
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Distributie besturing bij V&D Warenhuizen
de impact van distributie besturing op capaciteiten in het distributie centrum en op de
voorraden en de servicegraad in de vestingen

Fontein, Joost P.

Award date:
1995

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/4f072c1e-abc5-4388-8094-91d817d9b162


/ii~li:llillllilll•J■-ili!JiWJliltll~I 
llllllilli1iltllll■il■ll■IIIWlaliil1:1:1:11li 111

1

11 

□,e impact van Distributie Besturing op 
Capaciteiten in het Distributie Centrum 

en op de Voorraden en de Servicegraad 
in de Vestigingen. 

BAAR 

AfstudHeropdracht Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Technische Bedrijfskunde 

AfstudHerder J.P. Fontein 
ldentiteiitsnummer 312414 

Begeleiders TUE dr. K.H . van Donselaar 
drs. C.J.T.M. Kokke 
ir. S.L.J .M. de Leeuw 

Beoorclelaar TUE prof. dr. J.A.M. Theeuwes 

Begeleiider V&D B.H.J. Vroom 

vakgroep IDL 
vakgroep BM 
vakgroep IDL 

vakgroep BM 

afdeling Logistiek 



Eindhoven, 5 augustus 1995 

Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstudeerproject bij Vroom & Dreesmann 
Warenhuizen, van december 1994 tot augustus 1995, ter afronding van de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit project is gestart in december 1994. 

Voor de uitvoering van dit afstudeerproject heb ik in de eerste plaats veel hulp gekregen van 
Sander de Leeuw, die zowel een gedeelte van de begeleidende taak van de bedrijfsbegeleider als 
van de 1 e begeleider van de universiteit op zich heeft genomen. Hiervoor mijn dank. Tevens wil ik 
de medewerkers van V&D bedanken voor het beschikbaar stellen van hun tijd en inzet, in het 
bijzonder dhr. B.H.J. Vroom, dhr. J. Gringhuis, dhr. C. Meijer en mevr. G. Hendriks. Tot slot gaat 
mijn dank uit naar de begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, dhr. K. van 
Donselaar en dhr. C. Kokke en de beoordelaar dhr. J. Theeuwes. 

Joost Fontein 



11 

This masters thesis describes the analysis (at a department-store-chain) of the 
impact of goodflowcontrol-types and -parameters on the capacity-demand at a 
distribution centre. In this analysis, stock volumes and fill-rates at the department
stores are taken account of. Based on the results, proposals are made for further 
analysis and the development of a distribution-control-framework. 
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INTR0DUCTIE 

Dit rapport bevat de verslaglegging van het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd bij V&D 
Warenhuizen in het kader van de afronding van de studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven . 

Vroom & Dreesmann is een warenhuis-keten van Vendex International N.V. en heeft 62 
vestigingen verspreid over heel Nederland. V&D heeft een assortiment van enkele 
honderdduizenden consumenten produkten . De organisatie kent een functionele indeling met drie 
directoraten: Warenhuizen, Produktgroepen en Finance & Operations. Onder de Produktgroepen 
vallen (onder andere) de merchandisers, die verantwoordelijk zijn voor de besturing van de 
goederenstroom van een of meer van de 125 afdelingen (zoals speelgoed, dameskleding, 
elektronica, kantoorboekhandel, etcetera). Tot het directoraat Finance & Operations behoort het 
sub-directoraat Logistiek, waaronder het beheer en de besturing van de DC's en het transport van 
DC's naar andere DC's en/of vestigingen valt . 

OPDRACHTF0RMULERING 

Door toepassing van verschillende besturingstechnieken wordt getracht een optimale afstemming 
te realiseren tussen de beschikbaarheid van artikelen (in de vestigingen) voor de consument , de 
beperkte voorraadruimte in de vestigingen en financiele voorraadlimieten . Een aspect waar weinig 
inzicht in is, is de capaciteitsvraag in het DC. Hiertoe is de probleenistelling van dit onderzoek als 
volgt geformuleerd: 

Zijn er verbeteringen in de capaciteitsvraag, beschikbaarheid en voorraden mogelijk door middel 
van wijzigingen in de distributiebesturing, zo ja: welke? 

De ontwikkeling van een besturing-beslismodel moet bewerkstelligen dat (eventuele) 
verbeteringsmogelijkheden op structurele wijze toegepast kunnen worden (door de 
merchandisers) . Dit besturing-beslismodel moet aangeven welke besturing wanneer moet worden 
toegepast. De doelstelling van dit project luidt dan ook als volgt: 

Ontwerp een opzet voor een besturing-beslismodel. 

De opdracht met betrekking tot dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Analyseer de impact van wijzigingen in de distributiebesturing op de capaciteitsbelasting in het DC 
en op de beschikbaarheid en voorraden. 

Maak een generalisatie van de resultaten van deze analyse, voor het ontwerp van een besturing
beslismodel. 

In dit onderzoek wordt voor de berekening van de capaciteitsvraag in het DC alleen die 
capaciteiten in beschouwing genomen die direct en substantieel be"fnvloed worden door de 
goederenstroombesturing. Capaciteiten voor transport en capaciteiten voor handling in de 
vestiging worden buiten beschouwing gelaten . 

L0GISTIEKE BESTURING BIJ V&D 

De besturing van de goederenstromen bij V&D berust op een tweetal technieken , pull- en push
besturing . Bij de pull-besturing worden voorraadniveau's periodiek gereviewed en aangevuld tot 
het aanvulniveau (S) indien de economische voorraad lager is dan het onderschrijdingsniveau (s) . 
Het onderschrijdingsniveau is opgebouwd uit een Minimale-Presentatiehoeveelheid en een 
dekking van de vraag gedurende de reviewperiode en de levertijd . (De Minimale
Presentatiehoeveelheid is een bepaalde hoeveelheid van een artikel die altijd in de vestiging 
(zichtbaar voor de consument) aanwezig moet zijn om de consument een bevredigend beeld te 
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geven van de omvang van het assortiment) . Bij push-besturing worden goederen ingekocht op 
basis van verkoopverwachtingen en vindt allocatie naar de vestigingen plaats op basis van 
historische verkoopgegevens en/of verkoopplannen. Steeds vaker wordt bij deze allocatie een 
gedeelte achter gehouden in het DC om te kunnen reageren op onbalans in het systeem. 

ONDERZ0EKS0PZET 

Om een goede besturing van het assortiment te dient de wijze van besturing gedifferentieerd te 
worden naar verschillende logistieke familie. 

Bij de keuze voor een vorm van besturing, moeten beslissingen genomen worden of de goederen 
op push- danwel pull-wijze bestuurd worden , of er wel of geen voorraden op het DC worden 
aangehouden en hoe de besturingsparameters worden ingesteld. 

Het onderscheid naar logistieke families wordt gemaakt op basis van de produktkarakteristieken 
waardedichtheid en volume, de proceskarakteristieken levertijd en seriegrootte en de 
marktkarakteristieken verkoopperiode en verkoopaantallen . 

Voor twee logistieke families, die geselecteerd worden op basis van verschillen in genoemde 
karakteristieken, worden twee case-studies gedefinieerd . Door middel van simulatie wordt voor 
deze case-studies de effecten van wijzigingen in de distributiebesturing geanalyseerd . Op basis 
van de resultaten wordt op kwalitatieve wijze een generalisatie voor de besturing van andere, niet 
geanalyseerde, logistieke families gemaakt. 

CASE-5 TUDIES 

De eerste case-study die hiertoe is gedefinieerd betreft de verkopen van koffers in een aktieweek, 
met een omzet van enkele duizenden stuks. Deze koffers zijn ongeveer 9 maanden van te voren 
besteld, hebben een lage waardedichtheid en een groot volume per artikel. De tweede case-study 
betreffen de 'reguliere ' verkopen van artikelen uit de afdeling "Fijnbrei" (panty's) . Deze artikelen 
worden week in week uit verkocht en hebben een levertijd van ongeveer 1 week vanaf de 
leverancier. Bij de Fijnbrei wordt er onderscheid gemaakt in twee sub-cases door zowel artikelen 
met een verkoop van enkele honderden als artikelen met een verkoop van enkele tientallen stuks 
per week (B- respectievelijk C-artikelen genaamd) te analyseren . De waarde per artikel is hierbij 
klein , maar de waardedichtheid is hoog door het kleine volume. 

CASE 1 : REISK0FFERS 

De simulaties van de verschillende besturingen voor de reiskoffers hebben de volgende resultaten 
opgeleverd: 

1. Een verhoging van het initieel-verdeelpercentage leidt tot een daling van de capaciteitsvraag in 
het DC gedurende de aktieweek en een verbetering van de servicegraad aan het begin van 
een aktie, maar tot een verslechtering van de servicegraad aan het eind van een aktie, een 
stijging van begin- en restvoorraden en een toename van de totale capaciteitsvraag in het DC. 

2. Lagere onderschrijdings- en aanvulniveau's leiden tot een daling en een betere spreiding van 
de capaciteitsvraag in het DC en lagere restvoorraden . Slechts een sterke verlaging van deze 
niveau's leidt tot een significante verslechtering van de servicegraad . 

3. Als richtlijn voor de optimale instelling van de parameters geldt een initieel-verdeelpercentage 
van 70 a 80%, een aanvulniveau van 0,5 a 0,6 x initiele beginvoorraad en een 
onderschrijdingsniveau van 0,3 a 0,4 x initiele beginvoorraad . 
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CASE 2: FIJNBREI 

De simulaties van de verschillende besturingen voor de reiskoffers hebben de volgende resultaten 
opgeleverd: 

1. Cross Docking resulteert in een grote capaciteitsbesparing ten opzichte van herbevoorrading 
vanuit DC voorraden , maar kan tot toename van de activiteiten van de leverancier leiden . 
Tevens treedt er verslechtering van de servicegraad op. 

2. Vergroting van de verpakkingseenheid van 1 naar 3 stuks levert aanzienlijke 
capaciteitsbesparingen op, zonder dat er verslechtering optreedt van de servicegraad en 
voorraadhoogten . Een vergroting naar 5 stuks resulteert bij artikelen met lage verkoopaantallen 
per vestiging per week in een lichte stijging van de voorraad . 

3. Vergroting van de reviewperiode leidt tot verlaging van de capaciteitsvraag in het DC en een 
betere servicegraad , maar tot een verhoging van de integrale voorraden. 

GENE RALi SA TIE 

Op basis van de gedetailleerde kwantitatieve resultaten van de twee bestudeerde cases, kunnen 
deze resultaten gegeneraliseerd worden. Hierbij wordt op een kwalitatieve wijze (algemeen 
geldende) relaties gelegd tussen de PPM-karakteristieken (logistieke families) en de aspecten van 
de distributiebesturing . 

1. De keuze tussen de toepassing van push- of pull-besturing wordt voornamelijk bepaald door de 
levertijd ten opzichte van de lengte van de verkoopperiode en de seriegrootte ten opzichte van 
de verkopen gedurende de verkoopperiode. lndien de levertijd aanzienlijk korter is dan de 
verkoopperiode, wordt altijd een pull-besturing toegepast. 

2. Artikelen waarvoor de consument relatief 'ongevoelig' is (qua imago schade van V&D bij 
buiten-voorraad-situaties) , die beter (economisch) 'houdbaar' zijn en een klein volume hebben , 
kunnen bij akties of seizoensverkopen middels Cross Docking (dus een initieel
verdeelpercentage van 100%) naar de vestigingen worden gedistribueerd . Het initieel
verdeelpercentage kan lager worden ingesteld naarmate de concentratie van verkopen minder 
aan het begin van een aktie- of seizoensperiode ligt en de aktie- of seizoensperiode langer is. 
De hoogte van het aanvulniveau bij de besturing van de allocatie bij akties is ongeveer 40% 
van de beginvoorraad in een vestiging bij een verdeli.ng van 100% van de goederen. 

3. Aangezien er nog onvoldoende inzicht is in het effect van substituten en doorbelasting van 
kosten van de leveranciers is het nog niet mogelijk een definitieve uitspraak te doen over al 
dan niet Cross Docking bij pull-bestuurde goederen . De reviewperiode die bij Cross Docking 
zou moet worden toegepast wordt bepaald door de waardedichtheid, het volume, de 
verkoopaantallen en de vaste capaciteitsvraag per orderregel. Tevens is dan meer inzicht 
nodig in het effect van substituten en doorbelasting van de kosten van de leveranciers. 

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

Voor de aktie-verkopen is een verbetering van de prestatie op de beschikbaarheid , 
capaciteitsvraag en voorraden te realiseren door betere instelling van de besturingsparameters. 

Voor de 'reguliere' verkopen is een sterke reductie in de capaciteitsvraag in het DC te realiseren 
door het toepassen van Cross Docking in plaats van herbevoorrading vanuit DC voorraden. Nader 
onderzoek op dit gebied is nodig om de effecten van substituut produkten , de doorbelasting van 
kosten van de leverancier en het hanteren van veiligheidsvoorraden op de servicegraad en op 
voorraden te analyseren . 
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Dit onderzoek is gestart nadat S. de Leeuw in het kader van zijn promotieonderzoek op het gebied 
van distributiebesturing enige logistieke analyses bij Vroom & Dreesmann had uitgevoerd . Uit 
deze analyses [6] kwam naar voren dat er bij de goederenstroombesturing van V&D weinig 
rekening wordt gehouden met de capaciteiten in het distributiecentrum (DC) . De afdeling Logistiek 
van V&D, waarmee De Leeuw reeds samenwerkte kon zich scharen achter deze conclusie, 
waarna besloten is om nader onderzoek te verrichten naar de relatie van 
goederenstroombesturing met DC-capaciteiten . Deze opdracht sluit daarbij tevens aan op het 
genoemde promotieonderzoek, waarbij met name de relatie van de goederenstroombesturing met 
de DC-capaciteiten voor verschillende situaties interessant is. 

In hoofdstuk II wordt een algemene beschrijving van Vroom & Dreesmann Warenhuizen gegeven , 
met daarin de historie van het moederconcern Vendex N.V., enkele omzet- en 
personeelsgegevens en een overzicht van de organisatiestructuur van V&D. 

In hoofdstuk Ill wordt een schets gegeven van de situatie die aanleiding is tot dit 
afstudeeronderzoek, waarbij de probleem- en doelstelling van dit project wordt geformuleerd . Op 
basis hiervan wordt de formulering van de opdracht gegeven en de opzet van het onderzoek 
beknopt behandeld . 

Het (afgebakende) aandachtsgebied wordt beschreven in hoofdstuk IV. Hierin wordt aandacht 
besteed aan de fysieke distributie en de distributiebesturing van V&D. 

In de eerste paragraaf van hoofdstuk V worden de begrippen (distributie)besturing en logistieke 
families ge'introduceerd . Op basis hiervan wordt de opzet voor de analyse van de 
distributiebesturing behandeld . Tevens worden er voor twee logistieke families case-studies 
gedefinieerd. 

Hoofdstuk VI beschrijft op welke wijze een simulatiemodel wordt gebouwd voor de analyse van de 
distributiebesturing. In hoofdstuk VII en VIII wordt concrete invulling aan dat model gegeven voor 
de twee case-studies, waarna de resultaten en conclusies die uit het model volgen worden 
behandeld . 

Door middel van generalisatie van de resultaten uit hoofdstuk VII en VIII worden in hoofdstuk IX 
relaties gelegd tussen besturing en logistieke families. 

Conclusies en aanbevelingen volgen tot slot in hoofdstuk X. 

In onderstaande figuur wordt de opbouw van het rapport nogmaals weergegeven . 
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INTRODUCTIE 

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van Vroom & Dreesmann Warenhuizen (V&D) 
gegeven. Er wordt ingegaan op de omvang, de markten en de organisatie van V&D, alsmede de 
positie die de warenhuis-keten inneemt binnen het moederconcern Vendex. 

11-1 VENDEX INTERNATIONAL N.V. 

De zwagers Willem Vroom en Anton Dreesmann openden in 1887 een textielwinkel in Amsterdam 
en hadden al voor de eeuwwisseling vestigingen in Rotterdam, Den Haag en Nijmegen. Er werden 
al snel nog meer nieuwe vestigingen geopend en er werd tot uitbreiding van het assortiment 
overgegaan . De zo ontstane warenhuis-keten is het begin van wat nu Vendex International N.V. 
heet. Het Vendex concern heeft momenteel meer dan 50 bedrijven in 10 landen met een netto 
omzet van f9,8 miljard in 1993. Het grootste gedeelte van deze omzet is afkomstig uit de 
detailhandel , waar Vendex vertegenwoordigd is met de warenhuizen van V&D, speciaalzaken als 
Kreymborg, Perry Sport, Kijkshop en Dixons en levensmiddelenzaken als EDAH en Dagmarkt. 
Daarnaast exploiteert Vendex een aantal dienstverlenende activiteiten op het gebied van 
onderhoud (o.a. Cemsto) en arbeid (o .a. ASS) en een aantal overige activiteiten . In totaal zijn er 
ongeveer 80.000 werknemers bij Vendex International werkzaam. 

11- 2 VROOM & DREESMANN WARENHUIZEN 

11-2.1 ALGEMEEN 

V&D biedt een zeer breed assortiment van consumentenprodukten aan. Een grove indeling 
hiervan is: heren-, dames-, kinder- en sportkleding alsmede accessoires, drogisterij- en 
parfumerieprodukten, huishoud- en interieurartikelen, boeken en kantoorartikelen, 
elektrotechnische produkten, speelgoed en doe-het-zelf-artikelen. Deze produkten warden aan de 
consument aangeboden via 62 vestigingen (winkels) verspreid over heel Nederland, die vanuit 5 
distributie centra (DC's) warden bevoorraad. Het totale assortiment (inclusief onderverdeling naar 
maat en kleur) van een vestiging bedraagt enkele honderdduizenden artikelen . 

De omzet van V&D in 1994 bedroeg f1 ,7 mid . met een netto resultaat van f86 min . De afgelopen 
jaren is de omzet gedaald, maar door een verbetering van de marge en operationele kosten is het 
bedrijfsresultaat voor het eerst sinds jaren positief. In totaal heeft V&D zo'n 13.500 werknemers in 
dienst, waarvan 11 .900 winkelpersoneel , 800 mensen in DC's en transport en 700 op het 
hoofdkantoor. 

11-2.2 0RGANISATIE STRUCTUUR 

Onder de directie wordt, naast een aantal stafafdelingen, de organisatie van V&D opgedeeld in 
Finance & Operations (F&O), Warenhuizen en als derde de Produktgroepen. Het directoraat F&O 
bestaat uit de afdelingen Financien, Automatisering en Logistiek. De afdeling Logistiek is 
voornamelijk gericht op de logistieke activiteiten ten behoeve van de fysieke goederenstroom . 
Onder de afdeling Logistiek valt tevens het beheer en besturing van de DC's en het transport van 
DC naar andere DC's en/of vestigingen. 

Het directoraat Warenhuizen voert het beheer en de besturing van alle warenhuizen . Binnen dit 
directoraat is de structuur verder opgedeeld , naar grootte en assortiment van de vestigingen . Van 
groat naar klein zijn dit respectievelijk Top-stores, City-stores en Local-stores. 
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Figuur 2 - Organisatie Structuur V&O Warenhuizen 
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Er zijn 12 verschillende produktgroepen die de onderverdeling binnen het directoraat 
Produktgroepen vormen . De aktiviteiten die binnen het directoraat Produktgroepen uitgevoerd 
warden beslaan het opstellen, uitvoeren en analyseren van marketing-, verkoop-, inkoop-, 
commerciele- en logistieke plannen op verschillende niveau's. ledere produktgroep bestaat 
gemiddeld uit zo 'n 1 O produkt-georienteerde afdelingen' (zie bijlage D en family-tree in bijlage C). 
Binnen ieder van deze afdelingen zijn (onder andere) de functies van lnkoper, Merchandiser en 
Produktgroep-verkoopleider te onderscheiden. De Merchandiser beslist over de allocatie van de 
artikelen over de warenhuizen . De lnkoper begeeft zich meer op het terrein van de 
assortimentsamenstelling en het onderhandelen en bestellen bij leveranciers. Hierbij is nauwe 
samenwerking met de Merchandiser. De Produktgroep-verkoopleider heeft de 
verantwoordelijkheid aangaande de afstemming tussen de vestiging enerzijds en de lnkopers en 
Merchandisers anderzijds. 

' Het begrip "afdeling" heeft hier naast een organisatiekundige betekenis , binnen V&D voornamelijk de betekenis van een 
verzameling gelijksoortige artikelen , zoals de afdeling koffers , fijnbrei, etcetera . 
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H O O F D S T U K I I I 

INTR0DUCTIE 

In dit hoofdstuk wordt na de probleem- en doelstelling de opdracht van dit afstudeeronderzoek 
geformuleerd. Eveneens wordt (beknopt) de opzet van het onderzoek beschreven en volgt tot slot 
de afbakening van het aandachtsgebied. 

111-1 PR0BLEEM- EN D0ELSTELLING 

De besturing van aanvullingen van voorraden in vestigingen en DC's (distributiebesturing), zoals 
die momenteel bij V&D wordt gehanteerd , berust op een tweetal besturingstechnieken, die door 
het ge"fntegreerde informatie- en besturingssysteem warden ondersteund . Deze technieken zijn 
pull-besturing met een (r,s,S)-systeem [8] en een push-besturing met een allocatie ('verdeling ') 
van artikelen op basis van historische verkoopgegevens (zie § IV-2) . De merchandisers trachten 
door toepassing van die besturingstechnieken (en bijbehorende besturingsparameters) een 
optimale afstemming te realiseren tussen de beschikbaarheid van artikelen in de vestigingen voor 
de klant, de financiele voorraadlimieten en de beperkte voorraadruimte in de vestigingen. Een 
aspect waar zij weinig inzicht in hebben is de capaciteitsvraag in het DC. Door een beter inzicht in 
de impact van de besturing op de beschikbaarheid , voorraden en de capaciteitsvraag in het DC, 
kunnen betere beslissingen over de toe te passen besturing gemaakt warden . Dit leidt tot de 
hieronder geformuleerde probleemstelling van dit onderzoek: 

Zijn er verbeteringen in de capaciteitsvraag, beschikbaarheid en voorraden 
mogelijk door middel van wijzigingen in de distributiebesturing, zo ja: welke? 

De ontwikkeling van een besturing-beslismodel moet bewerkstelligen dat (eventuele) 
verbeteringsmogelijkheden op structurele wijze toegepast kunnen warden (door de 
merchandisers) . Dit besturing-beslismodel moet aangeven welke besturing wanneer moet warden 
toegepast. De doelstelling van dit project luidt dan ook als volgt: 

Ontwerp een opzet voor een besturing-beslismodel. 

111- 2 OPDRACHTF0RMULERING 

De opdracht met betrekking tot dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Analyseer de impact van wijzigingen in de distributiebesturing op de 
capaciteitsbelasting in het DC en op de beschikbaarheid en voorraden. 

Maak een generalisatie van de resultaten van deze analyse, voor het ontwerp van 
een besturing-beslismodel. 

111 - 3 GL0BALE ONDERZ0EKS0PZET 

De eerste stap in dit project is een beschrijving van de fysieke distributie en de 
goederenstroombesturing zoals die bij V&D plaats vindt. Vervolgens wordt een afbakening van het 
begrip besturing gegeven (zie § V-1) . Tevens wordt het assortiment van V&D gesegmenteerd naar 
"logistieke families", op basis van een aantal produkt- proces- en marktkarakteristieken . Voor twee 
logistieke families met extreme karakteristieken warden case-studies gedefinieerd , waarvoor 
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verschillende besturingen worden geanalyseerd . Deze analyse wordt uitgevoerd door simulatie, 
waartoe een distributiebesturing-simulatiemodel wordt ontworpen. Op basis van de resultaten van 
deze case-studies wordt een generalisatie voor de besturing van andere logistieke families 
gemaakt. 

In dit onderzoek wordt voor de berekening van de capaciteitsvraag in het DC alleen die 
capaciteiten in beschouwing genomen die direct en substantieel be'fnvloed worden door de 
goederenstroombesturing. Capaciteiten voor transport en capaciteiten voor handling in de 
vestiging worden buiten beschouwing gelaten, vanwege de complexiteit en de beperkte duur van 
dit afstudeerproject. 
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H O O F D S T U K I V 

INTRODUCTIE 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de verschillende logistieke onderdelen van 
Vroom & Dreesmann. In de eerste plaats betreft dit de structuur van de fysieke distributie en de 
primaire processen in het DC. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze van besturing bij V&D en de 
rol van de merchandiser hierin . Tot slot volgt nog een beknopte beschrijving van de planning van 
het capaciteitsaanbod in het DC. 

IV-1 FYSIEKE DISTRIBUTIE V&D 

IV -1 . 1 DISTRIBUTIE STRUCTUUR 

V&D beschikt over 5 DC's, waarvan het DC in Utrecht een uitzonderingspositie inneemt doordat 
daar alleen overslag plaatsvindt en de primaire processen in grate mate zijn gemechaniseerd en 
geautomatiseerd. Het DC in Utrecht wordt verder buiten beschouwing gelaten. leder DC heeft een 
aantal produktlijnen waarvoor het de ontvangst en (eventueel) de opslag verzorgt. Daarnaast heeft 
ieder DC zijn eigen verzorgingsgebied (regio) . De vestigingen in dit verzorgingsgebied warden 
altijd direct herbevoorraad vanuit het DC in die regio. 

Artikelen die als ontvangsUopslag DC-A'dam hebben en bestemd zijn voor een vestiging in regio Den-Haag, worden via DC
DenHaag herbevoorraad. Deze artikelen worden wel al reeds in DC-A'dam per vestiging gesorteerd, vanuit daar naar DC
DenHaag verzonden vanwaar ze direct naar de betreffende vestigingen worden verstuurd . 

In de onderstaande figuur is dit grafisch weergegeven. 

Figuur 3 - Distributie Structuur 

De kosten bij deze logistieke structuur zijn weergegeven in figuur 4. Het kostenoverzicht geeft aan 
dat een groat deel van de logistieke kosten gemaakt warden door de DC's en door voorraden . In 
de volgende paragraaf wordt nog een verdere opsplitsing van de DC kosten voor DC
St.Oedenrode gegeven . 
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Figuur 4 - Logistieke kosten V&D 1994 

Er is gekozen om in dit project te concentreren op het DC St.Oedenrode. Hier vindt de distributie 
van artikelen met uiteenlopende karakteristieken (zie § V-2) plaats. 

I V - 1.2 PRIMAIRE PROCESSEN 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de primaire processen zoals die in het DC 
te St.Oedenrode plaats vinden . 

Tabel 1 - Primaire Processen DC St Oedenrode 

Proces Activiteit 

Goederen ontvangst Ontvangen van zendingen en aanmelden in het informatiesysteem. 

Controle/Opprijzen Controle van aantal en soort artikelen in vergelijking met order en 
paklijst. lndien nodig: prijzen van de artikelen . 

Verdelen Het (fysiek) verdelen van de goederen van een ontvangst over de 
vestigingcontainers. 

lnvakken Het opslaan van goederen in magazijnstellingen. 

Uitzetten Het picken van goederen uit de magazijnstellingen en daarmee verdelen 
naar een vestiging . 

Vice Versa Gereed zetten en overslag van containers voor transport naar de 
vestingen of naar andere DC's voor overslag. 

lndien goederen in het DC worden opgeslagen vindt het proces verde/en niet plaats, maar wel de 
processen invakken en uitzetten. lndien goederen niet in het DC worden opgeslagen geldt het 
tegenovergestelde. De mogelijke routes van de goederenstromen langs de DC processen zijn in 
de onderstaande figuur grafisch weergeven . (Hierbij zijn de goederenstromen van en naar andere 
DC's, die via Vice Versa gaan, weggelaten) . 

Figuur 5 - Goederenstromen en Processen DC St. Oedenrode 
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In bijlage B is een meer gedetailleerde beschrijving van de processen in het DC gegeven . Daar 
wordt tevens kort ingegaan op de bijbehorende administratieve handelingen . In bijlage N wordt 
dieper ingegaan op de bewerkingstijden van een aantal processen . 

In figuur 6 is de kostenopbouw van het distributiecentrum weergegeven. In de afbakening van dit 
onderzoek (bijlage A) is reeds ter sprake gebracht dat de aandacht voornamelijk gericht zal 
worden op de processen invakken, uitzetten en verdelen, die tezamen 30% van de DC kosten voor 
hun rekening nemen. 

Figuur 6 - Logistieke kosten DC St. Oedenrode 

IV - 2 DISTRIBUTIE-BESTURING V&D 

Goederenstroombesturing heeft in dit project betrekking op de beslissingen die worden genomen 
voor aanvulling van voorraden in vestigingen en/of DC magazijnen en het verdelen en indelen van 
ingekochte partijen. Binnen de goederenstroombesturing van V&D kunnen twee 
besturingstechnieken worden onderscheiden . Dit zijn de pull- en de push-besturing . In de volgende 
paragrafen zullen deze twee technieken verder uitgewerkt worden. In figuur 8 worden deze 
technieken grafisch weergegeven . 

IV - 2 .1 PULL-BESTURING 

De pull-besturing is gebaseerd op een systeem met onderschrijdings- en aanvulniveau 's, een 
(r, s, S)-bestelniveausysteem, waarbij iedere r tijdseenheden (reviewperiode) de economische2 

voorraad in de winkel vergeleken wordt met het onderschrijdingsniveau (s) . lndien deze voorraad 
kleiner is dan onderschrijdingsniveau s, dan wordt er een aanvulopdracht (herbevoorrading) 
gegeven om voorraad te verhogen tot het aanvulniveau (S). Voor iedere vestiging is er per artikel 
een aparte instelling voor het onderschrijdings- en aanvulniveau . De reviewperiode wordt per 
artikel vastgesteld en is onafhankelijk van de vestiging . Binnen deze pull gestuurde 
goederenstromen zijn er twee varianten te herkennen . 

• In de eerste plaats zijn er artikelen die wel in het DC op voorraad worden gehouden . De 
voorraad in het DC wordt met eenzelfde (r,s,S)-systeem op peil gehouden. 

• In de tweede plaats zijn er artikelen die niet in het DC op voorraad worden gehouden. Een 
aanvulling van de vestigingen wordt direct vertaald naar een order bij de leverancier. Deze 
verzendt de artikelen naar het DC, vanwaar ze zo snel als mogelijk naar de vestigingen worden 

2 Economische voorraad in de vest iging = fysieke voorraad in de vestiging + (reeds gegeven opdrachten voor) herbevoorrading 
die nag niel in de vestiging is gearriveerd. 
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gedistribueerd. (Hiervoor wordt de term Cross Docking gebruikt) . Deze orders , die direct bij de 
leverancier warden geplaatst, kunnen warden onderscheiden naar prepack en bulk orders. 

Een prepack order is 'opgebouwd' uit meerdere orders, voor elke vestiging (die bevoorraad moet worden) een aparte order. De 
leverancier prepareert dan voor iedere vestiging een zending met de voor die vestiging ge-orderde artikelen. Een aflevering aan 
het DC bestaat dan uit 62 (of minder) zendingen, met ieder een of meerdere artikelen, verpakt per vestigingen. 

Een bulk order bestaat uit een order (voor een of meerdere artikelen) die in zijn geheel bij het DC word! afgeleverd . De leverancier 
prepareert dan een zending voor de verschillende artikelen, die in het DC gesplitst worden in 62 (of minder) zendingen voor de 
vestigingen. (Bij het aanvullen van DC voorraden worden er altijd bulk zendingen afgeleverd). 

Het onderschrijdingsniveau (voor de vestiging) is opgebouwd uit twee componenten: 

• Minimale-Presentatiehoevee/heid (MPH) ; dit is een norm die de minimum hoeveelheid artikelen 
dat in het schap in de vestiging moet liggen om de klant een bevredigend beeld te geven van 
de omvang van het assortiment van V&D. Deze MPH is gespecificeerd in een tabel (zie bijlage 
J) en is afhankelijk van de waarde van het artikel en de verkoopaantallen per week. 

• dekking van de vraag gedurende de pijplijndoor/ooptijd; hierbij wordt de vraag gedurende de 
review en levertijd geschat door middel van historische gegevens en een trend component en 
door middel van exponential smoothing . 

Het aanvulniveau (S) is 1,25 x onderschrijdingsniveau (s) . Er wordt niet expliciet rekening 
gehouden met veiligheidsvoorraden voor het opvangen van fluctuaties in de vraag. Nu warden 
fluctuaties opgevangen door de aanwezigheid van de MPH, waar de veiligheidsvoorraad dus 
impliciet in is opgenomen . 

In de onderstaande figuur is het algoritme van de pull-besturing , zoals die bij V&D wordt 
gehanteerd, grafisch weergegeven. 

Figuur 7 - Pu/1-besturing 

IV-2.2 PUSH BESTURING 

De artikelen die met behulp van een push techniek warden bestuurd, warden ingekocht op basis 
van verkoopverwachtingen . Allocatie (verdeling) naar de vestigingen vindt plaats met behulp van 
een verdeelsleutel die gebaseerd is op historische verkoopgegevens. Hierbij moet onderscheid 
gemaakt warden tussen enerzijds fashion-artikelen en anderzijds aktie-artikelen. 

• Fashion-artikelen warden push-bestuurd via het (geautomatiseerde) Plan-en-Verdeel-Systeem 
(PVS). Hierin kunnen vele variabelen warden ingevuld (bijvoorbeeld de verdeling van een 
artikel over de maatboog , voor een bepaalde vestiging) en kunnen verkoopplannen gekoppeld 
warden aan verkoopgegevens van verwante artikelen die in een vorig seizoen in het 
assortiment waren opgenomen . Op basis van de verkoopplannen genereert het 
informatiesysteem een allocatie over de vestigingen . 

• Aktie artikelen daarentegen warden verdeeld over de vestigingen via een verdeelsleutel die 
door de merchandisers gemaakt wordt. Deze verdeling is meestal gebaseerd op historische 
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verkoopgegevens van vergelijkbare artikelen. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van het 
PVS. Een dergelijke verdeling wordt een indeling genoemd. Een aktie kan ook betrekking 
hebben op 'pull-artikelen ' die normaliter wekelijks in de herbevoorradingsrun meedraaien . 
Hiervoor kunnen dan tijdelijk hogere onderschrijdings- en aanvulniveau's en/of 
herbevoorradingsfrequenties warden ingesteld, zodat er sprake is van 'kunstmatige push
besturing via wijzigingen in de besturingsparameters van de pull-besturing '. 

In de meeste gevallen wordt 100% van de binnengekomen (push-)artikelen direct naar de 
vestiging doorgezonden. Steeds vaker gebeurt dit in twee stappen , bijvoorbeeld eerst 70% en later 
30%. (Dit wordt de cx.-policy (alfa-policy) genoemd, met ex. het direct te verdelen percentage van de 
ingekochte goederen) . Hierdoor wordt de goederenstroom in twee gedeeltes gesplitst , waarbij het 
eerste gedeelte vooraf naar de vestig ingen verstuurd wordt op basis van verkoopverwachtingen. 
Het tweede gedeelte wordt over de vestigingen verdeeld op basis van gerealiseerde verkopen van 
het eerste deel. In een variant op deze a-policy wordt het tweede gedeelte van goederenstroom 
herbevoorraad door middel van een pull-besturing . Hierbij zijn er dan onderschrijdings- en 
aanvulniveau's en een reviewperiode gespecificeerd . 

~:'. 

Figuur 8 - Goederenstroombesturing V&O 

IV- 3 DE ROL VAN DE MERCHANDISER IN DE DISTRIBUTIE-BESTURING 

De merchandiser heeft een grote invloed op het distributieproces. Tot de taken van de 
merchandiser behoren onder andere het bepalen , interpreteren en bewaken van : 

• onderschrijdings- en aanvulniveau's per vestiging/DC 

• min imale bestel-hoeveelheden 

• verpakkingseenheden 

• voorraden in vestigingen en DC's 
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• reviewperiode/-frequentie 

• verkoop prognoses 

• etcetera 

alsmede: 

• beoordelen en fiatteren van automatisch gegenereerde herbevoorradingsvoorstellen 

• vaststellen van indelingen 

I 2 

Tevens heeft de merchandiser als taak het maken van de verdeling met behulp van het Plan-en
Verdeel-Systeem voor de push-bestuurde artikelen . 

De merchandiser bestuurt met behulp van de besturingstechnieken en het informatiesysteem de 
goederen tot op artikel niveau per vestiging. 

IV - 4 CAPACITEITSPLANNING IN HET DC 

De indirecte sturing van de processen in het DC bevindt zich voornamelijk in handen van de 
merchandisers (en de inkopers). Deze bepalen het afleveringstijdvenster van bestelde goederen 
en dus de capaciteitsvraag bij goederenontvangst, controle/opprijzen en invakken in een periode . 
Binnen dit afleveringstijdvenster kan vanuit het DC de korte termijnplanning gemaakt worden . 

De merchandisers bepalen verder wanneer bepaalde artikelen naar welke vestigingen moeten 
worden gedistribueerd . Dit geldt voornamelijk voor de push-bestuurde artikelen . Voor de pull
bestuurde artikelen worden, door het informatiesysteem, op bepaalde tijdstippen 
herbevoorradingsopdrachten gegenereerd. lnstelling van de daarvoor benodigde parameters wordt 
door de merchandisers verricht. Hiermee be"i"nvloeden zij de capaciteitsvraag voor het uitzetten 
van artikelen . 

Planning van capaciteitsinzet in het DC is grotendeels een resultante van de verwachte 
capaciteitsvraag op basis van de goederenstroombesturing door de merchandisers, inkopers (en 
het informatiesysteem) . Hierbij vertaalt men de jaarverwachting via maandplanningen naar 
dagplanningen. Er vindt geen structurele terugkoppeling plaats van de capaciteitsplanning in het 
DC naar de besturing van de goederenstroom, ten behoeve van capaciteitsbeheersing in het DC. 

5AMENVATTING 

In totaal heeft V&D vijf DC's, waarvan er een in hoge mate gemechaniseerd en geautomatiseerd 
is. leder DC heeft zijn eigen verzorgingsgebied, waarin het direct de daarin liggende vestigingen 
bevoorraadt. Voor de overige vestigingen vindt overslag in een van de andere DC's plaats. In het 
DC vindt ontvangst van goederen van de leverancier en controle van de leveringen plaats. 
Vervolgens worden de goederen verdeeld over de (voor de vestigingen bestemde) containers of 
opgeslagen in het DC en later uit het magazijn gepickt en verdeeld over de vestigingscontainers. 
Tot slot vindt er afvoer van de containers naar de vrachtwagens en overslag van containers van 
andere DC's plaats. 

De besturing van de goederenstromen bij V&D berust op een tweetal technieken, pull- en push
besturing. Bij de pull-besturing worden voorraadniveau's periodiek gereviewed en aangevuld tot 
het aanvulniveau (S) indien de economische voorraad lager is dan het onderschrijdingsniveau (s) . 
Bij push-besturing worden goederen ingekocht op basis van verkoopverwachtingen en vindt 
allocatie naar de vestigingen plaats op basis van historische verkoopgegevens en 
verkoopplannen . Steeds vaker wordt bij deze allocatie een gedeelte achter gehouden in het DC 
om te kunnen reageren op onbalans in het systeem. 
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HOOFDSTUK V 

iNl.l&lil.&illlllil > > 

INTRODUCTIE 

Om een goede besturing van het assortiment te bewerkstelligen dient er onderscheid te worden 
gemaakt tussen de mogelijkheden van besturing en tussen verschillende logistieke families . De 
logistieke families worden gevormd door verschil in karakteristieken in het assortiment . Voor ieder 
logistieke familie dient een andere besturing te worden toegepast om een optimale 
goederenstroombesturing te bereiken . In dit hoofdstuk wordt het onderscheid tussen 
besturingssituaties en tussen logistieke families toegelicht. Op basis hiervan wordt de opzet van 
de analyse van de goederenstroombesturing gegeven. Tot slot wordt voor twee logistieke families 
een case-study gedefinieerd die in dit project worden geanalyseerd. 

V - 1 BESTURING 

Om het begrip besturing eenduidig af te bakenen worden er drie aspecten met de term besturing 
in verband gebracht. Deze drie aspecten zijn de besturingstechnieken, de inrichting van de 
goederenstroom en de besturingsparameters. De eerste twee aspecten vormen samen de 
besturingssituaties en worden in § V-1.1 besproken . Vervolgens wordt in § V-1.2 ingegaan op de 
besturingsparameters. 

V-1 .1 BESTURINGSSITUATIES 

Voor dit onderzoek wordt een besturingssituatie omschreven als een specifieke combinatie van 
een besturingstechniek en een inrichting van de goederenstroom. Hieronder worden deze 
begrippen behandeld en aangegeven wat deze begrippen inhouden voor Vroom & Dreesmann. 

• Besturingstechnieken 

Een besturingstechniek kan omschreven worden als een methodiek om de goederenstroom te 
sturen. De Leeuw [5] geeft een viertal karakteristieken voor het onderscheiden van 
besturingstechnieken . Deze zijn: demand- versus supply-driven planning, goederenstroom 
versus capaciteits orientatie, proactieve versus reactieve planning en integrate versus /okale 
status informatie. 

In hoofdstuk IV, is een beschrijving gegeven van de distributie-besturingstechnieken binnen 
V&D . Daaruit blijkt dat het onderscheid naar push- en pull-besturing veruit het meest tekenend 
is voor het onderscheid naar de binnen V&D toegepaste besturingstypen. Bij een keuze voor 
push- of pull-besturing, ligt impliciet de keuze voor de overige drie karakteristieken (die De 
Leeuw geeft) vast3

• Er is geen aanleiding gevonden om de andere karakteristieken in dit 
onderzoek in beschouwing te nemen [6]. 

• lnrichting Goederenstroom 

Van Goor et al. [3] onderscheidt drie belangrijke elementen voor de inrichting van de 
goederenstroom: primaire processen van producenten naar afnemers, locatie van de 
voorraadpunten en de goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten . 

Doordat de V&D een detailhandel is, vinden er vrijwel geen bewerkingsprocessen aan de 
goederen plaats. Verder is bij de afbakening van dit project (§ 111-3 en bijlage A) reeds vermeld 
dat extern transport en handling in de vestigingen buiten beschouwing warden gelaten . 

3 Bij push-besturing : proactieve planning , integrale informatie en goederentroom georienteerd; bij pull-besturing : reactieve 
planning , locale informatie en goederenstroom georienteerd. 
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Qua inrichting van de goederenstroom is voor dit onderzoek het element locatie van de 
voorraadpunten het meest relevant. Binnen V&D zijn er twee echelons (niveau's) waar 
voorraden kunnen warden aangehouden . Dit is in het DC of in de vestiging, welke tevens de 
laatste schakel in de distributiekolom vormt. lndien er (van een artikel) slechts voorraden in de 
vestigingen warden aangehouden en niet in het DC (dat dan als overslag/deconsolidatie punt 
dient) , wordt de term Cross Docking gehanteerd . lndien er wel voorraden in het DC warden 
aangehouden voor het aanvullen van de voorraden in vestigingen, wordt er gesproken over 
herbevoorrading vanuit DC voorraden . Met de keuze voor Cross Docking of herbevoorrading 
vanuit DC voorraden, wordt impliciet een keuze gemaakt voor de primaire (DC) processen . 
(Zie figuur 5 voor het verschil in routing in het DC). 

Voor dit onderzoek bij V&D zijn er dus vier besturingssituaties te onderscheiden : 

• Push-besturing + Herbevoorrading vanuit DC voorraden 

• Push-besturing + Cross Docking 

• Pull-besturing + Herbevoorrading vanuit DC voorraden 

• Pull-besturing + Cross Docking . 

V-1 .2 BESTURINGSPARAMETERS 

Door de keuze voor een van de vier besturingssituaties, wordt impliciet een keuze voor de 
mogelijk toe te passen besturingsparameters gemaakt. Binnen een besturingssituatie kan er 
daarom alleen nog bestuurd warden door het wijzigen van de parameterinstelling. Voor de vier 
besturingssituaties warden hieronder de bijbehorende besturingsparameters beschreven . 

• Push-besturing + Herbevoorrading vanuit DC voorraden 

Hier vindt de aanvulling van het systeem (DC + vestigingsvoorraden) push-bestuurd plaats. 
Voor de allocatie van de voorraden naar de vestigingen wordt v66r het verkoopmoment een 
deel van de totale inkopen naar de vestigingen gedistribueerd . De omvang van dat deel kan 
worden bestuurd met de besturingsparameter initiee/-verdee/percentage. Na de start van de 
verkopen wordt allocatie van de achtergehouden voorraden in het DC naar de vestigingen 
uitgevoerd op basis van gerealiseerde verkopen : pull-besturing van de allocatie . Deze allocatie 
kan warden bestuurd middels instelling van de besturingsparameters reviewperiode (r) , 
onderschrijdingsniveau (s) en aanvulniveau (S) . 

Tevens kan bij de initiele verdeling voor iedere vestiging een indelingspercentage warden 
vastgesteld . Dit is percentage geeft een specifieke verdeling over de vestigingen van de totale 
hoeveelheid te verdelen goederen. Dit percentage wordt bepaald op basis van historische 
verkopen en verkoopverwachtingen per vestiging . (Voor Top-stores is dit percentage 3 a 5% , 
voor Local-stores 0,5 a 1 % . Voor alle vestigingen bij elkaar is dit percentage altijd 100%) . 

• Push-besturing + Cross Docking 

In deze besturingssituatie warden geen voorraden op het DC achtergehouden . De enige 
besturingsparameter die hier kan warden gebruikt is dus het indelingspercentage. 

• Pull -besturing + Herbevoorrading vanuit DC voorraden 

Zowel de aanvulling van het systeem als de allocatie van voorraden binnen het systeem 
warden bestuurd door middel van pull-besturing . Zowel voor de aanvull ing als de allocatie kan 
de besturing plaatsvinden door instelling van de besturingsparameters reviewperiode (r) , 
onderschrijdingsniveau (s) en aanvulniveau (S). 

• Pull-besturing + Cross Docking 

Bij pull-besturing via Cross Docking is de aanvulling van het systeem een directe afgeleide van 
de allocatie naar de vestigingen en besturing daarvan vindt dus niet als zodanig plaats. 
Besturing van de allocatie naar de vestigingen vindt plaats middels instelling van de 
besturingsparameters reviewperiode (r), onderschrijdingsniveau (s) en aanvulniveau (S) . 



ONDER Z OEKSOP Z ET I 5 

Een besturingsparameter die in alle situaties kan warden toegepast is de verpakkingseenheid 
waarmee wordt (her)bevoorraad . 

Theoretisch is het aantal mogelijke instellingen van de besturingsparameters oneindig groot, 
aangezien deze (met uitzondering van de verpakkingseenheid) een continue schaalverdeling 
kennen . Echter, in de praktijk wordt beperkt tot een aantal 'hanteerbare' instellingen , die de hele 
range mogelijkheden afdekt. 

V - 2 LOGISTIEKE FAMILIES 

Een logistieke familie is een verzameling gelijksoortige artikelen uit het assortiment. Deze 
gelijksoortigheid wordt bepaald door de produkt-, de proces- en de marktkarakteristieken (PPM
karakteristieken) . Het doel van deze segmentering van het assortiment is om voor ieder van die 
logistieke families een 'op maat gesneden' besturing toe te passen en zodoende de besturing van 
het assortiment te optimaliseren . De keuze van de PPM-karakteristieken [7] in dit onderzoek, 
berust op de mate waarin ze, via de distributiebesturing, de doelvariabelen beschikbaarheid, 
voorraden en capaciteitsvraag bij V&D be'invloeden. 

V - 2 .1 PRODUKT-KARAKTERISTIEKEN 

+ Waardedichtheid 

Bij de indeling die Van Goor et al. [3] maakt naar fysieke distributiestrategieen speelt de 
produkt-karakteristiek waardedichtheid een belangrijke rol. Door verschil in waardedichtheid 
kan het zwaartepunt van de aandacht op andere aspecten van de distributiebesturing komen te 
liggen. 

+ Volume 

Een tweede aspect dat Van Goor et al. betrekt bij de indeling naar fysieke distributiestrategien 
is de verpakkingsdichtheid , een directe afgeleide van het volume per artikel. Op basis van 
deze produktkarakteristiek dient de distributiestrategie zich meer te richten op handling (bij 
hogere verpakkingsdichtheid) , danwel op transport en opslag. 

De keuze om bij de distributiebesturing van V&D Warenhuizen de produktkarakteristiek volume 
te onderscheiden berust echter op een andere reden. Het is namelijk de strategie van V&D om 
de bufferruimten in de vestigingen te minimaliseren, zodat de omzet per m2 winkelruimte 
verbetert. Hoe grater het volume van een artikel .is, des te grater zijn de problemen met de 
beperkte bufferruimten in de vestigingen. Dit vraagt dan ook om een andere 
goederenstroombesturing . 

V-2.2 PROCES-KARAKTERISTIEKEN 

+ Levertijd 

Door het zeer brede assortiment van V&D is het verschil in levertijd tussen sommige artikelen 
bijna een jaar. Dit resulteert in een andere besturing voor artikelen met een lange levertijd in 
vergelijk met artikelen met een korte levertijd . Hiervoor dient eigenlijk de levertijd te warden 
vergeleken met de lengte van de periode waarin de artikelen warden verkocht . 

+ Seriegrootte 

Verschil in de produktkarakteristiek seriegrootte resulteert eveneens in een andere wijze van de 
distributiebesturing . Analoog aan de levertijd geldt voor de seriegrootte dat deze moet warden 
gezien in verhouding tot de verkoopaantallen (in een bepaalde periode) . 

V - 2. 3 MARKT-KARAKTERISTIEKEN 

Bij de proceskarakteristieken is reeds verwezen naar respectievelijk de lengte van de verkoop
periode en de verkoopaantallen . 
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• Lengte verkoopperiode 

Door te segmenteren naar lengte van de verkoopperiode, kan onderscheid warden gemaakt 
tussen aktie- , seizoens- en continue- ('reguliere'-) verkopen. Voor ieder van deze situaties zal 
er een andere wijze van besturing moeten warden toegepast. 

• Verkoopaantallen 

Een zeer algemene indeling van verkoopaantallen is de classificatie naar A- , 8- of C-artikelen . 
Hierbij zijn A-artikelen de snellopers en C-artikelen de langzaamlopers. 

V - 3 OPZET ANALYSE G0EDERENSTR00MBESTURING 

Zoals reeds in § V-2 , "Logistieke Families", is gesteld , is het doel van de segmentering van het 
assortiment , voor ieder van de logistieke families een 'op maat gesneden' besturing toe te passen 
en zodoende de besturing van het assortiment te optimaliseren . Hiertoe is in § V-1 het begrip 
besturing toegelicht. Voor twee case-studies, die twee logistieke families representeren , wordt de 
impact van wijzigingen in de besturing geanalyseerd . 

De wijzigingen in de besturing van een logistieke familie warden beperkt tot de aspecten inrichting 
van de goederenstroom en de instelling van de besturingsparameters. De keuze voor de toe te 
passen besturingstechniek wordt op kwalitatieve wijze bepaald. De reden hieNoor is dat de keuze 
voor push- of pull-besturing overduidelijk volgt uit de proces-karakteristieken levertijd en 
seriegrootte ten opzichte van de markt-karakteristieken verkoopperiode respectievelijk 
verkoopaantal/en . De wijzigingen in de besturing bestaat uit de keuze tussen Cross Docking 
versus herbevoorrading vanuit DC voorraden en een range instellingen van bijbehorende 
besturingsparameters. 

De relaties tussen de goederenstroombesturing en de doelvariabelen capaciteitsvraag in het DC, 
beschikbaarheid en voorraden , warden geanalyseerd door het ontwerpen, bouwen en doorrekenen 
van een distributiebesturing-simulatiemodel. De input van dit model bestaat uit een aantal 
"Besturings Scenario's", waarin de te simuleren besturingen zijn gespecificeerd . Als output levert 
het model de prestatie met betrekking tot de doelvariabelen capaciteitsvraag, beschikbaarheid en 
voorraden. Hierdoor wordt de prestatie van de betreffende besturingssituatie en 
parameterinstelling gekwantificeerd. Een diagnose van deze gekwantificeerde prestaties kunnen 
leiden tot het definieren en simuleren van alternatieve "Besturings Scenario's" . Door deze opzet 
wordt de relatie tussen goederenstroombesturing en doelvariabelen gekwantificeerd en wordt 
tevens een optimale goederenstroombesturing voor de betreffende cases ge'fdentificeerd. 

Het model zelf is opgebouwd uit twee componenten . De eerste component calculeert/simuleert de 
goederenstroom• bij de betreffende "Besturings Scenario's". De tweede component calculeert de 
prestatie van de doelvariabelen die volgt uit die goederenstroom. In hoofdstuk VI, waar dieper op 
de modellering wordt ingegaan, warden de componenten opgesplitst in een aantal modules. 

Schematisch wordt het bovenstaande in figuur 9 weergegeven . 

• Onder he! begrip goederenstroom word! naast 'bewegende' goederen ook stilliggende goederen (voorraden , buffers) in zowel 
DC als vestiging verstaan . 
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Figuur 9 - Analyse Goederenstroombesturing 

In de volgende paragraaf wordt de selectie van de case-studies toegelicht. 

V - 4 SELECTIE CASE-STUDIES 

In dit project wordt de relatie tussen de goederenstroombesturing, de capaciteitsvraag in het DC, 
de voorraden en de beschikbaarheid geanalyseerd voor een tweetal case-studies. Aan de hand 
van het simulatiemodel wordt genoemde relatie gekwantificeerd voor een aantal alternatieve 
besturingssituaties ("Besturings Scenario's"). Elke case-study bestaat uit een aantal artikelen (15 a 
20) die (nagenoeg) identieke produkt-, proces- en marktkarakteristieken hebben. Criteria voor de 
selectie van deze case-studies zijn: 

◊ de mate waarin deze qua PPM-karakteristieken van elkaar verschillen; 
◊ de bereidwilligheid tot medewerking van de betrokken merchandisers; 
◊ de afdelingen waartoe de artikelen moeten in DC St.Oedenrode gesitueerd zijn. 

Op basis van deze criteria is een aantal items (groep SKU's; zie family-tree bijlage C) binnen de 
afdelingen fijnbrei en reiskoffers gezocht. 

V-4.1 REISKOFFERS 

Bij de afdeling reiskoffers is een aantal items geselecteerd dat speciaal is ingekocht voor een 
aktieweek in maart 1995 (het zogenaamde "Prijzen Circus"). In deze week zijn enkele duizenden 
reiskoffers verkocht, wat excessief veel is vergeleken met de verkopen in andere perioden . Veel 
van deze reiskoffers warden geproduceerd in het Verre-Oosten en warden ongeveer 9 maanden 
vooruit besteld . In vergelijking met een verkoop periode van een week is dit zeer lang . Voor de 
producenten is V&D een zeer kleine afnemer (Amerikaanse warenhuis-ketens zijn tientallen malen 
grater) en zijn de seriegroottes ten opzichte van de verkopen groat. Er passen 8 a 15 reiskoffers in 
een kubieke meter. Dit is afhankelijk van het type reiskoffer. Tevens warden koffers vaak ge-nest 
(kleinere koffers warden in grotere koffers verpakt) waardoor er meer stuks in een kubieke meter 
passen . De waardedichtheid varieert daardoor eveneens en ligt gemiddeld rand f500,= per 
kubieke meter. 

V-4.2 FIJNBREI 

De items die binnen de afdeling fijnbrei (=panty's en aanverwanten) zijn geselecteerd hebben een 
relatief stabiel vraagpatroon (zie verkoopgegevens in bijlage H) en een korte levertijd van 
ongeveer 1 week. Het gaat hier om leveranciers die in Nederland of directe omgeving gevestigd 
zijn. De verpakkingsdichtheid bedraagt ongeveer 2000 a 2500 stuks per kubieke meter. Uitgaande 
van een gemiddelde inkoopprijs van ongeveer f2 ,= per panty, resulteert dat in een 
waardedichtheid van ongeveer f 4.500,= per kubieke meter. Bij deze afdeling zijn twee keer ±20 
artikelen geselecteerd. De ene 20 artikelen hebben ongeveer 3 keer zo hoge verkoopaantallen 
dan de andere 20 artikelen . Hierdoor bestaat de case-study binnen de fijnbrei uit twee sub-cases, 
die op basis van de verkoopaantallen van elkaar verschillen . 



0 :-S DER Z OE K SO P ZE T I 8 

In onderstaande tabel zijn de PPM-karakteristieken van deze twee cases nogmaals weergegeven . 

Tabel 2 - PPM-karakteristieken Reiskoffers en Fiinbrei 

REISKOFFERS FIJNBREI 

WAARDE PER STUK f25 -f150 f1 - f 4 (gemiddeld f2) 

VERPAKKINGSDICHTHEID 8 - 15 stuks/m3 2500 stuks/m3 

WAARDEDICHTHEID f300 - f 500 /m3 f4000 lm3 

LEVERTIJD ½ - ¼jaar 1 week 

SERIEGROOTTE enkele 100-en stuks/artikel enkele 10-tallen stuks/artikel 

VERKOOP AANT ALLEN 400 tot 1200 stuks/artikel rond 750 & rond 3500 stuk/art . 
(+ overige SKU's bij item) 

VERKOOP PERIODE 1 week continu 

SAMENVATTING 

Voor de afbakening van het begrip besturing worden de drie aspecten besturingstechnieken, 
inrichting van de goederenstroom en de besturingsparameters met deze term in verband gebracht. 
Bij V&D kan onderscheid gemaakt worden naar twee besturingstechnieken en twee soorten 
inrichtingen van de goederenstroom. Dit zijn push- versus pull-besturing, respectievelijk Cross 
Docking versus herbevoorrading vanuit DC voorraden . Afhankelijk van de keuze van deze 
aspecten kan een aantal besturingsparameters ingesteld warden . 

Het onderscheid naar logistieke families wordt gemaakt op basis van de produktkarakteristieken 
waardedichtheid en volume, de proceskarakteristieken levertijd en seriegrootte en de 
marktkarakteristieken verkoopperiode en verkoopaantallen. De opzet van dit onderzoek is, bij een 
logistieke familie een optimale besturing te identificeren door wijzigingen in bovengenoemde 
besturingsaspecten te simuleren. Hiertoe wordt een simulatiemodel ontwikkeld en een tweetal 
cases geselecteerd op basis van verschillen in de PPM-karakteristieken. 
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HOOFDSTUK VI 

fLl1§rnli1~ijl1i 1:111111,11 ai illitl.111:111111 ? 

INTRODUCTIE 

In de opzet van de analyse van de goederenstroombesturing in het voorgaande hoofdstuk is reeds 
onderstaande figuur beschreven, waar voor verschillende besturingssituaties de impact op de 
doelvariabelen wordt gekwantificeerd voor twee logistieke families. Onderdeel van dit 
onderzoeksmodel is het distributiebesturing-simulatiemodel, waarin de besturingssituaties, 
besturingsparameters, de geselecteerde logistieke families en de prestatie indicatoren van de 
doelvariabelen warden gespecificeerd . In dit hoofdstuk wordt op de modellering van de 
componenten ingegaan. Hierbij wordt de figuur van rechts naar links doorlopen. Reden hiervoor is 
dat het model 'gericht ' is op de doelvariabelen en deze dus bepalen wat voorgaande componenten 
als output moeten produceren en wat dus de input van die componenten moet zijn . 

Figuur 10 - Analyse Goederenstroombesturing 

V 1-1 DOELVARIABELEN 

In hoofdstuk Ill zijn reeds de doelvariabelen capaciteitsbelasting, voorraden en beschikbaarheid, 
waarop de merchandisers zich richten , aan de orde geweest. Om een kwantificering van een 
besturingssituatie te geven warden aan deze doelvariabelen prestatie indicatoren gekoppeld . Die 
maken een kwantitatieve uitspraak over de prestatie van de besturing mogelijk. In de 
onderstaande paragrafen wordt op de doelvariabelen en prestatie indicatoren ingegaan. 

V 1- 1 .1 8ESCHIKBAARHEID 

Beschikbaarheid van artikelen wordt gemeten op het Point-Of-Sale. Voor V&D betekent dit de 
vestiging . In de vestigingen dient zo goed en zo vaak als mogelijk aan de vraag van de klant (in 
de retail consument genoemd) te warden voldaan . Beschikbaarheid in enge zin betekent dat 
bu iten-voorraad-situaties voorkomen moeten warden . lndien van alle artikelen nog 1 stuks op 
voorraad ligt, is er logistiek gesproken sprake van een fill-rate van 100%. Echter, de consument 
kan met zulke lage voorraden de indruk krijgen dat V&D maar een beperkt assortiment heeft en 
vaak niet aan de vraag kan voldoen , waardoor deze naar de concurrent zal gaan. In een retail 
organisatie als V&D betekent beschikbaarheid in brede zin dan ook dat er altijd een bepaalde 
hoeveelheid van een artikel in de schappen aanwezig moet zijn , de MINIMALE
PRESENTATIEHOEVEELHEID (MPH) genoemd. Hierdoor heeft de winkel een goede uitstraling 
naar de consumenten . Bij de specificatie van prestatie indicatoren voor de beschikbaarheid , 
verder servicegraad te noemen, wordt zowel de besch ikbaarheid in enge als in brede zin in 
beschouwing genomen. 
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V 1-1 .2 VOORRADEN 

Vestigingsvoorraden vergen veel ruimte in vestigingen . Bufferruimte is in de meeste vestigingen 
schaars aanwezig en voor zowel grate als kleine vestigingen bestaat de wens om deze ruimte 
verder terug te dringen om zodoende meer winkelruimte te creeren en de omzet per m2 te 
vergroten. 

Naast dit volume aspect, kennen voorraden ook een kostenaspect. Voorraden vergen 
ge"fnvesteerd vermogen, dat rendement kan opbrengen bij alternatieve aanwending. Tevens 
bestaat het risico dat voorraden incourant warden, wat kapitaalvernietiging tot gevolg heeft. Deze 
laatste kosten warden voor dit onderzoek toegeschreven aan de afdeling inkoop en blijven verder 
buiten beschouwing . De kosten van voorraden die aangehouden warden ten behoeve van de MPH 
warden in dit project niet beschouwd als logistieke kosten, maar als kosten die toebehoren aan 
marketing activiteiten. 

V 1-1 . 3 CAPACITEITSVRAAG DC 

Kern van dit onderzoek is het effect van de goederenstroombesturing op de capaciteitsvraag in 
het DC. De capaciteitsvraag in het DC St.Oedenrode bestaat voornamelijk uit de inzet van arbeid. 
lnzicht is gewenst in de capaciteitsvraag uitgezet tegen de tijd, zodat schommelingen van periode 
tot periode zichtbaar warden. Hieruit kan tevens de totale capaciteitsvraag over een aantal 
perioden berekend warden. 

Door bij de capaciteitsvraag capaciteitskosten te betrekken, kunnen kostencalculaties bij diverse 
besturingssituaties gemaakt warden. Dit maakt het mogelijk een afweging tussen 
besturingssituaties op basis van kosten te maken . Hierbij kunnen dan eveneens andere kosten, 
zoals voorraadkosten, warden betrokken. 

VI - 2 CALCULA TIE-COMPONENT 

V 1-2.1 MODEL DEFINITIE 

In figuur 10 is weergegeven dat de doelvariabelen de output vormen van de Calculatie 
Component. Deze warden gekwantificeerd door prestatie indicatoren. Voor de berekening van de 
prestatie indicatoren is een aantal variabelen nodig. Deze kunnen warden onderverdeeld naar 
Constante Exogene Variabelen5, Scenario Specifieke Exogene Variabelen6 en Endogene 
Variabelen 7 (zie verklarende woordenlijst). De waarden van de Endogene Variabelen warden 
eerder in het model berekend door de Goederenstroom Component (zie § Vl-3) en zijn hier, 
evenals de andere variabelen niet meer aan veranderingen onderhevig. De Scenario Specifieke 
Exogene Variabelen zijn variabelen waarvoor in de betreffende simulatie-ronde in de component 
"Besturings Scenario's" een bepaalde waarde is ingesteld, terwijl de Constante Exogene 
Variabelen altijd een vaste waarde hebben . 

Vl-2.2 SPECIFICATIE VARIABELEN 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke data/variabelen nodig is/zijn voor de calculatie van 
de gewenste outputvariabelen . 

5 Constante Exogene Variabelen : variabelen waarvan de waarde binnen het systeem/model niet is te befnvloeden en voor alle 
Besturings Scenario's gelijk zijn . 
6 Scenario Specifieke Exogene Variabelen : variabelen waarvan de waarde binnen het systeem/model niet is te befnvloeden , maar 
~er Besturings Scenario verschillen . 

Endogene Variabelen : variabelen waarvan de waarde bepaald word! door het systeem/model zelf. 
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I . Tabel 3 - Specificatie variabelen Ca/cu atle-Comoonent 

DOELVARIABELEN EXOGENE VARIABELEN SCENARIO SPEC. VAR. ENDOGENE VARIABELEN 

Capaciteitsvraag DC Produkt Karakteristieken Besturings Parameters Goederenstroom 

Voorraden ■inkoopwaarde ■zie "Goederenstroom-Comp." ■tijdslip 

Beschikbaarheid ■volume lnrichting Goederenstroom DC ■omvang 

Minimum Presentatie Hoeveelheid ■prepack/bulk zendingen Voorraad 

Beswerkingstijden DC processen ■wel/geen opslag in DC ■tijdslip 

Kosten Parameters ■omvang 

■cap.kstn . per tijdseenheid ■plaats 

■interest% 

Overige Logistieke Parameters 

■zie "Goederenstroom-Comp. • 

In figuur 11 wordt de samenhang van deze variabelen weergegeven. 

Voor de berekening van de capaciteitsvraag in het DC (op basis van de omvang en tijdstip van de 
goederenstroom) zijn de bewerkingstijden van de primaire processen invakken , uitzetten en 
verdelen geanalyseerd . In bijlage N blijkt dat de capaciteitsvraag voor de processen uitzetten en 
verde/en bepaald wordt door het aantal vestigingen dat moet warden herbevoorraad, het aantal 
uitzet-/verdeelregels en het aantal stuks dat moet warden gepickt. Deze drie vormen de 
capaciteits-drivers voor deze processen . De capaciteits-driver voor het proces invakken is het 
aantal schappen dat bij het invakken gevuld wordt. De benodigde (arbeids)tijd per 
capaciteitsdriver is voor ieder proces berekend door middel van multivariabele-lineaire-regressie
analyse . Deze wijze van analyse van de bewerkingstijden is zeer nauwkeurig . Hierdoor is het 
mogel ijk verklaringen te geven voor de effecten op de capaciteitsvraag bij wijziging van de 
besturing (zie § Vlll-4 .1). 
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Figuur 11 - Opbouw Calculatie-Component 

VI - 3 GOEDERENSTROOM-COMPONENT 

VI - 3.1 MODEL DEFINITIE 

2 2 

De component die de goederenstroom calculeert/simuleert wordt beschreven analoog aan het 
besturingsparadigma [1], zoals die in onderstaande figuur wordt weergegeven . 
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Figuur 12 - Besturingsparadigma 

Onderstaande toelichting op het besturingsparadigma wordt toegespitst op het model van de 
goederenstroom voor dit onderzoek. 

• Het "Besturend Orgaan" is het systeem (mensen en/of machines) dat stuurt. De besturing van 
de goederenstroom wordt (na instell ing van besturingsparameters) door het geautomatiseerde 
besturingssysteem uitgevoerd. In de praktijk kan de merchandiser op verschillende wijzen 
afwijken van de door het systeem gegenereerde 'voorstellen' . Gezien de geringe mate waarin 
en de ad hoc basis waarop dit voor komt wordt de merchandiser in dit model buiten het 
"Besturend Orgaan" geplaatst . In het "Besturend Orgaan" warden de besturingssituaties en 
bijbehorende beslissingsregels 'geprogrammeerd' . In de simulatie maken deze 
beslissingsregels gebruik van Bestuurlijke lnformatie. 

• Deze Bestuurlijke lnformatie wordt opgeslagen in het "lnformatie Systeem". Deze Bestuurlijke 
lnformatie kan opgebouwd zijn uit zowel Externe Gegevens (Exogene Variabelen) , alsook uit 
informatie die door het systeem zelf wordt gegenereerd, lnterne Gegevens (Endogene 
Variabelen) . Een voorbeeld van een Exogene Variabele is de ingestelde waarde van logistieke 
parameters zoals de "verpakkingseenheid". Als voorbeeld van een Endogene Variabele kan het 
"voorraadniveau" gegeven warden , dat afhankelijk is van verkopen en aanvullingen. 

• In het "Bestuurd Systeem" (die de fysieke goederenstroom van leverancier via het DC naar de 
vestigingen modelleert) warden de Stuuracties en lrreguliere Variabelen omgerekend naar de 
Output Variabelen (kentallen van de fysieke goederenstroom) en de lnterne Gegevens (zoals 
het "voorraadniveau"). 

• De "Omgeving" bestaat uit externe systemen die niet door het "Besturend Orgaan" warden 
beheerst. Aan de input-zijde kunnen Consumenten, Leveranciers en de Merchandisers warden 
onderscheiden , aan de output-zijde de "Ca/cu/atie-Component". 

V 1-3.2 SPECIFICATIE MODEL 

In onderstaande tabel warden de benodigde variabelen (om de goederenstroom en de 
goederenstroombesturing te modelleren) opgesomd. Deze zijn hierbij ingedeeld analoog aan de 
opbouw van het besturingsparadigma uit § Vl-3 .1. 
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Tabet 4 - Specincatie variabelen Goederenstroom-Component 

BESTUURD SYSTEEM BESTUREND ORGAAN INFORMATIE SYSTEEM OMGEVING 

OUTPUT VARIABELEN Collrdinatie Mechanismen EXOGENE VARIABELEN Consument 

Goederenstroom ■push-/pull-besturing Besturings Parameters ■verkopen 

■l ijdstip ■Cross Docking/voorraad DC ■verpakkingseenheid ■(verkoop verwachting) 

■omvang ■reviewperiode (r) Leverancier ~------------
Voorraad ■onderschrijdingsniveau (s) ■storing toelevering 

■l ijdstip ■aanvulniveau (S) ■ levertijd 

■omvang ■initieel-verdeelpercentage ( a) Merchandiser 

■p laats _ ■indelingspercentage __ _ __ ■ inslelling best. param. 

Logistieke Parameters Calculatie Component 

■doorlooptijd (DC + distributie) 

_ ■min . presentatie hoeveelheid 

Verkoop verwachting 

➔(a . a . ) indelings percentage 

ENDOGENE VARIABELEN 

Voorraad Niveau's 

In onderstaande figuur zijn de variabelen uit bovenstaande tabel in het besturingsparadigma 
ingevuld . 

I'. .,,, .,_ ~ :~-., 

;,.,, 

Figuur 13- Opbouw Goederenstroom-Component 

5AMENVATTING 

\ooraadriveau 
- 1.es/igingen 

Het distributiebesturing-simulatiemodel is ontwikkeld om bij verschillende besturingen de prestatie 
op de doelvariabelen capaciteitsvraag , voorraden en beschikbaarheid te berekenen . De input 
wordt gevormd door de "Besturings Scenario's", een verzameling te simuleren besturingen . De 
simulatie zelf vindt plaats in de "Goederenstroom Component" . Hiertoe warden in deze component 
de besturings-algoritmen gedefinieerd , alsmede een aantal logistieke parameters, 
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besturingsparameters en verkoopgegevens. Als output levert deze component een aantal 
kentallen die de goederenstroom weerspiegelen . Op basis van deze kentallen en een aantal 
exogene variabelen, zoals bewerkingstijden, volume , voorraad- en capaciteitskosten, worden in de 
Calculatie Component de prestatie indicatoren voor de doelvariabelen berekend . In de volgende 
twee hoofdstukken zijn twee case-studies beschreven waarvoor dit simulatiemodel is 
doorgerekend. 
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H O O F D S T U K V I I 

INTR0DUCTIE 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de opzet en resultaten van de eerste case
study, betreffende de reiskoffers. In de eerste paragraaf warden de problemen van de besturing 
voor deze case uiteengezet. In de paragraaf "Oplossingsrichting" wordt op kwalitatieve wijze een 
schets gegeven van de toe te passen besturing, waarna de "Besturings Scenario's" kwantitatief 
warden gespecificeerd . Aansluitend warden de prestatie indicatoren van de doelvariabelen, in de 
derde paragraaf toegelicht. (In bijlage F wordt een exacte specificatie gegeven) . Tot slot volgen in 
de laatste paragraaf de resultaten van de analyse van de impact van wijzigingen in de 
distributiebesturing op de capaciteitsbelasting in het DC en de beschikbaarheid en voorraden , voor 
deze case . 

V 11-1 51TUATIE-8ESCHRIJVING 

In § V-2 zijn reeds de produkt-, proces- en marktkarakteristieken opgesomd, die aanleiding zijn 
voor de selectie van de reiskoffers voor deze case-study. In de aktieweek in maart 1995 (het 
"Prijzen Circus") veroorzaakte de distributie(besturing) van deze artikelen een excessieve 
capaciteitsvraag in het DC te St.Oedenrode. Bij de keuze van de besturing voor deze aktie is 
rekening gehouden met de ervaring van een vergelijkbare aktie, het "Prijzen Circus" in september 
1994. Destijds werd 100% van de (vooraf) ingekochte artikelen v66r aanvang van de aktieweek 
naar de vestigingen gedistribueerd . Door tegenvallende verkopen ontstonden daardoor grote 
restvoorraden in de vestigingen die veel ru imte in beslag namen en brachten retourstromen, van 
de vestigingen naar het DC, hoge kosten met zich mee. Om deze problemen tijdens de aktieweek 
in maart 1995 te voorkomen heeft de verantwoordelijke merchandiser besloten om niet alle maar 
slechts 70% van de ingekochte artikelen, voorafgaande aan de aktieweek naar de vestigingen te 
distribueren . Gedurende de aktieweek is een dagelijkse review ingesteld om de tekorten in de 
vestigingen aan te vullen. Hierdoor zouden grote restvoorraden achterwege blijven en toch 
voldoende van de goed verkopende artikelen in de vestigingen aanwezig zijn, maar resulteerde in 
de genoemde excessieve capaciteitsvraag. 

De vraagstelling bij deze case wordt als volgt geformuleerd : 

Op welke wijze moet de aktie van de reiskoffers bestuurd warden, zodat hoge begin- en 
restvoorraden en een excessieve capaciteitsvraag in het DC warden voorkomen , daarbij rekening 
houdend met de beschikbaarheid van artikelen voor de consument? 

Hiertoe warden in de volgende paragraaf de "Besturings Scenario's" gespecificeerd. 

V 11 - 2 OPL0SSINGSRICHTING 

Als twee uitersten van alternatieve scenario's kunnen een volledige push-besturing (situatie 
"Prijzen Circus" 1994) en een volledige pull-besturing voorgesteld warden . Echter, het ligt niet in 
de lijn der verwachtingen dat deze tot een bevredigend resultaat zullen leiden , gezien de 
ervaringen die in de eerste paragraaf zijn beschreven . De push-strategie zal wederom leiden tot 
grote (rest-)voorraden in de vestigingen . Gezien een levertijd van de reiskoffers van ±9 maanden , 
is het onmogelijk om de goederen via een pull-strategie van de leverancier te betrekken . 

Uit de beschrijving van de probleemsituatie in § Vll-1 blijkt dat voor de goederenstroombesturing 
bij deze case, in eerste instantie push-besturing wordt toegepast voor de aanvulling van het 
systeem, die aansluitend vervangen wordt door een pull-besturing voor de allocatie naar de 
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vestigingen . Reden hiervoor was de grote (rest)voorraad in de vestigingen. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de oplossingsrichting moet worden gezocht in de combinatie van een push- en 
een pull-besturingstype voor respectievelijk de aanvulling en de allocatie. De artikelen worden 
hierbij v66r het verkoopmoment ingekocht en gedeeltelijk vooraf naar de vestigingen verstuurd op 
basis van verkoopverwachtingen . De rest wordt in het DC op voorraad gehouden en gedurende de 
aktieweek op basis van gerealiseerde verkopen naar de vestigingen gedistribueerd . 

De "Besturings Scenario's" kunnen uit de verzameling besturingssituaties gekozen worden op 
basis van verschillen in de besturingsparameters. In de push-fase van de besturing van de aktie 
kan het initieel-verdeelpercentage (a) gevarieerd worden van O tot 100%. Bij een initieel
verdeelpercentage van 100% wordt een volledig push-bestuurde besturingssituatie nagebootst. 

In de pull-bestuurde fase van de allocatie kunnen het onderschrijdingsniveau (s) en het 
aanvulniveau (S) gewijzigd worden. Aangezien de aktie maar een week duurt, kunnen er slechts 
vier herbevoorradingen plaatsvinden, op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag . Hierdoor 
wordt een reviewperiode van een dag gekozen. 

Aangezien het voor handling onmogelijk is de reiskoffers te bundelen, is wijziging van de 
verpakkingseenheid geen optie voor de instelling van de besturingsparameters. 

V 11-2.1 SPECIFICATIE BESTURINGS SCENARIO'S 

Aangezien deze case een aktie betreft, waarmee grote onzekerheid over verkoopprestaties 
gepaard gaat, is het onmogelijk om op statistische wijze bruikbare onderschrijdings- en 
aanvulniveau 's te berekenen . In de praktijk is dan ook een min of meer ad hoc beslissing 
genomen omtrent de instelling van het onderschrijdings- en het aanvulniveau. Het aanvulniveau is 
direct gerelateerd aan de beginvoorraad van een artikel in een vestiging en is ingesteld op 1,00 * 
beginvoorraad aktieweek (op zondag) . Het onderschrijdingsniveau is eveneens gerelateerd aan 
die beginvoorraad (op zondag) , maar moet altijd kleiner zijn dan het aanvulniveau . De 
parameterinstellingen van deze niveau's zullen in onderstaande specificatie eveneens gerelateerd 
worden aan de initiele beginvoorraad. Het onderschrijdings- en aanvulniveau worden voor ieder 
artikel per vestiging berekend . Hiervoor worden onderstaande formules gehanteerd . 

a = initieel - verdeelpercentage ; 0 ~ a ~ 1 

Aanvulniveauvest.sku = /3 * beginvoorraadvest.sku ,zondag; 0 ~ /3 ~ l 
Onderschrijdingsniveauvest,sku = y * beginvoorraadvest,sku ,zondag ; 0 ~ y ~ /3 

Zie bij lage F voor de berckcning van de beginvoorraad per vcstiging per artikel op zondag 

Om tot een nauwkeurige beeldvorming te komen van de effecten van het wijzigen van de drie 
parameters, door middel van a, ~ en y, is het model voor ongeveer 20 verschillende combinaties 
van deze parameters (die de "Besturings Scenario's" vormen) doorgerekend en geevalueerd . De 
resultaten van alle scenario 's, zijn te vinden in bijlage G. De resultaten van de twee belangrijkste 
scenario 's worden in § Vll-4 grafisch weergegeven . Het betreft hier het scenario zoals die in 
werkelijkheid voor het "Prijzen Circus" 1995 is ingesteld en het scenario dat na evaluatie 
aangemerkt is als de optimale besturingssituatie. In onderstaande tabel worden de bijbehorende 
waarden van de drie variabelen gegeven . 

. k ffi Tabel 5 - Besturings see nano s re,s o ers 

SCENARIO initieel-verdeel% aanvulniveau-factor onderschrijdingsniv.-factor 

a ~ y 

Werkelijk toegepaste 0,7 1,0 0,8 

Optimale 0,8 0,5 0,3 
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V 11- 3 DOELVARIABELEN 

Overeenkomstig de in hoofdstuk VI genoemde doelvariabelen , zijn voor deze case de 
beschikbaarheid, de voorraden en de capaciteitsvraag in het DC relevant. In deze paragraaf wordt 
toegelicht hoe aan de doelvariabelen invulling moet worden gegeven voor deze case. 

♦ BESCHIKBAARHEID 

Voor de beschikbaarheid van reiskoffers tijdens het "Prijzen Circus" is de minimale 
presentatiehoeveelheid voor de reiskoffers niet expliciet gedefinieerd . Aangezien het hier een 
aktie betreft is de beleving van het aanbod door de consument anders dan bij meer reguliere 
artikelen . Er geldt dan meer een 'op=op instelling '. Als prestatie indicator voor de 
beschikbaarheid wordt daarom de fill-rate gekozen ; zijnde de mate waarin aan de vraag kan 
worden voldaan . Bij de specificatie van de Calculatie Component in bijlage F wordt 
gedetailleerd op de berekeningswijze van deze prestatie indicator ingegaan . De MPH wordt 
hier verder buiten beschouwing gelaten . 

♦ VOORRADEN 

In de situatie van deze aktieweek zijn voorraden op twee wijzen van belang. In de eerste plaats 
betreft het hier het (totale) volume dat in de vestiging door de reiskoffers in beslag wordt 
genomen. Deze wordt gemeten aan het begin van de aktieweek (op zondag), aangezien de 
voorraden op dat moment het grootst zijn . (Aangezien deze exact overeenkomen met het 
initieel-verdeelpercentage, wordt de beginvoorraad niet expliciet gemeten noch vermeld). In de 
tweede plaats zijn de restvoorraden in de vestigingen aan het einde van de aktieweek van 
belang . Deze veroorzaken onnodig ruimtebeslag in de vestigingen en eventuele retourstromen 
brengen hoge kosten met zich mee. Met dit laatste wordt echter niet expliciet rekening 
gehouden. Tevens wordt bij deze case geen rekening gehouden met voorraadkosten , 
aangezien deze op geen enkele manier meer te be"i"nvloeden zijn . De inkoop van de artikelen 
vindt namelijk , vanwege de levertijd , ± 9 maanden v66r het werkelijke verkoopmoment plaats 
en kan niet meer worden gewijzigd. 

♦ CAPACITEITSVRAAG DC 

Voor de capaciteitsvraag in het DC zijn met name de hoeveelheid en de spreid ing hiervan in 
de aktieweek relevante prestatie indicatoren ten behoeve van de capaciteitsbeheersing in het 
DC. Zeer sterke pieken in de capaciteitsvraag brengen grote organisatorische problemen met 
zich mee (betreffende de inplanning van personeel) en kan leiden tot inzet van dure arbeid . Op 
basis van de totaal benodigde hoeveelheid capaciteit (de capaciteitsvraag in het DC v66r de 
aktieweek plus de capaciteitsvraag voor herbevoorrading gedurende de aktieweek) kunnen de 
gesimuleerde "Besturings Scenario's" met elkaar worden vergeleken . 

In bijlage F zijn de exacte specificaties van de prestatie indicatoren opgenomen . Tevens zijn in die 
bijlage de specificaties van de goederenstroom component gespecificeerd . 

4 RESULTATEN 

Onderstaande resultaten hebben alleen betrekking op de in tabel 2 en bijlage E gekarakteriseerde 
logistieke familie (van de reiskoffers), die in deze case is geanalyseerd! 

In figuur 14 zijn de scores van de prestatie indicatoren van het werkelijke en het optimale scenario 
grafisch weergegeven . Voor de overige resultaten, die wel essentieel zijn om tot de onderstaande 
conclusies te komen , wordt verwezen naar bijlage G! 

De indexen bij de grafieken in de figuur 14 geven het scenario aan door middel van de waarden 
van respectievelijk a, ~ en y, die staan voor het initieel-verdeelpercentage, het aanvulniveau en 
het onderschrijdingsniveau . 
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FIGUUR 14 - WERKELIJKE EN OPTIMALE SCENARIO BIJ AKTIE REISK0FFERS 
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V 11- 4.1 IMPACT GOEDERENSTROOMBESTURING OP DE DOELVARIABELEN 

♦ INITIEEL-VERDEELPERCENTAGE 

De figuren 24 en 25 in bijlage G laten zien dat wijziging van het initieel-verdeelpercentage 
grote effecten heeft op zowel de capaciteitsvraag in het DC, de servicegraad en de 
restvoorraad. 

Een hoog initieel-verdeelpercentage (90-100% ; :::::Cross Docking) resulteert aanvankelijk in een 
betere servicegraad ten opzichte van de werkelijk toegepaste 70%. Echter, vanaf woensdag 
doet zich een sterke verslechtering voor bij een initieel-verdeelpercentage van 90-100%. 
Verklaring hiervoor is dat bij een a.. van 0,9 en 1,0 er te weinig voorraad in het DC achter 
gehouden is, zodat het niet meer mogelijk is te reageren op de onbalans8 die in het systeem 
ontstaat. Dat een initieel-verdeelpercentage van 100% deze servicegraad verslechtering 
vertoont is tevens een indicatie dat het indelingspercentage (verdeling van de artikelen over de 
vest igingen ~ initieel-verdeelpercentage; zie bijlage F) niet goed overeenstemt met de vraag in 
de vestigingen (zonder daar mee te zeggen dat het eenvoudig is een betere verdeling te 
voorspellen) . Tevens neemt het aanvangsvolume (aan het begin van de aktie) in de 
vestig ingen evenredig met het initieel-verdeelpercentage toe en stijgt de restvoorraad . Wei 
daalt de capaciteitsvraag gedurende de week drastisch bij een groter initieel
verdeelpercentage . Er wordt echter een deel van de totale capaciteitsvraag naar v66r de 
aktieweek verschoven . Er is dan ook sprake van een toename van de totale capaciteitsvraag 
bij een hoger initieel-verdeelpercentage. Oorzaak hiervan is, dat door het hogere initieel
verdeelpercentage er meer artikelen naar de vestigingen worden gestuurd dan bij een lager 
initieel-verdeelpercentage (terwijl ze niet worden verkocht) . Deze totale capaciteitsvraag is nog 
hoger indien de capaciteitsvraag voor retourstromen hierin worden meegenomen. 

Bij lagere initiele-verdeelpercentages (30-60%) wordt het tegenovergestelde geconstateerd . De 
capaciteitsvraag gedurende de aktieweek neemt toe, naarmate het initieel-verdeelpercentage 
lager wordt ingesteld . Lagere initiele-verdeelpercentages bewerkstelligen een betere anticipatie 
op de onbalans, wat blijkt uit de hoge servicegraad in de tweede helft van de aktieweek. Deze 
betere anticipatie is mogelijk doordat er vaker met kleinere hoeveelheden, die beter zijn 
afgestemd op de gerealiseerde vraag, wordt aangevuld . Tevens zijn de beginvoorraden lager. 
De verslechtering van de servicegraad aan het begin van de week is echter excessief. Oorzaak 
hiervan is de levertijd van 1 ½ dag, die te lang is om tijdig op de tekorten te kunnen reageren . 

♦ ON0ERSCHRIJDINGSNIVEAU EN AANVULNIVEAU 

Het initieel-verdeelpercentage wordt nu constant gehouden op 70 a 80%. Gezien bovenstaande 
resultaten lijkt dit een aanvaardbaar 'compromis' op te leveren tussen de doelvariabelen. 
lndien hierbij het aanvul- en (dus) tegelijkertijd het onderschrijdingsniveau lager worden 
ingesteld , blijkt slechts bij zeer lage waarden (0 ,o~p~0,3) een veel slechtere servicegraad te 
ontstaan . 

Een van de meest interessante constateringen is het feit dat bij een halvering van het 
aanvulniveau en het onderschrijdingsniveau (P=0 ,5; y=0,3; met a..=80%) , de verdeling van de 
capaciteitsvraag in het DC relatief stabiel is verdeeld over drie dagen, bij een verbetering van 
de fill-rate . De gemiddelde capaciteitsvraag per dag over die drie dagen is daarbij ongeveer 20 
a 25% van de piek in de capaciteitsvraag op de dinsdag van de ·werkelijke' situatie (met p=1,0 

en y=0 ,8) . Dit is te verklaren doordat bij een onderschrijding van het lagere 
onderschrijdingsniveau, de vraag voor herbevoorrading lager is doordat het aanvulniveau 
eveneens lager ligt . Tevens wordt het lagere onderschrijdingsniveau voor veel artikelen later 
dan op maandag onderschreden . In figuur 15 is dit grafisch weergegeven . 

8 Ongelijke verdeling van voorraden over de vest igingen in verhouding tot de vraag in de vest igingen. 
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Figuur 15 - Effect op Herbevooffadingsvraag bij ha/vering Aanvulniveau 

Doordat het initieel-verdeelpercentage iets hoger is (80% in plaats van 70%) , is er voldoende 
voorraad om aan de vraag in het begin van de aktieweek te kunnen voldoen . Het is afhankelijk 
van de flexibiliteit van het capaciteitsaanbod in welke mate een piek in de capaciteitsvraag 
duurder is dan de capaciteitskosten onder 'normale' omstandigheden. (Hier wordt verder niet in 
het kader van dit onderzoek op ingegaan) . 

De totale capaciteitsvraag gedurende de aktieweek is veel lager bij een halvering van het 
aanvulniveau en het onderschrijdingsniveau (P=0,5; y=0,3) , doordat de aanvullingen beter zijn 
afgestemd op de vraag (zie figuur 15). Aangezien het initieel-verdeelpercentage bij (P=1 ,0; 
y=0,8) ten opzichte van het initieel-verdeelpercentage bij (P=0,5; y=0,3) weinig verschilt 
(respectievelijk 70% en 80%), is de totale capaciteitsvraag (vooraf + in de aktieweek) bij een 
halvering van het onderschrijding- en het aanvulniveau eveneens veel lager. De prestatie op 
het aanvangsvolume van de voorraden in de vestigingen wijzigt nauwelijks, omdat het initieel
verdeelpercentage maar weinig groter is. De restvoorraad neemt eveneens sterk af bij een 
halvering van het aanvulniveau , doordat de aamiullingen beter zijn afgestemd op de vraag en 
er dus minder overbodige goederen naar de vestigingen zijn verstuurd . 

SAMENVATTING 

De analyse van de impact van wijzigingen in de besturing op de capaciteitsvraag in het DC en op 
de beschikbaarheid en voorraden, wordt in deze case uitgevoerd voor verkopen van de afdeling 
"Reiskoffers" in een aktieweek. De wijzigingen van de besturing betreffen het initieel
verdeelpercentage en het onderschrijdings- en aanvulniveau voor de allocatie van goederen 
binnen het systeem. Bij de indicator voor de beschikbaarheid wordt alleen de fill -rate gemeten . 
Voor de voorraden zijn met name de begin- en de restvoorraad van de aktieweek van belang . 

Hieronder zijn de resultaten van de analyse puntsgewijs samengevat. 

Een verhoging van het initieel-verdeelpercentage leidt tot een daling van de capaciteitsvraag in 
het DC gedurende de aktieweek en een verbetering van de servicegraad aan het begin van een 
aktie , maar tot een verslechtering van de servicegraad aan het eind van een aktie, een stijging 
van begin- en restvoorraden en een toename van de totale capaciteitsvraag in het DC. 
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Lagere onderschrijdings- en aanvulniveau's leiden tot een daling en een betere spreiding van de 
capaciteitsvraag in het DC en lagere restvoorraden . Slechts een sterke verlaging van deze 
niveau's leiden tot een significante verslechtering van de servicegraad. 

Als richtlijn voor de optima le instelling van de parameters geldt een initieel-verdeelpercentage van 
70 a 80%, een aanvulniveau van 0,5 a 0,6 x initiele beginvoorraad en een onderschrijdingsniveau 
van 0,3 a 0,4 x initiele beginvoorraad. 
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H O O F D S T U K V I I I 

INTR0DUCTIE 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de opzet en resultaten van de tweede case
study, betreffende de fijnbrei. In de eerste paragraaf wordt een toelichting op de situatie voor deze 
case gegeven. In de paragraaf "Onderzoeksrichting" wordt een drietal vraagstellingen 
geformuleerd , waarvan verbeteringen warden verwacht (die daarbij kwalitatief zijn beschreven) . 
Op basis van deze vraagstellingen warden de "Besturings Scenario's" (kwantitatief) 
gespecificeerd . Aansluitend warden de doelvariabelen voor deze case in de derde paragraaf 
toegelicht. (In bijlage K wordt een exacte specificatie gegeven). Tot slot volgen in de laatste 
paragraaf de resultaten van de analyse van de impact van wijzigingen in de distributiebesturing op 
de capaciteitsbelasting in het DC en de beschikbaarheid en voorraden voor deze case. 

V 111 - 1 SITUATIE-BESCHRIJVING 

Binnen deze case warden de effecten van de goederenstroombesturing geanalyseerd voor 
artikelen waarvan de PPM-karakteristieken beschreven zijn in § V-4.2 . Deze analyse wordt 
uitgevoerd voor twee categorieen artikelen . Een met een omzet tussen de 1600 en 5000 stuks per 
artikel per 14 weken en een tweede met een omzet van 300 tot 1500 stuks per artikel per 14 
weken . De eerste categorie warden B-artikelen (tussen snel- en langzaamlopers) genoemd en de 
tweede categorie C-artikelen (langzaamlopers) . Voor de B-artikelen zijn er 22 artikelen 
geselecteerd en voor de C-artikelen 21 artikelen (zie verkoopgegevens bijlage H), waarmee de 
simulaties warden uitgevoerd . Er zijn geen A-artikelen (snellopers) geselecteerd , aangezien deze 
slechts in bepaalde perioden (zoals rond de feestdagen in december) voorkomen en een geheel 
andere logistieke famil ie vormen (zie voorbeeld 1 in§ IX-1.1). 

Voor de analyse van deze case warden in de volgende paragraaf een aantal vraagstellingen 
geformuleerd , die warden onderzocht. 

V 111- 2 ONDERZ0EKSRICHTING 

Omdat de verkopen van de B- en C-artikelen in de fijnbrei relatief stabiel zijn en de levertijd en 
seriegrootte relatief klein zijn (ten opzichte van de verkoopperiode, respectievelijk de 
verkoopaantallen per periode) , is de keuze voor aanvulling van het systeem op basis van 
gerealiseerde verkopen (pull-besturing) te verantwoorden ten opzichte van push-besturing . 

Voor het analyseren van de impact van de distributiebesturing warden in deze case drie 
onderzoeksvragen geformuleerd . De eerste hiervan heeft betrekking op het wijzigen van de 
inrichting van de goederenstroom. De laatste twee zijn wijzigingen in de besturingsparameters. 

• Wat is het effect van direct doordelen van de artikelen vanaf de leverancier naar de vestiging 
(Cross Docking via DC) op de capaciteitsvraag in het DC en op de voorraadvolumes in de 
vestigingen , ten opzichte van herbevoorrading vanuit DC voorraden? 

De idee achter Cross Docking van de panty's is de reductie van de capaciteitsvraag , doordat 
minder activiteiten in het DC plaatsvinden (zie figuur 5) . Daarbij warden grotere voorraden in 
de vestigingen verwacht bij Cross Docking , doordat de doorlooptijd van leverancier naar de 
vestigingen langer is dan de doorlooptijd van DC naar de vestigingen . Echter, de voorraad in 
het DC (voor herbevoorrading van de vestigingen) verdwijnt. Tevens dient gelet te warden op 
wijzigingen in de activiteiten van de leverancier en de daarbij behorende doorbelaste kosten . 
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• Wat is het effect van het vergroten van de verpakkingseenheid op de capaciteitsvraag in het 
DC en op de voorraadvolumes in de vestigingen? 

lndien de verpakkingseenheid wordt vergroot (door bijvoorbeeld 5 panty's te bundelen) en de 
herbevoorrading altijd wordt afgerond naar deze eenheid (zie bijlage K) , is een reductie van de 
capaciteitsvraag te verwachten . lndien er voor een bepaalde vestiging 1 O stuks warden 
gevraagd , warden er bij een verpakkingseenheid van 1, tien stuks gepickt. Bij een 
verpakkingseenheid van 5 behoeven er dan slechts twee stuks gepickt te warden. Door de 
afronding wordt er wel een stijging van de voorraad in de vestigingen verwacht. 

• Wat is het effect van het wijzigen van de reviewperiode op de capaciteitsvraag in het DC en op 
de voorraadvolumes in de vestigingen? 

Bij een langere reviewperiode, zullen er minder vaak, maar wel grotere, herbevoorradingen 
plaatsvinden . Dit leidt tot een kleinere capaciteitsvraag in het DC. Neveneffect hierbij is dat de 
voorraden in de vestigingen zullen stijgen ter dekking van de vraag gedurende de (grotere) 
reviewperiode + levertijd. 

V 111- 2.1 SPECIFICATIE BESTURINGS SCENARIO'S 

In onderstaande tabel zijn de scenario's gekwantificeerd . Voor zowel de 8- als de C-artikelen wordt 
de inrichting van de goederenstroom met herbevoorrading vanuit DC voorraden als Cross Docking 
gesimuleerd . Bij herbevoorrading vanuit DC voorraden wordt een reviewperiode van de vestiging 
van 1 week aangehouden. Hierbij is de reviewperiode van het DC 2 weken. Bij Cross Docking 
warden reviewperioden van de vestigingen van 1, 2 en 3 weken gesimuleerd . In alle situaties 
wordt het effect van vergroting van de verpakkingseenheid gesimuleerd, waarbij als 
verpakkingseenheid 1, 3 en 5 stuks warden doorgerekend. Dit is in onderstaande tabel nogmaals 
weergegeven. 

Tabet 6 - Besturings Scenario 's "Fijnbrei" 

Type artikel 

(verk. snelh.) 

8 

C 

Voorraad DC of 

Cross Docking 

DC 

Cross Docking 

DC 

Cross Docking 

V 111- 3 DOELVARIABELEN 

VERPAKKINGSEENHEID 

3 5 

REVIEWPERIODE (in weken) 

Overeenkomstig de in hoofdstuk VI genoemde doelvariabelen, zijn voor deze case de 
beschikbaarheid , de voorraden en de capaciteitsvraag in het DC relevant. In deze paragraaf wordt 
toegelicht hoe aan de doelvariabelen invulling moet warden gegeven voor deze case. 

• Beschikbaarheid 

In de afdeling "Fijnbrei" speelt voor de doelvariabele "beschikbaarheid" zowel de MPH 
(Minimale-Presentatiehoeveelheid) als de fill-rate een belangrijke rol. Om voor de 
beschikbaarheid zowel een kwantificering van de prestatie ten opzichte van de MPH als over 
de fill-rate te kunnen geven , wordt de voorraad van een artikel in een vestiging aan het eind 
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van de week vergeleken met twee niveau 's: de MPH en het niveau nul. Op basis hiervan wordt 
die meting ingedeeld naar een van de volgende drie categorieen : 

0 eindvoorraad < O; 

6 0 ::; eindvoorraad < MPH; 

e eindvoorraad ~ MPH. 

In totaal zijn er 13.020 metingen (= 62 vestigingen x 21 SKU's x 10 weken). Voor ieder van de 
3 categorieen wordt de prestatie gekwantificeerd door twee indicatoren : 

1. het aantal metingen dat in die categorie valt (uitgedrukt in procenten van het totaal) ; 

2. de gemiddelde voorraad van de metingen in die categorie, gerelateerd aan de 
bijbehorende MPH (in procenten) . 

Als fill-rate kan hier gehanteerd worden : 100% minus het percentage van de meting en dat in 
categorie O valt. (Deze wordt echter niet als zodanig expliciet berekend) . Tenslotte wordt er 
nog een 'overall' prestatie indicator berekend, die de gemiddelde voorraad van alle metingen 
relateert (in %) aan de MPH. 

• Voorraden 

Voor het volume dat in de vestigingen in beslag wordt genomen wordt het gemiddelde aantal 
stuks per artikel per vestiging berekend . Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de drie typen 
vestigingen Top- , City- en Local-store. Met behulp van deze prestatie indicator is het mogelijk 
om voorraadkosten te berekenen door de inkoopwaarde aan het aantal stuks te koppelen . 

• Capaciteitsvraag DC 

Voor de capaciteitsvraag in het DC is met name de totale capaciteitsvraag over een bepaalde 
periode een relevante prestatie indicator. Op basis hiervan kunnen besturings scenario's met 
elkaar vergeleken worden . Tevens is het, ten behoeve van de capaciteitsbeheersing in het DC, 
van belang in welke mate de capaciteit van week tot week fluctueert. 

De exacte specificaties van de prestatie indicatoren voor de voorraden en de capaciteitsvraag in 
het DC worden in bijlage K gegeven. Tevens zijn in deze bijlage de specificaties van de 
goederenstroom component opgenomen. 

Voor alle prestatie indicatoren geldt dat ze berekend worden op basis van de uitkomsten van de 
laatste 10 weken van de in totaal 14 gesimuleerde weken. Hierdoor wordt vertekening van de 
prestatie indicatoren door aanloopeffecten van de simulatie-runs voorkomen . 

VIII- 4 RESULTATEN 

Onderstaande resultaten en conclusies hebben alleen betrekking op het in tabel 2 en bijlage H 
gekarakteriseerde besturingssegment van de fijnbrei! 

De indexen bij de figuren 16 en 17 hebben de volgende betekenis: 

VE 

# keer 

t.o .v. MPH 

DC 

CD-? 

: Verpakkingseenheid 

: Het aantal keer, uitgedrukt in procenten, dat een meting in de betreffende 
categorie van de servicegraad valt. 

: Gemiddelde waarde van de voorraden in de betreffende categorie ten opzichte 
van de Minimale-Presentatiehoeveelheid . 

: Herbevoorrading vanuit DC voorraden. 

: Cross Docking met reviewperiode van ? weken. 
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FIGUUR 16 - 8-ARTIKELEN MET HERBEVOORRADING VANUIT DC VOORRADEN; DE IMPACT VAN WIJZIGING VAN DE 

VERPAKKINGSEENHEID 

-# keer; ve = 3 

l1Zli!::l # keer ; ve = 5 

-+-t.o.v. MPH ; ve = 1 
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FIGUUR 17 - 8-ARTIKELEN MET VERPAKKINGSEENHEID = 3; DE IMPACT VAN WIJZIGING VAN DE VOORRAADLOCATIE EN 

DE REVIEWPERIODE 

VRD >= MPH 

Cl!:SJ# keer; CD-1 -# keer ; CD-2 
,,u,,,,,,, # keer; CD-3 

-+-t.o.v. MPH ; DC 

-----1.o.v. MPH; CD-1 

--6--t .o .v. MPH; CD-2 ~~ 
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V 111- 4.1 IMPACT GOEDERENSTROOMBESTURING OP DE OOELVARIABELEN 

♦ VERPAKKINGSEENHEID 

Figuur 16 laat een lichte stijging van de voorraad in de vestiging zien, bij een vergroting van de 
verpakkingseenheid van 1 naar 5 stuks. Voor alle besturingssituaties ligt deze tussen de O en 
5%. Bij de C-artikelen is deze stijging over het algemeen sterker dan bij B-artikelen en bij 
Local-Stores sterker dan bij Top-Stores (zie figuren 35 en 36 in bijlage L) . Bij een 
verpakkingseenheid van 3 stuks, valt geen significante stijging van de voorraden te herkennen. 

De verklaring voor bovenstaande constateringen is te vinden in het verschil tussen het 
onderschrijdings- en het aanvulniveau en doordat er niet altijd naar boven wordt afgerond (zie 
afrondings-algoritme bijlage K) . Bij lage verkoopaantallen per artikel per vestiging per week is 
het onderschrijdingsniveau 6 (=MPH) en het aanvulniveau 8 (=1,25 x 6) . Aangezien er 
aangevuld wordt bij onderschrijding van het onderschrijdingsniveau , warden er altijd minimaal 
(8-(6-1 ))=3 stuks gevraagd voor herbevoorrading . (Door de opzet van de MPH , zie bijlage J, 
komt het zeer veel voor dat het onderschrijdingsniveau gelijk is aan de MPH). 

Bij grotere verkoopaantallen is het verschil tussen de twee niveau's grater en warden er, net als 
bij een grotere onderschrijding van het onderschrijdingsniveau, altijd meer dan 3 stuks 
gevraagd voor herbevoorradingen. Doordat het verschil tussen het aantal gevraagde stuks en 
het werkelijk herbevoorraadde aantal stuks bij grotere aantallen relatief kleiner is, resulteert dit 
niet in noemenswaardige verschillen in voorraadhoogte. Tevens wordt er zowel naar beneden 
als naar boven afgerond, waardoor de voorraad soms lager en soms hoger is dan bij een 
verpakkingseenheid van 1 stuk en de voorraadhoogte gemiddeld ongeveer gelijk blijft . 

Figuur 18 - Capaciteitsvraag versus Verpakkingseenheid 

Door de grotere verpakkingseenheid neemt de capaciteitsvraag aanvankelijk sterk af. De 
afname van de capaciteitsvraag wordt steeds minder bij een grotere verpakkingseenheid . Voor 
een halvering van de capaciteitsvraag , moet namelijk de verpakkingseenheid steeds 
verdubbeld warden . De capaciteitsvraag is naast het aantal stuks ook afhankelijk van het 
aantal vestigingen dat bevoorraad wordt en het aantal uitzetregels (zie bijlage N). (Zie figuur 
18). 

Bij een verpakkingseenheid van 3 stuks is dus een aanzienlijke reductie in de capaciteitsvraag 
te constateren bij vrijwel gelijkblijvende voorraadniveau 's. 

♦ VOORRAAD DC VERSUS CROSS DOCKING 

In de situatie van Cross Docking met een reviewperiode van 1 week is een zeer sterke daling 
van de capaciteitsvraag waar te nemen ten opzichte van de herbevoorrading vanuit voorraden 
in het DC (zie figuur 17). Bij een verpakkingseenheid van 3 stuks is dit een afname van ±900 
naar ±450 uur voor 8-artikelen en een afname van ±1000 naar ±350 uur voor C-artikelen . 
Daarbij blijven de voorraden in de vestigingen nagenoeg gelijk. Dit betekent dat de 
systeemvoorraad (voorraad vestigingen + DC) bij Cross Docking afneemt met de DC voorraad 
(:::: 4 weken verkoop) . Echter, er doet zich hierbij wel een verslechtering van de servicegraad 
voor, met name bij de 8-artikelen . 

Uit figuur 16 blijkt dat de capaciteitsvraag bij herbevoorrading vanuit DC voorraden 
voornamelijk bepaald wordt door het uitzet-proces en slechts in zeer beperkte mate door het 
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invak-proces. Oorzaak van deze sterke reductie in de capaciteitsvraag ligt dan ook in het 
verschil tussen de primaire processen "uitzetten" en "verdelen". Het eerstgenoemde proces is 
veel minder efficient dan het tweede. Wat opvalt is de grotere reductie in capaciteitsvraag voor 
C-artikelen ten opzichte van 8-artikelen . Verklaring hiervoor is dat de capaciteit benodigd voor 
het verdeelproces relatief sterker bepaald wordt door het aantal stuks dat herbevoorraad wordt 
dan de capaciteitsvraag bij het uitzet-proces (doordat de loopafstanden bij het uitzetten veel 
groter zijn dan bij het verdelen; zie bewerkingstijden in tabel 7) . 

B rk . ..d C D . r,· . t ) Tabel 7 - Bijdrage ewe mastiI, en oer apacIteIts- nver m mmu en 

CAPACITEITS-DRIVER UITZETTEN VERDELEN 

# Vestigingen 4,22 1,98 

# Opdrachtregels 0,27 0,07 

# Stuks 0,02 0,04 

R-square9 0,92 0,90 

Doordat de levertijd bij Cross Docking 1 week bedraagt, resulteert een sterke onderschrijding 
van het onderschrijdingsniveau (door fluctuatie in de vraag) in een nog sterkere onderschrijding 
in de volgende week. Bij herbevoorrading vanuit DC voorraden wordt deze sterke 
onderschrijding nog voor het eind van de volgende week gecompenseerd, doordat de levertijd 
vanuit het DC ongeveer 2 dagen is. (In figuur 19 is dit grafisch weergegeven) . Hierdoor is de 
servicegraad bij Cross Docking slechter dan bij herbevoorrading vanuit DC voorraden . 

Figuur 19 - Verslechtering Servicegraad Cross Docking versus DC 

♦ REVIEWPERIODE 

Bij het vergroten van de reviewperiode (in de situatie van Cross Docking) is een daling van de 
capaciteitsvraag te constateren. Doordat er minder vaak wordt herbevoorraad daalt het aantal 
keer dat de vestigingen worden herbevoorraad en dus tevens het aantal uitzetregels. 

Met name bij de 8-artikelen is een kleine verbetering van de servicegraad geregistreerd bij een 
grotere reviewperiode . Doordat bij een grotere reviewperiode er na aanvulling zeer veel 
voorraad aanwezig is, is de kans dat tijdens de eerste periode een buiten-voorraad-situatie 

9 R2 = Coefficient of Determination : dat deel van de variantie van de populatie dat door de berekende regressie curve kan worden 
verklaard . 
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voorkomt zeer klein . lndien dit voorkomt is het aantal stuks dat tekort is wel iets grater dan bij 
een kleinere reviewperiode . 

In de volgende paragraaf warden enkele kostenberekeningen gemaakt van bovengenoemde 
resultaten , waarbij tevens nag een laatste besturingsvariant (prepack versus bulk) aan de orde 
komt. 

V 111- 4.2 TRADE-OFF CAPACITEITS- EN VOORRAADKOSTEN; WIJZIGING 

REVIEWPERIODE 

Er is reeds geconstateerd dat Cross Docking qua capaciteitsvraag (en dus capaciteitskosten) een 
voordeel biedt ten opzichte van herbevoorrading vanuit voorraden in het DC. Hierbij blijven (bij 
een reviewperiode van 1 week) de gemiddelde voorraden in de vestigingen gelijk, terwijl bij Cross 
Docking de voorraad in het DC (:::: 4 weken verkoop) geheel verdwijnt . Wei treedt er een kleine 
verslechtering van de servicegraad op. lndien bij Cross Docking de reviewperiode wordt vergroot 
is een stijging van de voorraad en een daling in de capaciteitsvraag te constateren. Om een 
betere vergelijking tussen een aantal scenario's mogelijk te maken, warden voor deze scenario's 
de capaciteits- en voorraadkosten berekend. Deze scenario's zijn herbevoorrading vanuit DC 
voorraden en Cross Docking met een reviewperiode van respectievelijk 1, 2 en 3 weken, zowel 
voor 8- als voor C-artikelen en zowel voor prepack- als voor bulk-leveringen (zie § IV-2.1 ). 

Bij bulk levering worden de artikelen op het DC over de vestigingen verdeeld. Voor de 
capaciteitskosten kan hierbij gebruik warden gemaakt van de benodigde mensuren zoals die in de 
simulaties zijn berekend. Bij Cross Docking met prepack leveringen wordt er per reviewperiode per 
leverancier 62 vestiging-voorverpakte 'deelzendingen' afgeleverd op het DC. Het werkelijke 
verdeelproces is dan reeds door de leverancier uitgevoerd en behoeven de 62 'deelzendingen' 
slechts in de rolcontainer voor de betreffende zending te warden geplaatst, wat (maximaal) 5 
minuten per 'deelzending' duurt. Voor de kosten van de capaciteit wordt uitgegaan van f25,= per 
uur. Eveneens wordt uitgegaan van een hoge mate van flexibiliteit door veel parttimers, 
oproepkrachten en een 4-daagse werkweek voor vaste medewerkers. 

De hoogte van de (totale) voorraden kunnen warden berekend op basis van het (door de 
simulaties) bekende gemiddeld aantal stuks voorraad per artikel per vestiging per type vestiging 
(zie bijlage L). Voor het ge'investeerd vermogen in voorraden wordt uitgegaan van een 
gemiddelde inkoopprijs van f2,= per stuk. Voor de kosten van het (in voorraden) ge'investeerde 
vermogen wordt uitgegaan van een rendement van 10% bij alternatieve aanwending' 0

• 

In onderstaande tabellen is een overzicht van de voorraad- en capaciteitskosten per situatie 
weergegeven . Hierbij is geen rekening gehouden met (onder andere) transport, ruimtebeslag 
(zowel in DC als in vestiging) , handling in de vestiging en inkomstenderving door buiten-voorraad
situaties. Ondanks dat er in de simulatie cijfers over de buiten-voorraad-situaties bekend zijn , 
wordt geen omzetderving berekend, aangezien het effect van substituten onbekend is. De 
berekeningen bij deze tabel zijn opgenomen in bijlage M. 

10 Aangezien V&D de policy heeft , ontvangen goederen zo snel mogelijk te belalen, zou ook gerekend kunnen worden met 
interestkosten voor de financiering van het in voorraden ge'fnvesteerde kapitaal. Hierbij is het weer afhankelijk van de bron van de 
financiering , met welk interestpercentage moet worden gerekend. (Dit hele vraagstuk word! verder buiten beschouwing gelaten.) 
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voorkomt zeer klein . lndien dit voorkomt is het aantal stuks dat tekort is wel iets grater dan bij 
een kleinere reviewperiode. 

In de volgende paragraaf warden enkele kostenberekeningen gemaakt van bovengenoemde 
resultaten, waarbij tevens nog een laatste besturingsvariant (prepack versus bulk) aan de orde 
komt. 

VI 11-4.2 TRADE-OFF CAPACITEITS- EN V00RRAADK0STEN; WIJZIGING 

REVIEWPERIODE 

Er is reeds geconstateerd dat Cross Docking qua capaciteitsvraag (en dus capaciteitskosten) een 
voordeel biedt ten opzichte van herbevoorrading vanuit voorraden in het DC. Hierbij blijven (bij een 
reviewperiode van 1 week) de gemiddelde voorraden in de vestigingen gelijk, terwijl bij Cross 
Docking de voorraad in het DC ("' 4 weken verkoop) geheel verdwijnt. Wei treedt er een kleine 
verslechtering van de servicegraad op. lndien bij Cross Docking de reviewperiode wordt vergroot is 
een stijging van de voorraad en een daling in de capaciteitsvraag te constateren. Om een betere 
vergelijking tussen een aantal scenario's mogelijk te maken, warden voor deze scenario's de 
capaciteits- en voorraadkosten berekend . Deze scenario's zijn herbevoorrading vanuit DC 
voorraden en Cross Docking met een reviewperiode van respectievelijk 1, 2 en 3 weken, zowel 
voor B- als voor C-artikelen en zowel voor prepack- als voor bulk-leveringen (zie § IV-2.1 ). 

Bij bulk levering warden de artikelen op het DC over de vestigingen verdeeld. Voor de 
capaciteitskosten kan hierbij gebruik warden gemaakt van de benodigde mensuren zoals die in de 
simulaties zijn berekend. Bij Cross Docking met prepack leveringen wordt er per reviewperiode per 
leverancier 62 vestiging-voorverpakte 'deelzendingen' afgeleverd op het DC. Het werkelijke 
verdeelproces is dan reeds door de leverancier uitgevoerd en behoeven de 62 'deelzendingen' 
slechts in de rolcontainer voor de betreffende zending te warden geplaatst, wat (maximaal) 5 
minuten per 'deelzending' duurt. Voor de kosten van de capaciteit wordt uitgegaan van f25,= per 
uur. Eveneens wordt uitgegaan van een hoge mate van flexibiliteit door veel parttimers, 
oproepkrachten en een 4-daagse werkweek voor vaste medewerkers. 

De hoogte van de (totale) voorraden kunnen warden berekend op basis van het (door de 
simulaties) bekende gemiddeld aantal stuks voorraad per artikel per vestiging per type vestiging 
(zie bijlage L). Voor het ge'investeerd vermogen in voorraden wordt uitgegaan van een gemiddelde 
inkoopprijs van f2,= per stuk. Voor de kosten van het (in voorraden) ge'investeerde vermogen 
wordt uitgegaan van een rendement van 10% bij alternatieve aanwending 10

. 

In onderstaande tabellen is een overzicht van de voorraad- en capaciteitskosten per situatie 
weergegeven. Hierbij is geen rekening gehouden met (onder andere) transport, ruimtebeslag 
(zowel in DC als in vestiging), handling in de vestiging en inkomstenderving door buiten-voorraad
situaties. Ondanks dater in de simulatie cijfers over de buiten-voorraad-situaties bekend zijn, wordt 
geen omzetderving berekend, aangezien het effect van substituten onbekend is. De berekeningen 
bij deze tabel zijn opgenomen in bijlage M. 

10 Aangezien V&D de policy heeft , ontvangen goederen zo snel mogelijk te betalen , zou ook gerekend kunnen warden met 
interestkosten voor de financiering van het in voorraden ge"investeerde kapitaal . Hierbij is het weer afhankelijk van de bran 
van de financiering, met welk interestpercentage moet warden gerekend. (Oil hele vraagstuk word! verder buiten 
beschouwing gelaten.) 
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Tabel 8 - Trade-Off Voorraad- en Capaciteitskosten {per jaar) ; Cross Docking met Bulk Verdeling 

B-ARTIKEL (400 stuks in assortiment) C-ARTIKEL (1000 stuks in assort.) 

DC CD-1 CD-2 CD-3 DC CD-1 CD-2 CD-3 

VOORRAAD t.o.v. CD-1 J39.000 JO J16.040 J34.080 J22.500 JO J8.970 J22.420 

CAPACITEIT J112.500 J55.000 J50.000 J41 .666 J125.00 J46.250 J40.000 J35.400 
0 

TOTAAL J 151 .500 J55.000 J66.040 J75.726 J147.50 J46.250 J48.970 J57.820 
0 

Stuks buiten vrd per jaar 7.000 73.000 50.000 32.000 350 7.000 8.000 3.000 
# leveranc1ers=3; verpakk1ngseenhe1d=3; DC=herbevoorrad1ng vanu1t DC voorraden; CD-?=Cross Docking met 
reviewperiode ? weken 

Tabel 9 - Trade-Off Voorraad- en Capaciteitskosten (per jaar) ; Cross Docking met Prepack Verdeling 

8-ARTIKEL C-ARTIKEL 

DC CD-1 CD-2 CD-3 DC CD-1 CD-2 CD-3 

VOORRAAD t.o.v. CD-1 J39.000 JO J16.040 J34.080 J22 .500 JO J8.970 J22.420 

CAPACITEIT J112.500 J19.375 J9.690 J6.460 J125.000 J19.375 J9.690 J6.460 

TOTAAL J151 .500 J19.375 J25.730 J40.540 J147.500 J19.375 J18.660 J28.880 

Stuks buiten vrd. p. jaar 7.000 73.000 50.000 32.000 350 7.000 8.000 3.000 
# leveranc1ers=3; DC=herbevoorrading vanu1t DC voorraden ; CD-?=Cross Docking met rev1ewpenode? weken 

De kosten die leveranciers maken zijn in de situatie van bulk leveringen bij herbevoorrading vanuit 

DC voorraden (DC) ongeveer gelijk bij Cross Docking met een reviewperiode van 2 weken (CD-2) . 

Bij herbevoorrading vanuit DC voorraden , wordt het DC eveneens 1 keer per 2 weken gereviewed . 

Bij CD-1 en CD-3 zullen de kosten bij de leverancier hoger respectievelijk lager zijn . Bij prepack 

leveringen kan weinig gezegd warden over de kosten van de leverancier. Uit de berekening kan wel 

worden afgeleid (zowel voor bulk als prepack leveringen) hoeveel de kostenstijging (die wordt 

doorbelast) bij de leverancier mag zijn om voor een bepaalde besturing te kiezen . Hierbij dienen 

evenwel berekeningen/inschattingen van buiten beschouwing gelaten kosten betrokken te worden. 

Opvallend is de sterke verslechtering van de servicegraad in absoluut aantal stuks buiten-voorraad 

per jaar. (In het slechtste geval is de servicegraad nog altijd ±98,5%). Dit geldt met name voor de 

B-artikelen. Het is sterk afhankelijk van het commerciele beleid , en de substitueerbaarheid en 

contributie marge van de artikelen afhankelijk in welke mate deze verslechtering acceptabel is. 

Deze verslechtering zou voorkomen kunnen worden door in de vestigingen een dekking voor de 

fluctuatie in de vraag (veiligheidsvoorraad) neer te leggen . Hierdoor nemen wel de voorraadkosten 

toe. 

Naast bovenstaand resultaat, dat gebaseerd is op de kosten van voorraden , kan aan de voorraden 

eveneens het volume worden gekoppeld. Waar nu een stijging van de voorraadkosten is te zien , is 

dan een vergroting van het voorraadvolume waarneembaar. Zoals reeds enige malen aan de orde 

is geweest, speelt het voorraadvolume een beperkende factor en dient dus, evenals de 

voorraadkosten , afgewogen te worden tegen (ender andere) de capaciteitsvraag. 

SAMENVATTING 

De analyse van de impact van wijzigingen in de besturing op de capaciteitsvraag in het DC en op 

de beschikbaarheid en voorraden , wordt in deze case uitgevoerd op 14 weken verkopen van B

artikelen en C-artikelen van de afdeling "Fijnbrei ". De wijzigingen van de besturing betreffen de 
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verpakkingseenheid, Cross Docking versus herbevoorrading vanuit DC voorraden en het vergroten 
van de reviewperiode. Bij de indicator voor de beschikbaarheid wordt zowel de fill -rate alsook de 
prestatie ten opzichte van de minimale-presentatiehoeveelheid gemeten. 

Hieronder is de impact van wijzigingen in de goederenstroombesturing, die uit de analyse volgt, 
puntsgewijs samengevat. 

Cross Docking resulteert in een grote capaciteitsbesparing ten opzichte van herbevoorrading vanuit 
DC voorraden , maar kan tot toename van de activiteiten van de leverancier leiden. Tevens treedt er 
verslechtering van de servicegraad op. 

Vergroting van de verpakkingseenheid van 1 naar 3 stuks levert aanzienlijke 
capaciteitsbesparingen op, zonder dat er zich noemenswaardige neveneffecten voordoen . Een 
vergroting naar 5 stuks resulteert bij artikelen met lage verkoopaantallen per vestiging per week in 
een lichte stijging van de voorraad. 

Vergroting van de reviewperiode leidt tot verlaging van de capaciteitsvraag in het DC en een betere 
servicegraad , maar tot een verhoging van de integrale voorraden. 
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H O O F D S T U K I X 

INTRODUCTIE 

Op basis van de gedetailleerde kwantitatieve resultaten van de twee bestudeerde cases, warden in 
dit hoofdstuk deze resultaten gegeneraliseerd. Hierbij wordt op een kwalitatieve wijze (algemeen 
geldende) relaties gelegd tussen de PPM-karakteristieken (logistieke families) en de aspecten van 
de distributiebesturing. Per aspect van de besturing wordt aangegeven welke orde van grootte van 
de PPM-karakteristieken leiden tot een bepaalde keuze van deze aspecten. Hiermee wordt tevens 
een ontwerp voor een besturing-beslismodel ontwikkeld. In eerste instantie wordt ingegaan op de 
keuze tussen push- en pull-besturing. Vervolgens wordt in de volgende twee paragrafen ingegaan 
op de keuze tussen Cross Docking versus herbevoorrading vanuit DC voorraden en de instelling 
van de besturingsparameters voor respectievelijk push- en pull-besturing. 

De genummerde pijlen hebben betrekking op de aanbevelingen die in hel laatste hoofdstuk warden gegeven' 

IX 1 RELATIES BESTURING EN LOGISTIEKE FAMILIES 

IX- 1.1 BESTURINGSTECHNIEKEN: PUSH VERSUS PULL 

Aangezien het distributiesysteem uit twee echelons bestaat, het DC en de vestigingen, wordt 
onderscheid gemaakt tussen aanvulling van het systeem en allocatie. Aanvulling van het systeem 
betreft het plaatsen van orders bij de leverancier om voorraden in het DC of in de vestigingen (via 
het DC) aan te vullen . Allocatie betreft de verdeling van voorraden over de vestigingen. In deze 
paragraaf wordt alleen ingegaan op de aanvulling . Allocatie wordt in de volgende paragrafen 
behandeld. 

In § V-1 .1 wordt een tweedeling in besturingstechnieken gemaakt naar pull-besturing (demand
driven distribution-planning) en push-besturing (supply-driven distribution-planning) [5). Het 
essentieel verschil is dat bij pull-besturing de vraag of een voorspelling van de vraag door de klant 
(consument) de directe trigger is voor het genereren van een aanvulopdracht. Voor push-besturing 
bestaat deze directe link niet. De keuze voor een van beide typen wordt voornamelijk bepaald door 
de flexibiliteit van de aanvoer (supply) van het systeem (V&D: DC + vestigingen) . Deze flexibiliteit 
betekent in de praktijk de mate (snelheid) waarin de aanvoer kan reageren op de vraag in het 
systeem. Deze flexibiliteit wordt voornamelijk bepaald door de levertijd (vanaf leverancier naar het 
DC en/of vestigingen) ten opzichte van de verkoopperiode. 

Bij een relatief korte verkoopperiode is het (meestal) niet mogelijk om de (systeem)voorraden op tijd 
aan te vullen door middel van het plaatsen van orders (bij de leverancier) op basis van 
gerealiseerde verkopen. In dat geval moet het systeem aangevuld warden op basis van 
verkoopverwachtingen (c;tverkoopvoorspelling) middels push-besturing. Aktie-verkopen zijn hiervan 
een goed voorbeeld, waarbij de zeer korte verkoopperiode meestal 1 a 2 weken bedraagt. Bij een 
relatief lange verkoopperiode is het mogelijk om voorraden op tijd aan te vullen door orders bij de 
leverancier te plaatsen op basis van gerealiseerde verkopen: pull-besturing. 

Het bovenstaande is in tabel 10 weergegeven. 
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Tabel 10 - Toepassing Push- I Pu/1-besturing 

VERKOOPPERIODE 

LEVERTIJD 
AKTIE SEIZOEN CONTINU 

(1-2 weken) (1-3 maanden) 

KORT (1-2 weken) PUSH PUSH/PULL (VB.1) PULL 

MIDDEL (1 -3 maanden) PUSH PUSH/PULL (VB.2) PULL 

LANG (>3 maanden) PUSH PUSH PULL 

In de twee situaties bij seizoensverkopen, waar zowel push- als pull-besturing staat vermeld , zijn 
nag een aantal andere factoren van belang . Om deze te bespreken wordt een tweetal concrete 
voorbeelden aangehaald. lndien de seriegrootte groat is ten opzichte van de verkoopaantallen 
gedurende de levertijd , is het onontkoombaar om goederen in te kopen op basis van 
verkoopverwachtingen. Dit doet zich voornamelijk voor bij de fashion-artikelen uit verre en/of 
'goedkope-arbeid' landen , waardoor grate series de (transport)kosten en/of de prijs per produkt 
aantrekkelijk maken . 

♦ VOORBEELD 1 

In de situatie waarbij zich een zeer sterke seizoenspiek in de vraag/verkopen voordoet, kan een 
combinatie van push- en pull-besturing toegepast warden. Doordat de piek in de vraag (in korte 
tijd) zeer groat is en vaak onbekend is (of en) wanneer precies de seizoenspiek ontstaat, is het 
noodzakelijk dat een gedeelte van de artikelen vooraf (push-bestuurd) ingekocht warden . 
(Vanuit het DC kunnen de artikelen dan snel (binnen 2 dagen) naar de vestigingen warden 
gedistribueerd). Om gedurende de verkoopperiode de systeemvoorraad op peil te houden , 
wordt de voorraad in het DC met een (r,s,S) pull-besturing bewaakt. Voorbeelden van dit soort 
artikelen zijn zonnebrand in het voorjaar/zomer en 'design-panty's' rand de feestdagen (vanaf 
half november tot eind december). 

♦ VOORBEELD 2 

Bij mode-artikelen, voornamelijk textiel , geldt een overeenkomstige redenering als bij het eerste 
voorbeeld . Hier speelt echter de langere levertijd en de, voor textiel meestal daarmee gepaard 
gaande, seriegrootte een belangrijke rol. Bij langere levertijden van ±3 maanden en series ter 
grootte van de verkopen van het gehele seizoen, warden alle goederen geheel vooraf ingekocht. 
lndien de levertijd korter en/of de seriegrootte kleiner is, kan met een combinatie van push- en 
pull-besturing gewerkt warden. 

Er geldt dus in het algemeen dat indien de levertijd (aanzienl ijk) korter is dan de verkoopperiode en 
de (economische-)seriegrootte (aanzienlijk) kleiner is dan de verkopen gedurende de 
verkoopperiode, dat voor de aanvulling van het systeem altijd pull-besturing moet warden 
toegepast. In alle andere gevallen moet push-besturing warden toegepast. 

IX- 1.2 PUSH-BESTURING 

De cijfers met betrekking tot de instelling van besturingsparameters die in dit hoofdstuk warden 
genoemd geven de ordegrootte van die instelling weer. Het belangrijkste is dat er een duidelijk 
verschil is tussen bijvoorbeeld een initieel-verdeelpercentage van 50% en 80%. Of dat nu precies 
50% en 80% is of 56% respectievelijk 74%, is minder relevant' 

Als tweede aspect voor het onderscheid van besturingssituaties is in § V-1 .1 de inrichting van de 
goederenstroom genoemd, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen Cross Docking en 
herbevoorrading vanuit DC voorraden . 

♦ CROSS DOCKING 
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Cross Docking komt overeen met een initieel-verdeelpercentage van 100%, waarbij (dus) alle 
goederen direct naar de vestigingen worden gedistribueerd . Cross Docking kan toegepast 
worden op artikelen waarvoor de consument relatief 'ongevoelig ' is voor buiten-voorraad
situaties en die beter 'houdbaar' zijn en die een klein volume hebben. Met de 'gevoeligheid' voor 
buiten-voorraad-situaties wordt geduid op de mate waarin buiten-voorraad-situaties resulteren in 
een verslechtering van het imago van V&D bij de consument. 'Houdbaarheid' betreft de mate 
waarin een produkt nog verkoopbaar is na (bijvoorbeeld) een aktie. (Zie onderstaand 
voorbeeld). 

Voorbeeld - Gevoe/igheid Buiten-Voorraad-Situaties en Houdbaarheid 
lndien de artikelen bij een aktie , van bijvoorbeeld zeepjes, warden aangeboden van /2,98 voor f 1,89 zal het imago 
van V&D bij consument bij buiten-voorraad-situaties minder schade oplopen, dan bij een aktie waar reiskoffers warden 
aangeboden van /100,= voor /69,95. Oorzaak hiervan is het absolute prijsvoordeel dat voor de consument val! le 
behalen. Het zal ook eenvoudiger zijn om restvoorraden van zeepjes voor de normale prijs van /2,98 te verkopen na 
de aktieweek, dan restvoorraden van reiskoffers voor de normale prijs van /100,=. Met dit laatste voorbeeld 
betreffende de restvoorraden word! geduid op de houdbaarheid (in economische zin). 

♦ HERBEVOORRADING VANUIT DC VOORRADEN 

◊ lnitieel-verdeelpercentage (a) 

De hoogte van het initieel-verdeelpercentage wordt bepaald door de /engte van de 
verkoopperiode en de verdeling van de verkoopaantallen over de dagen van de verkoopperiode. 

Het initieel-verdeelpercentage kan lager worden ingesteld, naarmate de verkopen aan het begin 
van een aktie lager zijn en naarmate de verkoopperiode langer is. In de eerste case, betreffende 
de aktie met reiskoffers gedurende 1 week en veel vraag aan het begin van de week, is een 
optimaal initieel-verdeelpercentage van ±80% vastgesteld . lndien de verkopen aan het begin 
lager zouden zijn geweest, had kunnen worden volstaan met een initieel-verdeelpercentage van 
±70%, zonder dater teveel tekorten zouden optreden. 

Voor een aktie met een looptijd van 2 weken, ligt het optimum (waarschijnlijk) richting de 50 a 
60%, omdat de verkopen veel meer verspreid worden. lndien dan een hoger initieel
verdeelpercentage wordt ingesteld, kan minder goed gereageerd warden op onbalans. 

Tevens leidt een grater volume in het algemeen tot een lager initieel-verdeelpercentage, omdat 
dan het ruimtebeslag van voorraden in vestigingen wordt beperkt. Het volume (en daarmee het 
ruimte beslag van voorraden in vestigingen) kan echter ondergeschikt zijn aan de doelvariabelen 
capaciteitsvraag in het DC en beschikbaarheid voor de consument. 

Een derde factor die de hoogte van het initieel-verdeelpercentage bepaalt, is de 
verkoopaantallen. Over de hoogte van het initieel-verdeelpercentage bij zeer lage 
verkoopaantallen (bijvoorbeeld een aktie met zonnebanken of TV's) kan op basis van de huidige 
resultaten geen uitspraak worden gedaan. 

◊ Aanvulniveau 

Het aanvulniveau (van de vestiging) in bij allocatie van push-bestuurde ingekochte goederen , is 
afhankelijk van het toegepaste initieel-verdeelpercentage. Bij een initieel-verdeelpercentage van 
70 a 80% van de totale ingekochte artikelen, is in de eerste case geconcludeerd dat het 
aanvulniveau op 0,5 keer de initiele beginvoorraad (zie formule in § Vll-2.1) ingesteld moet 
worden . Bij een lager initieel-verdeelpercentage (50 a 60%) dient de vermenigvuldigingsfactor 
voor het aanvulniveau hoger ingesteld te warden (zeg ±0,8) , omdat het absolute aanvulniveau al 
erg laag ligt door het lage initieel-verdeelpercentage. Hiermee wordt verslechtering van de 
servicegraad voorkomen . (Voor beide gevallen is de vermenigvuldigingsfactor voor het 
aanvulniveau dus ongeveer 0,4 (=0,5x80%=0,8x50%)) . 

0 Onderschrijdingsniveau 

Het onderschrijdingsniveau is een afgeleide van het aanvulniveau . Hiervoor geldt: 
onderschrijdingsniveau = ±0,6 x aanvulniveau. 
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◊ Reviewperiode 

De reviewperiode in de pull-bestuurde naar de vestigingen allocatie (bij een push-bestuurde 
aanvulling van het systeem) bedraagt een of enkele dagen, afhankelijk van de verkoopperiode. 
Bij een langere verkoopperiode kan (hoeft niet!) de reviewperiode grater zijn dan bij een kortere 
verkoopperiode van (bijvoorbeeld) 1 week. In dat laatste geval is een reviewperiode van 1 dag 
vereist om goed in te kunnen spelen op de onbalans en een excessieve capaciteitsvraag in het 
DC te voorkomen. 

IX- 1.3 PULL-BESTURING 

Als eerste wordt hier ingegaan op de inrichting van de goederenstroom en vervolgens op de 
bes tu ringsparameters. 

♦ CROSS DOCKING VERSUS HERBEVOORRADING VANUIT DC (INRICHTING GOEDERENSTROOM) 

In § Vlll-4 .2 van case 2, betreffende de fijnbrei , is een trade-off van capaciteits- en 
voorraadkosten gemaakt. Omdat er nog onvoldoende inzicht is in onder andere substitutie
effecten, de doorbelasting van capaciteitskosten van leveranciers en kosten van opslag locaties, 
kan nog geen eenduidige uitspraak over het al dan aanhouden van voorraden gedaan worden. 

♦ REVIEWPERIODE 

De lengte van de reviewperiode wordt bepaald door de waardedichtheid, het volume, de 
verkoopaantallen en de vaste capaciteitsvraag per orderregel. Een langere reviewperiode is 
gerechtvaardigd naarmate de waardedichtheid lager is, het volume kleiner is en 
verkoopaantallen lager zijn. In § Vlll-4.2 is hiervoor een onderbouwing gegeven in de vorm van 
een trade-off tussen voorraad(kosten) en capaciteit(kosten) . 

♦ ONDERSCHRIJDINGSNIVEAU 

De instelling van het onderschrijdingsniveau wordt berekend door het informatiesysteem en is 
opgebouwd uit de dekking van de doorlooptijd plus een Minimale-Presentatiehoeveelheid. In de 
berekening van het onderschrijdingsniveau ontbreekt een component voor de variantie van de 
vraag. lndien er wel rekening met de variantie van de vraag wordt gehouden is er een 
verbetering van de servicegraad te verwachten , wat gezien de resultaten bij de trade-off in § Vll-
4.2 kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. 

♦ AANVULNIVEAU 

In het informatiesysteem wordt het aanvulniveau berekend als 1,25 keer het 
onderschrijdingsniveau. Achtergrond van deze factor van 1,25 is de EOQ (Economic-Order
Quantity), oftwel optimale bestelhoeveelheid. Het effect van het constant houden van deze 
factor, is dat bij hogere verkoopaantallen er vaker wordt herbevoorraad en dus de 
capaciteitskosten stijgen ten opzichte van lagere verkoopaantallen. Het is slechts mogelijk deze 
factor wiskundig te onderbouwen, ind ien daarbij vele aannamen worden gemaakt. Zeker voor 
het zeer uiteenlopende produktassortiment van V&D is dat bijna ondoenlijk. In bijlage P wordt 
een ruwe berekening gegeven die de effecten van deze factor weergeven. 



4 8 

HOOFDSTUK X 
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INTRODUCTIE 

De conclusies in dit hoofdstuk hebben betrekking op de opzet van het onderzoek en op de twee 
logistieke families die middels simulatie zijn geanalyseerd. De aanbevelingen zijn gesplitst in 
aanbevelingen die direct volgen uit de simulaties van de twee case-studies en algemene 
aanbevelingen die uit het afstudeeronderzoek volgen . De onderzoeks-verwante aanbevelingen 
sluiten aan op de generalisatie die in hoofdstuk IX is gemaakt. 

X - 1 CONCLUSIES 

Betreffende de opzet van het onderzoek kunnen de volgende conclusies warden 
getrokken: 

1. Voor het bepalen van de optimale besturing van het zeer diverse assortiment 
van V&D is segmentering naar logistieke families op basis van produkt-, 
proces- en marktkarakteristieken essentieel. Voor verschillende logistieke 
families moet een specifieke besturing warden toegepast. 

2. Het analyseren van de wijzigingen in de distributiebesturing middels simulatie 
levert zeer nauwkeurig en gedetailleerd inzicht in de impact van deze 
wijzigingen op, waarmee voor verschillende logistieke families de specifieke 
optimale besturing kan warden bepaald . 

Uit de analyses van de goederenstroombesturing kunnen de volgende conclusies 
warden getrokken: 

1. Pull-besturing voor de aanvulling van het systeem moet toegepast warden 
indien de levertijd en de economische-bestelhoeveelheid aanzienlijk kleiner zijn 
dan de lengte van de verkoopperiode respectievelijk de verkopen gedurende 
de verkoopperiode. In de overige situaties moet push-besturing warden 
toegepast. 

2. Voor de aktie-verkopen kan een betere prestatie qua beschikbaarheid van 
goederen voor de consument, qua capaciteitsvraag in het DC en qua 
ruimtebeslag van de goederen in de vestigingen warden gerealiseerd door 
betere instelling van de besturingsparameters. Deze instelling van de 
besturingsparameters moet warden gebaseerd op de lengte van de 
verkoopperiode, de verkoopaantallen gedurende de verkoopperiode, de 
verdeling van de verkoopaantallen over de dagen van de verkoopperiode en 
het volume, de houdbaarheid en de 'consument gevoeligheid' van de 
goederen. 

3. Bij de besturing van 'reguliere' verkopen is een sterke reductie in de 
capaciteitsvraag in het DC is te realiseren door het toepassen van Cross 
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Docking in plaats van herbevoorrading vanuit DC voorraden. Nader onderzoek 
op dit gebied is nodig om de effecten van substituut produkten, de 
doorbelasting van kosten van de leverancier en het hanteren van 
veiligheidsvoorraden op de servicegraad en op voorraden te analyseren . 

X- 2 AANBEVELINGEN 

X- 2.1 VOORTZETTING DISTRIBUTIE-BESTURING-PROJECT 

♦ ONTWERP 8ESTURING-8ESLISM0DEL 

In hoofdstuk IX is op basis van de gedetailleerde kwantitatieve kennis van de twee bestudeerde 
cases een generalisatie slag gemaakt. Hierbij is op een kwalitatieve wijze een aantal (algemeen 
geldende) relaties gelegd tussen de PPM-karakteristieken en de besturingssituaties. Op basis 
van resultaten van verder onderzoek dient het raamwerk voor een besturing-beslismodel verder 
ontwikkeld te warden tot een voor de merchandisers hanteerbaar besturing-beslismodel. Dit 
besturing-beslismodel moet op basis van (exacte specificaties van) PPM-karakteristieken 
aangeven welke distributiebesturing moet warden toegepast met exacte specificaties (van de 
bandbreedte) van parameterinstellingen. 

♦ NADER ONDERZ0EK 

In de generalisatie is op kwalitatieve wijze aangegeven welke besturing wanneer (voor welke 
PPM-karakteristieken/logistieke families) moet warden toegepast. Voor een gedeelte is dit reeds 
gekwantificeerd op basis van de in hoofdstuk VII en VIII geanalyseerde case-studies. Om 
uiteindelijk een besturing-beslismodel te ontwikkelen , moeten de nu nag kwalitatief beschreven 
onderzoeksgebieden eveneens warden gekwantificeerd. Deze onderzoeksgebieden betreffen 
segmenten van het artikelbestand en besturingssituaties die in dit afstudeerproject nag niet 
onderzocht zijn . In § IX-1 van de generalisatie zijn deze onderzoeksgebieden met de 
genummerde pijlen aangegeven. 

Het eerste onderzoeksgebied betreft de besturing van een (aantal) logistieke families, met PPM
karakteristieken die tussen de logistieke families van de twee case-studies in liggen. Het betreft 
hier situaties, waarbij een combinatie van push- en pull-besturing voor de aanvulling van het 
systeem kan warden toegepast. Onderzoek kan zich hierbij richten op de hoeveelheid van de 
eerste push-bestuurde aankopen en de instelling van de besturingsparameters voor het initieren 
van aanvulopdrachten op basis van gerealiseerde verkopen. Voorbeelden voor case-studies 
betreffen de 'design-panty 's' rand de feestdagen , zonnebrand in het voorjaar/zomer en mode
artikelen zoals (voornamelijk) textiel. 

Een heel andere optimale besturing dan bij de aktie reiskoffers wordt verwacht bij akties met 
artikelen waarvoor de consument relatief 'ongevoelig ' is, die beter houdbaar zijn en een klein 
volume hebben. Hiervoor wordt aanbevolen om geen voorraden achter te houden op het DC. In 
eerste instantie dient onderzocht te warden of toepassing van deze besturing inderdaad wel juist 
is . Daarna(ast) moeten de PPM-karakteristieken , zoals het volume, waarde en 
verkoopaantallen , warden gespecificeerd waarvoor deze besturing nog juist wel en/of juist niet 
meer toepasbaar is. Bruikbare case-studies hiervoor zijn akties van cassettebanden, 
voorbespeelde videobanden ("Da's lachen", met onder andere Tommy Cooper) , goedkope 
parfumerie-artikelen (lipstick) , etcetera. 

In de generalisatie is, op basis van de resultaten van de case betreffende de aktie met 
reiskoffers , expliciet een aantal waarden voor de instelling van het initieel-verdeelpercentage 
vermeld. Verificatie voor de instelling van het initieel-verdeelpercentage voor een andere 
verdeling van de verkopen over de dagen van de verkoopperiode en bij een langere 
verkoopperiode moet warden geverifieerd . De instelling van dit percentage bij (zeer) lage 
verkoopaantallen moet nog geheel onderzocht warden . Voor de eerste twee aandachtspunten 



CONC L U S I E S & A A NB E V E L I N GE N 5 0 

dient een aantal case studies gezocht te warden. Voor de lage verkoopaantallen komen TV's, 
zonnebanken en duurdere sieraden in aanmerking . 

De instelling van de parameters waar bij deze pijl op geduid wordt, het aanvulniveau en de 
reviewperiode, is afhankelijk van het gekozen initieel-verdeelpercentage respectievelijk de 
lengte van de verkoopperiode. Bij het vorige aandachtsgebied is reeds aangegeven dat het 
initieel-verdeelpercentage oak afhangt van onder andere de lengte van de verkoopperiode. Het 
effect van deze parameters kan dan oak bij het vorige aandachtsgebied onderzocht warden . 

Bij de trade-off die in § Vlll-4.2 is gemaakt, moeten de bijbehorende kosten van leveranciers, 
opslag, alsmede de effecten van substituut produkten en de invoering van veiligheidsvoorraden 
warden berekend. Op basis hiervan kan een beslissing omtrent de toe te passen besturing 
warden genomen. Voor andere logistieke families, met verschillen in waardedichtheid , volume 
en verkoopaantallen , moeten vergelijkbare trade-offs gemaakt warden. Hiermee hangen de 
besturingsparameters reviewperiode en aanvulniveau samen . 

X- 2.2 ALGEMENE AANBEVELINGEN 

Een aantal aandachtsgebieden met betrekking tot de logistiek bij V&D is in het onderzoek en in het 
verslag niet expliciet aan de orde gekomen. Gedurende het onderzoek is hier wel enige kennis over 
opgedaan en kunnen enige aanbevelingen warden gedaan voor mogelijke verbeteringen. 

Bij de probleemstelling in § 111-1 is reeds gesteld dat de merchandisers weinig inzicht hebben in de 
exacte werking van de besturingstechnieken en -parameters. Door middel van dit onderzoek is 
hierover nu veel meer kennis beschikbaar. Een training van de merchandisers betreffende de 
distributie besturing en het besturing-beslismodel is noodzakelijk om de kennis toe te passen en de 
voordelen te benutten. Daarbij is het voor V&D aan te bevelen zich te bezinnen op eisen voor 
merchandisers qua opleidingsniveau en kennis, waarbij met name een goed analytisch en logisch 
redenerend vermogen een belangrijke rol spelen. 

In het verlengde hiervan ligt de aanpassing van de informatievoorziening die bestemd is voor de 
merchandisers ten behoeve van de goederenstroombesturing. Momenteel warden er per 
merchandiser enkele kilo's papier per week uitgedraaid met daarop zeer veel informatie over allerlei 
aandachtsgebieden. Een veel beter gerichte informatievoorziening met betere weergavetechnieken 
(grafisch) kan leiden tot een betere beheersing van de goederenstroombesturing en een reductie 
van overbodige informatie en papierverbruik. 

De prestatie van de goederenstroombesturing betreffende de beschikbaarheid wordt binnen V&D 
gemeten op basis van het aantal "manco's" . Deze prestatie indicator geeft het aantal 
herbevoorradingsopdrachten vanuit het DC dat niet aan de vestigingen geleverd kan warden door 
voorraad tekorten . Deze interne servicegraad indicator is echter niet relevant, aangezien het gaat 
om de externe servicegraad naar de consument die moet warden geoptimaliseerd. Hiervoor dient 
een prestatie indicator te warden ontwikkeld die op artikelniveau in de vestigingen gemeten wordt. 

De wijze waarop DC-kosten warden doorbelast naar de Produktgroepen moet warden herzien. 
Onder andere doordat processen en goederenstromen de laatste jaren gewijzigd zijn, zijn de 
huidige cost-drivers , activity-pools en kosten per cost-driver niet geheel juist meer. Tevens is de 
activity-based-costing maar tot een beperkt gedetailleerd niveau doorgevoerd. Hierdoor warden de 
kosten niet op de juiste wijze doorbelast. Hierdoor leiden (mogelijke) kostenbesparingen voor V&D 
(soms) niet tot kostenbesparingen voor de betreffende merchandiser, zodat kostenbesparingen (in 
dit onderzoek via goederenstroombesturing) niet uitgevoerd zullen warden . Tevens is inzicht nodig 
in de opbouw van de inkoopprijs van artikelen . Momenteel warden (bijna) alle logistieke kosten van 
de leverancier doorberekend in de prijs . 

De manier waarop V&D vanuit verschillende disciplines met de toeleveranciers omgaat kan sterk 
warden verbeterd . Dit betreft onder andere afspraken met betrekking tot aflevertijdstippen en de 
kwal iteit van de zendingen. Door een te slappe instelling op deze gebieden in de huidige (relatief 
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nog niet veeleisende) situatie , zal het moeilijk zijn toekomstige noodzakelijke verbeteringen van de 
leverancier gedaan te krijgen . Hiermee wordt gedoeld op het aanhouden van voorraden hogerop in 
de keten , meer Value-Adding activiteiten , verkorting van de doorlooptijden, EDI , etcetera. 
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aanvulniveau 

afdeling 

besturingsparameters 

besturingstechnieken 

bulk(-zending) 

capaciteitsvraag 

cross docking 

doel variabelen 

economische voorraad 

endogene variabelen 

exogene variabelen 

herbevoorrading 

indelingspercentage 

: voorraadnorm tot welke de economische voorraad wordt aangevuld bij herbevoorrading (§ IV-2.1) 

: verzameling gelijksoortige artikelen qua gebruiksmogelijkheden voor de consument 

: initieel-verdeelpercentage, reviewperiode, aanvul- en onderschrijdingsniveau (zie § V-1.2) 

: methodiek om de goederenstroom te besturen (zie § V-1 .1) 

: zending waarbij de artikelen gezamelijk en niet per vestiging verpakt zijn (zie § IV-2.1) 

: vraag naar inzet van mensen (en middelen) om de goederenstroom te bewerkstelligen (zie § Vl-1 .3) 

: aanvulling van de voorraden van vestigingen, waarbij de goederen direct bij de leverancier besteld 
worden en via het DC naar de vestigingen worden gedistribueerd , zonder dat er voorraden in het 
DC worden aangehouden (zie § IV-2.1) 

: variabelen waarvan men de waarde wil achterhalen , danwel wil nastreven (zie § Vl -1) 

: fysieke voorraad + herbevoorrading die al wel gealloceerd is , maar neg niet fysiek aanwezig (zie § 
IV-2.1) 

: variabelen waarvan de waarde bepaald wordt door het systeem/model zelf. Zij zijn afhankelijk van 
de instelwaarden van het systeem/model (zie § Vl-2 .2) 

variabelen waarvan de waarde binnen het systeem/model niet is te be'invloeden, maar wel als 
'gegeven' kan worden beschouwd ; de bronnen van deze variabelen worden als omgeving 
beschouwd (zie § Vl-2 2) 

: aanvulling van voorraden in vestigingen of DC 

: percentage van de artikelen die een bepaalde vestiging van het totaal initieel te verdelen goederen 
krijgt toebedeeld (zie bijlage F) 

initieel-verdeelpercentage het percentage van de ingekochte goederen dat naar/over de vestigingen word 
gedistribueerd/verdeeld (zie § V-1 .2) 

inrichting van de goederenstroom : (zie § V-1 .1) 

irreguliere variabelen 

logistieke familie 

markt-karakteristieken 

variabelen waarvan de waarde binnen het systeem/model niet is te be'invloeden en niet. als 
'gegeven ' kan worden beschouwd ; de bronnen van deze variabelen worden als omgeving 
beschouwd (zie § Vl-3. 1) 

verzameling gelijksoortige artikelen uit het assortiment, op basis van produkt-, proces- en 
marktkarakteristieken (zie § V-2) 

: (zie § V-2 .3) 

minimale-presentatiehoeveelheid : bepaalde hoeveelheid van een artikel die altijd in de vestiging (zichtbaar voor de consument) 
aanwezig meet zijn om de consument een bevredigend beeld te geven van de omvang van het 
assortiment (zie § IV-2.1) 

vestiging 

onderschrijdingsniveau 

prepack(-zending) 

proces-karakteristieken 

produkt-karakteristieken 

pull-besturing 

push-besturing 

reviewperiode 

stuur variabelen 

verpakkingseenheid 

: warenhuis/winkel van V&D 

: voorraadnorm waarbij overgegaan wordt tot herbevoorrading indien de economische voorraad op 
het moment van reviewen kleiner is dan deze voorraadnorm (zie § IV-2.1) 

zending waarbij de artikelen per vestiging verpakt zijn (en direct naar de vestigingen warden 
gedistribueerd , zonder dat daarbij voorraad in het DC wordt aangehouden) (zie § INITIEEL
VERDEELPERCENTAGE-2.1) 

: (zie § V-2 .2) 

: (zie § V-2 .2) 

besturing waarbij aanvulopdrachten voor de herbevoorrading warden getriggerd door de vraag of 
een voorspelling van de vraag (zie § IV-2 .1 en§ IX-1 .1) 

. besturing waarbij allocatie van voorraden plaatsvindt, zonder dat er bekend is wat de vraag zal zijn 
(zie § INITIEEL-VERDEELPERCENTAGE-2.2 en§ IX-1 .1) 

tijdspanne tussen twee momenten waarop de economische voorraad wordt vergeleken met het 
onderschrijdingsniveau om te bepalen of aanvulling van de voorraden noodzakelijk is 

. variabelen waarvan de waarden binnen de beperkingen van het model vrij gekozen kunnen warden ; 
manipuleren de input (exogene en endogene variabelen) zodat de output (doelvariabelen) 
be'invloed kan warden (zie § Vl-3 .1) 

: batch-grootte door bundeling van de goederen , waarmee herbevoorrading plaatsvindt 
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In deze bijlage wordt aangegeven welke systeemgrenzen warden aangenomen voor dit 
afstudeeronderzoek. Als eerste wordt ingegaan op het al dan niet buiten beschouwing laten van de 
primaire processen in het DC. 

Voor de berekening van de inzet van capaciteit (en daarmee capaciteitskosten) wordt 
geconcentreerd op een aantal processen in het DC te St.Oedenrode (zie bijlage B). Als 
uitgangspunt hiervoor geldt dat de aandacht wordt gevestigd op die capaciteiten/processen 
waarvan de geldstroom direct en substantieel beinvloed wordt door de (be)sturing van de 
goederenstroom. Op basis hiervan warden voor de calculatie van de capaciteitsbelasting de 
volgende processen in beschouwing genomen: 

• Verdelen 

• lnvakken 

• Uitzetten 

Hierbij warden dus de goederenontvangst, controle/opprijzen , administratie ingaande/uitgaande 
goederen en vice versa , alsmede de 'overhead' (teamleiders, afdelingshoofden , 
personeelsfunctionaris , bedrijfsleider en het pandbeheer) geheel buiten beschouwing gelaten . Dit 
kan als volgt warden onderbouwd: 

◊ Goederenontvangst 
■ Beslaat slechts 1 % van de totale DC kosten 
■ Grootste besparingen moeten worden gezocht in automatisering (o.a . EDI) 

◊ Controle/opprijzen 
■ Kern van het feit dat er controle van de leveringen plaats moet vinden is de onbetrouwbaarheid van de 

leverancier; besparingen/verbeteringen moeten hier gerealiseerd kunnen worden door kwaliteitsverbetering 
van de toeleveringen 

■ Opprijzen vindt steeds minder plaats, oorzaken liggen niet direct bij de distributiebesturing 

◊ Administratie ingaande/uitgaande goederen 
■ Beslaat slechts 4% van de totale DC kosten 
■ Grootste besparingen moeten worden gezocht in automatisering (o .a. EDI) 

◊ Vice versa 
■ Beslaat slechts 7% van de totale DC kosten 

◊ Overhead 
■ Er is geen directe relatie tussen de goederenstroom en de inzet van overhead 

Verder zullen de volgende gebieden in dit project buiten beschouwing warden gelaten: 
◊ Transport over de weg door V&D of derden 

■ V&D heerft relatief gezien zeer lage transportkosten 
■ Het transport door derden wordt in het algemeen uitbesteed aan de leverancier 

◊ Ruimtecapaciteit DC 
■ Niet op korte termijn te wijzigen 
■ Is over het algemeen groot genoeg 

◊ Capaciteitsbeslag magazijn equipement 
■ Relatief zeer klein 

◊ Capaciteitsbeslag vestigingspersoneel en -equipement 
■ Te complex in verhouding tot de mogelijk te behalen voordelen gezien dit onderzoek 

◊ Direct-Store-Deliveries en Klantspecifieke produkten 
■ Qua besturing vormen Direct-Store-Deliveries een uitzonderingssituatie op besturingstechnieken die voor 

het grootste deel van het assortiment van V&D worden toegepast 

◊ Retour goederenstromen 
■ Te complex in verhouding tot de mogelijk le behalen voordelen gezien dit onderzoek 

◊ Pijplijnvoorraden bij Cross Docking 
■ Gezien de snelle verwerking (korte doorlooptijd ) zijn deze voorraden te verwaarlozen 

◊ Administratieve activiteiten 
■ Te complex in verhouding tot de mogelijk te behalen voordelen gezien dit onderzoek 
■ Grootste besparingen moeten worden gezocht in automatisering (o.a. EDI) 
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Figuur 20 - Goederenstroom en Processen DC St. Oedenrode 

• Ontvangst Goederen 

Goederen kunnen op twee verschillende wijzen aangeleverd warden, namelijk als losse colli of 
op een pallet. De losse colli warden dan vanuit de vrachtwagen op pallets op de losvloer gezet. 
De pallets warden met behulp van een palletwagen uit de losruimte gereden en in de 
ontvangstruimte gezet. 

Elke zending (een levering kan uit meerdere zendingen bestaan) moet in het informatiesysteem 
aangemeld warden. Hiertoe wordt het ordernummer, de naam van de expediteur, het aantal colli 
en het gewenste aantal stickers ingegeven. Het systeem kent automatisch een 
ontvangstnummer aan de zending toe. 

Het aantal colli moet gecontroleerd warden. lndien het losse colli betreft is dit geen probleem, 
echter in het geval van pallets kan bij slechte stapeling het tellen nogal eens moeilijk zijn . 
Daarna kan de vrachtbrief afgetekend warden. In het geval van een moeilijk uitvoerbare telling 
wordt dan meestal 'onder voorbehoud' getekend, met opgave van de reden . Dit komt echter 
zelden voor. 

Normaliter wordt er een werknemer ingezet voor goederenontvangst. Kamen er op een moment 
wat meer leveringen tegelijkertijd binnen, dan kan altijd even snel iemand van de centrale 
opprijsruimte (cop) komen helpen. 

• Controle/Opprijzen (COP) 

De Administratie-lnkomende-Goederen screened (vergelijken van de pakbon met de order) elke 
bulk zending. Vervolgens print de administratief medewerk(st)er het afwerkdocument, waarop de 
aantallen overeenkomen met die van de pakbon. 

Als een bulk-zending van prijs en barcode is voorzien , wordt van die zending een doos voor elk 
SKU geteld en gecontroleerd door een COP-medewerk(st)er. (Om het totale aantal van een 
SKU te controleren wordt het aantal dozen vermenigvuldigd met het aantal stuks per doos). 
lndien een bulk zending niet van prijs en/of barcode is voorzien , moeten alle stuks van deze 
zending van prijs- en/of barcode etiket warden. De controle op aantal wordt dan impliciet 
uitgevoerd . Een bulk zending bestaat meestal uit enkele (tot ±20) veschillende artikelen (SKU's) . 
Het aantal stuks kan echter sterk varieren van enkele tientallen tot enkele duizenden. 

Bij de controle van prepack-zendingen wordt van alle ::;62 11 zendingen een zending 
gecontroleerd per type vestiging (Top-store, City-store en Local-store). Tijdens deze controle 
wordt het niet gescreende afwerkdocument, de paklijst en de werkelijke aantallen voor alle 
SKU's vergeleken . Het controleren/screenen wordt door de COP uitgevoerd. Bij een slechte 
zending warden meerdere of alle vestigingen volledig gecontroleerd . Bij een goede zending 
wordt voor de overige zendingen de aantallen van de order door Administratie-lnkomende-

11 Er kan voor alle 62 vestigingen een zending zijn , maar ook voor een aantal vestigingen geen zending . 
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Goederen overgenomen als werkelijk geleverde aantallen. Aangezien het hier om prepack 
zendingen gaat hoeft er nooit opgeprijsd te warden. Een prepack zending kan uit een sterk 
varierend aantal SKU's (van een tot enkele honderden) bestaan. Het aantal stuks zal ongeveer 
evenredig met het aantal SKU's varieren (van enkele tientallen tot enkele duizenden stuks) . 

lndien deze activiteiten zijn voltooid , wordt aan de hand van het geaccordeerde afwerkdocument 
de bulk of prepack zending (op ontvangstnummer) 'definitief gemeld' en 'betaalbaar gesteld '. 
Hierdoor kan de administratie op het hoofdkantoor tot betaling van de factuur overgaan. 

• lnvakken (inslag) 

lndien een zending betaalbaar is gesteld wordt er een distributiedocument. In de situatie dat de 
zending in het DC op voorraad moet warden gelegd , betreft dit een invakdocument. 

De wijze waarop wordt ingevakt (het plaatsen van de goederen in de magazijn schappen) 
verschilt sterk per produkt. Dozen luiers bijvoorbeeld warden per pallet, panty 's per doos van 
enkele 10-tallen stuks en tandpasta per doos van ± 6 of 12 stuks in het magazijn vak/schap 
geplaatst. De goederen warden per afdeling (koffers, fijnbrei , cosmetica) in een bepaald gebied 
in het DC (opslagruimte) bij elkaar opgeslagen. Binnen elk gebied is er sprake van een vrije 
voorraadlocatie. In het opslaan wordt geen onderscheid gemaakt in plaatsen waar snellopende 
en waar langzaamlopende artikelen moeten warden opgeslagen . In het informatiesysteem kan 
slechts op item niveau een voorkeurslokatie aangegeven warden en dus niet op SKU niveau. 

• Uitzetten (uitslag, orderpicken) 

Voor goederen die uit het magazijn gepickt moeten warden wordt het distributiedocument een 
uitzetlijst genoemd. Uitzetlijsten warden per opslagruimte per vestiging per afdeling per soort 
goederenstroom (HER/indeling/aanvraag/spoed) uitgeprint. Deze wordt 's nachts geprint nadat 
op het hoofdkantoor de herbevoorradingsrun op het informatiesysteem is gedraaid. 

Per vestiging wordt met de uitzetlijst en ('verzamel')kratten langs de magazijnstellingen gereden. 
De volgorde van de orderregels op de uitzetlijst is identiek aan die van de fysieke locatie van de 
betreffende goederen in de magazijnstellingen. Het orderpicksysteem kan getypeerd warden als 
parallel , gezien het onderscheid naar de verschillende opslagruimtes. Binnen een opslagruimte 
kan het orderpicksysteem getypeerd warden als sequentieel-per-order. 

• Verdelen (orderpicken; Cross Docking) 

Voor goederen die niet opgeslagen warden in het magazijn wordt het distributiedocument een 
verdeeldocument genoemd. Er wordt een verdeeldocument per zending per vestiging uitgeprint. 

Nadat een zending gecontroleerd en geprijsd is, wordt deze door een ploegleider van de 
Verdeel-afdeling naar het verdeelcentrum overgebracht. Deze persoon zet de rolcontainers in de 
juiste volgorde. Overeenkomstig het uitzetten, wordt per vestiging met het verdeeldocument en 
een rolcontainer of ('verzamel')krat langs de rolcontainers met de te verdelen goederen gereden . 
Oak hier is de volgorde van de orderregels identiek aan die van de SKU's in de rolcontainers 
met de te verdelen goederen. Daarna warden deze goederen met het verdeeldocument bij de 
verzamelcontainer voor de betreffende vestiging geplaatst. 

Kratten met goederen die van het uitzetten afkomen en daar slechts met enkele in een container 
zouden warden geplaatst, warden (met de uitzetlijst) bij de containers van de verdeel(afdeling) 
geplaatst om een betere beladingsgraad te krijgen . 

Nadat de containers bij het uitzetten en/of verdelen gevuld zijn, warden die tijdelijk geparkeerd 
(afstellen) . Dan warden de uitzet- c.q. verdeellijsten ingeleverd bij de Administratie-Uitgaande
Goederen (AIG). De AIG print de paklijsten uit, die bij de containers warden gevoegd , waarmee 
tegelijkertijd de goederen (administratief) warden doorbelast naar de vestigingen . Daarna 
warden de containers naar de Vice Versa afdeling getransporteerd. 
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• Vice versa 

Bij de Vice Versa warden de containers over de buffers per vestiging verdeeld . Als er een lege 
vrachtwagen gevuld kan warden wordt per container de barcode van de vestiging van 
bestemming en het containernummer gescand. Hiermee wordt voorkomen dat een container die 
niet voor die vestiging (of DC) bestemd is toch mee gaat. 



BIJLAGE C 

FAMILY~lREEl .. 

In het informatiesysteem zijn de artikelen ondergebracht in een zogenaamde family-tree . Dit is een 
hierarchische indeling van alle artikelen in een 10-tal niveau's. De eerste vier niveau's hebben 
betrekking op organisatorische functies, te weten : directie, manager produktgroep, produktgroep en 
inkoper. De tweede vier niveau's zorgen voor een logische, afdeling specifieke structuur. Het op
een-na-laatste niveau (item) heeft een unieke code en is een groepering van individuele artikelen 
met eveneens een unieke code , de Stock-Keeping-Unit (SKU) genaamd. Een SKU is bij V&D een 
artikel met een specifieke kleur en een specifieke maat. Met het begrip artikel staat in dit rapport 
gelijk aan SKU. Het gebruik van het begrip SKU is bij V&D anders dan in de gangbare literatuur. 
Daar is een SKU een artikel met een specifieke locatie. Bij V&D is aan een SKU geen specifieke 
locatie verbonden. 

Figuur 21 - Family-Tree 

AFIE..Jt-.G 

SLB-AFIE..Jt-.G 

1-iXHXRF 

&BGRa:P 

llB/1 

Tabet 11 - Opbouw Family-Tree vanaf 5e niveau. 

Niveau Voorbeeld 1 FT Code 
I 

5 : Afdeling Fijnbrei 400 
I 

6 : Sub-afdeling Panty gevormd 2 
I 

7 : Hoofdgroep Merk: Kunert 1 
I 

8 : Subgroep Materiaal : Lycra 3 
I 

9 : Item (unieke code) Kleur: Zwart 642859 
I 

10 I SKU(unieke code) Maat: 32 48713745 

Voorbeeld 2 FT Code 

Koffers 643 

Merk: VW./T 2 

Reiskoffers Soft 3 

Prijsklasse: Laag 3 

Type: Airporter 376542 

KIM: Rood/68 cm 45739769 
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Tabet 12 - Afdelingen in DC-St.Oedenrode 

Afd. no. Afdeling 

660 Drugstore 

661 Parfumerie 

662 Drogisterij 

663 Parfumerie accesoires/cadeau 

371 Baby textiel 

380 Baby artikelen 

640 Dames tassen 

641 Reisbagage 

642 Klein lederwaren 

643 Samsonite/Delsey 

300 Zakdoeken 

650 Horlogerie 

655 Zonnebrillen 

670 Bijouterieen 

671 Goud/Zilver 

672 Monet/Dicini 

673 Kado 

730 Paralplu 's 

751 Schoenen/pantoffels 

400 Beenbekleding 

420 Heren sokken 

842 Tabakscorner 

881 Carnavals artikelen 
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Figuur 22 - Verkopen Reiskoffers per dag 

Figuur 23 - In- & Verkopen Reiskoffers per artikel 
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SPECIFICATIE CALCULATIE COMPONENT 

• Beschikbaarheid 

De servicegraad of fill-rate , geeft de mate aan waarin aan de vraag van een artikel kan warden 
voldaan , uitgedrukt in procenten. Deze is gelijk aan een servicegraad van 100% minus het 
percentage waarin niet aan de vraag kan warden voldaan. Het is mogelijk om negatieve 
voorraden in een vestiging te krijgen. lndien een vestiging voor een bepaald artikel een 
negatieve voorraad heeft, heeft die vestiging niet aan de vraag kunnen voldoen . Aangezien in de 
simulatie herbevoorradingen 's ochtends bij de vestigingen warden afgeleverd , is de kans aan 
het eind van de dag het grootst dat een buiten-voorraad-situatie voor komt. Dit is dus het beste 
moment op de prestatie te meten: de eindvoorraad van een bepaald artikel in een bepaalde 
vestiging . Per dag zijn er dus 62 vestigingen x 15 SKU's = 930 meetpunten. Het percentage 
waarin niet aan de vraag kan warden voldaan is dan gelijk aan het aantal keer dat de voorraad 
van een artikel in een vestiging negatief is gedeeld door 930 en vermenigvuldigd met 100%. Ter 
verduidelijking wordt bovenstaande in onderstaande formule samengevat. 

I I {I ; als: eindvoorraadi < 0} 

[ 

62 15 l 
Servicegraad dag = I - •·e,,= i,ku= 1 * 100% 

' 62 * I 5 

• Voorraden 

Voor het volume dat de reiskoffers aan het begin van de aktieweek in beslag nemen wordt er 
onderscheid gemaakt tussen de drie typen vestingen: de Top-, City- en Local-Stores. Als 
prestatie indicator wordt per type vestiging het gemiddelde van de volumes van de 
beginvoorraden op zondag genomen. Dit is het startmoment van de aktieweek. Op dat moment 
zijn de voorraden in de vestigingen het hoogst en is dus de overlast van de grate volumina 
maximaal. Daarna zullen de voorraden afnemen door de verkopen . De herbevoorrading 
gedurende die week resulteert nooit in een hogere voorraad door de instelling van het 
aanvulniveau en de vraag gedurende de doorlooptijd van de herbevoorrading. Aangezien deze 
beginvoorraden volledig samenhangen met het initieel-verdeelpercentage, wordt deze niet 
expliciet gemeten en oak niet grafisch weergegeven. 

Als tweede prestatie indicator voor de voorraden is in de vorige paragraaf gesproken over de 
restvoorraden. Hiervoor wordt geen onderscheid naar de vestigingen warden gemaakt, maar 
een sommatie over alle vestigingen. 

62 15 

Restvoorraad = L L eindvoorraad:a, 
,·est = I sku = I 

• Capaciteitsvraag DC 

Aangezien het zeer complex is om juiste bewerkingstijden in het DC voor de herbevoorrading 
van reiskoffers in een aktieweek te berekenen, wordt de capaciteitsvraag in het DC uitgedrukt in 
het aantal uit te zetten stuks reiskoffers. Gedachte achter de keuze van het aantal stuks is, dat 
(gezien de handelbaarheid van koffers) de tijd per koffer relatief groat zal zijn in vergelijk met 
bijvoorbeeld panty's. Om inzicht in de spreiding van de capaciteitsvraag gedurende de week te 
krijgen , wordt de capaciteitsvraag per dag berekend . 
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62 15 

Capaciteitsvraag DC dagi = L L herbevoorrading; 
1·es1 = I sku = I 

De totale capaciteitsvraag voor de aktieweek bestaat uit de capaciteitsvraag gedurende de 
aktieweek plus de capaciteit die v66r aanvang van de aktieweek is ingezet. Ook hier wordt de 
capaciteitsvraag weer uitgedrukt in het aantal uit te zetten stuks. 

7 

Totale capaciteitsvraag = a * inkoopaantal + L CapaciteitsvraagDCdag;; 
i = I 

a= ini liecl - verdeelpercentage 

SPECIFICATIES GOEDERENSTROOM COMPONENT 

VERKOOPGEGEVENS 

Het assortiment van de afdeling reiskoffers in het "Prijzen Circus" bestond uit ongeveer 45 artikelen 
van ±15 items. De verschillen tussen de items qua ingekochte aantallen en het percentage dat 

daarvan verkocht is, zijn groot. Bij de selectie van artikelen voor de simulatie is een 
dwarsdoorsnede gekozen op basis van deze aantallen , om de werkelijkheid zo geed mogelijk te 
benaderen. In totaal zijn 5 items geselecteerd die totaal uit 15 SKU's (artikelen) bestaan. 

De verkoopgegevens die bij de simulaties van de betreffende scenario's zijn gebruikt, zijn afgeleid 
van twee typen verkoopgegevens. Ten eerste zijn dit de verkopen per artikel per vestiging per 
week. Ten tweede is dit, per vestiging, de verdeling (in %) van de verkopen van de gehele afdeling 
reiskoffers over de 7 aktiedagen. Ter verduidelijking is dit in onderstaande tabel nogmaals 

weergegeven. 

Tabet 13 - Berekening verkopen in stuks per vestiging per artikel per dag 

TOTVERK 20 MA DI WO DO VR ZA 

VEST 1 421 0 137 80 28 55 55 66 

Procent 100% 0% 33% 19% 7% 13% 13% 16% 

SKU 01 10 

SKU . 

SKU 15 35 

VEST .... 

Door op deze wijze de verkoopgegevens in het model toe te passen wordt op gedetailleerd niveau 
gerekend met zeer realistische fluctuaties in de vraag . 

LOGISTIEKE PARAMETERS 

Voor de levertijd van koffers wordt in deze case er van uitgegaan dat herbevoorradingsopdrachten 
die 's nachts worden gegenereerd de daarop aansluitende ochtend in het DC zullen worden 
gepickt. Door deze tijdig op transport te zetten naar de andere regionale DC's kunnen de reiskoffers 
reeds aan het einde van die dag daar ter plekke zijn . Vanaf het regionale DC warden de koffers 
voor 12 °0 de volgende dag in de vestigingen afgeleverd . De doorlooptijd van de herbevoorrading is 

dus ongeveer 1 ½ dag . 

Het indelingspercentage is het percentage van de artikelen die een bepaalde vestiging van het 
totaal initieel te verdelen goederen krijgt toebedeeld . (Zo heeft bijvoorbeeld een Top-store als 
Eindhoven een indelingspercentage van ±5% en een Local-store als Valkenswaard een 
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indelingspercentage van ±1,6% voor bepaalde artikelen). Hieronder is het bij de reiskoffers 
gehanteerde overzicht van de verdelingspercentages voor alle vestigingen in een tabel 
opgenomen . 

Tabel 14 - lndelingspercentage 

VESTIGING INDELINGS % VESTIGING INDELINGS % 

1 1,890% 32 2,084% 
2 0,788% 33 2,544% 
3 0,702% 34 1,296% 
4 2,512% 35 0,324% 
5 5,231 % 36 1,810% 
6 0,333% 37 1,805% 
7 2,242% 38 3,313% 
8 0, 171 % 39 2,832% 
9 2,579% 40 0,468% 
10 1,724% 41 2,782% 
11 1,801% 42 0,752% 
12 0,819% 43 2,197% 
13 0,882% 44 1,234% 
14 1,076% 45 1,333% 
15 1,324% 46 3, 147% 
16 0,355% 47 2,579% 
17 2,138% 48 0,788% 
18 0,990% 49 0,297% 
19 4,335% 50 0,297% 
20 0,720% 51 2,660% 
21 1, 116% 52 3,934% 
22 1,652% 53 0,504% 
23 3,223% 54 1,076% 
24 0,815% 55 0,788% 
25 2,125% 56 1,206% 
26 0,679% 57 2,251% 
27 0,536% 58 1,283% 
28 2,408% 59 0,720% 
29 2,358% 60 0,932% 
30 1,395% 61 0,967% 
31 1,890% 62 0,990% 

100% 

Overige logistieke parameters komen elders in dit hoofdstuk ter sprake of zijn voor deze case niet 
relevant/van toepassing . 

BESLISSINGSREGELS 

De beslissingsregel voor dit model betreft het herbevoorradings-algoritme van de vestigingen. 
Dagelijks wordt de economische eindvoorraad van alle artikelen voor iedere vestiging vergeleken 
met het bijbehorende onderschrijdingsniveau. (De economische eindvoorraad is de fysieke 
eindvoorraad , van een bepaald artikel in een bepaalde vestiging , plus de hoeveelheid van de 
herbevoorradingsopdracht van dat artikel voor die vestiging van de dag ervoor, die nog onderweg 
is) . lndien de economische voorraad kleiner is dan het onderschrijdingsniveau, dan wordt een 
herbevoorradingsopdracht gegeven ter grootte van het verschil tussen het aanvulniveau en de 
economische eindvoorraad . lndien de totale herbevoorradingsvraag van de vestigingen (voor een 
bepaald artikel) groter is dan de voorraad in het DC moet een toewijzingsprocedure de 'gevraagde 
herbevoorrading ' wijzigen in een 'toegewezen herbevoorrading'. Bovenstaande is hieronder in 
formule vorm weergegeven . 
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Initiele bevoorradingv_s = a * indelingspercentage * inkoopaantal, 

{

s, .. , - EV. .. , .. d - HER,._ ,·_,/- ) ;als EYv.s.d + HERv,s. cl- 1 < s,J } 
HER = 62 

v,s.d toewijzingsalgorithme; als I HERv.s.d > v dc .s,d 

v= I 

Indices: v = veslinging. s = sku. d = dag. de = DC: 

Symbolcn : S = aanvulnivcau . s = onderschreidingsni vcau. HER = herbevoorrading. EV = eindvoorraad. V = voorraad 

Het toewijzingsalgoritme werkt als volgt. Van de voorraad in het DC wordt, op volgorde van 
vestigingsnummer, aan iedere vestiging steeds een stuks toegewezen indien nog niet aan de 
herbevoorradingsvraag van de betreffende vestiging is voldaan en zolang de voorraad strekt. 
(Hierdoor wordt de voorraad van vestigingen met een kleine herbevoorradingsvraag volledig 
aangevuld, terwijl de tekorten warden ingehouden op de vestigingen met een grate 
herbevoorradingsvraag). 

VOORRAADNIVEAU'S 

64 

Er kunnen twee voorraadniveau 's warden onderscheiden, de voorraad in de vestigingen en de 
voorraad in het DC. Voor de Goederenstroom Component is de eindvoorraad in de vestigingen van 
belang voor de herbevoorrading . De eindvoorraad (de hoeveelheid artikelen van een bepaald artikel 
in een bepaalde vestiging op het eind van een bepaalde dag) is gelijk aan de eindvoorraad van de 
voorgaande dag plus de herbevoorrading van 2 dagen daarvoor minus de verkopen op die dag . De 
voorraad in het DC wordt gemeten aan het eind van de dag en is gelijk aan de eindvoorraad in het 
DC van de voorgaande dag minus de herbevoorradingsopdrachten van de nacht ervoor (d-1 ), die 
deze dag (d) in het DC zijn uitgevoerd . 

Eindvoorraad v.s.d = eindvoorraad, .. ,.t1 - i + herbevoorrading,._ ,._,1_2 - verkopen,._,_,1 
62 

Voorraad 0 c.s.d = voorraadnc.,.t1 - i - L_herbevoorrading1 •• ,.t1 - i 
•·= I 

Indices: v= vesti ging, s=sku ,d=dag 

Alie overige variabelen en parameters die in deze bijlage niet zijn vermeld warden in deze case als 
niet relevant beschouwd of zijn niet van toepassing . 
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De indexen bij de grafieken in deze bijlagen geven steeds een bepaald scenario aan door middel 
van de waarden van respectievelijk ex , ~ en y, die staan voor het initieel-verdee/percentage , het 
aanvu/niveau en het onderschrijdingsniveau. 
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FIGUUR 24 - HOGERE INITIELE-VERDEELPERCENTAGES 
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FIGUUR 25 - LAGERE INITIELE-VERDEELPERCENTAGES 
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FIGUUR 26 - LAGERE AANVULNIVEAU'S (+ AANPASSING ONDERSCHRIJDINGSNIVEAU) 
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FIGUUR 27 - NOG LAGERE AANVULNIVEAU'S (+ AANPASSING ONDERSCHRIJDINGSNIVEAU) 
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FIGUUR 28 - LAGERE ONDERSCHRIJDINGSNIVEAU's BIJ HooG AANVULNIVEAU 
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·:··························••i------



RES U LTATE:'\ CASE R E ISKOFF E RS 7 I 

FIGUUR 29 - LAGERE ONDERSCHRIJDINGSNIVEAU'S BIJ LAAG AANVULNIVEAU 
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FIGUUR 30 - WIJZIGING INITEEL-VERDEELPERCENTAGE BIJ LAAG ONDERSCHRIJDINGS EN AANVULNIVEAU 
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Figuur 31 - Verkopen 8-artike/en Fijnbrei per week 

Figuur 32 - Verkopen 8-artikelen Fijnbrei per artikel 
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Figuur 33 - Verkopen C-artikelen Fijnbrei per week 

Figuur 34 - Verkopen C-artikelen Fijnbrei per artikel 
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VERKOOPPRIJS ARTIKEL 

GEM.VERK. < JS,= JS ,=< J10 ,= 
PERWK. 

0 6 6 

1 6 6 

2 6 6 

3 6 6 

4 6 6 

5 6 6 

6 7 7 

7 8 8 

8 9 9 

9 11 10 

10 12 11 

11 13 12 

12 14 13 

13 15 14 

14 16 15 

15 18 17 

16 19 18 

17 20 19 

18 21 20 

19 22 21 

20 23 22 

. ... . ..... .... 
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SPECIFICATIE CALCULATIE COMPONENT 

Voor alle prestatie indicatoren geldt dat ze gemeten warden over de laatste 10 weken van de 
simulatie (totaal 14 weken) . Hierdoor warden aanloopeffecten van de simulatie runs niet 
meegenomen. 

• Beschikbaarheid 

Specificatie is reeds in het hoofdverslag behandeld. 

• Voorraden 

Voor de doelvariabele betreffende het volume van de voorraden in de vestigingen, wordt een 
gemiddelde van de voorraden over een aantal weken genomen. Aangezien in het model de 
leveringen altijd aan het begin van een week bij de vestigingen warden afgeleverd, zal op dat 
moment de voorraad het hoogst zijn . Dit is dan ook het juiste moment om de metingen voor 
deze prestatie indicator te verrichten . Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vestigingstypen 
Top-, City- en Local-Store. Per vestigingstype wordt een gemiddelde van de voorraad per 
vestiging per artikel (SKU) per week berekend . 

62 21 14 

I I I {beginvoorraad; als vestigingstype = j} 
GV / y / S / v½ = -'l 'C=-'' -= '""l "=ku_=c...l •'-"•c=ek_==-5 ----------------

aantal vestigingen type j * 2 1 (SKU' s) * I O(weken) 

GV / V/S/ VTj'Gemiddelde Voorraad per Vesli gi ng per A11ikel voor VesligingsTypcj 

j = l :Top-Slorcs. j =2:Ci1y-S1ores, j = 3: Loca l-S1ores 

• Capaciteitsvraag DC 

Middels regressie-analyse zijn betrekkelijk nauwkeurige bewerkingstijden berekend . Met behulp 
hiervan zal de capaciteitsvraag in deze case uitgedrukt warden in de arbeidstijd , die afhankelijk 
is van het aantal vestigingen, het aantal uitzetregels en het aantal stuks dat in een week 
herbevoorraad moet warden. Hierbij wordt de capaciteitsvraag berekend uitgaande dat er 
binnen de afdeling fijnbrei ±500 8-artikelen en ±1000 C-artikelen zijn met een levertijd vanaf de 
leverancier van ongeveer 1 week. Deze extrapolatie wordt berekend door het aantal uitzetregels 
en het aantal stuks met een factor 25 (=500/20) voor 8-artikelen en een factor 50 (=1000/20) 
voor C-artikelen te vermenigvuldigen . (Het aantal vestig ingen dat herbevoorraad moet warden 
neemt niet toe met het artikelbestand). 

C . . DC - # · .. ? * BWT + # . I * BWT apac1te1tsvraag week - ve.s /1gmgenw,•ek ,·,•st Ul{Zelrege Sweek ur 

1~ 

CapaciteitsvraagDC,
11111111 

= L CapaciteitsvraagDC
11

eek 
11'eek =5 

BWTvest/ ur / stuk :13cwcrkin gstijd per vesti gin g/ per ui 1zctrcgel / per stuk. #:aantal 

SPECIFICATIES GOEDERENSTROOM COMPONENT 

VERKOOPGEGEVENS 

+ #stuksweek * BWT,,uk 



ALGO R I TM EN & AANNAMES C ASE 2 7 7 

Het assortiment van de afdeling "Fijnbrei" bestaat uit ongeveer 4000 artikelen. Hieruit zijn twee keer 
21 SKU's geselecteerd . Hierbij zijn steeds van een item alle daartoe behorende SKU's 

geselecteerd . De SKU 's ender een item (zie family-tree) vormen een gehele maatboog. Voor ieder 
artikel zijn voor 14 weken (van 29/01/95 tot 06/05/95) de verkoopaantallen per week per vestiging 
uit het informatiesysteem gehaald . 

LOGISTIEKE PARAMETERS 

In paragraaf IV-2.1 is reeds een beschrijving van het onderschrijdings- en het aanvulniveau 
gegeven. Daar is reeds vermeld dat het onderschrijdingsniveau is opgebouwd uit de Minimale
Presentatiehoeveelheid en een dekking van de vraag gedurende de review- plus levertijd . Het 
aanvulniveau is hierbij 1,25 x onderschrijdingsniveau. 

Voor de review- + levertijd wordt bij "herbevoorrading vanu it DC voorraden " uitgegaan van 2½ dag. 
Dit betekend dat de herbevoorradingsopdrachten van een review op zondagavond 
woensdagochtend in de winkel aanwezig zijn . Bij herbevoorrading van de vestigingen direct vanaf 
de leverancier, Cross Docking via het DC, wordt uitgegaan van een levertijd van 1 week. 
Herbevoorradingsopdrachten van een review op zondagavond zijn dan de maandag een week later 
in de vestigingen. 

De Minimum Presentatie Hoeveelheid is overgenomen uit de daarvoor binnen V&D gehanteerde 

tabel. 

Algemeen gehanteerde regel hierbij is als volgt.: 

HERafrond = 

int[ HER,·raai: ]; als ( HER,-raai: - int[ HER,,raax ] < 0,45/ 
VE VE VE 

int[ HER,·raax l + VE; als ( HER,.raax - int[ HER,·raax ] > 0,45 
VE VE VE 

HER afrond = herbevoorradingsaanlall en na afrondi ng naar vcrpakkingsccnhcid: HER Ha:ig = herbcvoorradingsvraag voor afronding 

VE = vcrpakkingscenheid; int= functic voor afronding naar laagstc in teger 

In onderstaande tabel is een aantal voorbeelden gegeven voor de afronding van de 
herbevoorradingsopdrachten naar de verpakkingseenheid . 

Tabet 15 - Afronding Herbevoorrading naar Verpakkingseenheid 

Herbevoorradingsvraag in stuks 

Verpakkings eenheid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 

5 

Overige logistieke parameters komen elders in deze bijlage ter sprake of zijn voor deze case niet 
relevant/van toepassing . 

8ESLISSINGSREGELS 

De beslissingsregel voor dit model betreft het herbevoorradings-algoritme van de vestigingen. 
ledere reviewperiode wordt de economische eindvoorraad van alle artikelen voor iedere vestiging 
vergeleken met het bijbehorende onderschrijdingsniveau . (De economische eindvoorraad is de 
fysieke eindvoorraad , van een bepaald artikel in een bepaalde vestiging , plus de hoeveelheid van 
de herbevoorradingsopdracht van dat artikel voor die vestiging van de voorgaande reviewperiode , 
die nog onderweg is) . lndien de economische voorraad kleiner is dan het onderschrijdingsniveau , 
dan wordt een herbevoorradingsopdracht gegeven ter grootte van het verschil tussen het 
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aanvulniveau en de economische eindvoorraad . lndien de totale herbevoorradingsvraag van de 
vestigingen (voor een bepaald artikel) grater is dan de voorraad in het DC moet een 
toewijzingsprocedure de 'gevraagde herbevoorrading' wijzigen in een 'toegewezen 
herbevoorrading '. Bovenstaande is hieronder in formule vorm weergegeven. 

Bij herbevoorrading vanuit DC voorraden: 

HER = 62 

{

s,., , -EV,._,_, ;als EVV,S,1 < sv,sl } 

v.s.t toewijzingsalgorithme; als ~ HERv.s.t > vdc,s, t 

HERdc,s.t = {sd, .. , - ~ lc .. 1.1 ; als vdc .s .t < sdc,s } 

Bij Cross Docking met reviewperiode = 1 week: 

HERV,S, I = {s,._, - EV,._ ,., - HER, ,_,,1 - I ;als EVV.S.I + HERv.s.t-1 < sv.s } 

Bij Cross Docking met reviewperiode > 1 week: 

HER V.S.I = {s .. _, - EV,._,., ; als EVV.S. I < sv.s } 

Ind ices: v = vestin gin g. s = sku. t = \veck waarin gercvicwed wordt. de = DC: 

Symbolen: S = aanvulni veau. s = onderschreidin gsni vcau. HER = herbcvoorradin g, EV = cindvoorraad . V = voonaad 

VOORRAADNIVEAU'S 

Er kunnen twee voorraadniveau's warden onderscheiden, de voorraad in de vestigingen en de 
voorraad in het DC. Voor de Goederenstroom Component is de eindvoorraad in de vestigingen van 
belang voor de herbevoorrading . De eindvoorraad (de hoeveelheid artikelen van een bepaald artikel 
in een bepaalde vestiging op het eind van een bepaalde week) is gelijk aan de eindvoorraad van de 
voorgaande week plus de (eventuele) herbevoorrading (die in die week arriveert) minus de 
verkopen in die week. De voorraad in het DC wordt gemeten aan eind van de week en is gelijk aan 
de voorraad in het DC van twee weken geleden (het DC wordt 1 x per 2 weken gereviewed) minus 
de herbevoorradingsopdrachten naar de vestigingen van de afgelopen 2 weken plus de 
herbevoorradingsopdracht van het DC van 2 weken geleden . 

Bij herbevoorrading vanuit DC voorraden: 

Eindvoorraadv.s.w = eindvoorraad,._,_ u-- l + herbevoorrading,._ ,_u-- l - verkopen, .. ,."' 
62 62 

Voorraaddc. s.w = voorraad,1c_,_11 ._ 2 - L HER,._,_u-- i - L HER,._ ,_..,_2 + HERdc.,.u--2 
r = I 

Bij Cross Docking: 

Eindvoorraadv.s.w = eindvoorraad,._, _u-- i + herbevoorrading,. _,_..,_2 - verkopen,._,_.., 

ndiccs: v = vestiging. s = sku . w = week, de = DC 

Symbo lcn: II ER = hcrbcvoorrnding 

Alie overige variabelen en parameters die in deze paragraaf niet zijn vermeld warden in deze case 
als niet relevant beschouwd of zijn niet van toepassing. 
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De indexen bij de grafieken in deze bijlage 

VE 

# keer 

t.o .v. MPH 

DC 

CD-? 

: Verpakkingseenheid 

Het aantal keer, uitgedrukt in procenten , dat een meting in de betreffende 
categorie van de servicegraad valt. 

Gemiddelde waarde van de voorraden in de betreffende categorie ten opzichte 
van de Minimale-Presentatiehoeveelheid. 

: Herbevoorrading vanuit DC voorraden. 

: Cross Docking met reviewperiode van? weken . 
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FIGUUR 35 - 8-ARTIKELEN MET HERBEVOORRADING VANUIT DC VOORRADEN: WIJZIGING VERPAKKINGSEENHEID 

-# keer ; ve = 3 

~# keer; ve = 5 

-+-t.o.v. MPH ; ve = 1 

---t.o.v. MPH; ve = 3 

80 



R ES U LTATE;-; CASE 2 f !J '.'/ l3REI 

FIGUUR 36 - C-ARTIKELEN MET HERBEVOORRADING VANUIT DC VOORRADEN: WIJZIGING VERPAKKINGSEENHEID 

VRD < MPH 

-# keer; ve = 3 

~# keer; ve = 5 

~t.o.v. MPH ; ve = 1 

-a-t.o.v. MPH ; ve = 

8 1 
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FIGUUR 37 - 8-ARTIKELEN MET VERPAKKINGSEENHEID = 3:WIJZIGING VOORRAADLOCATIE EN REVIEWPERIODE 

VRD >= MPH 

. -_~:;, 

Jf s~f1 ,f<•{\wK 3'. 
~ ;::~::;, 

IS?3i!E # keer ; CD -1 -# keer; CD-2 
1«,,w, I# keer ; CD-3 

-+-t.o.v. MPH ; DC 

-m-t.o.v. MPH ; CD-1 

-z!r-t .o.v. MPH ; CD-2 
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FIGUUR 38 - C-ARTIKELEN MET VERPAKKINGSEENHEID = 3:WIJZIGING VOORRAADLOCATIE EN REVIEWPERIODE 

r~ ?,;,-"?~~.,.- ,; . ~· .. 
:/_. ;, , r 

['-if,, .. w [# keer; CD-3 

-+-t.o.v. MPH ; DC 

-t.o.v. MPH ; CD-1 
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VOORRAADKOSTEN 

Voor de voorraadkosten voor de verschillende scenario 's wordt het verschil berekend ten opzichte 
van het scenario met de laagste voorraden . Dit is het scenario met Cross Docking en een 
reviewperiode van 1 week. Voor ieder van de scenario's is de gemiddelde voorraad per artikel per 
vestiging voor de drie typen vestigingen bekend. Op basis hiervan wordt het verschil in voorraad 
over alle vestigingen berekend. Bij de besturing met herbevoorrading vanuit DC voorraden, ligt er in 
het DC nag voor maximaal 4 weken aan verkopen op voorraad. 

Tabel 16 - Kosten Voorraden in DC 

8-ARITKELEN C-ARTIKELEN 

GEM. VERKOPEN /4 weken tartikel 975 225 

OMVANG ASSORTIMENT 400 X 1000 X 

GEMIDDELDE VOORRAAD 0,5 X 0,5 X 

INKOOPPRIJS /2 ,= X /2 ,= X 

KOSTEN VERMOGEN 10% X 10% X 

VOORRAADKOSTEN /jaar /39.000,= /22.500,= 

Tabel 17 - Kosten Voorraden in Vestigingen 

8-ARTIKELEN C-ARTIKELEN 

DC CD-1 CD-2 CD-3 DC CD-1 CD-2 CD-3 

TOP {x12} 0 x12 0 X 12 6 X 12 12 x12 0 x12 0 x12 1, 1 x12 2,5 x12 

CITY {x19} 0 x19 0 x19 3,5 x19 7,5x19 0 x19 0 x19 0,85 x19 2,2 x19 + 

LOCAL {x31} 0 X 31 0 X 31 2 X 31 4,5 x31 0 x31 0 x31 0,5 X 31 1,3x31 + 

0 0 330,65 426 0 0 44,85 112, 1 = 

Assortiment 400 400 400 4000 1000 1000 1000 1000 X 

lnkoopprijs /2 ,= /2 ,= /2 ,= /2 ,= /2 ,= /2 ,= /2 ,= /2 ,= X 

Kstn . Kapitaal 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% X 

Voorraad. Kstn 0 0 /16 .040 /34 .080 0 0 /8.970 /22420 = 

DC :Herbevoorrading vanuIt DC voorraden , CD-?: Cross Docking met rev1ewpenode van? weken 

CAPACITEITSKOSTEN 

In bijlage L zijn de capaciteitskosten per 12 weken gegeven en kunnen direct omgerekend warden 
in kosten per jaar. 
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In de2e bijlage worden de capaciteit-drivers en hun waarden voor de processen invakken, uitzetten 
en verdelen in het DC St.Oedenrode bepaald. Het doel hiervan is om bij de kentallen van de 
goederenstroom die volgen uit het simulatiemodel voor de verschillende scenario's om te rekenen 
naar de capaciteitsvraag in het DC in arbeidsuren. De term capaciteit-driver is afgeleid van de term 
cost-driver, die gehanteerd wordt bij Activity-Based-Costing . Om de capaciteit-driver te bepalen 
wordt in eerste instantie een gedetailleerde analyse van de genoemde processen gemaakt. 

• lnvakken 

Nadat de goederen in het DC 2ijn gearriveerd en gecontroleerd 2ijn , worden de rolcontainers 
met goederen (indien 2e op voorraad worden gehouden in het DC) naar de locatie 
getransporteerd waar 2e ingevakt moeten worden. Vanaf daar pakt een maga2ijnmedewerker 
een rolcontainer en de invakdocument en loopt ermee naar een leeg schap (invaklocatie) . De 
maga2ijnmedewerker pakt uit de rolcontainer de goederen van een artikel/SKU en 2et 2e in het 
schap. lndien het schap gevuld is en er 2ijn nog goederen van dat artikel/SKU over, dan geeft de 
maga2ijnmedewerker op het invakdocument (bij de invakregel van dat artikel) aan in welk vak 2e 
liggen en hoeveel stuks. Daarna loopt de maga2ijnmedewerker naar een volgend leeg schap en 
gaat 20 verder met de rest van de2e artikelen totdat 2e op 2ijn. Dan herhaalt de2e procedure 
2ich voor het volgende artikel in de rolcontainer. lndien de rolcontainer leeg is, haalt de 
maga2ijnmedewerker de volgende nog gevulde rolcontainer op en vervolgt 2ijn/haar werk totdat 
alle goederen 2ijn ingevakt. 

• Uitzetten 

Een uitzetdocument bestaat uit een aantal (enkele 10-tallen tot enkele 100-en) 
aanvulopdrachten (=uitzetregels) voor een bepaalde vestiging. ledere uitzetregel is een 
opdracht voor het aanvullen van een aantal stuks (enkele tot enkele 10-tallen stuks) van een 
bepaald artikel. Bij iedere uitzetregel staat aangegeven hoeveel stuks er nodig 2ijn (voor die 
betreffende vestiging) en in welk schap 2e liggen. De volgorde van de uitzetregels is op volgorde 
van de schap locaties. Een maga2ijnmedewerker pakt een lege rolcontainer en een 
uitzetdocument en loopt naar de eerste locatie die op het uitzetdocument staat aangegeven. 
Daar telt de maga2ijnmedewerker het aantal stuks uit dat voor die vestiging van dat artikel moet 
worden aangevuld en legt de goederen in de rolcontainer. Op het uitzetdocument geeft de 
maga2ijnmedewerker achter de betreffende uitzetregel aan dat de2e is uitgevoerd en loopt naar 
de volgende locatie die op het uitzetdocument staat aangegeven. Hier wordt de beschreven 
procedure herhaald . lndien 20 het hele uitzetdocument is afgewerkt wordt de rolcontainer met 
het uitzetdocument bij de groepsleider afgeleverd en pakt de maga2ijnmedewerker een nieuw 
uitzetdocument en een lege rolcontainer. 

• Verdelen 

Goederen die verdeeld moeten worden (dus niet op voorraad in het DC worden gehouden) 
worden (na controle) in rolcontainers op volgorde in de verdeelruimte geplaatst. De verdere 
procedure voor het verdelen van goederen is vrijwel gelijk aan die van het uitzetproces. De 
verdeeldocumenten bestaan evenals het uitzetdocument uit een aantal aanvulopdrachten 
(=verdeelregels) voor een bepaalde vestiging. ledere verdeelregel is een opdracht voor het 
aanvullen van een aantal stuks van een bepaald artikel. Bij iedere verdeelregel staat 
aangegeven hoeveel stuks er nodig 2ijn (voor die betreffende vestiging) . De volgorde van de 
uitzetregels is op volgorde van de goederen in de rolcontainers. Een maga2ijnmedewerker pakt 
een lege ver2amelcontainer en een verdeeldocument en loopt naar de eerste (op volgorde 
ge2ette) rolcontainer. Daar controleert de maga2ijnmedewerker of dat betreffend artikel voor die 
betreffend vestiging moet worden aangevuld. Zo niet, dan gaat hij/2ij naar het volgende artikel 
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en herhaalt deze procedure. lndien het betreffende artikel nodig is, telt de magazijnmedewerker 
het aantal stuks uit dat voor die vestiging van dat artikel moet warden aangevuld en legt de 
goederen in de verzamelcontainer. Op het verdeeldocument geeft de magazijnmedewerker 
achter de betreffende verdeelregel aan dat deze is uitgevoerd en gaat naar het volgende artikel 
in de rolcontainers. Hier wordt de beschreven procedure herhaald. lndien zo het hele 
verdeeldocument is afgewerkt wordt de verzamelcontainer met het verdeeldocument naar een 
vestigingscontainer gebracht. Dit is een container waarin alle goederen die naar een bepaalde 
vestiging moeten bij elkaar gezet warden. De goederen van de verzamelcontainer warden over 
geladen naar de betreffende vestigingscontainer, waar tevens het verdeeldocument wordt 
bijgevoegd . De magazijnmedewerker loopt terug met de lege verzamelcontainer en haalt een 
nieuw verdeeldocument op waarna de beschreven procedure zich herhaalt. 

Op basis van deze gedetailleerde analyse van deze primaire processen kunnen per proces een 
aantal capaciteit-drivers warden voorgedragen. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabet 18 - Potentiete Capaciteit-Drivers 

INVAKKEN UITZETTEN VERDELEN 

Aantal lnvaklocaties Aantal Uitzetdocumenten Aantal Verdeeldocumenten 
(= aantal schappen) (= aantal vestigingen) (= aantal vestigingen) 

Aantal lnvakregels Aantal Uitzetregels Aantal Verdeelregels 
(= aantal SKU's) (= aantal SKU's) (= aantal SKU's) 

Aantal Stuks Aantal Stuks Aantal Stuks 

Voor ieder van deze processen zijn enkele tientallen registraties van bewerkingstijden met 
bijbehorende aantallen van de potentiele capaciteit-drivers gemaakt. Op basis van deze registraties 
is een multivariabele-lineaire-regressie-analyse uitgevoerd. Hiermee wordt de bijdrage van iedere 
capaciteit-driver (de variabelen) aan de totale bewerkingstijd berekend. Tevens wordt voor iedere 
capaciteit-driver aangegeven of deze bijdrage significant is. De R-square is de Coefficient of 
Determination. Deze geeft aan welk deel van de variantie van de populatie door de berekende 
regressie curve kan warden verklaard . 

Tabet 19 - Bijdrage Bewerkingstijden Capaciteit-Drivers 

CAPACITEIT-DRIVER INVAKKEN UITZETTEN VERDELEN 

INTERCEPT 7,29 - -
AANTAL VESTIGINGEN 0,71 4,22 1,98 

AANTAL OPDRACHTREGELS - 0,27 0,07 

AANTAL STUKS - 0,02 0,04 

R-SQUARE 0,91 0,92 0,90 



8 7 

BIJLAG E 0 

t:Siallli smm111iiSllllli iUliillitM v•••u•nn••••= :r•••·=,=-=-=-·---------

Bij beide behandelde cases kunnen nog twee zeer pragmatische opmerkingen aangaande de 
besturing worden geplaatst. 

• Case 1: aktie reiskoffers 

In paragraaf Vll-4 .1 is een richtlijn gegeven voor de instelling van de betreffende parameters 
voor de aktie met de reiskoffers. Deze richtlijn is gebaseerd op analyses achteraf. In het geval 
dat in een vergelijkbare situatie deze richtlijn wordt gehanteerd, maar de verkoopaantallen toch 
een net iets ander patroon laat zien, is het waarschijnlijk dat er zich toch enige dalen in de 
servicegraad zullen voordoen. Beste oplossing hiervoor zou een verkorting van de levertijd van 
DC naar vestiging zijn , waarbij over-night-leveringen plaats vinden. Aangezien dit (op korte 
termijn) geen reele optie is voor V&D, zullen er andere maatregelen genomen moeten worden 
die snellere inspeling op sterke vraagfluctuaties mogelijk maken. Een mogelijkheid is het 
aanhouden van kleine voorraden in alle regionale DC's, zodat de vestigingen met sterke 
uitschieters in de verkopen snel herbevoorraad worden. Eveneens is het mogelijk om 
verkoopchefs van die vestigingen rond 1530 een signaal te laten geven. Hierop kunnen voor die 
vestigingen (met grote verkopen) een aantal van bepaalde artikelen aan het eind van de middag 
(of de volgende ochtend vroeg) naar de regionale DC's worden getransporteerd , zodat de 
(dreigende) tekorten nog de volgende dag voor 12°0 zijn aangevuld. Een derde mogelijkheid is 
het aanhouden van een kleine voorraad in het DC te Utrecht, aangezien van daar iedere dag 
alle vestigingen worden beleverd. 

• Case 2: fijnbrei 

In de figuren in bijlage L die de capaciteitsvraag in de tijd weergeven , valt bij een grotere 
reviewperiode op dat er de ene week een capaciteitsvraag nul is en in de andere week een 
enorme piek in de capaciteitsvraag is te constateren . De problemen die hierdoor in het DC 
zouden ontstaan zijn te voorkomen door bepaalde artikelen van bepaalde leveranciers in de ene 
week te reviewen en andere artikelen in de andere week. 
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Berekening - Effect Aanvulniveau Vermenigvuldigingsfactor 

In tabel 20 wordt een berekening van het onderschrijdings- en aanvulniveau gegeven bij een artikel 
A met een verkoop van 2 stuks per week en een artikel B met een 2 keer zo grate verkoop van 4 
stuks per week. Hierbij wordt uitgegaan van een review + levertijd van 1 week en een aanvulniveau 
van 1,25 x onderschrijdingsniveau . 

Tabet 20 - Berekening Onderschrijdings- en Aanvutniveau 

ARTIKEL VERK.!WEEK MPH ONDERSCHR.NIV. AANVULNIV. 

A 2 6 8 10 

B 4 6 10 12 

(eenheden in stuks) 

Deze tabel laat zien dat de afstand tussen het onderschrijdings- en het aanvulniveau relatief 
afneemt ten opzichte van de vraag per week. Bij het A artikel is deze afstand 2 ten opzichte van 
een verkoop van 2 stuks per week, bij artikel B is deze afstand 2 ten opzichte van een verkoop van 
4 stuks per week. Dit leidt tot een groat aantal herbevoorradingen van het artikel B per jaar dan het 
aantal herbevoorradingen van artikel A In onderstaande tabellen is voor artikel A en artikel B een 
rekenvoorbeeld van de herbevoorrading gegeven. lndien de eindvoorraad onder het 
onderschrijdingsniveau is, wordt een herbevoorrading tot het aanvulniveau gegeven . 

Tabet 21 - Herbevoorrading Artiket A 

Week 1 Week2 Week3 Week4 Weeks Week6 Week 7 

Beginvoorraad 10 8 10 8 10 10 9 

Vraag 2 1 2 2 3 1 2 

Eindvoorraad 8 7 8 6 7 9 7 

Herbevoorrading 0 3 0 4 3 0 3 
(onderschnJdIngsniveau=8 ; aanvuln1veau=10) 

Tabet 22 - Herbevoorrading Artiket B 

Week 1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week 7 

Beginvoorraad 12 12 12 12 12 10 12 

Vraag 4 3 4 5 2 2 5 

Eindvoorraad 8 9 8 7 10 8 7 

Herbevoorrading 4 3 4 5 0 4 5 
(onderschn1dIngsn1veau=1 0 ; aanvuln1veau= 12) 

Uit deze bereken ingen blijkt dat het snel verkopende artikel B vaker (6 van de 7 weken) wordt 
herbevoorraad dan het langzaam verkopende artikel A (4 van de 7 weken) . Om het grotere aantal 
herbevoorradingen te voorkomen zou de vermenigvuldigingsfactor van het aanvulniveau grater dan 
1,25 moeten warden ingesteld. Dit heeft wel tot gevolg dat het aantal stuks per herbevoorrading 
grater wordt en leidt tot een grater volume in de vestigingen . Door een trade-off analyse van deze 
effecten zou voor artikelen met uiteenlopende PPM-karakteristieken een Economic-Handling
Quantity (EHQ) berekend kunnen warden. 




