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ABSTRACT 

A quality-informationsystem aimed at the management is designed at Deni Distributie 
Centrum B.V. specialised in the distribution of chilled and frozen food. Firstly, the control of the 
most important aspects of quality is described by means of the functional model of In 't Veld. 
Secondly, the main problems in the current situation are defined and improvements are 
designed. Finally the quality-information requirements are determined. 



SUMMARY 

The company 

Deni Distributie Centrum B.V., the company in which the research took place, is located in 
Harderwijk and specialised in the distribution of chilled and frozen products for the food
industry. 

Deni Distributie Centrum B.V., henceforth referred to as Deni, is a subsidiary of the Koninklijke 
Nedlloyd Groep N.V .. The Koninklijke Nedlloyd Groep N.V. had in 1994 a turnover of 6.6 milliard 
guilders and a net-profit of 92 million guilders. 

From the moment that a product is finished at the factory until the delivery at the shops of a 
retailer Deni offers its services. The principals of Deni are producers as well as regional and 
national retailers, like Albert Hein, Jae. Hermans and Groenwoudt. The following forms of 
services are possible: 

to order, stock, prefinance, treat, warehouse, administer and to make ready for 
delivery by order of the customer; 
to transport and distribute goods. 

The products, which Deni distributes are intended for the food-industry. Examples of chilled 
products are prepacked meat, salads, dairy products. Examples of frozen products are ice
cream, frozen vegetables and frozen meals. The warehouse for chilled products has a 
temperature between +2°C and +7°C and a capacity of 4.800 pallets(= 23.000m3) . The 
warehouse for frozen products has a temperature between -23°C and -25°C and a capacity 
of 9.700 pallets(= 63.000 m3) . 

The fleet of Deni exists out of 29 trucks of which 10 trucks are charters with a yearcontract. 
Every car has a cooling/freezing-system. Some cars, called multi-temps have a chilled and 
freezing compartment. 

The assignment 

Since July 1994 Deni got the ISO-9002-certificate and gives a lot of attention to quality. 
Quality is an important issue by which Deni can distinguish itself from its competitors. To 
control the processes in such a way that the level of quality remains the same or improves, it is 
necessary to know how the company performs on quality. 

This was impossible because of two reasons: 
there was on the different levels in the company little insight in the on hand quality
information. Who was in possession of which information was unclear. 
there was no structure in the quality-information. Who required which information was 
unknown. 

These two reasons let to the following statement of the problem: 

There is not enough insight and structure in the present quality-information to control the 
processes for quality on management-level 

II 



Although there is a lot of quality-information present in the company, it is not possible to 
speak of a quality-informationsystem. The above mentioned problems lead to the following 
statement of the assignment: 

Design a quality-informationsystem in which the quality-informationrequirements of the 
management to control the processes are fulfilled 

This quality-information should fit to the quantity-informationsystem and the current way of 
controlling the processes. 

The method used to design a quality-informationsystem is based on the functional model of In 
't Veld. This model describes in detail the functions which are necessary to control the 
processes. The followed method exists out of 7 steps. 

Step 1: determination of the quality-aspects 

The functional model works with control-circles. In a control-circle a measurement of a 
certain aspect is compared with a norm. If the value of the measurement deviates from the 
norm a signal is send to a controlfunction. The controlfunction decides what kind of operation 
is necessary. Before using the model it is necessary to decide which aspects will be looked 
into. By studying documents and by interviewing employees within Deni the aspects which 
determine quality according to Deni are embodied. Four major principals, who are together 
responsible for 80% of the turnover, are interviewed to check if they thought the same 
aspects as determining. It turned out that these principals have in general the same opinion, 
which led to the following definite set of aspects: 

temperature; 
time guaranteed to keep; 
timeframe; 
shortage; 
over; 
not-on-hand; 
damages; 
complaints. 

With a timeframe is meant the period of time in which Deni should deliver. By example: 
although a supermarket is open a whole day, Deni should deliver between eight and ten 
o'clock. A shortage arises when the waybill shows more products then are delivered. An over 
arises when the waybill shows less products then are delivered. 

Step 2: Description of the processes and the control-circles 

With the help of the functional model the current processes and control circles are described. 
This is done by studying documents, observation and interviews. In the production different 
processes can be distinguished; processes which the goods go through and information
processes. The processes which the goods go through are: 

stocking; 
warehousing; 
picking; 
loading; 
distributing. 
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The information-processes are: 
planning; 
order administration; 
stock administration; 
ordering. 

In the current situation at the company four different groups of control-circles are defined: 
daily control-circles (the largest group); 
weekly control-circles; 
monthly or less regular control-circles; 
control-circles for the norm statement. 

Step 3: Description of the tasks and responsibility 

In this step the organisation of the control-circles found in the second step is determined. This 
information is acquired through interviews study of documents. This research is done not too 
extensive, while Deni is a small organisation with a few levels of hierarchy. In these kind of 
organisations problems on basis of the tasks and responsibilities are hardly found. 

Step 4: Determination of the main problems 

In this step the current situation is analysed and the main problems are defined. There are two 
kinds of problems distinguished: 

problems based on the functional model (the model is now used prescriptive in stead 
of descriptive); 
problems based on the tasks and responsibilities. 

The second possible kind of problems is as expected not a source for major problems. In the 
first group two major problems are defined: 

the lack of clearly defined norms; 
the lack of higher-order-control circles. 

The first kind of problems can be separated into two subproblems: 
there is no norm at all; 
there is no unambiguous norm. 

In the current situation most of the control-circles are used at the level of the processes itself. 
These control-circles watch the processes closely and solve the appearing problems 
immediately. The circles only look at the productlevel and not on higher aggregate levels as 
batch or processlevel. This has the following disadvantages: 

structural and repeating problems are not recognised; the learningeffect is small; 
it is impossible to determine the performance of the whole process or per principal. 

Step 5: Design of the adjustments 

There is decided to look into the problem of the higher-order-control-circles first. These new 
higher-order-control-circles need norms as well. It has the following advantages to define the 
norms all at once: 

the change of inconsistency is reduced; 
the procedure to define new norms has to be done only once. 
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Regarding the design of the higher-control-circles the following criteria are taken into 
account: 

the adjustments must be improvements; 
the adjustment must be based on the functional model; 
the adjustments must be feasible: the profits must offset the losses; 
the adjustments must subscribe to the current way of working; 
the adjustments must be consistent: the control-circles must not overlap for results; 
the adjustments must subscribe to the quantity-informationsystem. 

In this part of the design the bottom-up approach of the functional model is combined with a 
top-down approach based on the wishes of the management. 

Step 6: Determination of the informationrequirements 

In step 6 the informationrequirements for the different functions within the control-circles is 
determined. The informationrequirement is analysed starting from the results, which the 
control-circles have to provide. 

There is only looked at the functional demands (which information is needed) and not at the 
performance demands (what conditions should the information fulfil; how precise, how fast). 

Only the functional demand is determined because of the following reasons: 
not enough time was available to look into both demand and the functional 
demands were preferred; 
the performance demands are more general and therefore more difficult to deduce 
from the functional model. 

Step 7: Translation of the informationrequirements to the necessary data 

Finally the information requirement is translated to data. There is examined which data give a 
good insight in the informatiorequirement. Further is indicated which data are already 
present and which data have to be collected. Most data are already present. 

Conclusions and recommendations 

The conclusion concerning the result of the research are: 
there are enough lower-order-control-circles; 
there is a lack of norms; 
there is a need for higher-order control-circles; 
there is insufficient insight in the causes. 

The conclusions concerning the feasibility of the functional model are: 
the functional model combines functions and information; 
functions orientated at a break-through are lacking in the model; 
the functional model works bottom-up; 
the model is orientated at the functional informationrequirements; 
the functional model is based on a hydraulic system; 
the functional model does not ask to solve the structural causes; 

V 



The recommendations are: 
adapt the designed control-circles to the chilled food department; 
introduce the designed higher-order control-circles; 
determine (provisional) norms; 
embody the causes; 
go through the whole control-circle; 
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VOORWOORD 

Dit rapport is geschreven als onderdeel van een afstudeerproject. Het afstudeerproject is het 
laatste en afsluitende onderdeel van de studie T echnische Bedrijfskunde aan de T echnische 
Universiteit Eindhoven. Met dit afstudeerproject dient de student het bewijs te leveren van 
praktische bedrijfskundige bekwaamheid. 

Het afstudeerproject heeft plaats gevonden bij Deni Distributie Centrum B.V., een 
werkmaatschappij van Nedlloyd. Deni Distributie Centrum B.V. is gevestigd te Harderwijk en is 
gespecialiseerd in de distributie van koel- en diepvriesprodukten. Het afstudeerproject heeft 
ongeveer 9 maanden geduurd en had betrekking op kwaliteitsinformatie. 

Graag bedank ik de directie en alle medewerkers van Deni Distributie Centrum B.V. voor de 
mogelijkheid om mijn studie binnen het bedrijf of te ronden en de bereidheid mij te helpen 
tijdens het onderzoek; met name de heer E. de Graaf en Ing. G.A. van de Brink, die mij 
gedurende het gehele project begeleid hebben. 

Daarnaast bedank ik mijn begeleiders vanuit de universiteit, Prof. Dr. C.B. Tilanus en 
Dr. J.D. van der Bij, voor hun ondersteuning en bijdrage aan het onderzoek. 

M.E. Kaashoek 
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IN LEIDING 

Enige tijd no aanvang van het afstudeerproject bij Deni Distributie Centrum B.V. is de 
volgende definitieve opdracht geformuleerd: 

On twerp een kwaliteifsinformatiesysfeem waarin wordf voorzien in de 
kwalifeifsinformatiebehoeffe van hef management voor de regeling van de processen. 

In dit verslag wordt beschreven hoe deze opdracht is aangepakt en wot de resultaten van 
het onderzoek zijn . De opzet van het verslag is als volgt: 

In hoofdstuk 2 wordt het bedrijf, Deni Distributie Centrum B.V., beschreven waar het 
onderzoek heeft plaats gevonden. Er wordt ingegaan op de achtergrond, de produkten, de 
organisatie-opbouw, de omgeving, het kwaliteitsbeleid en de aanwezige 
informatiesystemen. De probleemstelling, de opdrachtformulering en de gehanteerde 
aanpak worden in hoofdstuk 3 besproken. 

Voordat de resultaten van de gehanteerde aanpak worden toegelicht is eerst in hoofdstuk 4 
het gebruikte model uitgewerkt. Tevens wordt in dit hoofdstuk het resultaat van de eerste 
stop uit de aanpak, de bepaling van de te bekijken kwaliteitsaspecten, besproken. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de in de huidige situatie aanwezige processen en 
regelkringen beschreven. Daarnaast worden ook de taken en verantwoordelijkheden van de 
in de regelkringen voorkomende functionarissen bepaald. 

Na de beschrijving van de huidige situatie worden in hoofdstuk 6 de gevonden knelpunten 
geformuleerd. De op basis van deze knelpunten ontworpen aanpassingen worden in 
hoofdstuk 7 toegelicht. Voor de ontworpen regelkringen wordt in hoofdstuk 8 de 
informatiebehoefte en de benodigde gegevens bepaald. Het rapport wordt afgesloten met 
de uit het onderzoek voortkomende conclusies en aanbevelingen. 



2 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

Deni Distributie Centrum B.V. , het bedrijf waar het afstudeeronderzoek heeft plaats 
gevonden, is gevestigd te Harderwijk en gespecialiseerd in de distributie van koel- en 
diepvriesprodukten voor de levensmiddelenindustrie. 

In dit hoofdstuk wordt nader kennisgemaakt met het bedrijf. Er wordt ingegaan op de 
achtergrond, de verschillende diensten, de produkten, de organisatie-opbouw en de 
omgeving van Deni Distributie Centrum B.V., in het vervolg ook aangeduid als Deni. Tevens 
wordt ingegaan op het kwaliteitsbeleid en de aanwezige informatiesystemen. 

2.1 Achtergrond 

In 1978 richtte de IJsunie het bedrijf Unievries op om hoar distributiestromen te verzorgen. Om 
de benodigde vergunningen te verkrijgen voor het uitvoeren van transport voor andere 
bedrijven, werd het distributiebedrijf Deni te Schipluiden gekocht. 

Na een aantal overnames werd Deni in 1987 een werkmaatschappij van de Koninklijke 
Nedlloyd Groep N.V .. Binnen de Nedlloyd groep volt Deni onder de divisie 'Nedlloyd 
Districenters Netherlands' . Deze divisie is verdeeld in de groepen 'Public warehousing' en 
'Dedicated warehousing'. De Districenters die zich met een bepaald produkt of klant bezig 
houden, zoals Deni, behoren tot de laatste groep. 

Nedlloyd Districenters houdt onder andere door middel van een maandelijkse financiele 
rapportage een vinger aan de pols bij de verschillende districenters. Binnen de divisie neemt 
Deni een bijzondere plaats in. Het bedrijf opereert veel zelfstandiger; zowel op financieel als 
operationeel gebied. 

In 1994 had Nedlloyd een omzet van 6,6 miljard gulden en een winst van 92 miljoen gulden. 
De cijfers wot betref winst en omzet van Deni zijn vertrouwelijk en kunnen dus niet genoemd 
worden. 

2.2 Diensten 

Deni verleent hoar diensten vanaf het moment dot het produkt gereed is bij de fabriek tot en 
met de aflevering bij de filialen van een winkelketen. Zowel producenten als regionale en 
nationale winkelbedrijven behoren tot de opdrachtgevers. De volgende vormen van 
dienstverlening zijn mogelijk [Deni, 1995): 

het in opdracht van afnemers bestellen, inslaan, voorfinancieren, behandelen, 
opslaan, beheren en gereed maken voor uitlevering van koel- en diepvriesprodukten; 
het vervoeren en distribueren van goederen. 

De gevraagde diensten zijn per opdrachtgever verschillend. Voor de ene opdrachtgever 
worden bijvoorbeeld de voorraden bijgehouden en voorgefinancierd en voor de andere 
niet. Er kunnen twee soorten overeenkomsten worden onderscheiden: 

basisovereenkomst; 
service-overeenkomst. 
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Een basisovereenkomst is een contract met bijbehorende gedocumenteerde werkafspraken 
en beschrijft de totale dienstverlening voor een opdrachtgever. De volgende punten worden 
in de overeenkomst vastgelegd: 

de duur van de overeenkomst; 
de uitgangspunten; 
de te verrichten activiteiten; 
het afleverschema; 
de verplichtingen van de leverancier; 
de verplichtingen van de opdrachtgever; 
de tarieven; 
de aansprakelijkheid; 
de regeling van geschillen. 

In het afleverschema staan de vaste afleverdagen beschreven. De orders komen voor de 
afleverdag binnen (meestal 24 uur van te voren) via telefoon, telefax of datacommunicatie. 
Na ontvangst van een order worden de bestelde artikelen uit de voorraad gehaald. 
Aangezien het bij de basisovereenkomst over het algemeen om kleine hoeveelheden per 
artikel goat en niet om hele pallets, is dit een proces op zich. Dit proces wordt picken 
genoemd. Vervolgens worden de bestellingen vervoerd naar het filiaal. Een voorbeeld van 
een basisovereenkomst is een overeenkomst waarin is vastgelegd dot de filialen van een 
winkelketen (retailorganisatie) op vaste dagen moeten bestellen en dot Deni de bestellingen 
pickt en de volgende dog aflevert bij de filialen. 

Bij een service-overeenkomst is er, in tegenstelling tot de basisovereenkomst, geen 
pickproces. Service orders hebben een meer incidenteel karakter en hebben daarom geen 
vast afleverschema. Bij binnenkomst van een order wordt deze beoordeeld op 
uitvoerbaarheid. Het kan zijn dot de order niet op de door de klant gewenste dog uitgevoerd 
kan worden, moor wel een dog later. Voorbeeld van een service-order is een order voor het 
afhalen van produkten bij de producent voor een opdrachtgever. 

2.3 Produkten 

De produkten die Deni distribueert zijn bestemd voor de levensmiddelenindustrie. Bij de 
koelprodukten goat het om produkten als voorverpakt vlees zuivelprodukten en salades. 
Onder de diepvriesprodukten vallen produkten als ijs, diepvriesgroenten en 
diepvriesmaaltijden. 

Deni bepaalt niet welke produkten in het assortiment van een opdrachtgever komen en wie 
deze produkten mag leveren. De opdrachtgever blijft ook altijd eigenaar van de goederen, 
tenzij afgesproken is dot Deni de goederen voorfinanciert. Dit is op dit moment bij slechts een 
opdrachtgever het geval. 

De opslaghallen van Deni voor de koel- en diepvriesprodukten hebben een capaciteit van 
respectievelijk 4.800 pallets(= 23.000m3) en 9.700 pallets(= 63.000 m3). De temperatuur van 
de koelhal ligt tussen de +2°C tot +7°C en van de vrieshal tussen -23°C tot -25°C 0

• 

De produkten worden vervoerd op pallets of rolcontainers. Een rolcontainer is een kleine 
vierkante vlonder op wieltjes met twee rechtopstaande zijkanten. Hiermee worden met 
name de orders van de filialen vervoerd. In een vrachtwagen passen , afhankelijk van de 
grootte, 39 to 56 rolcontainers (20 tot 28 palletplaatsen). 
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Het wagenpark van Deni bestaat uit een servicebus en 29 vrachtwagens, waarvan l O 
charters met een jaarcontract. In drukke perioden worden extra vrachtwagens ingehuurd. 
De vrachtwagens zijn voorzien van een koel/vriessysteem. Enkele vrachtwagens, multi-temps 
genoemd, hebben zowel een koel als vriesgedeelte. Bijna alle leveringen vinden plaats in 
Nederland, een enkele keer vinden ze echter ook in Belgie plaats. 

2.4 Organisatie-opbouw 

Deni heeft ongeveer 135 werknemers in vaste dienst. Door week- en seizoenspieken in de 
vraag naar artikelen worden regelmatig uitzendkrachten ingehuurd. De organisatie heeft 
weinig hierarchische lagen en korte communicatielijnen. In bijlage 1 stoat het 
organisatieschema van Deni afgebeeld. In dit organigram worden de verschillende 
afdelingen en hun hoofden (indien aanwezig) weergegeven. 

De ondersteunende stat bestaat uit de afdelingen: 
administratie; 
marketing- en salesafdeling; 
systeembeheer; 
secretariaat; 
receptie. 

De directeur en de marketing- en salesmanager verzorgen het werven van nieuwe klanten 
en contractbesprekingen. Divacto is een extern bedrijf, dat verantwoordelijk is voor het 
computerpark en het informatiesysteem. 

Het hoofd fysieke distributie heeft de leiding over vijf afdelingen: 
onderhoud; 
transport; 
traffic ; 
klantbeheer; 
produktie. 

De afdeling produktie neemt de operationele werkzaamheden in de magazijnen en de 
verzorging van de emballage (pallets. kratten e.d.) voor hoar rekening. Transport is 
verantwoordelijk voor het wagenpark, de begeleiding van de chauffeurs en het contact met 
de ingehuurde vervoerders. Deze afdeling werkt nauw samen met de trafficmanager. die 
verantwoordelijk is voor de rittenplanning. Het bijhouden van de voorraden. bestellen van de 
produkten en beheren van de lokaties van de verschillende artikelen worden verzorgd door 
Klantbeheer. De onderafdeling Accountbeheer onderhoudt het dagelijks contact met de 
klant. 

2.5 Omgeving 

De goederenstromen in de uitbestede diepvries- en koeldistributiemarkt worden gekenmerkt 
door hoge omloopsnelheden en loge marges. Deni heeft in de diepvriessector een 
marktaandeel van 8% en in de koelsector 2.5%. Bij de filiaalbedrijven. zeals supermarktketens, 
heeft Deni een marktaandeel van 25% met de diepvriesprodukten en 10% met de 
koelprodukten [Deni. 1994]. 
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Nagenoeg alle concurrenten hebben, net als Deni. in 1993 verlies geleden. De belangrijkste 
concurrent. Christian Salvesen. heeft echter winst gemaakt. Bij de producenten heeft 
Christian Salvesen het grootste marktaandeel en is marktleider, moor bij de retailorganisaties 
heeft deze concurrent een kleiner aandeel. Het van origine Schotse bedrijf heeft in 
Nederland een geschatte omzet van 50 miljoen. Het bedrijf richt zich niet alleen op koel- en 
diepvriesgoederen. moor ook op ongeconditioneerde produkten, zoals tabak. 

Producenten van koel- en diepvriesprodukten hebben relatief eenvoudige fysieke 
distributiestromen en kunnen het proces snel zelf organiseren. c.q. overgaan tot uitbesteden. 
Op dit moment worden in de diepvriessector niet alleen de transportstromen, moor ook de 
depotaktiviteiten voornamelijk uitbesteed. In de koelsector worden vooral de 
transportactiviteiten uitbesteed. De kans dot producenten deze activiteiten weer in eigen 
hand nemen is gering. 

Alie in Nederland opererende winkelketens organiseren zelf een eigen fysieke 
distributiestroom. Er is dus bij iedere winkelketen enige vorm van kennis op het gebied van 
distributie aanwezig. De reeds uitbestede diepvriesactiviteiten zullen vermoedelijk uitbesteed 
blijven. Dit is vanwege de hoge kosten verbonden aan het weer zelf in de hand nemen van 
deze activiteiten. In de koeldistributie zijn vaak verschillende stromen te onderscheiden. Elk 
soort produkt goat in een aparte stroom. Bijvoorbeeld de groente en het fruit worden apart 
van de zuivel vervoerd en geleverd. De retailorganisaties zien voordelen in het samenvoegen 
van de verschillende gekoelde stromen in een wagen. Het gevaar dot de verschillende 
stromen door een al don niet uitbestede stroom wordt vervangen is hier don ook groot. Dit 
kan betekenen dot het bedrijf (dit kan de opdrachtgever zelf zijn) dot de groente vervoert 
ook de zuivel mag goon vervoeren. Het bedrijf dot daarvoor de zuivel vervoerde, wordt don 
afgestoten. 

Binnen Deni worden de filialen als klanten aangeduid en de overkoepelende organisaties als 
opdrachtgevers. Deni heeft zeven grote opdrachtgevers waarvan Ahold de grootste is. De 
grote opdrachtgevers naast Ahold zijn onder andere Jae. Hermans. Groenwoudt en de 
Makro. De kleinere opdrachtgevers zijn onder andere Albro. Eurofrost en Duif. 

Ahold heeft hoar diepvriesdistributie aan drie marktpartijen uitbesteed; Deni, Salvesen en 
DVU. Sinds kort is Ahold gestart met de zogenaamde polarboxen. Polarboxen zijn een soort 
vrieskisten waarin de diepvriesprodukten kunnen worden vervoerd. De diepvriesprodukten 
kunnen don mee met de gekoelde produkten. Dit betekent dot er in plaats van twee auto's, 
een met gekoelde produkten en een met diepvriesprodukten, slechts een auto naar het 
filiaal goat. Voor Deni verandert hiermee voor wot betreft Albert Heijn de distributiestructuur. 
De structuur verandert van ritten met veel filialen in een rit (fijnmazige distributie) naar ritten 
met als enige stop het koeldistributiecentrum van Ahold. Bij het koeldistributiecentrum 
worden de diepvriesprodukten in de polarboxen geladen en deze goon mee met de 
koelprodukten. 

Voor de komende jaren worden zowel de koel als diepvries door de markt als groei 
segmenten gezien. Steeds minder marktpartijen met een steeds groter marktaandeel zullen 
de nadruk leggen op kostenreductie en vermindering van transport bewegingen. Deze 
kostenreductie wordt mede mogelijk gemaakt door de enorme aandacht voor en 
ontwikkelingen op het gebied van Electronic Data Interchange (EDI). 
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2.6 Kwaliteitsbeleid 

In de directieverklaring, die in 1993 werd geschreven, stoat dot het management van Deni 
ervan overtuigd is dot een beleid gericht op kwaliteitszorg en kwaliteitsborging zal leiden tot 
het bereiken van het kwaliteitsniveau dot nodig is voor het voldoen aan redelijke eisen van 
de opdrachtgevers en aan de eisen voor een veilige en efficiente bedrijfsvoering [Deni, 
1995] . Onder kwaliteitsborging wordt verstaan het onderhouden van het kwaliteitssysteem, 
alsmede het aantonen dot het kwaliteitssysteem aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

Deze overtuiging is onder meer te herkennen in het behalen van het ISO 9002 certificaat in 
Juli 1994 en de instelling van de ISO-9002-commissie (zie bijlage 2 voor meer informatie over 
de ISO 9002 norm). Deze commissie heeft tot doel het kwaliteitsborgingssysteem van Deni zo 
goed mogelijk te laten functioneren. Daarvoor heeft zij de volgende taken: 

het 'up-to-date' houden van het kwaliteitshandboek inclusief de procedures; 
het doen van aanbevelingen voor verbeteringen van bedrijfsprocessen; 
de controle op het naleven van de in het kwaliteitshandboek en procedureboek 
omschreven bedrijfsprocessen; 
het begeleiden c.q. houden van interne audits; 
het houden van evaluatiegesprekken in teamverband na iedere audit (intern en 
extern). 

Het kwaliteitshandboek geeft een beschrijving van het kwaliteitsborgingssysteem. Het 
kwaliteitshandboek bevat ondermeer aanwijzingen voor het beheer van het systeem en 
procedures, die worden gevolgd op afdelingsniveau. In de verschillende bijlagen zijn de 
werkinstructies, de instructies ten aanzien van de uitvoering van interne kwaliteitsaudits en de 
formulieren en documenten, die op dit moment worden gebruikt, opgenomen. 

Audits zijn interviews die worden afgenomen om te controleren of alles volgens de 
beschreven procedures goat. lnterne audits zijn audits die door medewerkers van Deni 
worden gedaan. Externe audits worden door een onafhankelijk bedrijf, dat ISO certificaten 
mag afgeven, gedaan 

De commissie bestaat 12 leden uit alle gelederen van de organisatie. De leden worden 
benoemd voor een jaar en kunnen daarna hun lidmaatschap met nog een jaar verlengen. 
De commissie benoemt zelf de nieuwe leden. De verhouding ervaren/onervaren leden mag 
echter niet beneden de 2/3 komen. Het hoofd fysieke distributie is een vast lid van de 
commissie . 

Ook wordt minimaal een keer per kwartaal het kwaliteitsborgingssysteem besproken door het 
management team (MT). Het management team bestaat uit de directeur, het hoofd fysieke 
distributie, de marketing- en salesmanager en het hoofd administratie. Het doel van de MT
meeting is: 

de beoordeling van de effectiviteit van het kwaliteitsbeleid; 
het tijdig kunnen reageren bij geconstateerde afwijkingen in het kwaliteitssysteem; 
het opnemen van suggesties ter verbetering van het systeem; 
het tijdig signaleren van zaken die betrekking hebben op beleidsaanpassingen en 
nieuwe ontwikkelingen; 
het toetsen van de effectiviteit van eerder ondernomen acties. 
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Belangrijk bij deze MT-meeting zijn de notulen van de vergaderingen van de 1SO-9002-
commissie en het ISO aktieregister. Dit aktieregister bevat alle op kwaliteit betrekking 
hebbende aktiepunten, die bepaald worden naar aanleiding van: 

gesprekken met klanten; 
bevindingen gedurende reviewmeeting (dagelijks ochtend overleg van het hoofd 
fysieke distributie, de transportmanager en de bedrijfsleider); 
interne bevindingen/klachten; 
interne audits; 
interne besprekingen. 

Het hoofd fysieke distributie is verantwoordelijk voor het aktieregister. Een maal per maand 
tijdens de 1SO-9002-commissie vergadering, communiceert hij de aktiepunten naar de 
betrokkenen en toetst hij de stand van zaken met betrekking tot lopende akties 

2.7 lnformatiesystemen 

ledereen binnen Deni die administratieve handelingen verricht, is met een terminal op het 
netwerk aangesloten. Op het netwerk draait een in 'C' geschreven programma wot onder 
Unix werkt. Alie administratieve handelingen worden door dit programma bijgehouden en 
verwerkt. Uit het systeem worden ook de benodigde formulieren en rapportages gehaald. 
Het beheer van het computerpark en het netwerk is uitbesteed aan Divacto, een extern 
bedrijf. 

Elke ochtend wordt er een kwantiteitsrapportage uitgedraaid met behulp van onder andere 
informatie uit het systeem. De verschillende managers moeten de gegevens hiervoor 's 
ochtends in een Lotus spreadsheet invullen. Deze spreadsheets worden samengevoegd tot 
een rapportage waarin de volgende informatie per afdeling en per opdrachtgever wordt 
weergegeven: 

de geplande en werkelijke produktie; 
de afwijking tussen geplande en werkelijk produktie; 
de geplande, genormeerde en werkelijke inzet van het personeel; 
de afwijking tussen genormeerde en werkelijke inzet van het personeel; 

Deze rapportage wordt elke ochtend in de review meeting besproken. 

Op de produktieafdeling wordt naast het systeem ook met het programma IMPAQ gewerkt. 
Hiermee wordt elke dog het verwachte aantal in te zetten personeelsleden berekend. Dit 
gebeurt op basis van omzetverwachtingen, historische gegevens en normen. 

De routeplanning voor de vrachtwagens wordt gemaakt met behulp van het programma 
TRACC van AKB-ORES. De orders voor de volgende dog worden van het netwerk gehaald en 
in TRACC ingelezen. Op basis van vaste routes (basisplanning) worden deze orders door het 
programma ingepland. Orders die niet voorkomen in de basis planning, zoals service-orders, 
leiden to aanpassingen van de vaste routes. De basisplanning wordt eens in de drie 
maanden door de planner met behulp van TRACC bijgesteld. 

Aon boord van de vrachtwagens bevinden zich computers die de activiteiten van de 
chauffeurs, zoals rijden en lessen, bijhouden. De gegevens uit deze computer worden later 
ingelezen in TRACC en vergeleken met de planning. 
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3 OPDRACHT EN AANPAK 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 
Wat waren de redenen waarom het onderzoek is gedaan? 
Wat was het doel van het onderzoek? 
Hoe is het doel bereikt? 

De antwoorden op deze vragen leiden tot een probleemstelling, opdrachtformulering en 
aanpak. 

3.1 Probleemstelling 

Kwaliteit is een belangrijk punt, waarmee Deni zich kan onderscheiden van hoar 
concurrenten. Er wordt don ook veel aandacht besteed aan de kwaliteit. Om de processen 
binnen Deni zodanig te regelen dot het kwaliteitsniveau gehandhaafd of verbeterd wordt, is 
het voor het management noodzakelijk te weten hoe Deni presteert op kwaliteitsgebied. 

Dit was echter om twee redenen niet mogelijk: 
Er was op de verschillende niveaus te weinig inzicht in de aanwezige 
kwaliteitsinformatie. Welke informatie door wie werd bijgehouden was onduidelijk. Het 
was dus goed mogelijk dot gegevens door meerdere personen of juist door geen 
enkele persoon werden bijgehouden. 
Er zat geen structuur in de kwaliteitsinformatie. Wie behoefte had aan welke 
informatie was onduidelijk, waardoor bepaalde gegevens niet bij de juiste personen 
terecht kwamen. 

Deze beide redenen leidden tot de volgende probleemstelling: 

Er is onvoldoende inzicht en structuur in de aanwezige kwaliteitsinformatie om op 
managementniveau de processen wot betreft kwaliteit te regelen. 

3.2 Opdrachtformulering 

Uit de probleemstelling werd duidelijk dot alhoewel er wel allerlei kwaliteitsinformatie 
aanwezig was binnen Deni, er niet van een informatiesysteem kon worden gesproken. 

Dit leidde don ook tot de volgende opdrachtformulering: 

Ontwerp een kwaliteitsinformatiesysteem waarin word! voorzien in de 
kwaliteitsinformatiebehoefte van het management voor de regeling van de processen. 

Als randvoorwaarden werden vastgelegd: 
het ontwerp moet aansluiten bij het in januari 1995 te starten 
kwantiteitsinformatiesysteem; 
het ontwerp moet aansluiten bij de huidige manier van regelen van de processen. 
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3.3 Aanpak 

Het begrip kwaliteit is op zoveel manieren omschreven dot het nuttig is om de door Deni en 
in dit onderzoek gehanteerde invalshoek aan te geven. De invalshoek met betrekking tot de 
kwaliteit is gehaald uit de door Garvin onderscheiden invalshoeken (zie bijlage 3) [Garvin, 
1984). 

Binnen Deni heerst een produktiegerichte invalshoek; het proces moet zodanig zijn dot er 
produkten geproduceerd worden volgens bepaalde produktspecificaties. Garvin geeft bij 
deze invalshoek de door P.B. Crosby genoemde definitie van kwaliteit 'Quality means 
conformance to requirements'. 

De aanpak is gericht op het beschrijven van de huidige manier van het regelen van de 
kwaliteit en het analyseren van deze manier op eventuele knelpunten. Vanuit deze 
beschrijving en deze analyse is vervolgens de benodigde kwaliteitsinformatie bepaald. Het 
onderzoek goat uit van het functiemodel van In 't Veld [In 't Veld, 1992 en Van Ekert, 1991). 
Het functiemodel heeft een aantal eigenschappen (Voor een beschrijving van het model 
wordt verwezen naar hoofdstuk 4.): 

het model beschrijft de functies die voor het regelen van een transformatieproces 
noodzakelijk zijn; 
het model goat uit van de processen (bottom-up); 
het model is gedetailleerd. 

Deze eigenschappen hebben geleid tot de keuze van dit model, want: 
het functiemodel leent zich prima voor het beschrijven van de beheersing van 
processen; 
doordat het functiemodel bottom-up werkt verkleint het de kans dot een regelkring 
wordt vergeten; 
voor de latere informatiebehoeftebepaling is het belangrijk dot van de regelkringen 
een voldoende gedetailleerde beschrijving gemaakt is. 

Bij de keuze van de te gebruiken methode is ook een methode op basis van Quality 
Management by Quality Objectives overwogen (zie bijlage 3). Deze is in gemeenschappelijk 
overleg niet gekozen vanwege: 

het ontbreken van de benodigde ervaring met het formuleren van resultaatgebieden 
en doelstellingen; 
de kans dot bepaalde kwaliteitsaspecten worden vergeten door de top-down 
benadering van het model. 

Om te komen tot een ontwerp van een kwaliteitsinformatiesysteem is een werkwijze 
gehanteerd die mede wordt bepaald door de keuze voor het functiemodel. Deze werkwijze 
bestaat uit de volgende stappen: 

Stop I : Bepaling van de kwaliteitsaspecten 
De regelkringen van het model regelen bepaalde aspecten. Voordat het model wordt 
toegepast, is het dus noodzakelijk te bepalen welke aspecten worden bekeken. Door het 
bestuderen van documenten en het houden van interviews binnen het bedrijf zijn de 
aspecten, die volgens Deni de kwaliteit bepalen, vastgelegd. Vervolgens zijn bij vier 
opdrachtgevers, die te samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de omzet, ook interviews 
afgenomen om te controleren of de opdrachtgevers de zelfde aspecten bepalend voor de 
kwaliteit vinden. Na deze controle is een definitieve set van aspecten vastgelegd. 
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Stop 2: Beschrijving van de processen en de regelkringen 
Aon de hand van het functiemodel zijn de huidige processen en regelkringen beschreven . 
Dit is gedaan met behulp van documentenanalyse, observatie en interviews. Aon de hand 
van het aanwezige kwaliteitshandboek en een uitgebreide rondleiding bij de verschillende 
afdelingen werd het grootste gedeelte vastgelegd. Bij onduidelijkheden is bij de betreffende 
functionaris gevraagd om opheldering. 

Stop 3: Beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden 
In deze stop is de organisatie van de regelkringen bepaald; wie waar verantwoordelijk voor 
is. Deze informatie is verkregen via interviews en documentenanalyse. Dit onderzoek is niet te 
uitgebreid gedaan omdat Deni een vrij kleine en platte (weinig lagen) organisatie is, waar dit 
soort problemen zich over het algemeen niet voordoen. 

Stop 4: Bepalen van de knelpunten 
In deze stop is de huidige situatie onderzocht op eventuele knelpunten. Het functiemodel is 
vanaf deze stop niet meer zoals in de voorgaande stappen als beschrijvend moor als 
voorschrijvend gebruikt. Er worden twee soorten knelpunten onderscheiden: 

knelpunten op grond van het functiemodel; 
knelpunten op grond van de taken en verantwoordelijkheden. 

Het functiemodel schrijft voor welke functies vervuld moeten worden om een aspect van een 
proces tegen normen te regelen . Er zijn knelpunten op grond van het functiemodel indien in 
de huidige situatie functies ontbreken die het model voorschrijft. Tevens geeft het 
functiemodel de mogelijkheid om de huidige manier van beheersen in zijn totaliteit te 
bekijken en daaruit knelpunten at te leiden. 

Met de term knelpunten op grond van taken en verantwoordelijkheden worden de 
knelpunten bedoeld die voortkomen uit de confrontatie van huidige taken en 
verantwoordelijkheden van de in de regelkringen voorkomende functionarissen met de 
eigenlijke taakomschrijvingen en verantwoordelijkheidsgebieden. 

Stop 5: Ontwerpen van aanpassingen 
Op basis van de knelpunten zijn aanpassingen ontworpen. Hierbij is met een aantal criteria 
rekening gehouden: 

de aanpassingen moeten een verbetering zijn; 
de aanpassingen moeten uitgaan van het functiemodel ; 
de aanpassingen moeten uitvoerbaar zijn: de baten moeten tegen de kosten 
opwegen; 
de aanpassingen moeten aansluiten bij de huidige werkwijze; 
de aanpassingen moeten logisch consistent zijn: de regelkringen moeten elkaar wot 
betreft resultaat niet overlappen; 
de aanpassingen moeten aansluiten bij het kwantiteitsinformatiesysteem. 

Voor het ontwerpen van de aanpassingen is gebruikt gemaakt van de al ingewonnen 
informatie en interviews met de verschillende afdelingshoofden. Met deze interviews zijn de 
wensen wot betreft de regelkringen vastgelegd. Met deze extra en al ingewonnen informatie 
zijn de aanpassingen grotendeels via bureauwerk ontworpen. 

Stop 6: Bepa/en van de informatiebehoefte 
In stop 6 is voor de verschillende functies binnen de regelkringen de informatiebehoefte 
bepaald. Voor iedere regelkring is uitgaande van het te leveren resultaat geanalyseerd aan 
welke informatie behoefte is om dit resultaat te bereiken. Hierbij is in eerste instantie de 
informatiebehoefte via bureauwerk achterhaald. Vervolgens is in overleg met de betrokkene 
functionaris de definitieve informatiebehoefte vastgelegd. 
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Stop 7: Verla/en van de informatiebehoefte naar benodigde gegevens 
Uiteindelijk zijn de informatiebehoeften vertaald naar gegevens. Er is nagegaan welke 
gegevens een juist inzicht geven in de informatiebehoefte. Vervolgens is aangegeven welke 
gegevens aanwezig zijn en welke gegevens nog verzameld moeten worden. Dit is gedaan 
door analyse van de huidige opgeslagen gegevens en interviews met de betrokken 
personen. 
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4 FUNCTIEMODEL 

Zoals vermeld bij de beschrijving van de aanpak goat het onderzoek uit van het 
functiemodel van In 't Veld. In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van het model 
gegeven en worden de aspecten, waarop het model wordt toegepast, bepaald. Dit laatste 
is de eerste stop van de aanpak. 

4.1 Functiemodel 

Het functiemodel van In 't Veld geeft de functies weer die benodigd zijn voor de regeling 
van een kwantiteits- of kwaliteitsaspect van een bewerkend/transformerend proces tegen 
normen [In 't Veld, 1992]. In figuur 4.1 stoat het functiemodel afgebeeld. Het model is 
ontwikkeld naar analogie van een hydraulisch systeem. 

Figuur 4.1 
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Functiemodel van In 't Veld [In 't Veld; 1992] 
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In 't Veld onderscheidt: 
de regeling aan de invoerzijde van een bewerkend proces; 
de interne regeling van een bewerkend proces; 
de regeling aan de uitvoerzijde van een bewerkend proces: 
de regeling van de normstelling. 

De regeling aan de invoerzijde van een bewerkend proces 
In vele gevallen wordt de invoer niet aangeboden in een vorm waarin het bewerkende 
proces het nodig heeft om het te kunnen verwerken. De invoer wordt don eerst geschikt 
gemaakt voor verwerking door de coderingsfunctie (deze term komt uit de 
communicatietheorie). Na de codering wordt de invoer in een kwaliteitsfilter getoetst tegen 
een norm en wordt de invoer. wanneer hij binnen bepaalde toleranties ligt. zonder meer 
geaccepteerd. Het filter kiest tussen ja en nee. Nu volgt de controle op kwantiteit. Hiervoor 
wordt in het model voorwaartskoppeling gebruikt. Deze koppeling heeft een functie zowel 
in de invoerzone als in het transformatieproces en zal bij de interne regeling nader worden 
toegelicht. In de toevoerleiding wordt vaak een drukbuffer aangetroffen. Deze slaat het te 
veel in een periode van hoge aanvoer op, zodat er een voorraad voor slechtere tijden 
wordt gevormd. Wanneer ook de buffer vol is en de druk in de toevoerleiding een 
bepaalde norm overschrijdt. wordt de overtollige toevoer door middel van een 
veiligheidsfunctie afgevoerd. 

De inferne regeling van een bewerkend proces 
Er zijn drie vormen van interne regeling: 

voorwaartskoppeling; 
terugkoppeling; 
toevoegen van het ontbrekende. 

Het kernpunt van de eerste vorm is dot de storing zelf wordt gemeten en dot daaruit de 
ingreep wordt bepaald: oorzaak bepaalt ingreep. Bij de tweede mogelijkheid wordt. 
wanneer de uitvoer of de toestand afwijken van de gestelde norm. op een geschikte plaats 
voor het meetpunt corrigerende maatregelen genomen; resultaat bepaalt ingreep. In het 
laatste geval vindt er geen ingreep in het proces plaats. maar wordt het onvolwaardige 
resultaat gerepareerd. 

Figuur 4.2 

afwijking Regel 

lngreep 

--------------------11111•~1 PROCES 

Voorwaartskoppeling 

In de voorwaartskoppeling en terugkoppeling spelen twee organen een rol: 
het vergelijkingsorgaan; 
het regelorgaan. 
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De gemeten waarde wordt in het vergelijkingsorgaan vergeleken met de gestelde norm. 
lndien er een afwijking wordt geconstateerd, dan wordt deze afwijking doorgegeven aan 
het regelorgaan. In dat regelorgaan is een geheugen opgenomen en een gedragsmodel 
van het systeem, zodat dit orgaan de benodigde informatie heeft om de noodzakelijke 
ingreep te bepalen. In tegenstelling tot het ja of nee bij het kwaliteitsfilter bestaan er bij 
deze vormen van koppeling nog allerlei tussenmogelijkheden. In de figuren 4.2 en 4.3 staan 
achtereenvolgens de voorwaartskoppeling en terugkoppeling nog een keer expliciet 
weergegeven. 

Figuur 4.3 

Regel --------1.,1fwijkinu-------a 

lngreep 

--------....i• I PROCES 

Terugkoppeling 

De regeling aan de uitvoerzijde van een bewerkend proces 

norm 

Aan de uitvoerzijde vindt weer een toetsing plaats tegen kwaliteits- en kwantiteitsnormen. 
De zelfde functies als aan de invoerzijde komen hier terug. Alleen in plaats van 
voorwaartskoppeling komt hier terugwaartskoppeling voor. 

De regeling van de normstelling 
In de regelkring van de normstelling komen twee functies voor: 

de initierende functie; 
de evaluerende functie. 

De eerste functie moet van uit de omgevingsbehoeften de normen en de beslissingsregels 
bepalen voor de vergelijkings- en regelorganen voor het bewerkende proces. De 
evaluerende functie moet de werkelijkheid vergelijken met de uitgegeven normen. 
Wanneer er steeds opnieuw een afwijking tussen werkelijkheid en norm blijkt op te treden 
moet deze functie de oorzaken van de verschillen opsporen en analyseren. Hier wordt de 
mogelijkheid en de wenselijkheid van de kwalitatieve en kwantitatieve normen getoetst. 

4.2 Kwaliteitsaspecten 

De hier besproken regelkringen zijn altijd van toepassing wanneer men in een systeem een 
of ander aspect wil regelen tegen normen. De regelkringen gelden voor alle aspecten die 
men in een systeem wil beheersen. Zij regelen aspectsystemen. Voordat dus de huidige 
situatie beschreven kan worden, is het noodzakelijk de te bekijken aspecten vast te leggen. 
Niet alle aspecten, die de kwaliteit bepalen kunnen worden bekeken. De meest bepalende 
moeten worden geselecteerd. 
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Door Deni worden de volgende aspecten als belangrijkste gezien: 
T emperatuur; 
Houdbaarheidstermijn; 
Tijdvenster; 
Compleetheid; 
Schade; 
Klachten. 

Temperatuur 
De temperatuur van de produkten moet tijdens het gehele traject, waarin de goederen 
onder de hoede van Deni vallen, binnen een bepaald interval blijven. 

Houdbaarheidstermijn 
De produkten moeten bij aflevering nog een bepaalde houdbaarheidsduur hebben. Hierbij 
wordt gekeken naar de THT-datum, die de leverancier op de produkten heeft aangegeven 
(THT stoat voor Tenminste Houdbaar Tot). 

Tijdvenster 
De meeste filialen hebben bepaalde tijdsintervallen, tijdvensters, waarin geleverd moet 
worden. Sommige klanten hebben ruime intervallen van bijvoorbeeld vier uur en andere erg 
krappe van bijvoorbeeld een half uur. De filialen vragen om deze intervallen vanwege het 
feit dat de koel- en diepvriesprodukten direct in de daarvoor bestemde schappen geplaatst 
moeten worden en er dus mensen moeten klaarstaan. 

Compleetheid 
Een aflevering is niet compleet in het geval van manco's, overs en produkten die niet 
voorradig zijn. Onder manco's worden verstaan de produkten, die wel op het 
afleverdokument, de vrachtbrief, vermeld staan maar niet zijn afgeleverd. Overs zijn 
produkten die niet op het afleverdokument vermeld worden maar wel zijn afgeleverd. Het 
kan mogelijk zijn dat een produkt niet op voorraad is. In dat geval stoat er op de vrachtbrief 
een NV (Niet Voorradig) achter het produkt. 

Onder compleetheid volt niet het geval dat een aflevering wel voldoet aan de vrachtbrief 
maar niet aan de eigenlijke bestelling. Dit komt ook zelden voor aangezien de meeste 
bestellingen door de computer worden ontvangen en in het netwerk worden gelezen. Deze 
tout kan echter voorkomen als de orders handmatig worden ingevoerd. Dit aspect wordt niet 
ols voldoende belongrijk ervaren om hem op te nemen in bovengenoemde lijst. 

Schade 
De produkten of verpakkingen mogen niet beschodigd zijn. 

Klachten 
Er mogen geen klochten zijn, om wot voor reden dan ook. Klochten kunnen over 
bovengenoemde zaken goon, maar ook over ondere minder bepalende aspecten. 

De belangrijkste kwoliteitsaspecten genoemd door de vier grootste opdrachtgevers, die 
tezamen 80% van de omzet vormen, zijn in tabel 4. 1 weergegeven. De precieze percentages 
van de omzet zijn om vertrouwelijkheidsredenen niet weergegeven. 
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T b 14 1 a e wa I e1 saspec en vo1Qens op rac tQevers K l't ·t d ht 
Oodrachtqever Belanmiikste asoecten 
Ahold Temperatuur 

Compleetheid 
Tijdvensters 

Jae. Hermans Afspraken nakomen 
Compleetheid 
Tijdvensters 

Willem Groenwoudt Compleetheid 
Houdbaarheid 

Makro Compleetheid 
Voorraadcorrectie 

Eens inde zes 6 acht weken vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en de directie. Hierin 
worden de prestaties en eventuele problemen besproken en afspraken gemaakt. Op deze 
afspraken doelt Jae. Hermans. 

De Makro doelt met voorraadcorrectie op de tellingen die zij verrichten bij Deni. Door middel 
van deze tellingen wordt de fysieke voorraad vergeleken met de financiele voorraad. 
Eventuele verschillen worden verrekend. 

Er zijn geen filiaalhouders ge'interviewd, maar er is bij de opdrachtgevers specifiek naar hun 
eventuele afwijkende mening gevraagd. Alie opdrachtgevers zijn ervan overtuigd dat zij 
dezelfde aspecten belangrijk vinden. De opdrachtgevers baseren de bovengenoemde 
aspecten namelijk op de informatie die zij krijgen van de filiaalhouders . 

Uit de vragen welke aspecten in de toekomst belangrijk zouden worden en aan welke Deni 
meer aandacht zou moeten gaan besteden kwamen geen nieuwe aspecten naar voren. 

Uit de interviews met de opdrachtgevers is gebleken dat Deni een goed inzicht heeft in de 
aspecten, die de opdrachtgever belangrijk vindt. In overleg met het bedrijf is de volgende 
set van te bekijken aspecten bepaald: 

temperatuur; 
houdbaarheidstermijn; 
tijdvenster; 
manco; 
over; 
niet-voorradig; 
schade; 
klachten. 

Het aspect compleetheid is opgesplitst omdat het op deze manier eenvoudiger is de 
specifieke regelkringen aan te geven. De voorraadcorrectie, genoemd door de Makro, is niet 
meegenomen omdat het voor de meeste opdrachtgevers weinig inhoudt. Vaak wordt er 
niet erg zorgvuldig geteld en wordt het tellen alleen gedaan vanwege hun eigen 
boekhouding . Deni hoeft ook alleen te betalen als het verschil groter is dan een van te voren 
bepaald percentage. De afspraken waar Jae. Hermans op doelt zijn over het algemeen 
afspraken aangaande de bovengenoemde kwaliteitsaspecten. Dit aspect is daarom niet 
meegenomen. 
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5 HUIDIGE SITUATIE 

In paragraaf 4.2 is stop 1, bepaling van de kwaliteitsaspecten, van de aanpak afgerond. De 
daarop volgende twee stappen zullen in dit hoofdstuk worden besproken. Deze stappen 
behelzen een beschrijving van: 

de processen; 
de regelkringen; 
de taken en verantwoordelijkheden van de in de regelkringen voorkomende 
functionarissen. 

Voorafgaand aan de verschillende beschrijvingen zal worden toegelicht hoe deze zijn 
opgezet. Bij de beschrijving van de regelkringen wordt aan het eind nog ingegaan op de 
norms telling. 

5.1 Beschrijving processen 

Om een bewerkend proces te laten functioneren zijn meestal verscheidene ondersteunende 
processen nodig. Dit kunnen processen zijn om mensen en middelen in te voeren 
(personeelswerving en inkoop) en om andere processen in stand te houden (onderhoud). 
Deze ondersteunende processen worden hier echter niet besproken omdat de regelkringen 
niet op deze processen van toepassing zijn. 

De huidige situatie is beschreven aan de hand van de processen en regelkringen zoals die bij 
de diepvriesafdeling pleats vinden. Vanwege het feit dat de houdbaarheid van de 
koelprodukten veel lager ligt en de omloopsnelheid in het koelmagazijn dus hoger is, zijn 
sommige processen bij de koelafdeling anders ingericht. Overigens zijn er op zich geen grote 
verschillen tussen de processen en regelkringen van de diepvries- en koelafdeling. 

Alleen de processen in het primaire voortbrengingsproces zijn beschreven, omdat in het 
primaire voortbrengingsproces zich de regelkringen voordoen die de vastgelegde aspecten 
van de kwaliteit bepalen. Het primaire voortbrengingsproces zal hierna produktieproces 
worden genoemd. 

Voor het beschrijven van de regelkringen is het noodzakelijk om de processen en stromen uit 
te splitsen in deelprocessen en -stromen. In bijlage 5 zijn de deelprocessen en -stromen 
uitgewerkt en toegelicht. Hier zullen alleen de hoofdprocessen worden toegelicht: 

5.2 Produktieproces 

In het produktieproces kunnen goederen- en informatiestromen worden onderscheiden. In 
figuur 5. 1 staan globaal de goederenstromen en de daarbij behorende 
transformatieprocessen binnen Deni weergegeven. 
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Figuur 5.1 De goederenstroom 

lnslaan 

Picken I Laden 
1 

Oistri- ro--+ Klant 
bueren : , 

--------------+ Klant 

Bij de afdeling lnslag worden de goederen die bij Deni binnen komen uitgeladen en 
gecontroleerd. Vervolgens worden voor de pallets met goederen lokaties bepaald in het 
magazijn. Nadat de goederen en de palletlokaties ook in het computersysteem zijn verwerkt, 
worden de pallets uit de voorhal naar hun lokaties vervoerd. 

Aon het eind van elke dog wordt een planning gemaakt op basis van een overzicht van de 
te verwachten leveringen voor de volgende dog en worden de lege lokaties in het magazijn 
bepaald. 

Opslaan 
Er zijn drie soorten voorraad: 

bulkvoorraad; 
pickvoorraad; 
overslagvoorraad. 

De bulkvoorraad bestaat uit hele pallets. De pickvoorraad is de voorraad waaruit de 
bestellingen worden samengesteld. Doordat er elke keer een of meerdere produkten worden 
afgehaald bestaat deze voorraad uit aangebroken pallets. Wanneer er een pallet leeg is in 
de pickvoorraad, wordt er een nieuwe uit de bulkvoorraad gehaald. Al deze 
lokatieveranderingen worden in de computer geregistreerd. De term overslag stoat voor het 
ophalen van bestellingen en het uit leveren van de zelfde bestellingen no een bepaalde 
periode (meestal een dog). De overslagvoorraad bestaat uit containers en/of pallets van 
dergelijke bestellingen. 

De bulk- en de pickvoorraad zijn per opdrachtgever gescheiden, zodat de voorraad per 
opdrachtgever kan worden geregistreerd en gecontroleerd. 

Picken 
Aon de hand van de bestellingen van de filialen wordt door de accountbeheerder een 
pakbon uitgedraaid. Een pakbon is een lijst waarop alle artikelen van een bestelling in de 
juiste pickvolgorde staan vermeld (zie bijlage 6 voor een voorbeeld). De pickers lopen aan 
de hand van de pakbonnen een vaste route door het magazijn, zodat de stevige artikelen 
onderin de rolcontainer komen en de kwetsbare goederen bovenop. 

De container met de verzamelde artikelen wordt gefolied en voorzien van een sticker met 
daarop filiaal, picker en plaats van bestemming. 

Het is mogelijk dot goederen nu het produktieproces verlaten. Dit komt doordat soms 
goederen door de klant of de opdrachtgever zelf opgehaald worden. De chauffeur van de 
klant meldt zich don bij de afdeling lnslag en kan no tekenen van de vrachtbrief de 
goederen meenemen. 
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Laden 
Nadat de rolcontainer gepickt is, wordt die op de daarvoor bestemde laadplaats gezet. 
Wanneer de vrachtauto's don later worden geladen, staan alle goederen die in de zelfde 
auto moeten bij elkaar. Het laden gebeurt zowel door de chauffeurs als door de laadploeg 

Disfribueren 
Op basis van de door de afdeling Traffic gemaakte routeplanning, worden alle goederen 
afgeleverd. Voor het aantal voile rolcontainers of pallets worden in principe hetzelfde aantal 
lege rolcontainers of pallets mee terug gegeven. Ook kan het zijn dot aan het einde van de 
rit goederen bij een producent opgehaald moeten worden. De goederen, die mee retour 
worden genomen, worden bij de afdeling lnslag afgeleverd. 

Koe/en 
Het proces van het continu op de juiste temperatuur houden van de produkten is niet 
weergegeven in figuur 5. 1 . De produkten worden gekoeld door de temperatuur in de loods 
of vrachtwagens op de juiste temperatuur te houden. Op deze manier blijft tijdens het 
gehele traject waarin de goederen onder Deni's hoede vallen de temperatuur op de 
gewenste hoogte. Het temperatuurproces ligt eigenlijk over de processen inslaan, opslaan, 
picken, laden en distribueren heen en is daarom niet opgenomen in figuur 5. 1 . 

De informatieverwerkende processen hangen eigenlijk boven de fysieke stroom; zij 
begeleiden en ondersteunen deze stroom en de daarbij behorende processen. De volgende 
informatieverwerkende processen worden onderscheiden: 

plannen; 
orderadministratie; 
voorraadadministratie; 
bestellen. 

Plannen 
Wanneer de meeste orders voor de volgende dog binnen zijn wordt de planning gemaakt. 
Speciale eenmalige afspraken met de opdrachtgevers of filiaalhouders worden 
weergegeven op het bijzonderhedenlijstje. 

Orderadminisfrafie 
Hier worden de orders ontvangen en gevolgd gedurende het gehele proces. Wanneer er 
een service-order wordt ontvangen wordt gekeken of de gevraagde leverdag en -tijd 
mogelijk zijn, eventueel wordt deze in overleg met de opdrachtgever veranderd. 

In het geval dot orders zijn blijven staan (niet geladen in de vrachtwagen) , niet in de 
planning pasten of niet compleet zijn afgeleverd, worden voor deze orders nieuwe orders 
aangemaakt. 

Voorraadadminisfrafie 
Hier wordt de voorraad bijgehouden. Alie veranderingen in plaats en hoeveelheid worden 
hier verwerkt. Deze administratie draait op basis van de planning de laadlijsten en 
vrachtbrieven uit. 

Beste/fen 
Omdat afgesproken is dot op vaste dagen besteld kan worden bij de leveranciers hoeft 
alleen van een aantal artikelen de voorraad bekeken te worden. Hoeveel er besteld moet 
worden wordt bepaald op grond van informatie over de voorraad, de orders en de historie. 
Deze gegevens kunnen allemaal uit het systeem gehaald worden .. 
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Sommige opdrachtgevers houden zelf hun voorraad bij en geven aan Deni door wat ze 
besteld hebben en wanneer het binnen moet komen. 

Ook wordt elke dag aan de afdeling lnslag overzichten gegeven van wat er de volgende 
dag moet binnen komen. 

5.3 Beschrijving regelkringen 

Het functiemodel houdt geen rekening met het verschil in frequentie of duur van 
regelkringen. Voor het uiteindelijke informatiesysteem is dit echter wel van belang. Om dit 
tijdsverschil toch aan te geven zijn de verschillende regelkringen verdeeld in drie groepen: 
- de dagelijkse regelkringen; ·~ 

de wekelijkse regelkringen; 
de maandelijkse of nog minder frequente regelkringen. 

Het is ook mogelijk dat bepaalde produktieprocessen zich niet dagelijks voordoen. Bij Deni is 
dit niet het geval zoals blijkt uit de vorige paragraaf. 

De regelkringen hebben als doel een proces te beheersen ten aanzien van een bepaald 
aspect, in dit onderzoek de aangegeven kwaliteitsaspecten. Beheerst betekent 
voorspelbaar binnen van te voren gespecificeerde grenzen [Van der Bij e.a., 1994]. Deze van 
te voren gespecificeerde grenzen zijn de normen. 

Er worden drie soorten normen onderscheiden: 
produktnormen; 
procesnormen; 
partijnormen. 

De produktnormen komen voort uit de produkt doelstellingen. De produktdoelstellingen 
geven het kwaliteitsniveau van het produkt c.q. dienst aan. ' 

De procesnormen worden gebaseerd op de procesdoelstellingen. De procesdoelstellingen 
hebben betrekking op de wijze waarop de produktdoelstellingen bereikt moeten worden. De 
procesnormen komen vaak voort uit [Van der Bij e.a.; 1994]: 

produktnormen; 
normen voor deelprodukten; 
procesinstellingen. 

De partijnormen geven normen aan voor een gedeelte van de produkten en zijn 
vergelijkbaar met procesnormen. Een voorbeeld is dat een machine batchgewijs produceert 
en er per batch normen zijn vastgesteld. 

Het is belangrijk om te weten tegen welke soort normen een proces geregeld wordt. Het kan 
namelijk voorkomen dat een proces volgens de ene norm beheerst is en volgens de andere 
niet. Per regelkring is dan ook de soort norm aangegeven. Wanneer de partijnorm is 
gebaseerd op de diensten voor een opdrachtgever. dan wordt deze partijnorm 
opdrachtgeversnorm genoemd. 

Het resultaat van een regelkring is algemeen geformuleerd [Van Ekert, 1991] : 
'een binnen de normen beheerst proces' . 

Het vergelijkingsorgaan moet aangeven wanneer de gemeten waarde van een aspect de 
normen overschrijdt. Hier kan het resultaat geformuleerd worden als: 
'signaal aan regelorgaan: proces voldoet niet aan de norm'. 
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Het regelorgaan zal besluiten of er actie en welke actie moet worden ondernomen naar 
aanleiding van de door het vergelijkingsorgaan gemelde afwijking. Het resultaat is als volgt: 
'bij signaal vergelijkingsorgaan (indien nodig) ingegrepen' . 

De regelkringen zijn resultaatgericht/outputgericht geformuleerd. Dit heeft een aantal 
voordelen: 

het vergemakkelijkt eventuele aanpassing van de knelpunten op basis van het 
functiemodel; 
het vergemakkelijkt later de bepaling van de informatiebehoefte. Vanuit het te 
leveren resultaat kan eenvoudig worden afgeleid welke informatie voor dot resultaat 
nodig is. 

In principe regelt een regelkring een aspect. Wanneer echter tegelijkertijd meerdere 
aspecten worden bekeken op precies de zelfde manier, is dit aangeduid door een 
regelkring. Alie gevonden regelkringen hebben een naam gekregen; dit om verwijzingen 
naar de regelkringen te vergemakkelijken. 

In de volgende paragrafen wordt per frequentiegroep een globaal overzicht van de 
regelkringen gegeven en vervolgens wordt een regelkring uitgebreid besproken. Bijlage 7, 9 
en 12 geven een overzicht van de regelkringen wot betreft resultaten, aspecten en 
functionarissen ( a Ileen de nog niet besproken regelkringen worden hier toegelicht). 

Naast de regelkringen worden ook de aanwezige kwaliteitsfilters (zie paragraaf 4. l ) 
beschreven. Dit omdat kwaliteitsfilters eigenlijk een soort eenvoudige regelkringen zijn. 
Kwaliteitsfilters vergelijken ook een meetwaarde van een aspect met een norm, moor kiezen 
tussen het wel of niet accepteren van de invoer of uitvoer van een proces. In het geval van 
een regelkring zijn er meer opties mogelijk. 

5.4 Dagelijkse regelkringen 

De dagelijkse regelkringen en kwaliteitsfilters zijn regelkringen en kwaliteitsfilters die minstens 
een keer per dog doorlopen worden. In deze groep vallen de meeste regelkringen en alle 
kwaliteitsfilters. Hieronder zullen de gevonden regelkringen en kwaliteitsfilters kort worden 
besproken. 

Rege/kring: lns/ag en Kwalifeifsfilfer: lnslag 
Wanneer de goederen bij Deni binnen komen worden alle goederen (ook de goederen, die 
door Deni zelf zijn opgehaald) bij binnen komst gecontroleerd op: 

aantal colli (dozen); 
houdbaarheid; 
schade; 
temperatuur. 

Kwa/ifeifsfilfer: Pallefkaarfen 
Voordat de pallets naar hun lokatie worden gereden, worden op de pallets palletkaarten 
bevestigd. Op deze kaarten staan de lokatie, waar de pallet naar toe moet en informatie 
over de goederen op de pallet. De palletkaarten worden gecontroleerd op hun juistheid en 
wanneer er fouten inzitten, worden de kaarten teruggestuurd naar de voorraadadministratie. 

Kwalifeitsfllfer: lnslagbon 
De opdrachtgever krijgt van Deni de vrachtbrief van de ingeslagen goederen en een 
inslagbon. Op de inslagbon stoat wot in het systeem aan binnengekomen goederen is 
ingevoerd. De vrachtbrief wordt met deze inslagbon vergeleken. 
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Regelkring: Opslog 
Vervolgens krijgen de pallets een plaats in het magazijn toegewezen. Aan het eind van 
iedere dag wordt gecontroleerd aan de hand van lijsten uit het systeem of de pallets ook 
werkelijk op de juiste plek zijn neergezet. 

Regelkring: Schade 
Ook wordt elke dog gekeken naor de schade die door de loodsmedewerkers is gemeld. Het 
goat hier om alle schade die in de loods gevonden wordt; deze kan bij verschillende 
processen zijn ontstaan. Wanneer de schade niet meer te reporeren is, worden de goederen 
verwijderd. 

Regelkring: Order-pick en Kwo/iteitsfilter: Order-pick 
Na het picken van de orders worden de rolcontainers gecontroleerd op aantal en schade. In 
tegenstelling tot de andere regelkringen wordt hier een steekproef genomen; 10% van alle 
rolcontainers wordt gecontroleerd. Er wordt gewerkt met een steekproef omdat de kosten 
van het controleren van alle rolcontainers niet opweegt tegen de baten. Wanneer een 
order-picker te veel fouten heeft gemaakt, don wordt hij door op gewezen. 

Regelkring: Loden 
Wanneer de meeste auto's geladen zijn wordt gekeken welke van de gepickte rolcontainers 
zijn blijven staan. Het kan zijn dot ze later op de dog nog weggaan of pas de volgende dog 
(overslag) . Moor het is ook mogelijk dot de containers al weg hadden moeten zijn. Dit moet 
don als nog gebeuren. 

Regelkring: Distributie 
Tijdens de distributie controleert de chauffeur regelmatig of hij nog op schema ligt. Wanneer 
dit niet het geval is, om wot voor reden dan ook, neemt de chauffeur contact op met de 
afdeling Transport. Deze afdeling zoekt vervolgens een oplossing. 

Regelkring: Overdrocht 
Bij de overdracht van goederen aan een nieuwe eigenaor wordt het officiele 
afleverdocument, de vrachtbrief, getekend door de ontvanger. Dit wordt gedaan nadat het 
geleverde is vergeleken met de vrachtbrief. Wanneer het geleverde niet overeenkomt met 
de vrachtbrief don wordt dit op die vrachtbrief aangegeven. Dit gebeurt dus zowel bij het 
afleveren en ophalen van goederen door Deni als bij het afhalen van goederen door de 
klant. 

Regelkring: Afmelden 
Wanneer een tout in de vrachtbrief pas later (moor wel binnen 24 uur) wordt ontdekt don 
kan dit alsnog gemeld worden ondanks het feit dot de vrachtbrief al getekend is ( dit valt 
onder regelkring: Klachten). Elke dag wordt gecontroleerd of de uitgegeven vrachtbrieven 
ook getekend zijn terug gekomen. 

Regelkring: Order entry 
Wanneer een klant met een basisovereenkomst niet op de vaste dag bestelt, wordt of 
contact gezocht met het filialen of een vervangende order aangemaakt afhankelijk van de 
afspraak met de opdrachtgever. 
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Regelkring: Klachten 
Wanneer er klachten bij Deni binnen komen wordt gekeken of deze terecht zijn en 
vervolgens worden deze zo goed mogelijk verholpen. In het kwaliteitshandboek worden de 
volgende klachten besproken: 

klachten omtrent afleveringen; 
klachten omtrent houdbaarheidstermijn; 
klachten omtrent temperatuur; 
klachten omtrent schade; 
klachten omtrent manco ' s; 
klachten omtrent overs. 

Regelkring: Temperatuur 
De temperatuur van de produkten wordt op niveau gehouden door middel van een vries- of 
koelmotor die de temperatuur van de omgeving laag houdt. Op verschillende plaatsen in de 
beide magazijnen en vrachtauto's wordt de temperatuur van de lucht gemeten en slaat de 
koel- of vriesmotor aan als de temperatuur te hoog wordt. 

Alie thermometers die gebruikt worden bij Deni moeten afhankelijk van de soort thermometer 
eens in een bepaalde periode gekalibreerd worden. Kalibreren is het bepalen van de 
grootte van de afwijkingen van een meetmiddel of een referentie-object ten opzichte van 
de standaard en, indien noodzakelijk, het bepalen van de andere meteorologische 
eigenschappen van het meetmiddel of het referentie-object [Deni, 1995]. Aon dit proces is in 
dit onderzoek verder geen aandacht besteed. 

De regelkring en het kwaliteitsfilter 'lnslag' worden uitgebreid besproken. De overige 
dagelijkse reglkringen worden in bijlage 7 uitgebreid toegelicht. 

Als een chauffeur van een leverancier komt lossen, meldt hij zich eerst bij de afdeling inslag. 
Door krijgt hij door een inslagmedewerker een losplaats toegewezen. Vervolgens worden de 
geloste goederen door een inslagmedewerker op een aantal punten gecontroleerd. Deze 
punten worden een voor een toegelicht: 

Aanta/ co/Ii 
Het aantal colli wordt vergeleken met twee documenten: 

de vrachtbrief van de chauffeur; 
het 'flapje ' van degene, die binnen Deni de goederen heeft besteld. 

Het 'flapje' is een overzicht van de geplaatste bestelling bij een leverancier met daarop het 
aantal van wot per produkt besteld is (zie bijlage 8 voor een voorbeeld) . Wanneer het 
geleverde niet in overeenstemming is met de vrachtbrief don wordt direct de vrachtbrief 
aangepast. lndien er van een artikel meer geleverd wordt don vermeld op het 'flapje' , 
neemt de inslagmedewerker contact op met de accountbeheerder. De accountbeheerder 
beslist of de goederen wel of niet geaccepteerd worden. Op basis van het 'flapje' wordt dus 
gekeken of de goederen geaccepteerd worden. De vrachtbrief is alleen het officiele 
afleverdocument waarop de ontvangende partij aangeeft dot hij de op de vrachtbrief 
vermelde goederen gekregen heeft. 

Houdbaarheid 
De minimale houdbaarheidsdatum bij levering stoat ook op het 'flapje' aangegeven. De 
minimale houdbaarheidsdatum is gebaseerd op het aantal maanden/dagen houdbaarheid 
die de producent volgens afspraak moet garanderen. Het is over het algemeen geen 
probleem wanneer de houdbaarheidsdatum iets vroeger is omdat er nog wel een marge 
opzit. In geval van twijfel over de houdbaarheidsdatum wordt de accountbeheerder 
benaderd. Deze beslist in overleg met de opdrachtgever over de te nemen actie. Wanneer 
de opdrachtgever akkoord goat wordt de gemaakte afspraak bevestigd per fax. 
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Schade 
lndien goederen beschadigd zijn worden ze niet geaccepteerd. De goederen die door Deni 
retour zijn gehaald vanwege een schade-melding van de klant en die ook werkelijk 
beschadigd zijn worden in een apart hok bij de overige beschadigde produkten geplaatst. 

Temperatuur 
Als de temperatuur bij de diepvriesprodukten hoger is don - l 5°C neemt de inslagmedewerker 
contact op met de accountbeheerder. De accountbeheerder bepaalt in overleg met de 
opdrachtgever de te ondernemen actie. 

In het geval dot sommige goederen niet worden geaccepteerd, wordt dot op de 
vrachtbrief genoteerd en wordt het document door de inslagmedewerker en de chauffeur 
getekend. 

Wanneer er schade is aan een produkt, wordt het desbetreffende produkt niet 
geaccepteerd. Dit is weergegeven door een kwaliteitsfilter. In het geval van aantal colli, 
houdbaarheid en temperatuur zijn er meer opties mogelijk; er is geen duidelijk ja of nee. Deze 
aspecten zijn daarom ook opgenomen in de regelkring . 

De inslagmedewerker meet de temperatuur, houdbaarheid en het aantal en vergelijkt deze 
met de norm. In dit geval zijn dot procesnormen, die zijn afgeleid van de 
(deel)produktnormen of procesinstellingen. Wanneer zij afwijken van de norm wordt de 
accountbeheerder ingelicht en besluit deze eventueel in overleg met de opdrachtgever wot 
er moet gebeuren. Dit wordt vervolgens door de inslagmedewerker uitgevoerd. Het resultaat 
van deze regelkring is dot de input van het totale produktieproces beheerst is. 

Vervolgens wordt de vrachtbrief met de uiteindelijke levering. de oorspronkelijke levering min 
de niet geaccepteerde produkten, vergeleken en aangepast. Dit is ook aangegeven door 
middel van een kwaliteitsfilter. 

In tabel 5.1 worden van de regelkring 'lnslag' de resultaten. de betreffende 
kwaliteitsaspecten en de functionarissen expliciet weergegeven. Omdat de opdrachtgever 
met zo weinig mogelijk voorraad de niet-voorradig norm wil halen wordt de meting van het 
aantal colli gezien als het meten van het aspect 'niet-voorradig'. 

In bijlage 7. waar de andere dagelijkse reglkringen worden besproken worden ook de 
resultaten, kwaliteitsaspecten en functionarissen per regelkring expliciet gemaakt zoals in 
tabel 5.1. 
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Resultaat 
vergelijkingsorgaan: 

rocesnormen in 
- niet-voorradig 
- houdbaarheid 
- tern eratuur 
insla medewerker 
signaal naar regelorgaan: 
- verschil geleverde aantal met aantal op 'flapje ' voldoet niet aan 
de procesnorm 
- houdbaarheid voldoet niet aan de procesnorm 
- tern eratuur voldoet niet aan de rocesnorm 

bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig ingegrepen volgens 
wensen o ever. 

5.5 Wekelijkse regelkringen 

Deni heeft drie wekelijkse regelkringen, die hieronder worden beschreven. De wekelijkse 
regelkringen worden eens per week doorlopen en werken over het algemeen met 
opdrachtgeversnormen. 

Regelkring: Planning 
Aon het eind van de week worden door de traffic manager op basis van de gegevens uit de 
boordcomputer (computer in vrachtwagen) de werkelijke aflevertijden afgelezen. Wanneer 
veel aflevertijden buiten het tijdvenster liggen, wordt gekeken wot daarvan de oorzaak is en 
eventueel wordt een aanpassing in de basisplanning gemaakt. 

Regelkring: Servicepercenfage 
Ook wordt er elke week door het hoofd fysieke distributie naar de servicepercentages per 
opdrachtgever gekeken. Het servicepercentage wordt berekend op basis van de absolute 
verschil tussen het aantal colli wot besteld is en het aantal colli wot geleverd is. Wanneer dit 
getal erg klein is, wordt gekeken waar dot aan ligt en of er actie moet worden ondernomen. 

Regelkring: Pickconfrole 
Bij de produktie wordt elke week, aan de hand van de gemelde manco's, overs en retouren 
gekeken of bij de gecontroleerde rolcontainers toch nog fouten zijn gemeld. Dit kan een tout 
van de controleur zijn moor ook een tout van het filiaa l. 

De regelkring 'Servicepercentage' zal hier nader worden toegelicht. De andere regelkringen 
worden in bijlage 9 nader toegelicht. 

Eens per week worden door de computer de servicepercentages per opdrachtgever 
berekend en vervolgens door de accountbeheerders uitgedraaid. Het servicepercentage is 
gebaseerd op het verschil tussen het besteld aantal colli en het geleverd aantal colli. Dit 
verschil kan ontstaan door: 

niet voorradige produkten; 
manco's; 
overs; 
retouren. 
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Retouren zijn produkten, die terug naor Deni moeten. Dit kan zijn vanwege schade moor ook 
vanwege andere redenen. 

Voor elk niet voorradig produkt heeft de accountbeheerder middels een redencode 
aangegeven waorom het niet-voorradig was (zie bijlage 10 voor de redecodes). Bij sommige 
redencodes wordt de schuld aan Deni toegerekenden bij sommige niet. Dit leidt tot twee 
soorten servicepercentages: 

het filiaal/opdrachtgevers servicepercentage; 
het depot servicepercentage. 

Het eerste percentage geeft aan wot is aangekomen van de bestelling. Het 
depotpercentage geeft aan wot zou zijn geleverd als alleen Deni fouten zou maken. 

Hier volgt een voorbeeld van een servicepercentage (zie bijlage 11 voor meer voorbeelden 
van servicepercentages): 
Een filiaal heeft 157 colli besteld en er zijn 155 colli afgeleverd volgens de vrachtbrief. Dit 
betekent dot er twee colli niet-voorradig woren. Een van de twee colli is door een tout van 
Deni niet-voorradig; de ander niet. Ondanks het feit dot er volgens de vrachtbrief 155 
geleverd zijn, ontbreken er toch nog twee produkten. Er zijn dus naast de twee niet
voorradige produkten ook nog twee colli manco. Dit leidt tot de volgende percentages: 

een filiaalpercentage van (157-4)/157 * 100% = 97,45%; 
een depotpercentage van (157-3)/157 • 100% = 98.09%. 

De depotpercentages per opdrachtgever worden vervolgens doorgestuurd naor het hoofd 
fysieke distributie. Per opdrachtgever kan de norm verschillen, moor ligt over het algemeen 
rond de 99%. Wanneer een servicepercentage structureel lager is don de norm, zal het hoofd 
fysieke distributie hierop actie ondernemen. 

In de onderstaande tabel staan de resultaten, functionorissen en de kwaliteitsaspecten van 
de regelkring 'Service percentage' expliciet weergegeven. Het servicepercentage geeft de 
som van de aspecten manco, over, schade en niet-voorradig weer. Als bijvoorbeeld het 
aantal niet-voorradig heel hoog is en het aantal manco's heel laag, blijft het 
servicepercentage gelijk. 

Resultaat 

- manco 
- over 
- schade 
- niet voorradi 

signaal naor regelorgaan: 
service% voldoet aan de norm 
hoofd f sieke distributie 
bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig ingegrepen 

26 



5.6 Maandelijkse regelkringen 

Het goat hier zowel om maandelijkse regelkringen als om regelkringen die een nog lagere 
frequentie hebben. 

Regelkring: Basisplanning 
Een keer in de drie maanden wordt de basisplanning door de traffic manager geevalueerd. 
Alie routes worden bekeken op mogelijke efficiency- en prestatieverbeteringen. lndien nodig 
kunnen no overleg met de opdrachtgever de routes worden veranderd. 

Regelkring: Houdbaarheid 
De houdbaarheidstermijnen van de produkten worden eens in de maand door de 
accountbeheerder gecontroleerd. Wanneer deze te klein zijn wordt de opdrachtgever 
ingelicht. 

Regelkring: Telling 
Met behulp van fysieke tellingen wordt periodiek de overeenstemming tussen de fysieke en 
administratieve voorraden gecontroleerd. De accountbeheerder zorgt er vervolgens voor 
dot de gevonden verschillen worden aangepast. 
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Rege/kring: Bu/kcontrole 
De loodsmedewerkers controleren periodiek of de fysieke bulk voorraad overeenkomt met 
de administratieve bulkvoorraad. Het goat hier met name om de lokatie van de pallets. Dit 
wordt vervolgens verwerkt door de lokatiebeheerder. 

De houdbaarheidscontrole wordt hier nader toegelicht. De overige maandelijkse 
regelkringen warden in bijlage 12 toegelicht. 

Voor wot betreft de houdbaarheid bij uitlevering zijn in de regel afspraken gemaakt met de 
opdrachtgever. lndien hierover geen afspraken zijn gemaakt wordt bij de diepvriesprodukten 
een minimale houdbaarheidstermijn van drie maanden gehanteerd. Wanneer een artikel de 
norm, het minimale houdbaarheidstermijn, overschrijdt wordt de opdrachtgever ingelicht. 
Aangezien de artikelen van de opdrachtgever zijn, beslist deze wot er met de produkten 
goat gebeuren. Dit wordt vervolgens wel weer door Deni uitgevoerd. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten , de functionarissen en de kwaliteitsaspecten van de 
regelkring 'houdbaarheid' weergegeven. Het regelorgaan ligt in dit geval buiten Deni en er is 
dus geen resultaat van het regelorgaan geformuleerd. De andere regelkringen worden in 
bijlage 12 toegelicht. 

T b 15 3 a e R eQe nnQ OU oar e1 lk . 15 h db h .d 
Reaelkrina: 15: houdbaarheid 
Resultaat regelkring: binnen de produktnormen deelprocessen 'bulk opslag' en pick 

ooslaa' beheerst 
Aspect: houdbaarheid 
Veraeliikinqsoraaan: accountbeheerder 
Resultaat signaal naar regelorgaan: 
veraeliikinqsoraaan: houdbaarheid voldoet niet aan oroduktnorm 
ReQelorQaan: oodrachtaever 
Resultaat 
reaeloraaan: 

5.7 Normstelling 

De precieze invulling van de normen vindt plaats in: 
het overleg met de opdrachtgever; 
de MT-meeting. 

Deni heeft met de meeste opdrachtgevers eens in de zes 6 acht weken een overleg. In dit 
overleg warden de prestaties van de periode daarvoor geevalueerd en wordt de komende 
periode voorbereid. Wanneer er structurele afwijkingen zijn van de normen wordt samen met 
de opdrachtgever bepaald waaraan dot ligt en hoe het opgelost kan worden. Dit kan 
leiden tot: 

een ingreep binnen Deni; 
een ingreep bij de opdrachtgever; 
een aangepaste norm. 

Het kan voorkomen dot de norm niet goed gesteld is, en don moet deze aangepast worden. 
Het kan ook zijn dot met een verandering in de processen bij Deni of bij de opdrachtgever, 
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de norm wel gehaald zou worden. In dit geval is er sprake van een ingreep bij Deni of bij de 
opdrachtgever. 

In het overleg met de opdrachtgever kunnen ook nieuwe normen door de opdrachtgever 
worden aangedragen. Dit zou eventueel ook een ingreep in de processen bij Deni met zich 
mee kunnen brengen. 

In de MT-meeting worden ook de prestaties van Deni geevalueerd en op basis daarvan 
bepaald of ingrepen in de processen moeten plaats vinden. Hier kunnen echter alleen 
nieuwe of aangepaste interne normen uit voortkomen. De normen van de opdrachtgevers 
kunnen hier niet worden aangepast. 

De 1SO-9002-commissie is weliswaar geen normstellend orgaan, maar verricht wel een 
evaluatie van de huidige processen wat leidt tot ingrepen in de processen en eventueel tot 
een voorstel tot normwijziging. 

5.8 Taken en verantwoordelijkheden 

In de volgende tabel is een globaal overzicht gegeven van de taken en 
verantwoordelijkheden van de in de regelkringen voorkomende functionarissen. Alleen de 
taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de regelkringen zijn hier meegenomen. 
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T b 15 4 a e T k a en en veran oor e11 e en tw d l""kh d 
Functionaris Taak Verantwoordeliikheid 
lnslagmedewerker - controleren van de ingekomen - de binnengekomen 

goederen goederen voldoen aan de 
- plaatsen van de goederen in normen 
de voorraad - de fysieke binnengekomen 

voorraad komt overeen met 
de administratieve 
binnenaekomen voorraad 

Loodsmanager - aansturen van de operationele - het aantal manco's, overs en 
activiteiten in het magazijn produkten met schade 
- controleren van de prestaties - de fysieke voorraad komt 
van het magazijn personeel overeen met de 
- beoordelen van schade administratieve voorraad 

Onderhoudsmonteur - onderhouden van de koel- en - de juiste temperatuur van de 
vriesinstallatie maaaziinen 

Transportmanager - aansturen van het laadproces - het laadproces 
- aansturen van de distributie - het volgens planning laten 
- onderhouden van de vries- en verlopen van de distributie 
koelmotoren aan boord van de 
vrachtwaaens 

Chauffeur - distribueren van de goederen - de tekening van 
vrachtbrieven 
- de juiste temperatuur van de 
orodukten 

Receptioniste - controleren of alle - het terugkrijgen van alle 
vrachtbrieven zijn terug uitgeschreven vrachtbrieven 
aekomen 

Accountbeheerder - beheren van de voorraden - de binnenkomst van de 
- afhandelen van klachten orders 
- aansturen van - de fysieke voorraad komt 
voorraadtellingen overeen met de 
- verzorgen van de interne en administratieve voorraad 
externe communicatie - een correct 
betreffende het account houdbaarheidstermijn 

Traffic manager - plannen van de distributie - een effectieve en efficiente 
planning 

Hoofd fysieke distributie - geven van leiding aan de -depres~tievandeoperatie 
operatie van Deni van Deni 
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6 KNELPUNTEN 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke knelpunten zich voordoen bij de in het vorige 
hoofdstuk beschreven regelkringen. Er zijn twee soorten knelpunten onderscheiden: 

knelpunten op grond van het functiemodel; 
knelpunten op grond van de taken en verantwoordelijkheden. 

Deze knelpunten worden per soort behandeld. 

6.1 Knelpunten op grond van het functiemodel 

In deze paragraaf zullen de knelpunten met betrekking tot het functiemodel worden 
besproken. Zoals in stop 4 van de aanpak (paragraaf 3.3) is aangegeven zijn er knelpunten 
op grond van het functiemodel indien in de huidige situatie functies ontbreken die het model 
voorschrijft. Tevens biedt het functiemodel de mogelijkheid om de huidige manier van 
beheersen in zijn totaliteit te bekijken en daaruit knelpunten af te leiden. 

Er zijn twee knelpunten gevonden: 
het ontbreken van duidelijk gedefinieerde normen; 
het ontbreken van hogere-orde-regelkringen. 

Het eerste knelpunt komt voor uit de eerste soort knelpunt, het ontbreken van van functies 
die het model voorschrijft. Het tweede knelpunt komt voort uit de tweede soort. Het 
functiemodel schrijft namelijk naast de regelkringen voor de normstelling geen hogere-orde
regelkringen voor. Wei blijkt bij het bekijken van de huidige manier van beheersen in zijn 
totaliteit dat deze hogere reglkringen noodzakelijk zijn. 

Bij het bekijken van de huidige manier van beheersen in zijn totaliteit is ook gekeken of er 
regelkringen met betrekking tot bepaalde aspecten ontbreken. Dit is niet het geval. 

De twee gevonden knelpunten worden hieronder nader toegelicht: 

Het ontbreken van duidelijk gedefinieerde normen 
In de regelkring wordt bij het vergelijken gebruik gemaakt van een norm. In de gevonden 
regelkringen ontbreken vaak duidelijk gedefinieerde normen. Dit leidt tot het volgende: 

het is onduidelijk voor het vergelijkingsorgaan of er een afwijking moet worden 
doorgegeven aan het regelorgaan; 
het is onduidelijk voor het regelorgaan of de afwijking gemeld door het 
vergelijkingsorgaan serieus moet worden genomen. 

In de regelkringen zonder duidelijk gedefinieerde normen kunnen twee vormen worden 
onderscheiden: 

regelkringen zonder enige norm; 
regelkringen zonder een eenduidige norm. 

Met regelkringen zonder enige norm worden regelkringen bedoeld waarvan het niveau van 
de norm in het geheel niet is vast gelegd. Als voorbeeld wordt de regelkring 'Distributie' 
genoemd. Wanneer de chauffeur te ver achter ligt op de planning moet de chauffeur dit 
melden bij de transportafdeling. Aangezien er geen duidelijke afspraken zijn wanneer men te 
ver achter ligt, meldt de ene chauffeur dit terwijl er nog niets aan de hand is en de andere 
chauffeur meldt dit veel te laat waardoor de situatie niet meer op te lossen is. 
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Met regelkringen zonder eenduidige norm worden regelkringen bedoeld waar in principe wel 
een niveau voor de norm bepaald is maar deze flexibel wordt gehanteerd. Een voorbeeld 
hiervan is te zien bij de regelkring 'lnslag' . De leveranciers moeten hun vriesprodukten 
afleveren onder de - l 8°C. Toch worden temperaturen van -17 /l 6/15°C ook nog als 
voldoende beschouwd. Komt de temperatuur onder de - l 5°C don wordt over het algemeen 
de temperatuur als onder de norm gezien. 

Dit knelpunt wordt vaak binnen de betreffende regelkringen op hun eigen manier informeel 
opgelost. Maar om onduidelijkheden te voorkomen zou het beter zijn de normen eenduidig 
te specificeren en vast te leggen. 

Het ontbreken van hogere-orde-regelkringen 
In de huidige situatie wordt alleen gebruik gemaakt van regelkringen op het niveau van de 
processen zelf. De regelkringen houden de processen nauwlettend in de gaten en lossen de 
optredende problemen direct op. Vaak werken de regelkringen met produktnormen of 
procesnormen, die van de produktnormen zijn afgeleid. Er wordt dus alleen gekeken op 
produktniveau. Deze verschijnselen hebben een aantal nadelen: 

structurele en steeds terugkerende problemen komen op deze manier niet boven 
water, waardoor er nauwelijks leereffect optreedt; 
de prestatie per opdrachtgever of voor het gehele proces zijn niet te bepalen. 

Aon de huidige regelkringen zou een aantal (hogere-orde) regelkringen moeten worden 
toegevoegd die wel gebaseerd zijn op de huidige regelkringen maar die op een hoger 
niveau werken. Dit kan betekenen dot de regelkringen op een langere termijn werken of met 
andere normen. 

Een voorbeeld wordt gegeven met de regelkring 'Schade'. De beschadigde produkten 
worden bekeken door de loodsmanager en deze besluit of de produkten herverpakt moeten 
worden of vernietigd. Er is geen regelkring die op een langere termijn schade evalueert. 
Bijvoorbeeld een regelkring die het totaal aantal schadegevallen per week bekijkt. Een 
dergelijk regelkring laat makkelijker zien wanneer er zich structurele problemen voordoen. 

6.2 Knelpunten op grond van de taken en verantwoordelijkheden 

In het onderzoek naar taken en verantwoordelijkheden zijn geen structurele knelpunten naar 
voren gekomen. Dit is om twee redenen voor de hand liggend: 

Deni is een vrij klein en overzichtelijk bedrijf, waardoor de taken en 
verantwoordelijkheden makkelijker duidelijk te houden zijn; 
Deni heeft een platte organisatie met open communicatie, waardoor eventuele 
problemen wot betreft de taken en verantwoordelijkheden sneller boven tafel komen 
en door het management opgelost kunnen worden. 

In dit verslag worden daarom geen aanpassingen gemaakt op de beschreven taken en 
verantwoordelijkheden. Wei worden door de aanpassingen op basis van de knelpunten met 
betrekking tot het functiemodel de huidige taken en verantwoordelijkheden uitgebreid. 
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7 ONTWERP AANPASSINGEN 

In hoofdstuk 6 zijn twee knelpunten gesignaleerd: 
het ontbreken van duidelijk gedefinieerde normen; 
het ontbreken van hogere-orde-regelkringen. 

Omdat het ontwerp van nieuwe regelkringen leidt tot nieuwe, nog te bepalen normen is 
besloten om de normen aan te goon passen als alle regelkringen ontworpen of aangepast 
zijn. Het in een keer vast leggen van alle nieuwe en te verbeteren normen heeft volgende 
voordelen: 

de kans op inconsistentie van de normen wordt verkleind; 
de procedure om nieuwe normen te bepalen hoeft moor een keer te worden 
doorlopen. 

Aangezien er moor een beperkte tijd stoat voor dit onderzoek heeft dit besluit tot gevolg 
gehad dot er in dit verslag geen verbeteringen wot betreft normen zijn aangedragen. 

In dit hoofdstuk zal worden toegelicht hoe de verbeteringen ten aanzien van de hogere
orde-regelkringen tot stand zijn gekomen en wot die aanpassingen ter verbetering uiteindelijk 
inhouden. 

7.1 Criteria en opzet ontwerp 

Zoals reeds vermeld bij de beschrijving van de aanpak zal bij het ontwerpen van de 
aanpassingen met de volgende criteria rekening worden gehouden: 

de aanpassingen moeten een verbetering zijn; 
de aanpassingen moeten uitgaan van het functiemodel; 
de aanpassingen moeten uitvoerbaor zijn; 
de aanpassingen moeten aansluiten bij de huidige werkwijze; 
de aanpassingen moeten logisch consistent zijn; 
de aanpassingen moeten aansluiten bij het kwantiteitsinformatiesysteem. 

De criteria zullen hier met betrekking tot de te ontwerpen hogere-orde-regelkringen worden 
toegelicht: 

De aanpassingen moeten een verbefen'ng zijn 
Met dit criterium wordt benadrukt dot de aanpassingen ook werkelijk een verbetering 
moeten zijn en ook zo ervoren moeten worden. Wanneer de aanpassingen een verbetering 
zijn en ook zo worden ervoren wordt de kans op implementatie en acceptatie van de 
aanpassingen vergroot. 

De aanpassingen moeten uitgaan van hef functiemodel 
Aangezien het functiemodel later gebruikt wordt voor het bepalen van de 
informatiebehoefte is het noodzakelijk om bij het ontwerpen van de aanpassingen uit te 
gaan van het functiemodel. 

De aanpassingen moeten uitvoerbaar zijn 
Met dit criterium wordt verwezen naor de kosten en de baten van de te ontwerpen 
regelkring. Met de hier genoemde kosten en baten worden niet alleen de kosten en baten 
bedoeld die direct in geld uit te drukken zijn. 
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Een regelkring heeft bepaalde informatie nodig om te kunnen functioneren. Het kan zijn dot 
de inspanningen verbonden aan het verkrijgen en verwerken van de informatie niet 
opwegen tegen de voordelen die behaald worden door de regelkring. 

De gebruiker moet ook de voordelen van een regelkring inzien. Wanneer dit niet het geval is 
heeft het ontwerpen van een dergelijke regelkring weinig nut, want de gebruiker is niet 
geneigd de regelkring uit te (laten) voeren en de kans is groot dot met de verkregen 
informatie niets wordt gedaan. 

De aanpassingen moeten aansluiten bij de huidige werkwijze 
Met aansluiten bij de huidige werkwijze wordt bedoeld dot de te ontwerpen regelkringen 
niet moeten leiden tot grote organisatorische veranderingen. Er moet gebruik gemaakt 
worden van de huidige werkmethoden, regelkringen en overlegstructuren. Een aantal 
redenen heeft tot dit criterium geleid: 

de kans op acceptatie bij de invoer van het ontwerp wordt op deze manier veel 
groter; 
het bepalen van de informatiebehoefte via interviews en het verkrijgen van de 
benodigde gegevens zal gemakkelijker verlopen. 

De aanpassingen moeten logisch consistent zijn 
Het doel van het gehele systeem van regelkringen is om het produktieproces te beheersen. 
Alie regelkringen moeten met hun resultaat daaraan bijdragen en mogen elkaar daarbij niet 
onnodig overlappen en zeker geen tegenstrijdige doelstellingen hebben. 

De aanpassingen moeten aansluiten bij het kwantiteitsinformatiesysteem 
Binnen het kwantiteitsinformatiesysteem wordt ook gebruik gemaakt van bepaalde 
gegevens. Het moet niet zo zijn dot gegevens op meerdere plaatsen worden bewaard of 
ingevoerd en/of dot dezelfde informatie niet twee keer via verschillende kanalen bij de 
hoger regelkring terecht komt. Tevens wordt de invoering van het kwaliteitsinformatiesysteem 
vergemakkelijkt wanneer dezelfde systematiek van registratie en rapportage wordt 
gehandhaafd. 

Het totaal resultaat van alle regelkringen zou moeten zijn dot het volledige produktieproces 
wordt beheerst ten aanzien van de geselecteerde kwaliteitsaspecten. Aon de hand van de 
huidige regelkringen en hun resultaten zijn middels interviews met managers en bureauwerk 
de nog benodigde resultaten van de hogere-orde-regelkringen bepaald. Vanuit deze 
geformuleerde resultaten van de hogere-orde-regelkringen zijn vervolgens deze regelkringen 
verder ingevuld. Hiermee wordt bedoeld dot de vergelijkings- en regelorganen en de 
deelresultaten per orgaan zijn beschreven. 

In dit gedeelte van het onderzoek is de bottom-up benadering van het functiemodel 
gecombineerd met een top-down benadering gebaseerd op de wensen van het 
management. Dit is noodzakelijk omdat het functiemodel geen verdere hulp biedt voor het 
ontwerpen van regelkringen op een hoger niveau. in dit geval het managementniveau. Het 
enige wot in die richting goat is de regeling van de normstelling. 
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7.2 Gewenste doelstellingen 

Aon de hand van de beschreven regelkringen zullen de doelstellingen, resultaten, van de 
gewenste hogere-orde-regelkringen worden besproken. 

Regelkring: lnslag en kwalifeifsfilfer: lns/ag 
Ondanks het feit dot Deni geen zeggenschap heeft over de leverancier, is er behoefte aan 
een overzicht van de prestaties van de leverancier. Deni zou weliswaor nooit kunnen 
ingrijpen, moor kan de opdrachtgever wel attenderen op een slechte of goede leverancier. 
De opdrachtgever zou don kunnen besluiten om deze informatie actie te ondernemen. 

Als resultaat van een dergelijke regelkring wordt geformuleerd: 
binnen de leveranciersnormen input produktieproces beheerst. 

Kwalifeifsfilfer: Pallefkaarfen en kwaliteifsfilfer: lnslagbon 
Een hogere-orde-regelkring naor aanleiding van deze kwaliteitsfilter levert geen voordelen, 
die opwegen tegen de kosten. 

Regelkring: Opslag 
Wanneer er op basis van de regelkring, waorin wordt gekeken of de fysieke plaats van de 
ingekomen produkten overeenkomt met de administratieve plaats, een hogere zou worden 
ontworpen, zou het antwoord moeten geven op de vraag hoeveel pallets worden er 
verkeerd geplaatst. Er is echter binnen Deni geen interesse daorin. Het voordeel dot 
verkregen wordt door deze regelkring weegt niet op tegen de moeite die moet worden 
gedaan. 

Regelkring: Order-pick en kwalifeifsfilfer: Order-pick 
Er wordt op dit moment wel gekeken no de controle naor de prestatie van een order-picker, 
moor dit gebeurt niet op langere termijn en op basis van de later gemelde manco' s, overs 
en beschadigde produkten. Dit leidt tot een regelkring met het volgende resultaat: 

Binnen de procesnormen prestaties order-picker beheerst; 

Regelkring: Laden 
Na het laden wordt gekeken wot is blijven staan en wordt de blijven-staan-lijst ingevuld. de 
accountbeheerder controleert of de goederen inderdaad al geladen hadden moeten zijn 
en zorgt dot de goederen alsnog geladen en gedistribueerd worden. Hoeveel er nou blijft 
staan is onduidelijk. Dit leidt tot het volgende deelresultaat: 

Binnen de procesnormen output deelproces laden beheerst. 

Regelkring: Disfribufie 
Wanneer een chauffeur achter loopt op de planning moet de chauffeur dit melden. Net als 
met de order-pickers is het van belong op de hoogte zijn van de prestaties van de 
verschillende chauffeurs. De prestatie wordt don gemeten aan de hand van de planning. 
Echter de planning is ook niet altijd geheel realistisch . Het planningsprogramma houdt 
bijvoorbeeld wel rekening met tijdsvertragingen in de randstad, moor het is onmogelijk om 
de verschillen in de ochtend- en avondspits aan te geven. Het is daorom moeilijk om aan de 
hand daarvan prestaties te beoordelen. Na overleg is don ook besloten om deze hogere
orde-regelkring weg te laten. 

Regelkring: Overdrachf 
Bij deze regelkring is geen zinvolle hogere-orde-regelkring gevonden. Dit komt met name 
doordat ondanks het feit dot een vrachtbrief getekend is er binnen 24 uur nog klachten 
ingediend kunnen worden. 
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Regelkring: Order-entry 
In het geval van een basisovereenkomst wordt gecontroleerd of alle filialen besteld hebben. 
In sommige gevallen moeten de filialen gebeld worden en in andere worden automatische 
vervangende orders aangemaakt. Een hogere-orde-regelkring zou betekenen dot wordt 
bijgehouden hoeveel filialen elke keer gebeld moeten worden. De behoefte aan een 
regelkring daarvoor is klein. Wanneer de accountbeheerders op den duur toch het gevoel 
hebben dot de filialen erg vaak gebeld moeten worden omdat zij hun bestelling niet hebben 
doorgegeven, is het mogelijk om steekproefgewijs te testen. 

Regelkring: Alme/den 
Hier wordt gekeken of alle uitgegeven vrachtbrieven ook getekend zijn teruggekomen. Daar 
over het algemeen meer don 95% van de vrachtbrieven getekend terugkomt, is de behoefte 
aan een hogere-orde-regelkring niet aanwezig. 

Regelkring: Klachten 
De klachten die binnen komen worden opgelost. Maar alleen van de klachten wot betreft 
manco's, overs en schade is bekend hoeveel het er zijn. En in het geval van schade ook niet 
direct want de schade wordt gemeten door middel van de retouren, maar dot zijn niet altijd 
schadegevallen. Het aantal klachten wot betreft manco's, overs en schade worden nu 
alleen gebruikt om de servicepercentages uit te rekenen. 

Een regelkring die het aantal klachten per aspect bekijkt is er dus niet. er is echter wel 
behoefte aan een dergelijke regelkring met het volgende resultaat: 

binnen opdrachtgeversnormen aantal klachten beheerst. 

Regelkring: Temperatuur 
De temperatuur inde magazijnen en laadruimtes van de vrachtwagens wordt geregeld door 
koel- en vriesmotoren. Het verloop van de temperatuur wordt zowel in de vrachtwagens als 
in de magazijnen bijgehouden. Met deze informatie wordt verder alleen niets gedaan. 

Deze gegevens geven echter wel inzicht in de beheersing van het proces. Er wordt don ook 
een nieuwe regelkring met het volgende resultaat geformuleerd: 

binnen de procesnorm een beheerst deelproces 'koelen'. 

Regelkring: Planning 
Deze regelkring heeft al een hogere-orde-regelkring, namelijk de regelkring 'Basisplanning' . 

Regelkring: Servicepercenfage 
Deze regelkring is al een hogere-orde-regelkring en er is op dit moment geen behoefte aan 
een nog hogere-orde-regelkring. 

Regelkring: Basisplanning 
Deze regelkring is al een hogere-orde-regelkring en er is op dit moment geen behoefte aan 
een nog hogere-orde-regelkring. 

Regelkring: Houdbaarheid 
Elke maand wordt de houdbaarheid van de produkten gecontroleerd en wordt bij 
afwijkingen de opdrachtgever op de hoogte gesteld. Onduidelijk is bij hoeveel produkten de 
minimale houdbaarheidstermijn is verstreken. Om dit te weten te komen en te regelen is het 
volgende resultaat voor een hogere-orde-regelkring geformuleerd: 

binnen de opdrachtgeversnorm aantal produkten met verstreken minimale 
houdbaarheidstermijn beheerst. 

Regelkring: Telling 
Op dit moment worden aantallen produkten in de administratieve en fysieke voorraad wel 
gemeten, vergeleken en aangepast. Moor er is geen idee hoe groot de verschillen zijn en 
hoe vaak ze voorkomen. Er wordt don ook een nieuw resultaat geformuleerd: 
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binnen de opdrachtgeversnormen telverschillen beheerst. 

Regelkring: Bulkcontrole 
Voor de bulkcontrole geldt hetzelfde als bij de regelkring 'Telling' , alleen goat het hier niet 
om het aantal moor om de lokatie. Dit leidt tot het volgende resultaat: 

binnen de opdrachtgeversnormen aantal lokatieverschillen beheerst. 

7.3 lnvulling regelkringen 

Hier zal een verdere invulling gegeven warden aan de hogere-orde-regelkringen met de in 
de vorige poragraaf geformuleerde resultaten. 

Binnen de leveranciersnormen input produktieproces beheerst (Regelkring: leverancier) 
In deze regelkring vergelijkt het vergelijkingsorgaan de prestaties van de leveranciers met de 
daarvoor gestelde normen. Deze regelkring heeft betrekking op de volgende aspecten: 

temperatuur; 
manco; 
over; 
schade; 
venstertijd; 
THT; 
niet voorradig; 
klachten. 

De leverancier wordt eigenlijk op dezelfde manier bekeken door Deni als Deni door de 
opdrachtgever. Deni wordt een keer per week door de opdrachtgever geevalueerd. Er is 
voor gekozen om de regelkring voor de leveranciers een maal per maand te laten plaats 
vinden om de volgende redenen: 

het overleg met de opdrachtgever vindt een keer per 6 a 8 weken plaats: het is 
gewenst dot voor elk overleg de regelkring een keer doorlopen is; 
de leveranciers leveren niet elke dog aan: het is niet zinvol om een leverancier op 
basis van een poor afleveringen te evalueren. 

Het hoofd fysiek distributie zal de metingen vergelijken met de normen, aangezien het hoofd 
het contact onderhoud met de opdrachtgever aangaande de leveranciers. De functie van 
regelorgaan zal vervuld moeten warden door de opdrachtgever. 

Binnen de procesnormen prestaties order-picker beheerst (Regelkring: Prestatie picker) 
Met deze regelkring warden de volgende aspecten beheerst: 

manco; 
over; 
schade. 

Aangezien in de lagere-orde-regelkring de order-pickers ook werden begeleid door de 
loodsmanager zal ook in deze regelkring de functie van vergelijkingsorgaan en regelorgaan 
door de loodsmanager warden uitgevoerd. Ook deze regelkring zal eens in de week plaats 
vinden omdat anders de oorzaken van een afwijking niet meer te achterhalen zijn. 

Binnen de procesnormen output deelproces laden beheerst (Regelkring: 8/ijven staan) 
De bij dit resultaat behorende regelkring heeft betrekking op dezelfde als aspecten als de 
lagere-orde-regelkring, namelijk: 

tijdvenster; 
manco. 
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De functie van vergelijkingsorgaan en regelorgaan zal worden vervuld door het hoofd fysieke 
distributie. Deze regelkring zal net als de vorige regelkring eens in de week plaats vinden 
omdat anders de oorzaken moeilijk te achterhalen zijn. 

Binnen opdrachfgeversnormen aanfa/ k/achten beheersf (Regelkring: Aanfal klachfen} 
Zoals uit het resultaat van de regelkring al blijkt heeft deze regelkring betrekking op het 
aspect: 

klachten. 

Deze klachten kunnen betrekking hebben op alle verder aspecten , ook de aspecten, die 
niet in dit onderzoek zijn meegenomen. Alleen de klachten met betrekking to manco's, overs 
en beschadigde produkten worden hier niet meer bekeken omdat deze al in het 
servicepercentage zitten. Deze regelkring kan dus betrekking hebben op alle processen in de 
organisatie. Daarom zal de functie van vergelijkingsorgaan en regelorgaan door het hoofd 
fysieke distributie worden vervuld. Ook hier is een wekelijkse regelkring gewenst vanwege het 
feit dot de oorzaken anders niet achterhaald kunnen worden. 

Binnen de procesnorm een beheersf deelproces 'koelen' (Regelkring: Koe/en} 
Aangezien er op dit moment wel de temperatuur wordt bijgehouden, moor er geen idee is 
van het temperatuursverloop is deze regelkring in het leven geroepen. Het te beheersen 
aspect is: 

temperatuur. 

Ook hier wordt de functie van vergelijkings- en regelorgaan door het hoofd fysiek distributie 
vervuld. Dit omdat het onder zijn verantwoordelijkheid volt. Weer goat het om een wekelijkse 
regelkring. 

Binnen de opdrachfgeversnorm aanfal produkfen met versfreken minimale 
houdbaarheidsfermijn beheersf (Regelkring: Aanfal houdbaarheid} 
Het te beheersen aspect van deze regelkring is : 

houdbaarheid. 

De bedoeling is dot de accountbeheerder, naast het zoeken van oplossingen voor 
produkten met houdbaarheidsproblemen, het aantal artikelen met 
houdbaarheidsproblemen per opdrachtgever sommeert en deze aan het hoofd fysieke 
distributie doorgeeft zodat hij de meting kan vergelijken met de opdrachtgeversnorm en 
indien nodig kan ingrijpen. Aangezien de lagere-orde-regelkring eens in de maand plaats 
vindt zal deze regelkring ook eens in de maand plaatsvinden. 

Binnen de opdrachfgeversnormen felversch1llen beheersf (Regelkring: Telverschillen} 
De opdrachtgevers normen hebben betrekking op het aspect: 

niet-voorradig 

De organen en frequentie van deze regelkring komen overeen met de hiervoor genoemde 
regelkring. 

Binnen de opdrachfgeversnormen aanfa/ verkeerd geplaafsf beheersf (Regelkring: 
Bulkverschi//en} 
De invulling van deze regelkring komt overeen met de twee hier boven genoemde regelkring 
Alleen goat het hier om de lokatie en niet om het aantal. 

In de onderstaande tabel stoat het resultaat van het vergelijkingsorgaan weergegeven per 
regelkring weergegeven. Het resultaat van het regelorgaan is voor elke regelkring hetzelfde 
en luidt 'bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig ingegrepen' 
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T b I 7 1 R It t lk . a e esu a en reqe nngen 
Regelkring: Resultaat 

vergelijkingsorgaan: 
Leverancier Signaal naar regelorgaan: 

- levering leverancier buiten de leveranciersnorm 

Prestatie picker Signaal naar regelorgaan: 
- prestatie order-picker buiten de procesnorm 

Blijven staan signaal naar regelorgaan: 
- aantal rolcontainers dot blijft staan buiten de procesnorm 

Aantal klachten signaal naar regelorgaan: 
- aantal klachten buiten de opdrachtgeversnorm 

Koelen signaal naar regelorgaan: 
- temperatuursverloop buiten procesnorm 

Aantal signaal naar regelorgaan: 
houdbaarheid - aantal colli met verstreken houdbaarheidstermijn buiten 

opdrachtgeversnorm 

T elverschillen signaal naar regelorgaan: 
- telverschillen buiten opdrachtgeversnorm 

Bulkverschillen signaal naar regelorgaan: 
- bulkverschillen buiten de opdrachtgeversnorm 
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8 INFORMATIEBEHOEFTE EN GEGEVENS 

In dit hoofdstuk worden de laatste twee stappen van de aanpak, 
informatiebehoeftebepaling en de vertaling naar gegevens, beschreven. Voor iedere 
ontworpen hogere-orde-regelkring is bepaald welke informatie nodig is voor het realiseren 
van de resultaten per regelkring . Daarna zijn de gegevens bepaald die nodig zijn om aan de 
informatiebehoefte voldoen. 

In Bemelmans worden twee soorten eisen aan een informatiesysteem onderscheiden 
[Bemelmans, 1987] : 

functionele eisen; eisen die aangeven welke gegevens verwerkt en verstrekt moeten 
worden; 
prestatie-eisen; eisen die de voorwaarden aangeven waaraan de gegevens en 
gegevensverwerkende processen aan moeten voldoen (hoe snel, hoe juist, hoe 
betrouwbaar, enz.). 

Bij de bepaling van de informatiebehoefte is alleen gekeken naar de functionele eisen. Dit is 
gedaan om de redenen: 

de beschikbare tijd was beperkt voor de informatiebehoeftebepaling en de voorkeur 
ging uit naar de functionele eisen; 
prestatie-eisen zijn meer generiek en daardoor moeilijker uit het functiemodel at te 
leiden. 

De informatiebehoefte en vertaling naar gegevens wordt per regelkring besproken aan de 
hand van de onderscheiden frequentiegroepen. Onder de ontworpen hogere-orde
regelkringen bevinden zich geen dagelijkse, wat logisch is vanwege het management 
karakter van deze aanpassingen. Onder de aanpassingen zijn dus alleen wekelijkse en 
maandelijkse regelkringen. 

In bijlage 13 wordt een opzet van de rapportages gegeven. Deze opzet is gebruikt bij de 
interviews met de verschillende managers. Deze rapportages geven een goede aanzet voor 
de uiteindelijk rapportages. 

8.1 Wekelijkse regelkringen 

In deze paragraaf worden de informatiebehoefte en de daarvoor benodigde gegevens van 
de wekelijkse regelkringen besproken. Elke dag wordt er een review meeting gehouden, de 
gevonden afwijkingen die het hoofd fysieke distributie vindt als vergelijkingsorgaan zullen 
daarin worden besproken. loch is steeds het hoofd fysieke distributie als regelorgaan 
genoemd; dit omdat hij de uiteindelijke verantwoordelijke is. 

Regelkring: Prestatie picker 
Het vergelijkingsorgaan levert het resultaat 'signaal naar regelorgaan: prestatie order-picker 
buiten de procesnorm ' . De benodigde informatie voor dit resultaat is: 

de procesnorm per aspect; 
de meetwaarde per week per aspect per order-picker. 
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De meetwaarden per week per aspect zijn: 
het aantal colli manco's gemeld door de klant en eruit gehaald door de controleur; 
het aantal colli overs gemeld door de klant en eruit gehaald door de controleur; 
het aantal colli schadegevallen gemeld door de klant en eruit gehaald door de 
controleur. 

De procesnorm per aspect moet nog worden bepaald. De gemelde manco's, overs kunnen 
uit het systeem worden gehaald. De manco's, overs en schade gevonden door de 
controleur staan op het formulier, die de controleur geeft aan de loodsmanager. Alleen de 
schade die een klant bemerkt wordt in het systeem ingevoerd als een retour. Dit omdat pas 
echt zeker is of een produkt beschadigd, wanneer inslag het terug gekomen produkt zo 
beoordeeld heeft. 

Het regelorgaan levert het resultaat 'bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig 
ingegrepen'. Het regelorgaan heeft een pakket van ingrepen om de afwijkingen op te 
heffen. Om te bepalen welke ingreep verricht moet worden, heeft het regelorgaan behoefte 
aan informatie over de oorzaak van de gesignaleerde afwijkingen. 

In dit geval goat het om informatie van de order-picker zelf en de prestatie van de weken 
daarvoor. 

Regelkring: 8/ijven staan 
Het vergelijkingsorgaan heeft als resultaat 'signaal naar regelorgaan aantal rolcontainers dot 
blijft staan buiten de procesnorm' . de benodigde informatie hiervoor: 

de opdrachtgeversnorm; 
de meetwaarde per week per aspect. 

De twee aspecten, manco en tijdvenster, worden per week gemeten door het aantal 
containers of pallets te meten die per opdrachtgever blijven staan. 

De accountbeheerder krijgt de blijven-staan-lijst en bekijkt welke containers of pallets ten 
onrechte zijn blijven staan. Het aantal wot ten onrechte is blijven staan moet naar het 
vergelijkingsorgaan. De opdrachtgeversnorm moet nog bepaald worden. 

Het regelorgaan heeft als resultaat 'bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig ingegrepen'. 
Om de ingreep te bepalen heeft het regelorgaan informatie nodig wot betreft de weken 
ervoor en de wot betreft het laadproces. 

Regelkring: Aantal klachten 
Het vergelijkingsorgaan van deze regelkring heeft als resultaat 'signaal naar regelorgaan 
aantal klachten buiten de opdrachtgeversnorm'. De benodigde informatie om dit doel te 
bereiken is: 

de opdrachtgeversnorm; 
de meetwaarde per week per soort klachten. 

Per soort klacht wordt het aantal klachten gemeten. De onderscheiden soorten zijn: 
klachten met betrekking tot het tijdvenster; 
klachten met betrekking tot de houdbaarheid; 
klachten met betrekking tot de temperatuur; 
overige klachten. 

De opdrachtgeversnorm en het aantal klachten per soort wordt op dit moment niet 
bijgehouden. 

Het regelorgaan heeft als resultaat 'bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig ingegrepen'. 
De benodigde informatie voor dit resultaat zal per soort klacht anders zijn. 
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Regelkring: Koe/en 
Het vergelijkingsorgaan heeft als resultaat 'signaal naar regelorgaan temperatuursverloop 
buiten procesnorm'. De hiervoor benodigde informatie is: 

de procesnorm; 
de temperatuursverloop per week. 

Voor het meten van het temperatuursverloop komt in de nabije toekomst een rapportage. 
Door wordt apparatuur voor aangeschaft. 

Het resultaat van het regelorgaan is 'bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig 
ingegrepen'. Door middel van informatie over de betreffende processen zal de oorzaak 
moeten worden achterhaald. 

8.2 Maandelijkse regelkringen 

Hier wordt de informatiebehoefte van de vier overgebleven hogere-orde-regelkringen 
weergegeven. Ook hier geldt dot het hoofd fysieke distributie de gevonden afwijkingen in de 
reviewmeeting zal bespreken. 

Regelkring: Leverancier 
Het vergelijkingsorgaan levert het resultaat 'signaal naar regelorgaan: levering leverancier 
buiten de leveranciersnorm'. De informatie die het vergelijkingsorgaan nodig heeft om dit 
resultaat te leveren zijn: 

de leveranciersnorm per aspect; 
de meetwaarde per maand per aspect per leverancier. 

De aspecten worden op de volgend manier per week gemeten: 
percentage van totaal aantal leveringen die binnen het tijdvenster vallen I aspect: 
tijdvenster); 
servicepercentage I aspecten: manco, over en niet voorradig); 
percentage van totaal aantal leveringen die binnen de temperatuur norm vallen 
I aspect: temperatuur): 
percentage van geleverde colli die geen schade hebben (aspect: schade) ; 
percentage van geleverde colli die binnen de houdbaarheidsnorm vallen ( aspect: 
houdbaarheid). 

De leveranciersnormen moeten nog worden bepaald. De andere gegevens zijn allemaal uit 
het computersysteem te halen. Het aantal schade en niet-voorradig kan alleen niet 
gescheiden uit de computer worden gehaald. Deze twee vallen samen onder retouren. 

Het regelorgaan krijgt de afwijkingen, moor wot het orgaan verder aan informatie nodig 
heeft bepaalt de opdrachtgever. 

Regelkring: Aanta/ houdbaarheid 
Het vergelijkingsorgaan heeft als resultaat 'signaal naar regelorgaan: aantal colli met 
verstreken houdbaarheidstermijn buiten opdrachtgeversnorm". De benodigde informatie 
hiervoor bestaat uit: 

de opdrachtgeversnorm; 
de meetwaarde van het aantal colli met een verstreken minimale 
houdbaarheidstermijn per opdrachtgever. 

De verstreken houdbaarheidstermijn wordt gemeten door het percentage van het aantal 
colli met een verstreken houdbaarheidstermijn ten op zichtte van het totaal aantal colli per 
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opdrachtgever. De opdrachtgeversnorm ontbreekt nog , moor het percentage kan 
berekend worden uit de lagere-orde-regelkring. 

Het regelorgaan heeft als resultaat 'bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig ingegrepen' . 
lnformatie wot betreft de betreffende processen zal moeten worden vergaord. 

Regelkring: Telverschillen 
Het vergelijkingsorgaan heeft als resultaat 'signaal naor regelorgaan telverschillen buiten 
opdrachtgeversnorm '. De informatie die het vergelijkingsorgaan nodig heeft om dit resultaat 
te leveren is: 

de opdrachtgeversnorm; 
de meetwaorde voor het aspect niet-voorradig. 

Dit aspect wordt gemeten door het percentage van het absolute verschil in aantal ten op 
zichtte van de totale administratieve voorraad. De opdrachtgeversnorm ontbreekt nog, 
moor het percentage kan berekend worden 

Het regelorgaan heeft als resultaat 'bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig ingegrepen'. 
De oorzaak van deze telverschillen moet gevonden worden en dit betekent dot informatie 
over de processen die met de voorraad samenhangen noodzakelijk is. 

Regelkring bulkverschillen 
Deze heeft dezelfde informatie behoefte als regelkring 'bulkverschillen'. In dit geval goat het 
niet om de absolute verschillen in aantal, moor om het aantal verschillen in plaats ten op 
zichtte van het gecontroleerde aantal. 
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aon het in dit verslag besproken onderzoek lagen de volgende probleemstelling en 
opdrachtformulering ten grondslag: 

Probleemstelling 
Er is onvoldoende inzicht en structuur in de aanwezige kwaliteitsinformatie om op 
managementniveau de processen wot betreft kwaliteit te regelen. 

Opdrachfformulering 
Ontwerp een kwaliteitsinformatiesysteem waarin wordt voorzien in de 
kwaliteitsinformatiebehoefte van het management voor de regeling van de processen. 

Aon de hand van het functiemodel van In 't Veld zijn de huidige regelkringen ten aanzien 
van de belangrijkste kwaliteitsaspecten bepaald. Vervolgens zijn op basis van de gevonden 
knelpunten de verbeteringen voor het huidige regelsysteem ontworpen en is de 
informatiebehoefte bepaald. 

Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen. De conclusies zijn 
onderverdeeld in: 

9 .1 

conclusies betreffende de resultaten van het onderzoek; 
conclusies betreffende de bruikbaarheid van het functiemodel. 

Resultaten onderzoek 

In deze paragraaf worden de conclusies die voortkomen uit de resultaten van het onderzoek 
besproken. 

Voldoende lagere-orde-regelkringen 
Bij het analyseren van de huidige manier van beheersen in zijn totaliteit is gekeken of er 
lagere-orde-regelkringen met betrekking tot de gekozen kwaliteitsaspecten ontbreken. Dit is 
niet het geval. 

Gebrek aan normen 
Wat betreft normen zijn twee soorten knelpunten onderscheiden: 

regelkringen zonder enige norm; 
regelkringen zonder een eenduidige norm. 

Onder de al aanwezige regelkringen hebben de meeste wel een norm moor geen 
eenduidige. De in dit onderzoek ontworpen regelkringen hebben over het algemeen nog 
geen norm. 

In dit onderzoek is niet ingegaan op de formulering van de ontbrekende of onduidelijk 
gedefinieerde normen. Dit betekent dot de knelpunten wot betreft de normen nog niet 
opgelost zijn. 
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Behoefte aan hogere orde regelkringen 
De in de huidige situatie gevonden regelkringen werken op het niveau van de processen zelf. 
Deze regelkringen houden de processen nauwlettend in de gaten en lessen de optredende 
problemen direct op. 

De ontworpen regelkringen werken op een hoger niveau; dit kan betekenen dot de 
regelkringen op een langere termijn werken of met andere normen. Deze regelkringen 
vinden over het algemeen eens in de week plaats en de functie van regelorgaan wordt over 
het algemeen door een manager uitgeoefend. 

Met de ontworpen regelkringen zijn echter nog niet alle noodzakelijke regelkringen vast 
gelegd. Boven de ontworpen regelkringen zijn regelkringen van een nog hogere orde nodig 
voor een beter beheerst proces. Hier is echter geen aandacht aan besteed in het 
onderzoek, omdat eerst de ontworpen laag ingevoerd moet worden voordat de volgende 
orde regelkringen goed ontworpen kan worden. 

Onvoldoende inzicht in oorzaken 
Bij de bepaling van de kwaliteitsinformatiebehoefte is gebleken dot er weinig inzicht is in de 
oorzaken van de afwijkingen van de normen. Er zijn wel allerlei oorzaken aan te wijzen, moor 
welke oorzaak veel voorkomt is niet bekend. Wanneer de meest voorkomende en 
significante oorzaken bepaald zijn, is het mogelijk om door deze oorzaken te be'invloeden of 
weg te nemen de processen te beheersen. 

9.2 Bruikbaarheid functiemodel 

Hier wordt de bruikbaarheid van het functiemodel voor het bepalen van de 
informatiebehoefte besproken. 

Het model combineert functies en informatie 
Het functiemodel beschrijft de functies die benodigd zijn voor de regeling van een aspect 
van een proces tegen normen en biedt daarmee de mogelijkheid om tegelijkertijd de 
organisatie en de informatie van de procesregeling te analyseren. Onder de organisatie van 
de procesregeling wordt verstaan het antwoord op de vraag 'wie doet wot?'. Dit is een 
belangrijk voordeel bij de informatiebehoeftebepaling. 

Fune ties gericht op een doorbraak ontbreken in het model 
Bij de regelkring van de normstelling kan de evaluerende functie tot de ontdekking komen 
dot er in de omgeving geen behoefte meer bestaat aan de door de organisatie vervulde 
functie. De primaire functie is achterhaald. In het functiemodel is er geen enkele functie die 
daarop anticipeert en actie onderneemt om de primaire functie te veranderen. Functies 
gericht op een 'break-through' naar nieuwe doelen ontbreken dus in het model. Het goat 
hier don wel om grote, structurele veranderingen. Kleine gewenste veranderingen in de 
primaire functie kunnen wel worden opgevangen en komen bijvoorbeeld in het geval van 
Deni in het overleg met de opdrachtgever naar voren. 

Het functiemodel werkt bottom-up 
Het functiemodel werkt bottom-up. Dit heeft als voordeel dot de kans dot een proces of 
regelkring over het hoofd wordt gezien zeer klein is. Het nadeel van deze bottom-up 
benadering is dot het ontwerpen van hogere-orde-regelkringen moeizaam verloopt. lmmers 
het functiemodel moet bij het ontwerpen van hogere-orde-regelkringen gebruik maken van 
een top-down benadering, anders zijn de gewenste hogere-orde-regelkringen niet te 
bepalen. 
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Het model is gericht op de functionele informatiebehoefte 
Het functiemodel beperkt zich bij het bepalen van de informatiebehoefte met name tot de 
functionele informatiebehoefte. Het zegt weinig over de kwaliteit van de benodigde 
gegevens. 

Het functiemodel is ontwikkeld naar analogie van een hydraulisch systeem 
Doordat het functiemodel is gebaseerd op een hydraulisch systeem, kan het leiden tot een 
vrij mechanisch beheersingssysteem. Het is don ook zaak rekening te houden met de 
menselijk aspecten van de regelkringen. Het moet niet zo zijn dot de betreffende 
functionarissen een soort robots worden. 

Het functiemodel vraagt niet om het aanpakken van structurele oorzaken 
In het regelorgaan zijn een geheugen en een gedragsmodel van het systeem opgenomen 
zodat de functie de benodigde informatie heeft om de noodzakelijk ingreep te bepalen. In 
die zin heeft het regelorgaan wel inzicht in de mogelijke oorzaken van het probleem. moor er 
wordt geen aanzet gegeven om de oorzaken aan te pakken. 

9.3 Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden de acties die ondernomen moeten worden besproken. 

Pas de ontworpen regelkringen aan voor de koe/afdeling. 
Op basis van de verschillen in de huidige situatie tussen de koel- en vriesafdeling moeten de 
hogere-orde-regelkringen voor de koelafdeling aangepast worden. Dit moet worden 
gedaan door de assistent hoofd accountbeheer, die binnen Deni verantwoordelijk wordt 
voor de invoer van het kwaliteitsinformatiesysteem in overleg met de betreffende 
functionarissen van de koelafdeling. 

Voer de onfworpen hogere-orde-rege/kringen in. 
Het ontwerp van de aanpassingen, zoals geformuleerd in hoofdstuk 7, dienen ingevoerd te 
worden, zodat kan worden voorzien in de kwaliteitsinformatiebehoefte van het management 
voor de regelingen van de processen. Zoals reeds vermeld is de assistent hoofd 
accountbeheer daarvoor verantwoordelijk. 

De ontworpen regelkringen zullen ingevoerd moeten worden in overleg met de betrokken 
functionarissen en de systeembeheerder. De systeembeheerder zal de benodigde 
veranderingen in het systeem aanbrengen. 

Nadat de ontworpen regelkringen zijn ingevoerd moet een evaluatie worden gehouden en 
kunnen de nog hogere orde regelkringen worden bepaald. De periode waarna evaluatie 
kan pleats vinden hangt of van het soort regelkring. Wanneer de regelkring wekelijks gebruikt 
wordt, kan sneller geevalueerd worden don wanneer de regelkring maandelijks wordt 
doorlopen. 

Ste/ (voorlopige} normen vast. 
Bij de regelkringen waar normen ontbreken of waar normen onduidelijk gedefinieerd zijn 
moet door het management een norm worden vastgesteld. 

Het niveau van de norm is in de meeste gevallen niet direct definitief vast te leggen. Er zal 
eerst gewerkt moeten worden met een voorlopig norm. Na verloop van tijd zal blijken of dit 
een realistische norm is. Met een realistische norm wordt bedoeld een norm die niet te hoog 
is moor ook niet te laag. 
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Na een bepaalde periode moet het management de normen sowieso evalueren, 
onafhankelijk of een norm voorlopig of definitief is vast gesteld. Bij de evaluatie moet 
gekeken worden naar: 

de afwijkingen van de norm; 
het gebruik van de norm door het vergelijkingsorgaan; 
de reactie van het regelorgaan op afwijkingen van de norm. 

Leg de oorzaken vast 
Om later regelkringen te kunnen ontwerpen voor het be"invloeden of weg nemen van de 
oorzaken, is het noodzakelijk om de oorzaken van de gesignaleerde afwijkingen waarop 
moet worden ingegrepen vast te leggen. 

Dit vastleggen zal door ieder regelorgaan van de regelkringen gedurende een zekere 
periode worden gedaan. De lengte van de periode hangt of het soort regelkring,, 
bijvoorbeeld bij een dagelijkse regelkring zullen sneller de meest belangrijke en significante 
oorzaken zijn vastgelegd don bij een maandelijkse. Op basis van die informatie kunnen don 
eventueel nieuwe regelkringen worden ontworpen. 

Doorloop de hele regelkring 
Bij het analyseren van de regelkringen in de huidige situatie is opgevallen dot hogere-order
regelkringen soms niet helemaal doorlopen worden. Er wordt wel gesignaleerd dot de 
meetwaarde van een aspect afwijkt van de norm, moor een ingreep om dat te verhelpen 
wordt niet bepaald. Zowel bij de huidige als bij de ontworpen regelkringen is het zaak dot de 
regelkringen geheel doorlopen worden. 
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BIJLAGE 2 ISO NORMEN 

De International Organization for Standardization heeft in 1987 vijf kwaliteitsnormen 
uitgegeven. Deze ISO 9000 serie bestaat uit drie werkelijke normen; ISO 9001 , 9002 en 9003 en 
twee richtlijnen; ISO 9000 en 9004. De drie normen behandelen de kwaliteitssystemen, die 
kunnen worden gebruikt voor externe kwaliteitsborgingsdoeleinden. Aangezien de drie 
verschillen in toepassingsgebied, geeft ISO 9000 een richtlijn voor de keuze en toepassing van 
de normen. De ISO 9004 geeft een richtlijn om de globale normen om te zetten in werkelijke 
interne kwaliteitsborging. 

De ISO 9001 is een model voor kwaliteitsborging bij het ontwerpen/ontwikkelen, het 
vervaardigen, het installeren en de nazorg, de ISO 9002 norm bij het vervaardigen en 
installeren en de 9003 norm bij de eindkeuring en de beproeving. Wanneer een bedrijf aan 
de gestelde norm voldoet, kan het een certificaat toegekend krijgen. Uitgangspunt bij het 
toekennen van een ISO certificaat is dot objectief bewijs moet worden geleverd van de 
goede werking van het kwaliteitssysteem. Het ISO certificaat zegt dus niets over het niveau 
van kwaliteit. 

Het certificaat wordt in principe voor drie jaar uitgereikt door een onafhankelijk organisatie 
die daartoe bevoegd is. In het geval van Deni is dot de organisatie Lloyds. Na drie jaar wordt 
het gecertificeerde bedrijf opnieuw grondig doorgelicht en kan het certificaat verlengd 
worden. Echter door middel van audits, gehouden door de externe organisatie, wordt twee 
maal per jaar ook nog globaal gecontroleerd of het certificaat behouden mag worden. Na 
een dergelijke externe audit krijgt het bedrijf een lijst met 'hold-points ' en 'on-going
improvement-points' . De 'hold-points' zijn aandachtspunten, die binnen drie maanden 
opgelost moeten zijn . De 'on-going-improvement-points' zijn aandachtspunten waarin 
volgende keer verbetering te zien moet zijn. 
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BIJLAGE 3 INVALSHOEKEN KWALITEIT 

Door het vele en vaak willekeurig gebruik heeft het begrip kwaliteit aan eenduidigheid 
ingeboet. Garvin verklaart in een artikel de aanwezigheid van zoveel definities uit het feit dot 
er vanuit zoveel invalshoeken naar het begrip kwaliteit wordt gekeken. Hij noemt een vijftal 
invalshoeken. In label B-3.1 warden deze invalshoeken toegelicht met een 
voorbeelddefinitie. 

label B-3.1 ""f Een v11 tal 1nvalshoeken me ere 1na tot he beano wa1te1 t b t kk" t . k r ·t 

lnvalshoek Voorbeelddefinitie Genoemd door 
Transcedent Quality is neither mind nor matter, but a third R.M. Pirsig 

entity independent of the two ... even though 
quality cannot be defined, you know what it is 

Produktgericht Differences in quality amount to differences in L. Abott 
the quantity of some desired ingredient or 
attribute 

Gebruikersgericht Quality is fitness for use J.M. Juran 

Produktiegericht Quality means conformance to requirements P.B. Crosby 

Waardegericht Quality means best for certain customer A.V. Feigenbaum 
conditions. These conditions are the actual use 
and the price of the product 
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BIJLAGE 4 QUALITY MANAGEMENT BY QUALITY OBJECTIVES 

Quality Management by Quality Objectives (kortweg Q.MBO) is een methode om het 
kwaliteitsbeleid van een onderneming of instelling: 

te formuleren in meetbare en tijdgebonden doelstellingen en actieprogramma's; 
over te dragen aan alle betrokkenen; 
te evalueren en bij te stellen. 

Q.MBO berust grotendeels op een stijl van bedrijfsvoering die bekend stoat onder de 
verzamelnaam Management by Objectives. Bij deze vorm van management worden top
down op elk niveau van leiding in de organisatie conceptdoelstellingen geformuleerd. 
Vervolgens wordt elke doelstelling van een aktieplan en een budget voorzien. Nadat 
overeenstemming tussen de chef en de naaste medewerkers is bereikt over de 
conceptdoelstelling en het bijbehorende aktieplan en budget wordt het concept een 
feitelijke doelstelling. 

Het Q.MBO-proces bestaat uit tien stappen die sterk aan elkaar gerelateerd zijn: 
l . Het definieren en afbakenen van de inhoud van de functie van elk lid van het 

topteam door middel van het vaststellen van resultaatgebieden. 
2. Het vaststellen welk deel van de functie op een of andere wijze verband houdt met 

het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitszorg (kwaliteitsresultaatgebieden). 
3. Het duidelijk definieren van de bevoegdheden en de daaruit voortvloeiende 

verantwoordelijkheden voor de kwaliteitsresultaatgebieden. 
4. Het stellen van prioriteiten aan de kwaliteitsresultaatgebieden. 
5. Het meetbaar maken van de kwaliteitsresultaatgebieden. 
6. Het formuleren van conceptdoelstellingen. 
7. Het maken van conceptaktieplannen. 
8. De terugkoppeling van de van de conceptdoelstellingen vergezeld van de 

conceptaktieplannen en -budgetten in tijd en geld, door het lid van het topteam aan 
de naaste medewerkers. 

9. De voortgangsbewaking en bijsturing. 
l 0. Het consolideren van de bereikte resultaten en het opnieuw formuleren van de 

volgende conceptdoelstellingen. 
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BIJLAGE 5 PROCESSEN 

In deze bijlage warden de hoofdprocessen uit hoofdstuk 5 nader toegelicht. Dit gebeurt aan 
de hand van figuren . Voor het beschrijven van de regelkringen is het noodzakelijk om het 
hoofdproces op te splitsen in deelprocessen. In elk figuur staan ook de bijbehorende 
regelkring(en) en kwaliteitsfilters weergegeven. Deze warden echter pas toegelicht in de 
volgende bijlagen. Hieronder volgt de uitleg van de in de figuren gebruikte symbolen: 

: Bewerking goederen 

: Bewerking informatie 

D : Regelkring 

: Kwaliteitsfilter 

- : Tijdelijke opslag 

: Goederenstroom 

► : lnformatiestroom 

: Meting/ingreep van een regelkring met een andere frequentie 

0 : Geschikt maken van gegevens voor analyse 

: Ondersteunende informatie 

In elk figuur stoat steeds in het gestippelde kader een hoofdproces afgebeeld. Wanneer een 
goederen- of informatiestroom het hoofdproces binnenkomt stoat buiten het kader 
aangegeven van welk hoofdproces of marktpartij de stroom komt. Wanneer een stroom het 
hoofdproces verlaat stoat aangegeven naar welk volgend hoofdproces of marktpartij de 
stroom goat. 

Onder een marktpartij wordt de klant, de opdrachtgever of de producent verstaan. 
Wanneer een stroom naar een marktpartij goat verlaten goederen of informatie het 
produktieproces. Wanneer de stroom bij een marktpartij vandaan komt treden de goederen 
en informatie het produktieproces binnen. 
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In het geval dot een meting of ingreep naar een regelkring goat die niet in een van de 
hoofdprocessen stoat weergegeven, wordt de naam van de regelkring genoemd. Wanneer 
er een hoofdletter 'R' voor de naam stoat goat het om een dagelijkse regelkring. Wanneer er 
een hoofdletter 'W' of 'M' voor stoat goat het om een wekelijkse respectievelijk maandelijkse 
regelkring. 

lnslaan (figuur B-5.1) 

Bij inslag worden de goederen die de loods binnen komen verwerkt. Aon het eind van iedere 
dog wordt een planning voor de volgende dog gemaakt op basis van: 

de retourlijst: lijst met vrachten die opgehaald worden tijdens de distributie; 
de 'flapjes': overzichten van de bestellingen bij de leveranciers; 
de interne vrachtbrief: vrachtbrief voor het verplaatsen van produkten in het 
magazijn, waarbij de produkten van eigenaar veranderen (dit wordt overheveling 
genoemd) . 

Op basis van de planning die de voorgaande avond gemaakt is krijgt de chauffeur van een 
producent een losplaats toegewezen en wordt de vrachtwagen gelost. De goederen die 
door de ingangscontrole komen krijgen op basis van de lijst 'lege lokaties' en mancolijst een 
plek, lokatie, in het magazijn toegewezen. De lijst 'lege lokaties' geeft de plaatsen aan die 
leeg zijn in de bulkvoorraad. De mancolijst is een lijst met artikelen, die zowel in de 
bulkvoorraad als de pickvoorraad niet meer voorradig zijn. Als een artikel van deze lijst binnen 
komt moet het artikel direct naar de pickvoorraad en niet naar de bulkvoorraad gebracht 
worden. 

Alie informatie betreffende de ingekomen goederen wordt doorgegeven aan de 
voorraadadministratie die de goederen bij de voorraad boekt en de lokaties invoert. De 
voorraadadministratie draait vervolgens de palletkaarten en inslagbonnen uit. Op de 
palletkaarten zijn de volgende gegevens weergegeven: 

de lokatie; 
het soort artikel; 
het aantal colli (dozen). 

De palletkaarten worden no controle op de pallets vast gemaakt, waarna de pallets in het 
magazijn worden gereden. De inslagbon wordt,na met de vrachtbrief te zijn vergeleken, 
naar de opdrachtgever gestuurd. Van de interne vrachtbrief goat het origineel naar de 
voorraadadministratie en de kopieen naar de receptioniste. Zij controleert de volgende dog 
of van alle uitgeschreven vrachtbrieven de kopieen zijn terug gekomen. 

De goederen die bestemd zijn voor overslag worden alleen doorgegeven bij de afdeling 
Transport en niet bij de voorraadadministratie. De term overslag stoat voor het ophalen van 
een bestelling en het uit leveren van dezelfde bestelling no een korte periode (meestal een 
dog). 
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Opslaan (figuur B-5.2) 

Er zijn drie soorten voorraad: 
bulkvoorraad; 
pickvoorraad; 
overslagvoorraad. 

Vanuit de bulklokatie kunnen pallets naar een picklokatie gaan of rechtstreeks naar het 
laadproces. Op basis van uitrijlijsten warden de pallets uit de bulkvoorraad naar de 
pickvoorraad gereden. Eens in de 90 minuten warden de picklokaties die aangevuld moeten 
warden opgenomen en op de bestellijst geschreven. Dit gebeurt op basis van kennis en 
ervaring omtrent omloopsnelheden. 

De bestellijst goat naar de voorraadadministratie, die vervolgens een uitrijlijst maakt. Op de 
uitrijlijst stoat waar de pallet kan warden gevonden en naar welke picklokatie deze moet. De 
palletkaarten warden bij het verplaatsen van de pallets afgehaald en gaan terug naar de 
voorraadadministratie. 

In het geval dot een opdrachtgever aangeeft dot een bepaald produkt (tijdelijk) niet meer 
geleverd mag warden kan een bulklokatie warden geblokkeerd en een picklokatie warden 
afgeplakt. 
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Picken (figuur B-5.3) 

Hier worden op basis van de door orderadministratie uitgedraaide pakbonnen de 
bestellingen gepickt. Wanneer tijdens het order-picken blijkt dot een picklokatie aangevuld 
moet worden en dot het artikel ook niet op de uitrijlijst stoat, wordt het artikel op de bestellijst 
gezet. Stoat het artikel echter op de mancolijst don wordt dit artikel als niet-voorradig op de 
pakbon aangegeven. 

De pakbon wordt na het order-picken teruggetoetst in het systeem. Hierbij worden ook de 
redenen waarom iets niet-voorradig is ingevoerd door middel van redencodes (zie bijlage 
l 0). Vervolgens worden de ritlijsten met de distributieplanning en de pakbonnen 
gecombineerd in het systeem, zodat de vrachtbrieven kunnen worden uitgedraaid. Er zijn 
vier verschillende soorten vrachtbrieven: 

externe; deze gaan met de distributie mee; 
interne: deze worden gebruikt voor interne overhevelingen; 
afhaal: deze worden gebruikt voor goederen die worden afgehaald bij Deni; 
blijven-staan: deze zijn van bestellingen die niet in de planning pasten. 

Na het uitdraaien van de vrachtbrieven worden deze naar de juiste afdelingen gebracht. 
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Laden (figuur B-5.4) 

Met behulp van de ritlijst draait het systeem een laadlijst uit. Daarop stoat aangegeven 
welke containers/pallets in welke vrachtwagen moeten worden neergezet. Ook stoat de 
volgorde van laden op de laadlijst, zodat niet de goederen die het eerst uitgeladen moeten 
worden achterin de vrachtwagen staan. Op de overslaglijst van de afdeling inslag staan de 
lokaties van de overslag-goederen die geladen moeten worden. 

Voordat de vrachtwagen geladen wordt, zet de chauffeur de wagen voor de juiste deur. 
T evens helpt de chauffeur de laadploeg en zorgt voor de juiste temperatuur in de 
vrachtwagen. De laadlijst goat later met de chauffeur mee. 

Voorraadadministratie (figuren B-5. l t/m B-5.4) 

Dit proces is verdeeld over de hoofdprocessen 'lnslaan' , 'Opslaan' , 'Picken' en 'Laden' . 
Doordat de voorraadadministratie de precieze lokaties en de aanwezige aantallen van de 
verschillende goederen continu bijhoudt is dit proces sterk verweven met de vier andere 
hoofdprocessen. Dit voorraadadministratie is don ook besproken tezamen met de hierboven 
genoemde processen. 

Naast dot in het systeem de lokatie en het aantal van ieder produkt te achterhalen is, is het 
ook mogelijk om te zien welk aantal besteld is, maar nog geleverd moet worden. 
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Distribueren (figuur B-5.5) 

Voordat de chauffeur vertrekt meldt hij zich bij de afdeling transport, waar hij de ritlijst, de 
laadlijsten de vrachtbrieven meekrijgt. Op deze lijsten staan bovendien de codes, die de 
chauffeur moet invoeren in de boordcomputer wanneer hij bij een filiaal is. Tijdens de rit is de 
chauffeur namelijk verplicht alle stops en handelingen in de boordcomputer in te voeren. 

In het geval dot het aantal containers dot op de vrachtbrief vermeld stoat afwijkt van het 
werkelijke aantal don corrigeert de chauffeur voor de overdracht de vrachtbrief handmatig. 
Dit verschil ontstaat bijvoorbeeld doordat de laadploeg een half gevulde rolcontainer 
verdeelt heeft over een aantal andere niet compleet gevulde containers. Het origineel van 
het afleverdocument wordt achtergelaten bij de afnemer en de kopieen worden mee terug 
genomen. 

Tijdens de distributie worden niet alleen goederen afgeleverd moor ook goederen 
opgehaald (retouropdrachten). Ook worden lege rolcontainers en pallets mee terug 
genomen. In het geval dot goederen bij een producent opgehaald worden krijgt de 
chauffeur een vrachtbrief van de producent mee . Met deze vrachtbrief kan de chauffeur 
zich don weer melden bij de afdeling inslag. 
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Koelen (figuur B-5.6) 

Het op temperatuur houden van de produkten gebeurt door het afkoelen van de lucht. Op 
de vrachtwagens bevinden zich koel/vriesmotoren. In de loods bevinden zich grote blazers 
die koude lucht verspreiden. Deze blazers bevinden zich bovenin het gebouw, omdat de 
koude lucht vanzelf naar beneden zakt. 

In figuur B-5.6 goat de koude lucht de vrachtwagen of de loods binnen. Deze stroom goat 
dur niet naar een marktpartij of een ander hoofdproces. 

59 



w- Planning/M- Basisplanning • -- -- - --- ---- • - ---------------- --------- -- - ------
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

y 

Order --- ---& ----r► PLANNEN 
orders I 

Admin. i bijzonderhedenlijst _ 

• 

f---------1ritlijst·----------- ----, 

Figuur B-5.7: Plannen 

Distri

bueren 

Picken 



Plannen (figuur B-5.7) 

De planner haalt de ophaal- en aflevergegevens uit het centrale computersysteem van Deni 
over naar het rittenplanningsprogramma 'TRACC'. De gegevens bestaan uit: 

klantgegevens; 
soort order (koel/diepvries/retour); 
omvang van de bestelling. 

De planner roept de ritbeschrijvingsset op van de te plannen afleverdag. De leveringen 
worden toegewezen aan de standaardritten op basis van: 

postcode; 
klantnummer; 
telefoonnummer. 

Leveringen die niet in de standaard ritten te plaatsen zijn, worden handmatig door de 
planner ingepland. De planner kan ook de standaard ritten veranderen, wanneer dit nodig 
mocht zijn (bijvoorbeeld vanwege volumeproblemen) . Opdrachten die niet in de planning 
van die dag passen worden in de stalroute gezet. In de stalroute worden tevens de interne 
overhevelingen en de leveringen die bij Deni afgehaald worden neergezet . Deze route 
wordt niet gereden. 

In samenwerking met de afdeling Transport worden tijdens de planning de vrachtwagens en 
de chauffeurs aan de ritten toegewezen. Wanneer de planning afgerond is en er geen 
veranderingen meer optreden worden de chauffeurs en vrachtwagens definitief 
toegewezen. 
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Orderadministratie (figuur B-5.8) 

Bij de orderadministratie komen de orders binnen. De orders van een basisovereenkomst 
worden zonder meer geaccepteerd. Bij een service-order wordt, in overleg met de 
trafficmanager en opdrachtgever, bepaald wanneer de order wordt uitgevoerd. 

De orders voor de volgende dog worden met het bijzonderhedenlijstje naar de planner 
gestuurd. Tevens worden pakbonnen uitgedraaid en een retourlijst aan inslag gegeven. De 
retourlijst is een overzicht van de vrachten die opgehaald worden tijdens de distributie. 

lndien een artikel op aangeven van de opdrachtgever uit het assortiment goat en de 
administratieve voorraad nul is, wordt de opdracht aan opslag gegeven om de picklokatie 
of te plakken. Vervolgens wordt deze lokatie afgeplakt en in het systeem aangegeven dot 
het niet meer mogelijk is om dit produkt te leveren. Wanneer er nog voorraad blijkt te liggen, 
wordt dit doorgeven aan de orderadministratie en wordt deze eerst opgemaakt. 

Goederen die in de bulkvoorraad liggen en die om wot voor reden don ook niet meer 
mogen worden uitgeleverd, worden geblokkeerd. 
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Bestellen (figuur B-5.9) 

Het bestellen van produkten en beheren van de voorraad geschiedt door de 
accountbeheerder. Op basis van mondelinge afspraken met de leveranciers omtrent 
leverdagen en -tijden is een weekoverzicht gemaakt bij wie wanneer besteld kan/moet 
worden. 

Op basis van het weekoverzicht wordt het gedeelte geselecteerd dot voor bestellen in 
aanmerking komt. Aon de hand van historische informatie, additionele gegevens van de 
opdrachtgever (bijvoorbeeld dot een artikel in de reclame komt) , de weersomstandigheden 
en seizoensinvloeden wordt een prognose gemaakt voor de omzet in de komende 
week/weken. 

Wanneer de voorraad onvoldoende is om, met inachtneming van de levertijd van de 
leverancier, de termijn tot de volgende besteldag te overbruggen, wordt een bestelling 
geplaatst. De omvang van de bestelling is afhankelijk van: 

verwachte omzet; 
houdbaarheidstermijn; 
minimale bestelhoeveelheid. 

De bestelling wordt rechtstreeks uit de computer naar de leverancier gefaxt en de 'flapjes' 
voor inslag worden uitgedraaid. 

62 



BIJLAGE 6 VOORBEELD PAKBON 

Hieronder stoat een pakbon weergegeven. Op een pakbon stoat de bestelling van een 
filiaal. Met behulp van de pakbon worden de bestelde artikelen uit de voorraad gehaald. 
Van elk besteld artikel worden de volgende gegevens weergegeven: 

de lokatie van het artikel; 
het aantal; 
de verpakkingseenheid; 
de artikelcode; 
artikelomschrijving. 

De produkten die niet voorradig zijn bij het picken, worden door de order-picker met 'NV' 
aangegeven. Wanneer de order-picker gereed is schrijft hij het aantal gepickte rolcontainers 
op en begint aan de volgende pakbon. 

Op elke bon stoat ook aangegeven in well< val< de gepickte rolcontainer moet staan en 
hoeveel tijd nodig is voor het picken van de pakbon. 

DEN I B.V. KLANT ArlOLJ ~.v. 
OPSLR Die;::ivries 

DATU~ 27/12/93 
TIJD 21.4t;.17 

P8C D I E P V R I E S 
PAK B O ~ L.DATUM 29/12/93 

AFNEMER ROUTE 143 VAK PAKbONNU~MER 
ALBERT HEIJN 1537 17 92125564 
STAT ION.HG 33 
9471GK ZUIDLAREN 

NORMT!JO : 25 min. 
20 

AANTAL VRP~NG LOCATIE ART.CJDE PRINTCOOE 

------------------------------------------------------------------
( W l 6 A 2 t,,/ 0 o o s O l O 14 72 0 LA VI E "J 1~ • CAP UC C I '.'-l 0 
(',Jl9A 2~ Ooos 01014d0 OLA V!ENNETTA bXb00G 
CW23A 1/vV Ooos 0101450 AH.ROOM!JSJES DUB.GI 
CW26A 1 11 Ooos 8101418 AH ROCi'1!JS VAN/PIST. 
(',J3lA 1 ,/ Doos 0101452 t.H R00i1!JS VANILLE 1 
CW32t. l ~ Ooos 0101436 ~V.!JSTRT SYPHO~Y 4X 

~ CX07A 1 ~ Ooos 0101855 
CY08A l V Doos 0101857 
CYllA 1 ,1 Doos 0101517 
CY14A l* Doos 010.15~2 
CY35A 4 ■/ Doos 1101985 

C~~ ~ENER APPELTRT.6 
~P.gAVAR.GE8AKJES oX 
MP.SCHU!MTAART 6X550 
MD.~ □KKASCn~!TT 8X35 
H.SLAGKOOMSOESJES 16 

TOTAAL CULL I 100 RDLC:.•2:• Eui<O: •••••• CHEP: •••••• 

63 



BIJLAGE 7 DAGELIJKSE REGELKRINGEN 

In deze bijlage worden de nog niet in detail besproken dagelijkse regelkringen toegelicht. 
Hierbij wordt verwezen naar de figuren in bijlage 5. 

Regelkring: Opslag (figuur B-5.2) 

Nadat de binnengekomen goederen zijn gecontroleerd en ingevoerd in het systeem, 
worden ze in het magazijn gezet. Aon het einde van de dog vergelijkt een medewerker van 
de afdeling lnslag de administratieve en fysieke plaats. Dit gebeurt aan de hand van een 
plaatsingslijst die het computersysteem uitdraait. Op deze lijst staan de binnengekomen 
goederen en hun lokatie. Met deze lijst loopt een inslagmedewerker het hele magazijn at. De 
fysieke en administratieve plaats moeten aan elkaar gelijk zijn. Wanneer dit niet zo is, bekijkt 
de inslagmedewerker welke plaats, de fysieke of de administratieve, verandert moet worden 
en zorgt dot deze verandering wordt uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dot een pallet een 
lokatie toegewezen heeft gekregen waar de betreffende pallet niet in past. In een dergelijk 
geval moet de administratieve plaats worden aangepast. 

Resultaat regelkring: 

Resultaat 

binnen de procesnormen input deelprocessen 'bulkopslag', 
' icko sla 'en 'voorraadadministratie' beheerst 

rker 
ar regelorgaan: 
ats is niet eli'k aan de administratieve laats 

bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 

Regelkring: Order-pick Kwaliteitsfilter: Order-pick (figuur B-5.3) 

Elke dog wordt ongeveer 10% van de gepickte rolcontainers gecontroleerd. De controleur 
kijkt de rolcontainers op basis van de pakbon na op manco's, overs en beschadigde 
produkten . Deze fouten worden direct gecorrigeerd (dit gebeurt in het kwaliteitsfilter). Per 
pakbon kan worden gekeken wie deze gepickt heeft. Als een order-picker zonder reden erg 
veel fouten heeft gemaakt wordt hij op zijn slechte prestatie gewezen. 
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Tb1B72 a e - R ege lk. nng: r er-pie Od . k 

Reoelkrino: Order-pick 
Resultaat regelkring: binnen de procesnormen deelproces 'picken' beheerst 
Aspect: - manco 

- over 
- schade 

Veraelijkinasoraaan: loodsmanaaer 
Resultaat signaal naar regelorgaan: 
vergelijkingsorgaan: - order-picker heeft manco-procesnorm overschreden 

- order-picker heeft over-procesnorm overschreden 
- order-picker heeft schade-procesnorm overschreden 

Reoeloroaan: loodsmanaoer 
Resultaat Bij signaal regelorgaan indien nodig ingegrepen 
reoelorgaan: 

Regelkring: Laden (figuur B-5.4) 

Elke ochtend wanneer alle auto 's geladen zijn, worden op de blijven-staan-lijst de containers 
en pallets ingevuld die nog bij de laaddeuren staan. T evens worden de rolcontainers die in 
de overslagvoorraad staan erop ingevuld. Op de rolcontainers bevinden zich stickers met 
daarop onder andere de volgende twee gegevens: 

afleverplaats; 
naam van de klant. 

Deze lijst goat naar de accountbeheerder. Deze kijkt aan de hand van de gegevens of de 
rolcontainers op de lijst al geladen had moeten zijn (het kan zijn dot de betreffende pallet of 
rolcontainer in een tweede rit wordt meegenomen). Wanneer de goederen al geladen 
hadden moeten zijn wordt in overleg met de planner en de klant een nieuwe levertijd en/of -
dag bepaald. Wanneer de bestelling nog dezelfde dog geleverd wordt, moet de 
distributieplanning worden aangepast. Wanneer de bestelling een andere dag geleverd 
wordt, maakt de orderadministratie een nieuwe order aan. 

T b I B 7 3 a e - R lk . eoe nno: L d a en 
Reoelkrino: Laden 
Resultaat regelkring: binnen de produktnormen output deelproces 'laden' beheerst 
Aspect: - manco 

- tijdvenster 
Veroeliikinosoroaan: accountbeheerder 
Resultaat signaal naar regelorgaan: 
vergelijkingsorgaan: bestelling is ten onrechte bliiven staan 
Reoeloroaan: accountbeheerder in overleg met de klant en trafficmanager 
Resultaat bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 
reoeloroaan: 

Regelkring: Schade (figuur B-7.1} 

Als produkten worden beschadigd don wordt dit op het formulier celschade genoteerd en 
worden de goederen apart gezet. De loodsmanager beoordeelt later de beschadigde 
produkten en besluit tot vernietigen of herverpakken. Vervolgens gaan de produkten terug 
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naar de voorraad. Wanneer de schade groter is don een halve pallet wordt de 
opdrachtgever op de hoogte gesteld. 

In de figuren is alleen uitval aangegeven bij de processen 'intern transport', 'picken' en 
'laden' omdat dit de processen zijn waar eigenlijk altijd de schade ontstaat. 

7 R label B- .4 eoelknno: Schade 
Regelkring: Schade 
Resultaat regelkring: binnen de produktnorm output deelprocessen 'intern transport', 

'picken' en 'laden' beheerst 
Asoect: schade 
Verqeliikinqsorqaan: loodsmanaoer 
Resultaat signaal naar regelorgaan: 
vergelijkingsorgaan: produkt niet schadevrij 
Reqelorqaan: loodsmanaoer 
Resultaat bij signaal van vergelijkingsorgaan ingegrepen 
reoeloroaan: 

Regelkring: Distributie (figuur 8-5.5 ) 

Bij zijn vertrek krijgt de chauffeur een ritlijst mee. Op de ritlijst stoat de planning van zijn route. 
Wanneer tijdens het rijden van de route blijkt dot de chauffeur, om wot voor reden don ook, 
erg achter loopt of goat lopen op schema, don neemt de chauffeur contact op met de 
afdeling Transport. Deze afdeling kijkt of de planning aangepast kan worden zodat niet alle 
filialen te laat beleverd worden en waarschuwt de klanten uit de rit die te laat beleverd 
worden. 

binnen de roduktnorm deel roces 'distributie' beheerst 
ti"dvenster 
chauffeur 
signaal naar regelorgaan: 
afwi" · · buiten norm 
trans ortmedewerker eventueel in overle met trafficmana er 

Resultaat bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 

Regelkring: Overdracht (figuur 8-5.5) 

Deze regelkring heeft betrekking op de overdracht van goederen aan een nieuwe eigenaar. 
Hier wordt de vrachtbrief gecontroleerd. Deze overdracht vindt plaats in de distributie (figuur 
B-5.5) en bij het afhalen van goederen bij Deni. In de distributie kan het zijn dot de chauffeur 
goederen aflevert moor het kan ook zijn dot hij goederen ophaalt. 

Bij de overdracht wordt over het algemeen alleen het aantal rolcontainers of pallets 
gecontroleerd. Eventueel kunnen later altijd nog manco's, overs en schadegevallen worden 
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gemeld. Het kan echter zijn dat de levering precies wordt gecontroleerd. Daarom worden 
wel alle aspecten genoemd in de tabel. 

Als regelorgaan en vergelijkingsorgaan treden eigenlijk beide partijen op. De ontvangende 
partij controleert eerst, maar wanneer er een tout is ontdekt, wordt er samen met de 
leverende partij naar gekeken. In het geval dat de vrachtbrief wordt aangepast, tekenen 
beide partijen de vrachtbrief. Het is bovendien mogelijk dat a Ileen de levering (bijvoorbeeld 
in geval van overs), alleen de vrachtbrief (bijvoorbeeld in geval van manco's) of de levering 
en de vrachtbrief (bijvoorbeeld in geval van schade) worden aangepast. 

Resultaat 
vergelijkingsorgaan: 

binnen de roduktnorm out 
- manco 
- over 
- schade 
- houdbaarheid 
- tern eratuur 

signaal naar regelorgaan: 
- temperatuur buiten temperatuur-produktnorm 
- houdbaarheid buiten houdbaarheid-produktnorm 
- schade aan produkt 
- afwi"kin in aantal ver eleken met vrachtbrief 

bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 

Regelkring: Afmelden 

Van alle uitgeschreven vrachtbrieven moeten de kopieen (doorslagen) weer bij Deni 
terugkomen. Elke dag wordt door de receptioniste gecontroleerd of de vrachtbrieven zijn 
teruggekomen en of de vrachtbrieven zijn ondertekend door de ontvanger. Dit gebeurt aan 
de hand van ritlijsten die door het systeem zijn gegenereerd. 

De handtekening van de ontvanger onder de vrachtbrief is noodzakelijk als bewijs dat 
geleverd is wat op de vrachtbrief stoat. Het is echter nog wel mogelijk om binnen 24 uur 
manco's, schade e.d. te melden. Maar bijvoorbeeld klachten dat hele rolcontainers niet 
geleverd zijn is niet meer mogelijk. 

Als alle vrachtbrieven getekend terug zijn wordt een kopie gearchiveerd. Als er vrachtbrieven 
zijn met aanmerkingen (vuile vrachtbrieven) worden deze naar de afdeling Accountbeheer 
gestuurd. die de aanmerkingen verwerkt/oplost. De ontbrekende vrachtbrieven worden 
teruggezocht. 

In figuur B-7.2 is niet weergegeven dat de vrachtbrieven in het archief opgeslagen worden. In 
het figuur stopt de informatiestroom in de regelkring. 
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· : Afmelden 

aan: 

Resultaat 

fmelden 
binnen de roduktnorm in 
- klachten 
rece tioniste 
signaal naar regelorgaan: 
vrachtbrief niet etekend 

bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 

Regelkring: Order-entry (figuur B-5.8) 

De klanten met een basisovereenkomst hebben vaste leverdagen. Dot betekent dot deze 
filialen een dog van tevoren hun bestelling moeten hebben geplaatst. ledere 
accountbeheerder controleert of daadwerkelijk ieder filiaal besteld heeft. Wanneer de 
filialen niet besteld hebben wordt afhankelijk van de afspraak met de opdrachtgever een 
vervangende order aangemaakt ( dit is de zelfde order als de week daarvoor) of het 
betreffende filiaal gebeld. 

T b I B 7 7 a e - R ege lk. ring : r er-en rrv Od t 
Reaelkrina: Order-entrv 
Resultaat regelkring: binnen de opdrachtgeversnorm input deelproces 'order 

administratie ' beheerst 
Aspect: - manco 
Vergeliikingsorgaan: accountbeheerder 
Resultaat signaal naar regelorgaan: 
veraeliikinmoraaan: bestellina niet aekreaen 
Regelorgaan: accountbeheerder eventueel in overleg met de klant 
Resultaat bij signaal vergelijkingsorgaan indien nodig ingegrepen 
regelorgaan: 

Regelkring : Klachten 

Er kunnen zich klachten voordoen over alle beken kwaliteitsaspecten. Deze zijn in tabel B-7.9 
weergegeven. Met het aspect klachten worden alle overige klachten bedoeld die geen 
betrekking hebben op een van de andere kwaliteitsaspecten. 

In het geval van een klacht wordt de meting verricht door degene die de klacht heeft. Deze 
meldt de klacht bij de accountbeheerder, het vergelijkingsorgaan. De accountbeheerder 
vergelijkt de klacht met de gegevens over de betreffende order om te kijken of de klacht juist 
is of kan zijn . Vervolgens zorgt de accountbeheerder dot de klacht zo goed mogelijk wordt 
afgehandeld. 
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Tb1B79 a e - R ege lk . nng: Kl ht ac en 
Reaelkrina: Klachten 
Resultaat reQelkrinQ: binnen produktnorm een beheerst proces 
Aspect: - temperatuur 

- houdbaarheidstermijn 
- tijdvenster 
- manco 
- over 
- niet voorradig 
-schade 
- klachten 

VerQelijkinQsorQaan: accountbeheerder 
Resultaat signaal naar regelorgaan: 
vergelijkingsorgaan: - temperatuur ligt niet binnen de produktnorm 

- houdbaarheid ligt niet binnen de produktnorm 
- schade aan produkt 
- aantal voldoet niet aan de vrachtbrief 
- levertijdstip volt buiten tijdvenster 
- overiae klachten 

ReQelorQaan: accountbeheerder 
Resultaat bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 
reaeloraaan: 

Regelkring : Temperatuur (figuur B-5.6) 

Aon de hand van thermometers wordt de temperatuur in de laadruimte en de loods 
gemeten. Op basis daarvan wordt de lucht afgekoeld en in de ruimte geblazen. Dit gebeurt 
volautomatisch door de koelmachines. 

rocesnorm een beheerst 

signaal naar regelorgaan: 
aan: tern eratuur buiten de rocesnorm 

koel/vriesmotor 
Resultaat bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 
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BIJLAGE 8 VOORBEELD I FLAP JE' 

Hieronder stoat een gedeelte van een 'flapje' weergegeven. En 'flapje' is een overzicht van 
de bestelling die is gedaan bij een producent. Deze worden door de afdeling 
Accountbeheer no het bestellen aan de afdeling lnslag gegeven. lnslag controleert mede 
aan de hand van het 'flapje' de binnengekomen lading van een producent. 

Per besteld artikel staan onder andere de volgende gegevens weergegeven: 
artikelnummer; 
artikelomschrijving; 
bestelde aantal; 
minimale Tenminste-Houdbaar-Tot-datum (THT). 

Bij controle van de lading wordt op het 'flapje' de gemeten THT en de lokatie opgeschreven. 

1D EN I DIST~IBUTIECENTRUM 8. V. 

\BESTELNUMMER 92032080 
LEVERANCIER ,: 303049 
3ETREFT (KLANT DENI)D •' 101056 
TEMPERATUU~ - IC[ 
DATUM BESTELLING 
GEPLANDE LEVERTIJD 

21/06/95 
tot 

OVERZICHT 
B E S T E L L l N G E N 

BECKERS NEDERLAND B.V. 
GROEN~OUDT GROEP 

DATUM LEVERING : 26/06/95 

-----------------------------------------------------------------: WERKELIJKE LEVERTIJD :82.2.. 
AANTAL COLLI : 

: AANTAL PALLETS :Cf : 
:-~~~~~~:~~:~_: ________________________ q195:1~J-~4£ ________ : 
ARTIKELNMR OMSCHRIJVING OPE 
=====•=====================================================~=====z= 
2252309 BAMJSCHIJVEN 4ST 

BESTELD CONS.EENH : 150 

12X4X60GR/M FB06A 81 

150 VGETELD :._._._._ 
GEWICHT 2.88 VOLUME 
BAR CODE 08710555023202 
MlNIMALE THT: 26/06/95 WERKELIJK 

}", E F 5 b c., · -
---------- --------------------------------------------------------2252503 

aESTELO 
GEWICHT 
BARCODE 
MINIMALE 

VLEESKROKET 6Xl8ST 

CONS.EENH : 98 

1X6Xl8STU}S FA29A 81 

COLLI : 98 l/GETELD :._._._._ 
5.40 VOLUME 16:91 

08710555022083 
THT: 26/06/95 

I 
I 
I 

) ' · / 
; I) WERKELIJK 

-------------------------------------------------------------------
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BIJLAGE 9 WEKELIJKSE REGELKRINGEN 

In deze bijlage warden de nog niet besproken wekelijkse regelkringen toegelicht. 

Regelkring: Planning 

De gegevens uit de boordcomputer warden no de rit uitgelezen. Vervolgens warden deze 
gegevens vergeleken met planning. Dit wordt gedaan met behulp van het 
routeplanningsprogramma 'TRACC'. In het programma verschijnt de gereden route met 
geplande en werkelijke gegevens naast elkaar. Hieruit wordt elke week een lijstje 
samengesteld, waarin het vensterpercentage wordt weergegeven. Het vensterpercentage is 
het percentage leveringen dot binnen het tijdvenster is geleverd. Dit wordt tevens 
opgestuurd naar de opdrachtgever. 

Wanneer het aantal leveringen binnen het tijdvenster niet aan de norm voldoet, wordt 
gekeken waaraan dot ligt en indien nodig wordt een aanpassing in de basisplanning 
gemaakt. Het goat hier om kleine veranderingen. 

trafficmana er 
signaal naar regelorgaan: 

aan: aantal leverin en binnen het trdvenster voldoet niet aan de norm 
Re trafficmana er 
Resultaat bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 

Regelkring: Pickcontrole 

Aon het eind van elke week wordt gekeken welke filialen manco's, overs en retouren 
hebben gemeld. Tevens wordt gekeken of het betreffende filiaal ook gecontroleerd is; of het 
filiaal ook in de steekproef heeft gezeten. Wanneer de rolcontainer van een filiaal 
gecontroleerd is en het filiaal toch nog veel manco's, overs of schadegevallen meldt, wordt 
onderzocht waar dot aan heeft gelegen. Soms ligt dot aan het feit dot er slecht 
gecontroleerd is, moor soms ligt de tout ook bij het filiaal. 
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label B-9. 2 lk. Reae nna: P1ckcontrole 
Reaelkrina: Pickcontrole 
Resultaat regelkring: binnen de procesnormen resultaat kwaliteitsfilter 'Order-pick' 

beheerst 
Aspect: - manco 

- over 
- schade 

Veraeliikingsorgaan: loodsmanaaer 
Resultaat signaal naar regelorgaan: 
vergelijkingsorgaan: - resultaat heeft manco-procesnorm overschreden 

- resultaat heeft over-procesnorm overschreden 
- resultaat heeft schade-orocesnorm overschreden 

Reaeloraaan: loodsmanaaer 
Resultaat Bij signaal regelorgaan indien nodig ingegrepen 
regelorgaan: 
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BIJLAGE 10 REDENCODES 

Dagelijks wordt een overzicht gemaakt van artikelen die door de klant besteld zijn maar niet 
zijn uitgeleverd. Voor ieder artikel wordt door de accountbeheerder de oorzaak voor het niet 
uitleveren bepaald. De accountbeheerder kan kiezen uit 15 redencodes. Deze redencodes 
zijn hieronder weergegeven. Achter de code en de omschrijving stoat aangegeven of deze 
oorzaak meetelt voor het filiaal- en/of depotpercentage. 

TabelB-10.1 
Code Omschriivinq Filiaal Deoot 
00 Code onbekend Ja Ja 
01 lnschatfout vraao Ja Ja 
02 Oorzaak depot Ja Ja 
03 Voorraadverschil Ja Ja 
05 Startproqnose te laaq Ja Nee 
06 Foutieve filiaalbestellino Nee Nee 
07 Leverancier Ja Nee 
09 Uit sorterinq Nee Nee 
10 Afqekeurd door kwaliteitsdienst Ja Nee 
11 lnschatfout aktie-nabestelbaarheid Ja Nee 
12 Leveranciersfout aktie-nabestelbaarheid Ja Nee 
13 Substituut Nee Nee 
14 Blokkade Ja Nee 
20 Hoofdkantoor Ja Nee 
91 Order qeannuleerd Nee Nee 
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BIJLAGE 11 VOORBEELD SERVICEPERCENTAGES 

Hieronder is een gedeelte van een overzicht van servicepercentages weergegeven. In de 
kolommen staan onder andere de volgende gegevens weergegeven: 

aantal bestelde artikelen; 
aantal geleverde artikelen volgens vrachtbrief; 
aantal artikelen niet geleverd volgens de vrachtbrief niet door toedoen van Deni; 
aantal artikelen niet geleverd volgens de vrachtbrief door toedoen van Deni; 
aantal manco's. overs en schade; 
totaal aantal artikelen niet geleverd; 
filiaalpercentage; 
depotpercentage. 

Uit dit overzicht kunnen ook de totalen per dag en per week gehaald worden. 
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BIJLAGE 12 MAANDELIJ KSE REGELKRINGEN 

In deze bijlage worden de nog niet besproken maandelijkse regelkringen toegelicht. 

Regelkring: Basisplanning 

Eens in de drie maanden wordt de basisplanning ender de loep genomen. De gehele 
planning wordt nagekeken op effectiviteits- en efficiencyverbeteringen. Hierbij wordt vooral 
gekeken naar de tijdvensterprestaties per filiaal. Dit wordt gedaan aan de hand van 
overzichten van de prestaties per filiaal in een bepaalde periode. Een filiaal dot vaak buiten 
het tijdvenster volt wordt don verplaatst naar een andere route of het tijdvenster wordt 
aangepast in overleg met het filiaal en opdrachtgever. 

ti"dvenster 
trafficmana er 
signaal naar regelorgaan: 
aantal leverin en voldoet niet aan de norm 

Re trafficmana er 
Resultaat bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 

Regelkring: Telling 

Met behulp van fysieke tellingen wordt periodiek (in ieder geval een keer per half jaar) de 
overeenstemming tussen de fysieke en de administratieve voorraden gecontroleerd. Er wordt 
geteld door de medewerkers van de loods. De accountbeheerder verwerkt de telling en 
past indien nodig de administratieve voorraad in het systeem aan. 

Tabel B-12. 2 Reqelknnq: Telhnq 
Regelkring: Telling 
Resultaat regelkring: binnen de procesnormen deelproces 'voorraadadministratie' 

beheerst 
Aspect: niet-voorradig 
Verqeliikinqsorqaan: accountbeheerder 
Resultaat signaal naar regelorgaan: 
veroeliikinosorqaan: administratieve voorraad is niet qeliik aan de fysieke voorraad 
Regelorgaan: accounbeheerder 
Resultaat bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 
reqelorqaa n: 
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Regelkring: Bulk controle 

Ook wordt er periodiek een bulkcontrole gedaan. Hier worden, met behulp van een 
lokatielijst uitgedraaid door de afdeling Voorraadadministratie, de lokaties van de 
bulkgoederen gecontroleerd. Eventuele afwijkingen worden door de lokatiebeheerder in het 
sys teem verwerkt. 

Ta e -blB123 R lk . eqe nnq: B lk u t I con roe 
Reqelkring: Bulk controle 
Resultaat regelkring: binnen de procesnorm deelprocessen 'voorraadadministratie' en 

'bulk opslaq' beheerst 
Aspect: niet voorradio 
Verqeliikinqsorqaan: loodsmedewerker 
Resultaat signaal naar regelorgaan: 
veroeliikinqsoroaan: administratieve plaats bulkvoorraad is niet oeliik aan fvsieke plaats 
Reqelorqaan: lokatie beheerder 
Resultaat bij signaal vergelijkingsorgaan ingegrepen 
reoeloroaan: 
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1startdatum 
~pslagcode 

!Week 

OPDRACHTGEVERS OVERZICHT 
Opdrachtgever Service% 

Filiaal % Norm% 

Totaal 

TEMPERATUUROVERZICHT 
Dag Wagens 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
~rijdag 
Zaterdag 
Zondag 

Totaal 

Venstertijd Klachten Schade THT 
norm= 90% norm= norm= norm= 

Afw. norm Venstero/o Afw. norm Klachto/o Afw. norm Schade% Afw. norm Voorraad% Afw norm 

Loods 

Afw. norm 

Figuur B-13.1: Opdrachtgeversoverzicht en Temperatuuroverzicht 



BIJLAGE 13 OPZET RAPPORTAGE 

Hieronder wordt een opzet van de rapportages gegeven. Deze opzet is gebruikt bij de 
interviews met de verschillende managers en de systeembeheerder. In het interview met de 
systeembeheerder is gekeken of de rapportages op deze manier mogelijk zijn en welke 
gegevens niet in het systeem aanwezig zijn. De lay-out van de rapportages is gelijk aan de 
lay-out van het kwantiteitsinformatiesysteem. De gebruikte rapportages geven een goede 
aanzet voor de uiteindelijk rapportages. Vermoedelijk zullen er hier en daar nog 
veranderingen in worden aangebracht. 

Figuur B-13.1: Opdrachtgeversoverzicht en Temperatuuroverzicht 

In figuur B-13. 1 worden per opdrachtgever de volgende gegevens weergegeven: 
het servicepercentage; 
het vensterpercentage; 
het klachtenpercentage; 
het schadepercentage; 
het percentage van de voorraad met houdbaarheidsproblemen. 

Bij alle gegevens worden naast de meetwaarde, de gestelde norm en de afwijking van de 
norm gegeven. Op dit blad wordt tevens een temperatuuroverzicht gegeven. Deze zal 
echter verdwijnen omdat voor deze rapportage in de nabije toekomst apparatuur wordt 
aangeschaft die bij de koelmachine hoort. 

De rapportage wordt elke week uitgedraaid en is bestemd voor het hoofd fysieke distributie. 
De gegevens wat betreft THT zullen niet elke week voor elke opdrachtgever voorkomen 
aangezien deze regelkring zich per opdrachtgever maar eens in de maand voordoet. 
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Startdatuml I 
Ops lag code kid~ 

!Week 

SERVICE% 
Opdrachtgever Filiaal % Depot% Besteld NV Manco Over Schade Retour 

% Filiaal % Depot % % % % 

Totaal 

VENSTERTIJD 
Opdrachtgever Blijven staan Last minute 

% Levering Afw. norm % Levering Afw. norm 

Totaal 

NV 
Opdrachtgever Telling Bulk controle 

Telling% Afw. norm bulk% Afw. norm 

Totaal 

KLACHTEN 
Opdrachtgever Totaal Venster Temp. THT Overig 

aantal % % % % 

Totaal 

Figuur B-13.2: Vervolgblad opdrachtgeversoverzicht 



Figuur B-13.2: Vervolgblad opdrachtgeversoverzicht 

In figuur B- 13.2 wordt een overzicht weergegeven, dot behoort bij het hiervoor besproken 
opdrachtgeversoverzicht. De hier weergegeven rapportage geeft een uitgebreider inzicht in 
de gegevens van rapportage in figuur B-13. 1 . 

Het servicepercentage wordt onder andere toegelicht wot betreft: 
niet-voorradig; 
manco's; 
overs; 
schade. 

Als achtergrondinformatie bij de vensterpercentages worden gegeven: 
het percentage van het aantal leveringen dot is blijven staan; 
het percentage van het aantal leveringen dot een last-minute-order is. 

Als achtergrondinformatie bij het niet-voorradig zijn van produkten wordt ingegaan op de 
uitkomsten van de tellingen en bulkcontroles. 

Het totaal aantal klachten in deze rapportage is onderverdeeld in een aantal categorieen: 
klachten wot betreft venstertijden; 
klachten wot betreft temperatuur; 
klachten wot betreft houdbaarheid; 
overige klachten. 
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1startdatum 
Opslagcode 

!Week 

LEVERANCIERS OVERZICHT 
Leverancier Service% 

Filiaal % Norm% 

Totaal 

Venstertijd Temperatuur Schade THT 
norm= 90% norm= norm= norm= 

Afw. norm Venstero/o Afw. norm Klachto/o Afw. norm Schade% Afw. norm Voorraado/o Afw norm 

Figuur B-13.3: Leveranciersoverzicht 



Figuur B-13.3: Leveranciersoverzicht 

In dit overzicht worden dezelfde gegevens weergegeven als in het opdrachtgeversoverzicht. 
Alleen zijn de gegevens in dit overzicht per leverancier gegroepeerd in plaats van 
opdrachtgever. 
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IStartdatum 
Opslagcode I I jweek 

ORDER-PICKER OVERZICHT (in Colli) 
Order-picker I Picken 

I# Picken! I% Manco 

ITotaal ! ! 
CONTROLEUR OVERZICHT 
Controleur Filialen Fout 

# % 

lotaal ! ! 
OPSLAG OVERZICHT 
Opdrachtgever Telling (colli) 

% Afw. norm 

Totaal 

IControle Totaal 
I% Over I% Schade I# Controlel% Manco I% Over I% Schade % Fout IAfw. Norm 

! ! ! ! ! ! ! ! I 

Melding 
% IAfw. norm 

! ! I 

Bulk (pallets) Schade ( colli) Herstel (colli) 
% Afw. norm % Afw. norm % Afw. norm 

Figuur B-13.4: Order-picker-overzicht en Controleursoverzicht 



Figuur B-13.4: Order-picker-overzicht en Controleursoverzicht 

In het contoleursoverzicht wordt per controleur weergeven: 
het aantal filialen dot gecontroleerd is; 
het aantal filialen dot een tout in de rolcontainer had; 
het aantal filialen van de gecontroleerde filialen dot toch nog een melding had. 
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