fase van het project. 

Het SFDK-project kan worden getypeerd als een Research & Development project. Tijdens de 
eerste fase wordt onderzoek gedaan door middel van interviews bij verschillende bedrijven 
(research). In de tweede fase wordt een methode ontwikkeld en zo mogelijk toegepast 
(development). Dit type projecten kenmerkt zich door grote onzekerheid. Er is van te voren 
geen duidelijke planning te maken. Een gedetailleerde Work Breakdown Structure (WBS) is 
niet mogelijk. Veel gebruikte controle instrumenten als Gantt Charts, de Critical Path Method 
(CPM) en de Program Evaluation and Review Technique (PERT) kunnen slechts gedeeltelijk 
of helemaal niet worden toegepast [Meredith & Mantel, 1989]. Als gevolg hiervan is een 
evaluatie erg moeilijk. Het gaat er bij dit soort projecten per definitie om iets nieuws te 
ontwikkelen. Er is dus geen inhoudelijke vergelijking mogelijk met vroegere, soortgelijke 
projecten. 

Het evalueren van projecten is er vooral om problemen en hun oorzaken op te sporen. Een 
evaluatie op zichzelf lost de problemen niet op. Bij de evaluatie van een R&D project is het 
rneer een kunst om te herkennen of iets werkelijk een probleem is of een verbetering in het 
onderzoeksproces [Lambert, 1985]. 

Door de beperkingen die het soort project met zich meebrengt, kan een tussentijdse 
beoordeling niet erg diepgaand zijn. Een uitgebreide audit is in dit stadium dan ook niet 
verricht. Het was echter wel mogelijk de manier waarop het project is opgezet en de 
werkwijze tot dan toe te beoordelen. Bij de beoordeling zijn de volgende elementen van 
belang: 

1. De probleemstelling. Op welke wijze is het te onderzoeken probleem gedefinieerd? Is er 
voldoende aandacht besteed aan een grondige vertaling van het probleem naar een 
werkbare probleemstelling? 

2. Organisatie. Op welke manier wordt de benodigde informatie bijeengebracht? Hoe wordt 
het geanalyseerd? Hoe is de personele structuur? 

3. Systemen. Op welke manier wordt de voortgang bewaakt? Welke systemen worden er 
gebruikt voor planning, budgettering en dergelijke? 

4. Resultaten. Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan? Hoe wordt er over 
gecommuniceerd? Komen er publicaties? 
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5.3.1.1 Probleemstelling 

Net als elk ander onderzoek is ook het SFDK-project gestart bij de constatering van een 
probleem. Er is geconstateerd dat in veel bedrijven te weinig kosteninformatie ter beschikking 
is om fysieke distributie beslissingen op een betrouwbare wijze te ondersteunen. Voordat er 
naar aanleiding van een probleem een onderzoek kan warden gestart, moet het eerst verder 
warden uitgewerkt [Van der Zwaan, 1992]. Het probleem moet worden vertaald in een 
probleemstelling. Een probleemstelling bestaat uit een doelstelling en een vraagstelling. In de 
doelstelling wordt een uitwerking gegeven van het knelpunt, het probleem dat moet warden 
opgelost. Het gaat hier om het 'waarom' van het onderzoek, ook wel het doel van het 
onderzoek, of het kennisbelang genoemd [Kuypers, 1992]. Om deze doelstelling te bereiken is 
kennis nodig. Dit wordt weergegeven in de vraagstelling. Het gaat hierbij om het 'wat' van 
het onderzoek. Dit wordt ook wel aangeduid met het doel in het onderzoek ofwel het 
kennisdoel. 

De manier waarop een doelstelling wordt uitgewerkt hangt sterk af van het soort onderzoek. 
Het SFDK-project valt onder de categorie Handelingsonderzoek, ook wel praktijkonderzoek 
genoemd [Verschuren, 1994]. Hierbij wordt er vanuit de praktijk een problematiek ter 
oplossing aangedragen. Een doelstelling zal zich moeten richten op de symptomen en de 
diagnose. Bij de symptomen komen vragen aan de ordeals: 'Waaruit bestaat het probleem?' 
en 'Wat zijn de gevolgen ervan?' Met betrekking tot de diagnose zijn er vragen als: 'Waaruit 
ontstaat het probleem?' en 'Is er een samenhang met andere problemen?' Er zal moeten 
worden getracht hier in de doelstelling duidelijkheid over te verschaffen. 

Ter voorbereiding op de start van het SFDK-project is een rapport opgesteld waarin onder 
andere de achtergronden, de organisatie, de doorlooptijd en de kosten van het project warden 
behandeld [NEA/TUE, 1995]. In dit rapport worden de probleem- en de doelstelling als volgt 
omschreven: 

Probleemstelling: 
Veel verladende en dienstverlenende bedrijven ontbreekt het op dit moment aan relevante 
kosteninformatie met betrekking tot de elementen binnen de Fysieke Distributie. Door dit gemis lmnnen 
Fysieke Distributie-beslissingen niet, of niet voldoende warden onderbouwd, waardoor het gevaar op 
het nemen van onjuiste beslissingen toeneemt en de concurrentiepositie van Nederland gevaar loopt. 

Hieruit volgt de doelstelling: 
Het project dient een instn1111entariu111 te genereren voor de identificatie en beheersing van de Fysieke
Distributiekosten. Het instn1111entarium dient praktiscl1 hanteerbaar en wetenschappelijk verantwoord 
te zijn. Het dient organisaties actief in schakels binnen de Fysieke Distributie (zowel verladers als 
logistieke dienstverleners) in staat te stellen 0111 beslissingen op het gebied van de Fysieke Distrib11tie te 
k1mnen onderbouwen. Door toepassing van l1et te ontwikkelen instn1mentariu111 dient bij de 
betrokkenen inzicht te ontstaan in de in 1nm eigen organisatie te onderscheiden deelactiviteiten bimzen 
de Fysieke Distributie, in de kosten per deelactiviteit, in de kostenveroorzakers en in de onderlinge 
samenhang t11sse11 deze elementen. Het instmmentarium dient gescl1ikt te zijn om toegepast te warden 
op afzonderlijke onderdelen van de Fysieke Distributie. Onder een verantwoorde metl,ode wordt 
verstaan, een methode die op tijd relevante kosteninformatie genereert om bedrijfsbeslissingen te 
kunnen onderstewmz en die aansluit bij aard en omvang van de uitgeoefende FD-activiteiten. 

De genoemde probleemstelling is dat volgens de eerder gestelde definities niet. Er wordt een 
probleem, een knelpunt beschreven. Er is te weinig inzicht in de kosten van de fysieke 
distributie en daardoor komt de concurrentiepositie van veel bedrijven en van Nederland in 
gevaar. Het is een weergave van de symptomen van het probleem en dit zou dus in de 
doelstelling moeten warden opgenomen. De doelstelling geeft aan dat er een methode 
ontwikkeld client te warden en aan welke voorwaarden deze methode zal moeten voldoen. 

De vraagstelling ontbreekt echter geheel. Wat voor kennis, inzicht, informatie is nodig om tot 
een dergelijke methode te komen? In het tweede gedeelte van het rapport wordt de 
uitvoering van het onderzoek beschreven. Het valt uiteen in twee fasen. Allereerst is er de 
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definitie- en vooronderzoeksfase. In deze fase wordt in een aantal bedrijven informatie 
verzameld wat als basis moet dienen voor een conceptueel plan voor het te ontwikkelen 
instrumentarium. Er wordt een lijst genoemd van de gegevens die tijdens de bezoeken 
moeten warden verzameld. Hier komt dus het kennisdoel naar voren. In aangepaste vorm, bij 
voorkeur een vragende vorm, zou dit in de vraagstelling moeten staan. De tweede fase is de 
ontwikkelingsfase. Er wordt een beschrijving gegeven van hoe men de te ontwikkelen 
methode denkt te gaan testen en te evalueren. 

Samenvattend kan warden gesteld dat de benodigde gegevens voor een goede 
probleemstelling wel in het inleidend rapport te vinden zijn, alleen niet in de juiste vorm. De 
in het rapport genoemde probleemstelling is slechts een beschrijving van een knelpunt. De 
doelstelling geeft hierdoor geen weergave van de symptomen van het probleem. Het is wel 
een output-gerichte doelstelling. Er wordt duidelijk aangegeven wat het resultaat van het 
project moet zijn en met welke randvoorwaarden rekening moet warden gehouden. Er is 
echter geen duidelijke vraagstelling gedefinieerd. De gewenste inzichten staan wel in het 
rapport, maar warden pas genoemd in een beschrijving van de geplande werkwijze. 

5.3.1.2 Organisatie 

De uitvoerende werkzaamheden warden verricht door de twee zelfstandige organisaties TUE 
en NEA. De project manager is van het NEA en voert naast het project ook zijn andere taken 
uit, hij is dus niet full time bezig met het project. 

De klant, een drietal externe organisaties, kan invloed uitoefenen door middel van een 
stuurgroep. De stuurgroep ziet toe of de resultaten praktische waarde hebben en 
wetenschappelijk verantwoord zijn. Ook kan de stuurgroep aanzetten tot veranderingen als 
blijkt dat dit noodzakelijk is voor het project. Tijdens het project is gebleken dat de rol van de 
stuurgroep beperkt is gebleven. Er is lang onduidelijkheid geweest omtrent de personele 
invulling van de groep en er is oak een aantal wisselingen hierin geweest. De stuurgroep 
heeft geen praktische inbreng gehad. Tijdens twee tussenpresentaties zijn de resultaten van 
het project tot op dat moment voorgelegd en eenmaal is er officieel de beslissing genomen 
door te gaan met het tweede gedeelte. De stuurgroep heeft er tijdens de tweede 
tussenpresentatie op gewezen dat het eindresultaat op de praktijk moet zijn gericht. Voor de 
methode betekent dit dat er meer nadruk op het eerste gedeelte, de kostentoerekening komt 
te liggen. 

5.3.1.3 Systemen 

Zoals reeds is gesteld, is het SFDK-project te typeren als een research & development project. 
Het hanteren van de gebruikelijke controlesystemen is in beperkte mate mogelijk. In het 
rapport ter voorbereiding van het project [NEA/TUE, 1995] wordt wel een gedetailleerde 
planning gegeven. Het einde van de eerste fase is gepland op vier maanden na de start van 
het project. Uiteindelijk is hier zes maanden over gedaan. Vervolgens is de originele planning 
van het totale project met twee maanden verlengd en deze planning is gehaald. Op basis van 
de geplande tijdsbesteding van de leden van de werkgroep is een budget gemaakt. 

5.3.1.4 Resultaten 

Aan de hand van de in paragraaf 5.3.1 genoemde factoren is een beoordeling te geven van het 
SFDK-project. Het project is nog niet afgelopen en het is dus nog niet goed mogelijk een 
volledige beoordeling te geven. 

lnputfactoren 
Tijd, geld: Wat betreft de input factoren tijd en geld is al vermeld dat het project twee 
maanden vertraging heeft opgelopen. Het is binnen het van te voren vastgestelde budget 
gebleven. 
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Outputfactoren 
Performance, Client & User satisfaction, Manufacturability: De mate waarin de klant en de 
uiteindelijke gebruiker tevreden zijn over het resultaat kan nu nog niet worden bepaald. Het 
eindproduct is een methode die in twee gedeelte wordt gerapporteerd. Allereerst wordt een 
overzicht gegeven van de principes waarop de methode is gebaseerd. Vervolgens wordt een 
fasenplan beschreven waarmee stap voor stap een grater kosteninzicht kan worden 
verkregen. Er is getracht dit op een duidelijke en begrijpelijk manier te presenteren. Op dit 
moment verkeert het project in de eindfase en is het product dus nag niet opgeleverd. In 
hoeverre het voldoet aan de eisen en de wensen van de opdrachtgevers zal nag moeten 
blijken. De manufacturability is in dit geval niet van toepassing daar het niet gaat om een 
tastbaar product maar om een werkwijze. 

Procesfactoren 
Technical innovativeness en project termination: Gezien het feit dat het een R&D project is, 
gericht op het ontwikkelen van een nieuwe methode, kan de innovativeness als relatief hoog 
warden beoordeeld. Over het beeindigen van het project kunnen nag geen uitspraken warden 
gedaan aangezien het proces nag niet afgelopen is. 

Ter afsluiting van het project zal er een eindpresentatie warden gegeven voor de stuurgroep. 
Oak zullen de resultaten warden weergegeven in een rapport. Naast de opdrachtgevers 
zullen alle bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek dit rapport krijgen. 

5.3.2 Eindevaluatie en aanbevelingen 

De eindevaluatie heeft plaatsgevonden door middel van gesprekken met direct en minder 
direct betrokkenen. Er is een gesprek geweest met een lid van de stuurgroep die al vroegtijdig 
bij het project is betrokken. Verder is de projectleider geinterviewd en is er een gesprek 
geweest met een medewerker van de vakgroep IDL over soortgelijke projecten die in het 
verleden binnen de vakgroep hebben plaatsgevonden. 

Uit ervaringen met andere onderzoeksprojecten, zowel binnen de TUE als bij het NEA, is 
gebleken dat voor een succesvolle samenwerking tussen twee organisaties, beide partijen 
belang moeten hebben bij deze samenwerking. Een onderzoek vanuit de TUE dat binnen een 
bedrijf wordt verricht, heeft meer kans om te slagen als dat bedrijf ook werkelijk het nut ervan 
inziet en bereid is er tijd en middelen in te steken. Een samenwerking tussen twee 
onderzoeksinstellingen zal eerder slagen als de kennis en de kunde van de instellingen elkaar 
aanvullen. Men heeft elkaar dan nodig om het onderzoek tot een goed einde te kunnen 
brengen. 

De samenwerking tussen het NEA en de TUE is gestart door een opdracht van TLN. Er is een 
Ianglopende relatie tussen TLN en het NEA. Door enige andere projecten waren er goede 
contacten tussen TLN en de vakgroep IDL. Het doel van de samenwerking was door een 
combinatie van de praktijkervaring van het NEA en de kennis van de TUE, een praktisch 
werkbare en tevens wetenschappelijk verantwoorde methode te ontwikkelen. Na een soms 
wat moeizame samenwerking is dit uiteindelijk ook gelukt. De methode is wetenschappelijk 
verantwoord en is getest op praktische toepasbaarheid. 

De vakgroep IDL heeft naast een wetenschappelijk achtergrond veel praktijkervaring en vele 
contacten in het bedrijfsleven, met name op het gebied van de fysieke distributie. Het NEA 
heeft naast de ervaring van vele onderzoeks- en adviesprojecten oak de benodigde 
theoretische kennis in huis. Er is dus een grote overlap in de theoretische en praktische kennis 
van beide organisaties. Dit zorgt ervoor dat men elkaar niet echt nodig had. Er was geen 
sprake van duidelijk aanvullende capaciteiten waardoor een synergie-effect is te behalen. Met 
andere woorden, het project had ook door alleen het NEA of alleen de TUE kunnen warden 
uitgevoerd. 

Gedurende het project zijn er verschillen van mening geweest over de gevolgde werkwijze en 
de verantwoording hiervan. Er was geen voor de hand Iiggende verdeling van 
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werkzaamheden aanwezig. In de eerste fase zijn veel bezoeken samen afgelegd, hetgeen veel 
communicatie en afstemming vergde. In de tweede fase is veel onderzoek apart verricht. 
Hierdoor ontstonden verschillen van mening over de theoretische basis en de praktische 
toepassing van het model. 

De conclusie die hieruit kan warden getrokken is dat het belangrijk is voor de start van 
dergelijke onderzoeksprojecten uit te maken of de expertise van de verschillende partijen die 
participeren ook daadwerkelijk elkaar aanvult. Ook zal er tijdens het onderzoek op moeten 
worden gelet dat de verschillende partijen dezelfde ideeen hebben over het eindresultaat Dit 
vergt een uitvoerige en effectieve communicatie, maar voorkomt dat men langs elkaar heen 
gaat werken. 
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Nawoord 

Kijkend naar de werkwijze en de resultaten van het SFDK-project, kan de conclusie worden 
getrokken dat er nog veel ruimte is om het ontwikkelde model verder te testen en te 
ontwikkelen. Het gaat hierbij vooral om het vergroten van de praktische bruikbaarheid van 
het model, ook voor kleine bedrijven met een relatief eenvoudig logistieke operatie. Verder 
zal de derde fase van het stappenplan meer gedetailleerd moeten warden ingevuld. Dit is 
tijdens het onderzoek niet in voldoende mate gebeurd. Reden hiervoor is het feit dat het 
onderzoek zich heeft geconcentreerd op de eerste en de tweede fase. Tevens is het niet 
mogelijk gebleken bedrijven bij de testfase van het onderzoek te betrekken die zelf al de eerste 
en tweede fase grotendeels hebben doorlopen. 

In de tweede fase van het SFDK-project is het slechts mogelijk gebleken bij twee bedrijven het 
model op een uitvoerige manier te testen. In de doelstelling van het project is expliciet 
vermeld dat het model praktisch hanteerbaar moet zijn. Tijdens de tweede tussenpresentatie 
aan de stuurgroep is hier nogmaals veel nadruk op komen te liggen. Ook dit is een reden om 
het model verder te ontwikkelen. De manier om dit te doen is toepassing van het model bij 
verschillende bedrijven in verschillende situaties. In de komende maanden zal dit ook 
gebeuren vanuit de TUE. 

Het is gebruikelijk dat een afstudeerproject wordt uitgevoerd binnen een organisatie, waarbij 
wordt getracht een oplossing te vinden voor een probleem dat speelt binnen die organisatie. 
Dit afstudeerproject wijkt hiervan van af en dat heeft gevolgen gehad voor de werkwijze en 
de verslaglegging. Het project is uitgevoerd binnen een onderzoek van de vakgroep IDL in 
samenwerking met het NEA. Het is daarom niet mogelijk voor het afstudeerproject een 
uitvoerige, op zichzelf staande probleemstelling, doelstelling en vraagstelling te definieren. 
Deze liggen in het verlengde van de probleemstelling van het SFDK-project. Het is wel 
mogelijk gebleken een apart plan van aanpak voor het afstudeerproject te maken, zoals in de 
inleiding is weergegeven. Tijdens het project is volgens dit plan gewerkt. 

Ondanks de grate overlap in de doelstellingen en de uitvoering tussen de twee projecten, is 
het mogelijk geweest toch een duidelijke eigen inbreng te realiseren. Voor het afstudeerproject 
zijn elf van de twaalf bedrijven een of meerdere malen bezocht. Op basis hiervan is het FD
kosenmodel en het stappenplan binnen het afstudeerproject ontwikkeld en deze vormen de 
basis van het SFDK-project. De verschillen tussen de twee projecten komen tot uiting in de 
twee verschillende eindverslagen. Alhoewel dit soort afstudeerprojecten naar verwachting 
niet echt gebruikelijk zullen worden, is het zeker de moeite waard studenten te blijven 
inpassen in de wat grotere onderzoeksprojecten die door de verschillende vakgroepen 
warden uitgevoerd. 

In de theorie over project management en audits wordt gesteld dat een auditor of evaluator 
zelf geen deel uit mag maken van het projectteam. In het kader van het afstudeerproject is dit 
toch gebeurd, zonder dat dit tot grote problemen heeft geleid. Een reden hiervoor kan zijn dat 
door het beeindigen van een afstudeerproject de student, de auditor, in principe niet meer 
afhankelijk is van de organisatie waar voor is gewerkt. Dit maakt het wat minder moeilijk om 
op een kritische manier te kijken naar die organisatie en de manier waarop in die organisatie 
het project wordt uitgevoerd. 

Ter afsluiting kan warden gesteld dat afstuderen op deze manier goed mogelijk is en 
voldoende kansen biedt een eigen invulling aan het project te geven. Vooral het 
praktijkonderzoek en het ontwikkelen van een nieuwe methode, in tegenstelling tot het 
toepassen van bestaande theorieen en modellen, is voor mij erg leerzaam geweest. Het is dan 
ook aan te bevelen door te gaan met het uitvoeren van dit soort projecten voor het 
bedrijfsleven, eventueel in samenwerking met andere organisaties. Er moet dan wel rekening 
warden gehouden met de conclusies en aanbevelingen zoals die in paragraaf 5.3.2 zijn 
genoemd. 
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Bijlage 1: Factorscoremodel en checklist 

Als hulpmiddel bij het bepalen van de complexiteit van de situatie waar een bedrijf zicht in 
bevindt en de informatie waar behoefte aan is, kunnen respectievelijk een factorscoremodel 
en een checklist warden gebruikt. 

Factorscoremodel: 

Doel: 
Het doel van het factorscoremodel is het bepalen van de complexiteit van de externe situatie 
waarin een bedrijf zich bevindt en de interne situatie van het bedrijf. 

Het gebruik van het factorscoremodel is gebaseerd op de stelling dat naarmate een bedrijf 
zich in een complexere externe of interne situatie bevindt, er behoefte is aan een grotere mate 
van detailniveau met betrekking tot het kosteninzicht. 

Extern: de klanten, de markt 

Intern: producten, diensten, organisatie 

Extern: 
# afleverpunten 

Logistieke eisen 

Dynamiek markt 

Vooral voor 
dienstverleners: 
# offertes 

Intern: 

Een groot aantal afleverpunten heeft hoge kosten voor 
laden/lossen, voor beheersing en voor informatiesystemen tot 
gevolg. Deze factor geeft een beter beeld dan het aantal klanten 
van een bedrijf omdat een klant meerder afleverpunten kan 
hebben, terwijl het ook voorkomt dat meerdere klanten samen een 
afleverpunt hebben. Bij het aantal afleverpunten speelt ook de 
netwerkdichtheid een rol. Een kleine netwerkdichtheid zal hogere 
transportkosten veroorzaken dan een grote netwerkdichtheid 
waarbij de afleverpunten dicht bij elkaar liggen. 

Wensen van de markt met betrekking tot bijvoorbeeld levertijd en 
leverperformance. Duidelijk aan te geven in categorieen: 24-uurs 
levering, 24-48- uurs levering, tijdvensters etc. Hoge eisen brengen 
hoge kosten met zich mee, waardoor meer gedetailleerde 
kosteninformatie is gewenst. 

Wat voor soort vraag is er? Zijn er grote schommelingen? Is de 
vraag voorspelbaar? Vooral bij het onderbouwen van toekomstige 
beslissingen is het van belang te weten of de vraag voorspelbaar 
is. Op basis hiervan kunnen Economic Trade Offs warden 
gemaakt. 

Moeten er veel offertes worden gemaakt? Bij het regelmatig 
maken van veel offertes is gedetailleerde kosteninformatie nodig. 

# verpakkingseenheden Veel of weinig. Het is beter aantallen verpakkingseenheden te 
onderscheiden dan aantallen producten. Een product is moeilijk 
eenduidig te definieren. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met 
goederen in stuks en met bulkgoederen. 
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Soort diensten 

Organisatiestructuur 

Management stijl 

% fysieke distributie
kosten t.o.v . de totale 
toegevoegde waarde 

Checklist: 

Doe!: 
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Voor warehousing, transport of distributie worden andersoortige 
activiteiten verricht en is dus een ander soort kosteninformatie 
nodig. 

Is er een aparte logistieke of fysieke distributie-afdeling in het 
bedrijf? Bij een aparte functie/ afdeling kan ervan worden 
uitgegaan dat meer gedetailleerde kosteninformatie is gewenst 

De wensen van het management met betrekking tot inzicht in 
fysieke distributiekosten kunnen bepalend zijn voor het 
detailniveau. 

Bij relatief hoge kosten is het waarschijnlijk dat een grondig inzicht 
in de herkomst en verdeling daarvan noodzakelijk is. 

Met behulp van de checklist kan per bedrijf worden bepaald aan welk soort gegevens 
behoefte is en aan welke niet. Dit wordt vergeleken met de gegevens die beschikbaar zijn. 
Gegevens die niet beschikbaar zijn maar waar wel behoefte aan is, zullen moeten worden 
achterhaald. Gegevens waar geen behoefte aan is, hoeven ook niet te worden opgezocht en 
bijgehouden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen warehousing, transport en distributie. 
TW = Toegevoegde Waarde 

\\',lll'house Bl'hoette Bl'sch1"-bac1r 

TW/kosten 

TW /var. kosten 
TW /dir. kosten 
TW /loonkosten 

TW / dir.kosten gebouwen 
TW / dir.kosten inventaris 
TW /loonkosten warehouse 

TW/ netto m2 
Netto m2 / directe kosten 
gebouwen 
TW / warehouse 
medewerkers 
Loonkosten 
warehouse/ warehouse 
medewerkers 

Directe kosten 
gebouwen/bruto m2 

Netto m2/bruto m2 

Omzet/beschikbare uren 
warehouse 
Beschikbare uren 
warehouse/ warehouse 
medewerkers 

Bijlage 1: Factorscoremodel en checklist 49 



lnzicht in Fysieke Distributiekosten 

I 

frt111~11ort Behoelte Bescl111-JJ<lar 

TW/kosten 

TW /var. kosten 
TW / dir. kosten 
TW / loonkosten 

Dir. kosten/ tijdseenheid 
TW/tijdseenheid 
TW I chauffeur 
Loonkosten/ chauffeur 

Var. kosten/km 
Uren/ tijdseenheid 
TW/uur 
Uren/ chauffeur 

TW/rijtijd 
TW /laad&los-tijd 

TW/km 
gemiddelde snelheid 
TW/rit 
1&1-tijd/ rit 

TW / (ton*km) 
laadvermogen 
Beladingsgraad 
Beladingsgraad niet-lege 
km's 
%niet-leeg gereden km's 

Bijlage 1: Factorscoremodel en checklist 50 



lnzicht in Fysieke Distributiekosten 

Drstnbutic lkhocftl' Bl'schikb.1.1r 

TW/kosten 

TW /var. kosten 
TW /dir. kosten 
TW I loonkosten 
Dir. kosten/tijdseenheid 
TW / tijdseenheid 
TW I chauffeur 
Loonkosten/ chauffeur 

Uren/ tijdseenheid 
TW/uur 
Uren/ chauffeur 

TW /rijtijd 
TW /laad&los-tijd 

Var. kosten/km 
TW/ritten 
Stops/rit 
Stoptijd/ stop 

TW/km 
gemiddelde snelheid 
km/rit 

Riitiid tussen stops 
Kilometers tussen stops 
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Bijlage 2: Voorbeelden structural factors 

Deze bijlage geeft voorbeelden van een aantal mogelijke structural factors. Sommige factoren 
hebben invloed op meer dan een categorie. Deze komen dan ook meerdere malen voor in de 
lijst. 

Structural Resource Factors 

Leeftijdsopbouw personeel 
Ziektepercentage 
Arbeidsomstandigheden 
Opleidingsniveau personeel 
Cultuur, mentaliteit 
Omvang ( delen van) de organisatie 
Opbouw organisatie, Management niveaus 
Complexiteit apparatuur 
Overcapaciteit 
Onderhoudssystemen 
Kwetsbaarheid apparatuur 
Macro economie 

Structural Process Factors 

Mate van automatisering 
Complexiteit infrastructuur 
Schaalvoordelen/ nadelen 
K waliteitsniveau 
Mate van standaardisatie 
Manier van vervoeren 
Manier van opslaan 

Structural Product Factors 

Customer Service niveau 
Complexiteit producten 
Waarde dichtheid 
Volume dichtheid 
Bulk of eenheden 
Manier van vervoeren 
Manier van opslaan 
Betrouwbaarheid afzetvoorspellingen 
Mate van standaardisatie 
Macro economie 
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Bijlage 3: TNT Logistics Veldhoven 

Tijdens het onderzoek bij TNT is een aantal lijsten van activiteiten en diensten onderzocht, 
tevens is er een voorstel gedaan voor andere indeling van de activiteiten. Deze lijsten worden 
in de bijlagen 3.1, 3.2 en 3.3 weergegeven. 

Bijlage 3.1 Lijst van huidige activiteiten 

Ontvangst goederen fysiek 
Ontvangst Goederen Administr. 
Uitpakken/ uitsorteren 
Inzetten Inzetstation 
Kopstations 
Herverpakken 
Verzendverpakken 
Klein Volume Eenheden 
Expressestation 
Palletstation 
Inzetten/Uitzetten Wilfull 
Pakkerij GrootVol. 
RE-melden Uitmonsteren 
Speed 
Uitleveren 
Documentenproductie 
Opslag Wilfull 
Ompakken restdozen 
Intern Transport 
Extra akt t.b.v Licentie 
MAG-specif. Opdrachten op nacalc. 
Samples semi-Cond 
Opslag Mechanisch 
Klantspecif. Labelen 
Retouren 
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Differentiated Invoice Services 

Goods Receipt 
Admin. Input easy 
Admin. input complex 
Degroupage & sorting direct movers 
Degroupage & sorting easy movers 
Degroupage & sorting complex movers 
Quality check incoming goods 
Receipt restboxes 
Intake of goods SVU 
Intake of goods BVU 
Intake SVU conv. WH 
Storage Mech. warehouse 
Storage Conv. warehouse 
Picking PQ' s boxes 
Picking/ packing SVU 
Picking/ packing BVU 
Pick/pack SVU conv. WH 
Repacking (quantities<>PQ) 
Customer specific labelling easy 
Customer specific labelling complex 
Customer specific packing easy 
Customer specific packing complex 
STS packing 
SSTS packing 
Letter of credit shipments 
Transport preparation SVU 
Transport preparation BVU 
Preparation of Documents 
Urgent shipments 
Extremely urgent shipments 
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Other Services 

Other receipts/ shipments with incorrect data 
Return shipments from cust./MSO to suppl. 
Return shipments from LCE to supplier 
Semi finished deliveries, handling included 
Semi finished deliveries, handling NOT included 
Instructions for destruction 
Stock moves 
Sample deliveries out of sample store 
Debit/ credit notes 
Triangle/proforma invoicing 
Indent sales procedure 
Consultancy machine export 
Incidental space rent 
Quality inspection 
Post calculated hours for special handling 
Repair costs for commercial returns 
Goods receipt with volume per PQ equal zero 
Goods receipt with quantity per PQ equal zero 
Goods receipt with weight per PQ equal zero 
Shipments with volume per PQ equal zero 
Shipments with quantity per PQ equal zero 
Shipments with weight per PQ equal zero 
Doublecount receipts vol. and quant. per PQ equal zero 
Doublecount shipments vol. and quant. per PQ eq. zero 
Specific packing materials 
Pallets transit, handling in 
Cartons transit, handling in 
Pallets transit, handling out 
Cartons transit, handling out 
Documents transit 
Post calculated hours handling goods with truck 
Post calculated hours clerical handling 
Post calculated hours inspection 
Repacking drypacks 
Contract work 
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Bijlage 3.3: Mogelijke verdeling activiteiten 

Ac1ngep.1ste Acti\'ilL'ilL•n 

.Basic.Handling············· ··························· ······· ·····································Basic.Administration.&.control ...... _ .......... . 

. Goods. Receipt ........ .......... ........................................... ..... .... .......................... Admin .. Input.easy························· ·········································· 

.Degroupage &.Sorting easy movers .............................................. .................................................................................... ·-·····---

.Intake ofgoods SVU .............................................................................................................................................................................. ·---··- ······ 

.Intake of _goods BVU ................................................................................. ······················································································-······--···-····-· 

.Storage Mech .. warehouse ...................................................................... ......................................................................................... ·-··--····-·-···· 
Storage Conv .. warehouse ............................................................................................................................................ ·-··········-······---·· 
.Picking/packing SVU .............................................................................................................................................................................. -.. ·-······ 
.Picking/packing BVU ............................................................................................................................................................................... ·-···-····· 
Transport preparation. svu ................................................................... Preparation of Documents··························----
Transport preparation BVU ......................................................... ........ .................. ............................................................................................ . 
. Handling. return .shipments .from. cust./MSO. to. suppl. ............................................................................ -................. _ .. __ _ 
.Handling. return .shipments .from LCE .to supplier ....................................... ......................................................................... ·-····· ..... . 
. Semi finished. deliveries,. handling included ............................. ............................................................................................... -............. . 
.......................................................................................................................................................................................................................... __ _ 
················•·············•············•··········••·························································•················ ······· .. ······················•······ .. ··························--··· .. ················ ...... ----
.Optional .Handling .. ...................................................................... Optional.Administration.&. Control·-····· 

.Degroupage & .sorting complex. movers ....................................... Admin .. input complex············································-··-······ 

.Quality check .incoming goods ................................................................................................................................................................ ·-······ 

.Receipt. restboxes ........................................................................................................................ .................................................................. _ ........... . 
Intake SVU conv. WH .................................................................................................................................. ···················································· .. ········································--·············· 
.Pick/pack.SVU.conv .. WH ..................................................................... .............................................................................................................. . 
. Repacking(quantities<> PQ) ............ .......................... ......................... .............................................................................................................. . 
. customer specific. labelling easy .................................................................................................................................................... ·--··········· 
.customer specific. labelling complex ..................................................... .......................................................................................... ·-··········· 
.Customer .specific.packing easY. ................................................................................................................................................................. ·-··· 
.customer .specific.packing complex ................................... ... ........... ........................................................................................................... . 
STS .racking .............................................. ..................................................... ............ .................................................................................. ---11 

.SSTS packing ......................................................... ................ ........ ......... ...................................................................................................................... . 

. Letter .of credit. shipments ................. ..................................... ................ ..................................... ............................................................. _ .......... . 

. Urgent shipments ............................................................... ......................... ....... ...................................................................................................... . 

. Extremely urgent. shipments .............................................................................................................................................................................. . 
_Repacking. drypacks ..................................................................... ............ .............................................................................................................. . 
Sample. deliveries .out.of .sample store ...... .......................................... ..... ......................... ........................................................................... . 

Instructions for destruction 
Indent sales procedure 
Incidental space rent 
Post calculated hours for special handling 
Specific packing materials 
Contract work 
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