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Abstract 
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bols1us 

This report deals with the process of redesigning the European distribution structure for Bolsius BV. 
Due to growing export quantities, especially in Germany and organisational restructuring in the past 
five years, Bolsius has decided to investigate their current distribution network. A method to generate 
and judge alternative distribution structures has been established and applied. TI1e outcome of this 
process results in recommendations on the "optimal" distribution structure now and in the future. 
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Deze samenvatting is een beschrijving van het afstudeerproject van de studie technische 
bedrijfskunde aan de Technische universiteit Eindhoven, uitgevoerd bij de Bolsius groep in 
Schijndel. De belangrijkste activiteiten van de Bolsius groep zijn de productie en verkoop van 
kaarsen. De groep beschikt over 4 productiefabrieken in Schijndel, Boxmeer, Waddinxveen en 
Kobylin (Polen) en 2 verkoopkantoren, in Nederland en Duitsland. 

Doe! van dit project is het ontwerpen van altematieve distributiestructuren voor de Bolsius 
groep. Het onderzoek beperkt zich tot de 5 landen die samen 92% van de ornzet realiseren 
(Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Groot Brittannie, Frankrijk en Belgie) . 

Aanleiding en onderzoeksopzet 
De afgelopen jaren heeft de Bolsius groep vele organisatorische maatregelen doorgevoerd, 
hierbij moet voomamelijk gedacht worden aan het sluiten van fabrieken van 9 naar 5 fabrieken 
in de afgelopen 5 jaar (productie re-allocatie) . 
Deze organisatorische maatregelen zijn van grote invloed op de fysieke distributiestromen van 
Bolsius, enerzijds vallen bepaalde stromen geheel weg, anderzijds worden andere volume 
stromen over bestaande kanalen intenser. Tegelijk met het sluiten en re-alloceren van 
productievestigingen is ook een aantal (vaak bij de productie unit behorende) magazijnen 
gesloten. 
De afzet en het marktaandeel in het buitenland en dan voomamelijk in Duitsland zijn sterk 
toegenomen, waardoor vragen zijn ontstaan bij het management of de huidige inrichting van 
het fysieke distributienetwerk voor distributie richting het buitenland nog wel adequaat 
genoeg ts . 

De volgende probleemstelling is hierbij geformuleerd: 

1a:;t:Jff:J;;;:;;;1,1:J;~ti i~:=~~=!t~:zt~~;~;:;;.~:::~t';male;• 
Het doel van het onderzoeken van deze probleemstelling is samengevat in de doelstelling: 

lf!!!"l~!~i~J:~*!~f~ff,n Win e't4 ~pi;ina/e , ii!rjchffng · van hJI fysi<ke 

In overleg met Bolsius en de TU/e is overeengekomen dat de opdracht de volgende facetten 
zal bevatten : 

· • Een fi,:,Jiys~ . van de i,ufdige, Sifuatie, het in k'2wrt brengeri van goederenstromen, 
kostenstnicturen en kltinterispreiding. 

• Op basis van deze analyse, het bedrijf logistiek beschrijven en op basis van deze analyse 
eel') aantal mogelijke ·alternatieve qistributiestructuren benoemen. 

• Uitwerking van een of twee distnbutiestructuren die in overleg met het bedrijf gekozen 
worden. · · 

• Genereren van verbetervoor.~te/leri: 
• Ajleveren van een rekenmodel waarmee Bolsius zelf de verschi/lende /ogistieke parameters 

kan wijzig~n en zo de .invloed hie~an op de kosten ed. kan beoordelen. 

Om antwoord te geven op de probleemstelling en om aan de opdrachtformulering te kunnen 
voldoen, is een aantal vragen geformuleerd waarop in het verslag antwoord gegeven zal 
worden : 
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bolsius 
• Hoe ziet de huidige inrichting van de fysieke distributie eruit? 
• Waar worden de fysieke distributiekosten gemaakt en hoe groot zijn deze? 
• Op welke wijze zijn, op basis van de beschikbare literatuur, alternatieve grondvormen in te 

richten gezien de fysieke distributie situatie van Bolsius? 
• Welke concrete besparingen zijn er te halen bij de gekozen oplossingsrichting? 
• Wat is de gevoeligheid van de gekozen oplossing, met andere woorden in hoeverre wordt 

de oplossing bei:nvloedt door de verschillende logistieke parameters? 

Onderzoeksaanpak 
Om het project op een gestructureerde wijze uit te kunnen voeren, is gekozen om als 
onderzoeksaanpak te werken met het Tien Stappen Plan (TSP) [Kempen, Keizer, 2000). De 
belangrijkste stappen van het TSP zullen in deze samenvatting kort worden toegelicht. We 
zullen hier ingaan op: 
1. De analyse van het huidige fysieke distributienetwerk. 
2. Het ontwerp van alternatieve grondvormen. 
3 . Uitwerking van oplossingsrichtingen. 
4 . Conclusies en aanbevelingen. 

1. De analyse van het huidige fysieke distributienetwerk 
In deze fase wordt een aantal factoren geanalyseerd: 
• lnrichting van het fysieke distributienetwerk. 
• Omvang, richting en aard van de goederenstroom. 
• Locatie en kwantiteit van de cost drivers in de beschouwde keten . 
Om deze factoren te kunnen beschrijven zijn diverse gesprekken gehouden met logistieke 
medewerkers zowel intern als extern (logistiek dienstverleners) en is uit de verschillende 
informatiesystemen zowel van Bolsius zelf als van de logistiek dienstverlener Vos de 
benodigde informatie gehaald. 
De belangrijkste resultaten uit de analyse zijn : 
• Vee! kleine zendingen (1-5 pallets) die klantspecifiek vanuit Nederland aangeboden 

worden aan een logistiek dienstverlener. 
• De grootste kostenpost is de distributie van kleine zendingen richting het buitenland. 
• Voorraden liggen verspreidt over verschillende magazijnen waardoor het mogelijk is dat 

op een dag twee verschillende vrachtwagens hetzelfde adres aandoen . 

2. Het ontwerp van alternatieve grondvormen 
Op basis van de analyse en op basis van een theoretisch kader voor herontwerp van 
distributiestructuren zijn in overleg met Bolsius 6 altematieve grondvormen ontworpen : 
A: Huidige reeds verbeterde situatie 
B: Centrale voorraad 
C: Gescheiden orderpick- en bulkmagazijn 
D: Centrale voorraad met satellietmagazijn 
E: Decentrale voorraad 
F: Productiemagazijnen met decentrale transitocentra 

Deze grondvom1en zijn met een aantal logistieke en financiele criteria beoordeeld. Gezien het 
resultaat van de analyse en van de logistieke en financiele beoordeling kwam naar voren dat er 
gekeken moest warden naar een grondvom1 die decentrale klantspecifieke uitlevering van 
orders mogelijk maakt . ln overleg met Bolsius en de TU/e is gekozen voor: 
• Altematief A met een transitocentrum in Duitsland. 
• Altematief D. 
Seide grondvom1en bieden een potentieel kostenvoordeel doordat kleine zendingen 
gegroepeerd over een lange afstand naar een centraal (qua uitleveringsgebied) punt in 
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Duitsland getransporteerd worden en vanaf dit centrale punt klantspecifiek uitgeleverd 
worden . 
Bij de altematieven B en C wordt vanuit Nederland klantspecifiek uitgeleverd en bij 
altematief E en F wordt de orderpick activiteit over meerdere magazijnen verspreidt zodat niet 
meer geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen. Dit zijn de belangrijkste argumenten 
waarom altematieven B,C,E en F niet verder uitgewerkt zijn. 

3. Uitwerking van oplossingsrichtingen 
De gekozen altematieve grondvormen zullen op een aantal punten verder worden uitgewerkt: 
• Locatiekeuze voor satellietmagazijn/ transitocentrum. 
• Gebruikte transportrnodaliteiten. 
Vervolgens worden de twee altematieven financieel doorgerekend en wordt aangegeven wat 
de potentiele besparingen van de twee altematieven zijn in vergelijking met de huidige 
situatie. De potentiele besparingen voor altematief A en D zijn : 
Altematief A:€ 29.000,
Altematief D: € 43 .000,-
Afgesloten wordt met een gevoeligheidsanalyse op de belangrijkste logistieke parameters . 
Resultaat van deze analyse is dat besparingen voomamelijk te halen zijn in de distributie 
binnen Duitsland en van Duitsland naar Oostenrijk vanaf het satellietrnagazijn / 
transitocentrum. Aan Bolsius is een rekenmodel uitgereikt dat achterin dit verslag op Cd-rom 
te vinden is waarmee de voomoemde belangrijkste logistieke parameters gevarieerd kunnen 
worden en het effect op potentiele besparingen zichtbaar wordt. 

4. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Gegroepeerde zendingen kunnen relatief goedkoop middels full truck load (FTL) of full 
container load (FCL) naar het decentrale magazijn vervoerd worden . Echter door de relatief 
hoge Duitse tarieven voor distributie (in vergelijking met Nederlandse tarieven) is slechts een 
minimale kostenbesparing te halen. Door de tijd die voor dit project beschikbaar was is er 
geen verder onderzoek gedaan naar "goedkopere" lokale dienstverleners voor het verzorgen 
van de distributie binnen Duitsland en van Duitsland naar Oostenrijk. De vraag is dan ook 
ontstaan wat de oorzaak is van de "relatief' hoge distributietarieven in Duitsland en of er 
lokale partners zijn die de distributie tegen een aantrekkelijker tarief voor hun rekening 
kunnen nemen. 

Aanbevelingen 
Door de hoge distributiekosten in Duitsland, is de besparing voor de beide altematieven aan de 
!age kant (I% besparing voor zowel altematief A als altematief D) 
De aanbevelingen luiden dan ook als volgt: 

• Met de gehanteerde tarieven (P&O Heilbronn, Vortex en Schenker) kan een minimaal 
kostenvoordeel worden behaald door het decentraal uitleveren van zendingen, echter 
gezien de hoge distributietarieven in Duitsland verdient het aanbeveling om nader 
onderzoek uit te voeren naar het werken met lokale logistieke partners om zo te kijken of 
dit nu nog relatief kleine kostenvoordeel vergroot kan worden . 

• Zorg (evt. in samenwerking met de logistiek dienstverlener) voor een informatiesysteem 
dat in staat is adequate infonnatie uit het distributielogistieke proces op te leveren. 

• Bij het analyseren van de veiligheidsvoorraad is duidelijk geworden dat een groot deel van 
de totale voorraad bestaat uit incourante en seriegrootte voorraad, waardoor miljoenen 
euro 's per jaar extra moeten worden betaald aan opslagkosten en interestkosten . Het 
verdient aanbeveling het voorraadbeheer te onderzoeken om te kijken wat hier te besparen 
1s . Methoden hiervoor zijn : 
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Forecasting van de vraag per artikel om de incourante voorraad terug te dringen . 
Trade off maken tussen omstelkosten in de fabriek en opslag en interestkosten in 
de magazijnen, om zo met optimale seriegroottes te kunnen werken en de 
seriegrootte voorraad eventueel terug te dringen . 
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Voorwoord 

◊ bols1us 

Ter afronding van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit in 
Eindhoven, heh ik gedurende de periode decemher 2001 tot juni 2002, mijn afstudeeropdracht 
uitgevoerd hij Bolsius B.V.in Schijndel. Tijdens deze periode heh ik de mogelijkheid gehad 
mij in de Europese kaarsenhranche en de hijhehorende distrihutielogistieke vraagstukken te 
verdiepen. 

De uitdagingen die een hedrijf als Bolsius, dat zich aan het eind van een reorganisatietraject 
hevindt, te hieden heeft, hehhen mij enerzijds soms gefrustreerd, maar zijn daardoor 
anderzijds ook zeer leerzaam geweest en hehhen mij soms gedwongen mijn oorspronkelijk 
uitgezette koers te wijzigen om zo het einddoel en de grote lijn van het project niet uit het oog 
te verliezen. 

Door de medewerking van de verschillende productievestigingen en de logistiek 
dienstverlener Vos hij het verstrekken van informatie, is de uitvoering van dit project mogelijk 
geworden . Mijn dank gaat dan ook uit naar de men sen die deze informatie voor mij in 
meerdere of mindere mate hehhen opgeleverd. 

In het hijzonder wil ik hedanken, mijn hedrijfshegeleider Ohr. Scheffer. Een woord van dank 
gaat ook uit naar dhr. Van der Straaten en dhr. Van Herk, die mij op logistiek gehied hinnen 
Bolsius hehhen hijgestaan . Tevens wil ik hedanken, de medewerkers van Vos Helmond en 
Vos Oss die zeer welwillend zijn geweest hij het verstrekken van informatie. 

Ook mijn TU/e-hegeleiders, Dhr Schaart en Dhr. Van der Veeken als tweede hegeleider, wil ik 
hedanken voor hun hegeleiding en ophouwende kritiek tijdens mijn afstudeerproject. 

Eindhoven, juni 2002 
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bolsius 
Hoof dstuk 1: Inleiding 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Bolsius in Schijndel. De Bolsius groep heeft de 
afgelopen vijf jaar vele organisatieveranderingen meegemaakt. Productievestigingen en 
magazijnen zijn gesloten om zo de productie en de voorraad meer centraal te kunnen 
beheersen. Door deze productie en voorraad re-allocaties en de toenemende afzet in het 
buitenland is de vraag ontstaan of de huidige fysieke distributie organisatie nog wel optimaal 
is . De volgende probleemstelling is hierbij geformuleerd: 

• Is de huidige inrichting van het fysieke distributienetwerk van Bolsius nog de meest 
optimale, gezien de gewijzigde organisatiestructuur en de vraagverdeling in de groeiende 
markt? 

Aan de hand van de probleemstelling 1s m overleg met Bolsius en de TU/e de volgende 
opdrachtformulering opgesteld: 

• Maak een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de huidige situatie. Ontwerp op basis 
van deze analyse een aantal alternatieve logistieke grondvormen. Bepaal op basis van 
financiele en logistieke maatstaven in overleg met Bolsius en de TU/e welke 
grondvorm(en) verder uitgewerkt dienen te warden. Genereer verbetervoorstellen en 
maak een rekenmodel waarmee Bolsius zelf kan bepalen wat de invloed is van de 
verschillende logistieke en financiele parameters. 

Wat uiteindelijk bereikt client te worden met de probleemstelling en de opdrachtformulering is 
samengevat in de doelstelling van het onderzoek: 

• Aanbevelingen doen voor en uitwerken van een optimale inrichting van het fysieke 
distributienetwerk van Bolsius. 

Het onderzoek beperkt zich in eerste instantie tot de 7 landen in Europa die 92% van de afzet 
voor hun rekening nemen (Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk, Groot Brittannie, 
Duitsland en Oostenrijk). Door Bolsius zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 
• Afzetprognoses voor de komende 5 jaar: 
• Nederland, Oostenrijk een groei van 5% per jaar; 
• Duitsland, Belgie, en Groot Brittannie een groei van I 0% per jaar; 
• Frankrijk een groei van 20% per jaar. 
• Wanneer Ievertijden of leverfrequenties aangepast worden, moet rekening gehouden 

worden met de eisen vanuit de klanten. 
• De oplossing client een oplossing te zijn voor de lange termijn . 
• Productielocaties mogen niet worden verplaatst . 

De weg naar het antwoord op de probleemstelling, is in de volgende hoofdstukken opgedeeld: 
• In hoofdstuk 2 is de opdrachtformulering verder uitgewerkt en wordt tevens dieper 

ingegaan op de aanleiding tot de opdracht. De bedrijfsbeschrijving van Bolsius is tevens 
opgenomen in hoofdstuk 2. 

• ln hoofdstuk 3 staan de resultaten van de logistieke en financiele analyse. Op basis van 
deze analyse is in paragraaf 3. 7 een SWOT analyse gemaakt, deze SWOT analyse heeft in 
combinatie met bet geschetste theoretisch kader voor herontwerp gediend als de basis 
voor het ontwerp van de altematieve grondvormen in hoofdstuk 4. 

• ln hoofdstuk 4 zijn 6 altematieve grondvormen ontworpen en stuk voor stuk zowel 
logistiek als financieel beoordeeld, deze beoordeling heeft de basis gevormd voor de 
discussie met Bolsius en de TU/e om tot twee grondvonnen te komen die verder 
uitgewerkt zijn . 
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• In hoofdstuk 5 zijn deze twee grondvormen verder uitgewerkt en ingericht. Dit hoofdstuk 

bevat een financiele beoordeling van de twee uitgewerkte grondvormen en bevat de 
resultaten van een gevoeligheidsanalyse die op de resultaten is uitgevoerd. 

• In hoofdstuk 6 zijn tenslotte de conclusies en de aanbevelingen opgenomen. 

Literatuurverwijzingen worden in de tekst tussen [ ] aangegeven. Achterin dit verslag is een 
alfabetische Iiteratuurlijst en een Iijst van bijlagen opgenomen. 
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Hoofdstuk 2: Opzet van bet onderzoek en bedrijfsbeschrijving 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.2 de aanleiding tot de afstudeeropdracht besproken Aan 
de hand hiervan is in paragraaf 2.3 de probleemstelling gefommleerd en in paragraaf 2.4 de 
doelstelling. In paragraaf 2.5 staat de opdrachtformulering, die in overleg met Bolsius en de 
TU/e overeengekomen is . In paragraaf 2.6 wordt besproken volgens welke methoden het 
onderzoek is aangepakt. In de paragrafen 2.2 t/m 2.5 wordt verwezen naar "stappen" uit het 
Tien Stappen Plan [Kempen, Keizer, 2000], de term Tien Stappen Plan zal in de rest van dit 
verslag worden afgekort als TSP. De beschrijving van deze methode en waarom hiervoor 
gekozen is, is uitgelegd in paragraaf 2.6. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 
bedrijfsbeschrijving van Bolsius. 

2.2 Aanleiding tot de afstudeeropdracht 

De informatie die in deze paragraaf wordt beschreven is grotendeels tijdens het intake gesprek 
naar voren gekomen, dit is stap 2 van het TSP. 
De afgelopen jaren heeft de Bolsius groep vele organisatorische maatregelen doorgevoerd, 
hierbij moet voomamelijk gedacht worden aan het sluiten van fabrieken, zodat deze 
gereduceerd zijn van 9 naar 5 fabrieken in de afgelopen 5 jaar (productie re-allocatie) . Zie 
voor een overzicht van de uitgevoerde productie re-allocaties figuur 2.1 . 

I Bolsius I I 
kaarsenfabrier I 

Schijndel 1 

Kaarsen
fabriek 

Boxmeer 

~~--, 
Stearine 
kaarsen

fabriek Goud 

1997 

\ Kieser Kerze I Duitsland 

2002 
I 

i 
! 

1 Bols,us Holding BV I 
l l 
I ---- __ "T ______ j 

i Kaarsen-fabriek ;-I ____ _j 
Hoogeland Roermon i 

Muenz kerze 
Duitsland 

,---- -- -- -- ----- ---r- -- _____ I_ _______ --r--·-- -- -- -- -- -- --1 

I J M1dt1ysk , 
Bolsius UK [ I lysfabric I 
Engeland J Denemarkenl ______ J ~----

r __ _] __ -1 1 -- _j_ - -· - i r --- · -- 7 , · 
l Kaarsenfabriek ! 1 Kaarsenfabriek I l Kaarsenfabriek i j Kaarsenfabnek 

l 
Schijnde1 I I Boxmeer ) Gouda l l Polen 

-·--·--------·---~ [ _____________________ , ·--·--·-- -- -- -----' -·--·--·- -· 

figuur 2. 1: van negen naar vijf productievestigingen in vijf jaar 

NB: Kaarsenfabriek Hoogeland in Roermond wordt niet in de lijn weergegeven omdat bet bier 
de productie van Kerkkaarsen betreft, dit is een product en markt die om hele andere eisen 
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vraagt dan de rest van het Bolsius assortiment. Binnen de organisatie wordt deze fabriek dan 
ook beschouwd als een aparte business unit . 

Deze productie re-allocatie is van grote invloed op de fysieke distributiestromen van Bolsius. 
Enerzijds vallen bepaalde stromen geheel weg, anderzijds worden andere volume stromen 
over bestaande kanalen intenser. Tegelijk met het sluiten en re-alloceren van 
productievestigingen is ook een aantal (vaak bij de productie unit behorende) magazijnen 
gesloten. 
De afzet en het marktaandeel in het buitenland en dan voomamelijk in Duitsland zijn sterk 
toegenomen, waardoor de vraag bij het management is ontstaan of de huidige inrichting van 
het fysieke distributienetwerk voor distributie richting het buitenland nog wet adequaat 
genoeg ts. 

De ontwikkelingen zoals ze hierboven geschetst worden hebben betrekking op het gebied dat 
in de literatuur wordt omschreven als fysieke distributie [Van Goor et al., 1999]: 

De goederen en de ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het 
productieproces en eindigen bij de consument. 

Fysieke distributie is een essentieel onderdeel van logistiek, waarbij logistiek kan worden 
omschreven als [Van Goor c.s .1999] : 

Het beheersen van de totale goederenstroom vanaf de "oerproducent" tot aan de finale 
afaemer. 

Na een aantal orienterende interviews te hebben gevoerd, dit is stap 3 van het TSP en de 
informatie verkregen uit de stappen I ,2 en 3 te hebben geanalyseerd (Stap 4), is tot de 
volgende probleem- en doelstelling gekomen. Het resultaat van deze orienterende interviews is 
terug te vinden in Bijlage 1. 

2.3 Probleemstelling 

De paragrafen 2.3 tot en met 2.5 zijn het resultaat van de terugkoppeling zoals die heeft 
plaatsgevonden volgens stap 5 van het TSP. De probleemstelling is voortgekomen uit de 
informatie zoals die uit de eerste 5 stappen van het Tien Stappen Plan naar voren is gekomen. 
Naar aanleiding van de geschetste problematiek in de vorige paragraaf, wordt hier de 
probleemstelling opgesteld. De probleemstelling kan worden aangeduid als uitwerking van de 
doelstelling [Verschuren, 1988]; gedetailleerder: 

De probleemstelling omvat een analyse en uitwerking zowel van het knelpunt als van het 
bijbehorende vraagstuk. 

Gebruik makend van deze definitie zijn de volgende factoren van belang bij de opbouw van 
de probleemstelling: 
• Het verdwijnen, verplaatsen en oprichten van productielocaties en warehouses in de 

afgelopen 5 jaar heeft geleid tot een andere indeling van de logistieke organisatie. 
• Door een toenemende afzet voomamelijk richting het buitenland, zijn grotere volumes over 

de betreffende (vaak exteme) distributiekanalen gegaan . Distributiekanalen die ooit zijn 
gekozen om optimaal te passen bij het toen geexporteerde volume. 

• De nieuwe indeling van de logistieke organisatie en de distributie van grotere volumes 
heeft geleid tot de vraag of de huidige logistieke grondvorm en de invulling daarvan nog 
wet de meest optimale is 

Op basis van bovenstaande is de probleemstelling samengevat in een zin 
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bolsius 

2.4 Doelstelling 

Volgens Verschuren dient de doelstelling de volgende drie functies te vervullen [V erschuren, 
1988]: 
• Het sturen van het proces van kennisverwerving als basis voor de vraagstelling. 
• Evaluatie van het onderzoek, zowel voor- als achteraf (relevantie, procesevaluatie, 

productevaluatie). 
• Motivering van de onderzoeker, diens opdrachtgever en de doelgroep. 

Aan de hand van deze functies is de doelstelling voor dit onderzoek als volgt gedefinieerd: 

Vraagstelling 
De vraagstelling is een verzameling vragen die aangeven welke kennis (zowel theoretisch als 
praktisch) benodigd is om het onderzoek uit te voeren en dus de doelstelling te bereiken 
[Verschuren, 1988]: 
• Hoe ziet de huidige inrichting van de fysieke distributie eruit? 
• Waar worden de fysieke distributiekosten gemaakt en hoe groot zijn deze? 
• Op welke wijze zijn, op basis van de beschikbare literatuur, altematieve grondvormen in te 

richten gezien de fysieke distributie situatie van Bolsius? 
• Welke concrete besparingen zijn te halen bij de gekozen oplossingsrichting? 
• Wat is de gevoeligheid van de gekozen oplossing, met andere woorden, in hoeverre wordt 

de oplossing bei:nvloedt door de verschillende logistieke parameters? 

2.5 Opdrachtformulering 

Na overleg met Bolsius en de TU/e is overeengekomen dat de opdracht de volgende facetten 
zal bevatten (een dee! van het resultaat van stap 6 van het TSP: de werkplanning en 
projectorganisatie, komt in deze paragraaf naar voren): 

• Een analyse van de huidige situahe, het in kaart brengen van goe<;ierenstromen~, . 
kostenstructuren en klantensprefding. . · .. ··· · · / < ·· .·.· 

.. ·• • Op basis van deze analyse, het bedrijf logistt,ek be':schrijverf en .een ,·aantahmogeliJkf{ 
alternatieve distributiestructuren benoemen. · 

• Uitwerking van een of twee distributiestructuren die in overleg met het bedrij.f gekozen 
warden. 

• Genereren van verbetervoorstelleh: · 
• Ajleveren van een rekenmodel waarmee Bolsius zelf de verschillende /ogistieke parameters 

kan wijzigen en zo de invloed hiervan op de mqgelijke kostenbesparingen kan .beoordelen. 

Voor het ontwerpen van altematieve inrichtingen van het fysieke distributienetwerk, zijn door 
de opdrachtgever de volgende randvooiwaarden / doelstellingen opgesteld: 
• Afzetprognoses voor de komende 5 jaar: 

- Nederland en Oostenrijk een groei van 5% per jaar; 
- Duitsland, Groot Brittannie en Belgie een groei van I 0% per jaar; 

TU/e 
5 



bolsius 
- Frankrijk een groei van 20% per jaar. 

• Wanneer levertijden of leverfrequenties aangepast worden, moet rekening gehouden 
worden met de eisen vanuit de klanten . 

• De oplossing dient een oplossing te zijn voor de lange termijn (5 jaar). 
• Productielocaties mogen niet worden verplaatst. 

2.6 Methodologische opzet van het onderzoek 

Van Aken definieert een bedrijfskundig verbeterproject als een project dat wordt ondemomen 
om een bedrijfskundig probleem (of bedrijfskundige kans) op te lossen om daarmee de 
pr.estaties van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te verbeteren . In het kader van zo 'n project 
wordt onderzoek gedaan om kennis te verwerven over de probleemsituatie en over de 
oplossingsmogelijkheden, maar die kennis is geen doel op zichzelf -zoals in een 
onderzoeksproject het geval is - maar slechts een middel om een effectieve oplossing te 
ontwerpen. Ook die ontworpen oplossing is geen doel , maar weer een middel om 
veranderingen in de fysieke werkelijkheid door te voeren die dan moeten leiden tot betere 
prestaties in die (fysieke) werkelijkheid. [Van Aken, 2000] 

In het kader van een bedrijfskundig verbeterproject worden in het algemeen drie ontwerpen 
gemaakt: 
• Een procesontwerp: de aanpak van het verbeterproject zelf. 
• Een objectontwerp: het eindsituatie ontwerp, de ontworpen oplossing voor het probleem 
• Een realisatieontwerp: dit wordt ook wel het veranderplan/ implementatieplan genoemd, 

het plan om de ontworpen oplossing door te voeren (in termen van de te nemen stappen). 
Het procesontwerp is terug te vinden in deze paragraaf, het objectontwerp staat in hoofdstuk 5 
en het realisatieontwerp wordt in dit onderzoek niet uitgewerkt. In plaats daarvan wordt aan 
Bolsius een rekenmodel aangereikt waarmee zij zelf het effect van belangrijke logistieke 
parameters op de fysieke distributie organisatie kunnen achterhalen. 

Een onderzoek kan op verschillende wijzen worden aangepakt, in dit onderzoek is gekozen om 
te werken met het Tien Stappen Plan [Kempen, de Keizer, 2000] . De keuze om met deze 
methode te werken is gebaseerd op het feit dat deze methode helder en uitgebreid de 
verschillende uit te voeren stappen in een bedrijfskundig onderzoek beschrijft . Een 
bedrijfskundig onderzoek volgt meestal de logica van de zogenaamde regulatieve cyclus, 
weergegeven in figuur 2.2 [Van Strien 1986]. Zo ook het onderzoek dat hier beschouwd 
wordt. 

evaluatie 

ingreep of 
realisatie 

Probleem 
kluwen 

_,.. 
/ ' 

~ egulatiev) \ 
\ cyclus / 

\ 

plan/ 
ontwerp 

oplossing 

/ 

figuur 2. 2: de regulatieve eye/us 
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Oak het Tien Stappen Plan, is gebaseerd op de regulatieve cyclus. De tien stappen van het TSP 
zullen per stap kart warden toegelicht in bijlage 2. In tabel 2.1 is aangegeven op welke wijze 
het TSP gebaseerd is op de verschillende fasen in de regulatieve cyclus . 

tabe/ 2. 1: het Tien Stappen Plan gebaseerd op de regu/atieve eye/us 
Regulatieve cyclus Tien-Stappen-Plan 

Probleemstelling Externe orientatie (1) 
Intake gesprek (2) 
Orienterende interviews (3) 
Analyse (4) 
Terugkoppeling (5) 
Contractering ( 6) 

Diagnose Diepte onderzoek (7) 

Plan Oplossingsplan (8) 

lngreep Invoering (9) 

Evaluatie (afronding) (10) 

Het TSP plan toegepast op het onderzoek dat voor u ligt 
Stap I van het TSP vinden we terug in paragraaf 2.7, waarin de karakteristieken van het 
bedrijf beschreven warden. Tijdens het intake gesprek (Stap2) is gesproken over de aanleiding 
tot de afstudeeropdracht, dit is terug te vinden in paragraaf 2.2. Uit de analyse (Stap 4) van de 
gegevens zoals die verkregen zijn uit de Stappen 1, 2 en 3, is in de terugkoppeling (Stap 5) in 
overleg met Bolsius en met de TU/e gekomen tot een probleemstelling en doelstelling, 
paragraaf 2.3 en 2.4. Vervolgens is een plan gemaakt voor de verdere aanpak van het 
onderzoek (Stap 6), deze is terug te vinden in de opdrachtformulering, paragraaf 2.5 en in de 
paragraaf 3.1 inleiding op de analyse fase. Het diepteonderzoek, de analysefase (Stap 7) wordt 
verder beschreven in hoofdstuk 3. Na het diepteonderzoek, wordt na analyse van de gegevens 
gewerkt aan de uitwerking van een oplossing, met als resultaat het oplossingsplan of 
objectontwerp (Stap 8), dit is beschreven in de hoofdstukken 4 en 5. Na goedkeuring van het 
oplossingsplan, is een rekenmodel ontworpen waarmee Bolsius zelf een gevoeligheidsanalyse 
kan doen op de ontworpen oplossing. Het realisatieontwerp, het implementatieplan (Stap 9), 
wordt in dit onderzoek niet uitgewerkt en zal aan Bolsius zelf overgelaten warden . Tot slot 
wordt na inlevering van dit rapport, afronding bij het bedrijf en presentatie van het rapport op 
de TU/e, Stap IO van het TSP doorlopen en kan het onderzoek als afgerond beschouwd 
warden . 

2. 7 Bedrijfsbeschrijving 
ln deze paragraaf zullen we dieper ingaan op het bedrijf Bolsius. Dael van deze paragraaf is 
om de een beeld te geven van de omgeving waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. Een deel 
van deze infonnatie is verkregen tijdens stap I van het TSP, de rest is in de loop van het 
onderzoek (orientatie- en onderzoeksfase) naar voren gekomen. 

2. 7.1 Geschiedenis 
De Bolsius groep is ontstaan in 1978 toen kaarsenfabrikant A.BJ . Kristen van Kaarsenfabriek 
Boxmeer de aandelen van Bolsius Kaarsenfabriek in Schijndel ovemam . Kaarsenfabriek 
Boxmeer en Bolsius kaarsenfabriek vonnen zo de eerste !eden van de groep . In 1983 neemt de 
Groep de N. V. Koninklijke stearine-kaarsenfabrieken Gouda-Apollo in Gouda over van 
Unichem B. V. Yoor de groep betekent de kwaliteits- en merkkaars, gemaakt van stearine, een 
belangrijke verbetering van haar marktpositie. Een jaar later in 1984, neemt de Groep 
Kerkkaarsenfabriek H. Hoogeland en Zn . In Roem1ond over en zet die voort onder de naam 
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Kerkkaarsenfabriek Bolsius-Hoogeland B.V. Vanaf die tijd zijn alle "kerkkaarsen-activiteiten" 
van de groep geconcentreerd in Roermond. 

De Groep begeeft zich vanaf 1982 ook op de Engelse en Ierse kaarsenmarkt. In 1984 richt de 
Bolsius Groep in Weston-Super-Mare, nabij Bristol, Bolsius UK op. Ook Duitsland komt 
beter in bereik van de Groep door oprichting van Bolsius-Boxmeer GMBH in Kleef. Intussen 
wordt wordt het bedrijf vanuit Walldi.im geleid. In 1988 koopt de groep de aandelen van 
Bolsius trading B.V. in Amersfoort. In 1996 is Bolsius trading gei'ntegreerd in Bolsius 
Kaarsenfabriek. In 1988 worden de kaarsenbedrijven die tot de groep behoren ondergebracht 
in de Besloten Vennootschap Bolsius Holding. 

In 1990 zet de Bolsius Groep twee belangrijke stappen voor de activiteiten in Scandinavie. In 
Stockholm wordt Bolsius Nordic A.B. opgericht en in Oslo komt dochterondememing P.A. 
Trading-Bolsius A.B. tot stand. In hetzelfde jaar neemt de Groep in Nederland de bekende 
Nederlandse waxinelichtjes van de koninklijke Verkade N.V. in Zaandam over. In 1995 wordt 
de intemationale marktpositie van de Bolsius groep verder uitgebreid door ovemame van twee 
Duitse kaarsenfabrieken, namelijk Kieser in Walldi.im en Munz in Weitersburg en oon Deense 
fabrikant, namelijk Midtjysk Lysfabric te Langa. Ook de positie op de Nederlandse markt 
wordt versterkt door aantrekking van Kaarsenfabriek Kristen in Delden in april 1995 . In 1996 
wordt de Zwitserse firma Trendissima overgenomen en activiteiten worden ondergebracht in 
bolsius Schweiz A.G. Op dat moment heeft de Bolsius Groep door ovemames een 
marktaandeel verworven van IO tot 15 procent in Europa . In de jaren daama is de Groep bezig 
om al deze overgenomen bedrijven te integreren in een efficient en effectief werkende groep . 
Hierdoor hebben er in de afgelopen 5 jaar vele productie re-allocaties plaatsgevonden. In 1999 
is Bolsius UK gesloten en in 2000 Midtjysk lysfabric in Denemarken. Tot slot zijn in 2001 de 
fabrieken in Delden, Weitersburg en Walldi.im gesloten. Een deel van de logistieke activiteiten 
is uitbesteed aan een derde dienstverlener. 

2.7.2 De Bolsius groep in 2002 
Na de vele organisatorisch herstructureringsmaatregelen, kan de Bolsius groep in 2002 
weergegeven worden middels het organisatieschema in Bijlage 3. 
In figuur 2.3 is een overzicht gegeven van omzetverdeling van de verschillende 
productgroepen. 

Omzetpercentage per productgroep 
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figuur 2. 3: omzet per assortimentsgroep 
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2.7.3 Producten en productontwikkeling 

In deze paragraaf worcit het productassortiment van Bolsius geclassificeerd; dit om duidelijk te 
maken om wat voor soort product het (logistiek gezien) gaat. Er kunnen 
Productkarakteristieken in ruime en in enge zin onderscheiden worden [Van Goor c.s., 1999]. 
In figuur 2.4 is de relatie tussen deze beide karakteristieken, de fysieke distributie- en 
marketingfunctie weergegeven . 

Producteigenschappen 
in "ruime" zin: · 

1. Product levenscyclus 
2. Marktstrategie 
3. Marktvorm 
4. Productie
voorraadsysteem 
5. Richting 
goederenstroom 

Producteigenschappen 
- ---in "enge" zin: 

1. Waardedichtheid 
2. Houdbaarheid 
3. Verpakkingsdichtheid 
4. Verschijningsvorm 
5. Volume/ gewicht 

_ __ _,verhouding 

figuur 2. 4: relatie tussen productkarakteristieken en de fysieke distributie en marketing functie 

Deze productkarakteristieken zijn in bijlage 4 verder uitgewerkt. 

2.7 .4 Strategie en toekomstvisie 
Bolsius wil een vooraanstaande rol spelen in de Europese en wereldwijde kaarsenmarkt. 
Hiertoe is 5 jaar geleden een verzameling van bedrijven, die samen de Bolsius groep 
uitmaakte, onder l noemer geplaatst . 

Door centralisatie en bundelen van krachten, alsmede een duidelijke productie- en verkooplijn 
binnen een ondememing is het Bolsius de afgelopen jaren gelukt om binnen Europa een 
leidende rot te spelen . Bolsius staat voor een breed assortiment van kaarsen met een hoge 
kwaliteit . Door concentratie op massafabricage is het mogelijk om tegen lage kostprijzen een 
hoge kwaliteit te leveren . 

Vijf jaar geleden is de strategie ingezet om van alle bedrijven een centrale organisatie te 
maken. Eerst heeft alle aandacht gelegen op het neerzetten van een stabiele organisatie. Na het 
creeren van een basis wil Bolsius d.m.v. autonome groei en het samenwerken met partners de 
omzet verder laten stijgen . Concentratie ligt op een constante maar stabiele groei met alle 
aandacht voor kostenbeheersing . 

In de toekomst zal na het reorganiseren van de productie en administratieve processen steeds 
meer de aandacht komen te liggen op een slank maar sterk assortiment. Bolsius wil haar groei 
halen uit een groter marktaandeel in die markten waar deze groei nag mogelijk is . De aandacht 
ligt in eerste instantie in die landen waar Bolsius reeds aanwezig is . Hier is nag voldoende 
groei mogelijk. Dit betekend dat Bolsius zich de komende jaren zal richten op de huidige 
Europese rnarkt . Ondertussen wordt gewerkt aan het versterken van de reeds aanwezige 
positie in de Oost-Europese regio. Vanuit een stabiele organisatie met een heldere structuur en 
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bolsius 
een duidelijke profilering in assortiment en kwaliteit wil Bolsius zich in de komende jaren dus 
richten op het Europese continent. 

De nog immer stijgende olieprijs bepaald ook de prijs van paraffine (grondstof van kaarsen), 
hierdoor ligt een sterke druk op de kostprijs van een kaars. Daar deze paraffme wordt betaald 
in US dollars is ook de koers van de euro t .o.v. de dollar van groot belang. De druk op de 
kostprijs van kaarsen blijft alsmaar toenemen, dus zal met name, in lijn met de voomoemde 
strategie, aandacht voor grate stromen en geautomatiseerde productie van belang zijn, om zo 
tegen lagere kosten te kunnen produceren. Daar aan de afuemerskant de detailhandel zich ook 
steeds meer concentreert wordt de inkoopkracht van bedrijven steeds sterker. De aandacht zal 
de komende jaren met name zijn gericht op enkele grote kaarsenleveranciers die leveren aan 
een steeds kleinere groep steeds grater wordende afuemers . 

De andere groep zijn vaak kleinere afuemers met een vraag naar kleine leveringen. Deze 
zullen steeds meer afhankelijk worden van enerzijds de tussenhandel en anderzijds de nog 
immer grate groep van kleine kaarsenfabriekjes in heel Europa. 

TU/e 
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Hoofdstuk 3: Analyse van de fysieke distributie organisatie 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie geanalyseerd. Orie belangrijke factoren hierbij zijn: 
• Inrichting van het fysieke distributienetwerk. 
• Omvang, richting en aard van de goederenstroom. 
• Locatie en kwantiteit van de cost drivers in de beschouwde keten . 
Er wordt hier een begin gemaakt met het diepteonderzoek (Stap 7 van het TSP), paragrafen 
3.4 tot en met 3.6. Paragraaf 3.1 t/m 3.3 behoren nog tot de planning en afbakening van de 
analyse, dit is stap 6 van het TSP. Paragrafen 3.7 en 3.8 dienen als basis voor het ontwerp van 
altematieve grondvormen. 

3.2 Aanpak van de analyse 
Aan de hand van de vraagstelling en de orienterende interviews is de aanpak van de analyse 
geformuleerd. De volgende onderdelen van de vraagstelling moeten in de analyse beantwoord 
warden: 
• Hoe ziet de huidige inrichting van het fysieke distributienetwerk eruit? 
• Waar warden fysieke distributiekosten gemaakt en hoe groot zijn deze? 
• Welke mogelijke inrichtingen van het fysieke distributienetwerk zijn er gezien de fysieke 

distributiesituatie van Bolsius? 

De Analyse client ondermeer om aan te geven of de vraag zoals gesteld in de probleemstelling 
ook daadwerkelijk een relevante vraag is en niet slechts bestaat in de perceptie van de 
opdrachtgever. 

De analyse is uitgevoerd middels interviews, middels het bestuderen van de verschillende 
informatiesystemen zoals die binnen de Bolsius organisatie beschikbaar zijn en middels het 
bestuderen van literatuur omtrent het ontwerpen van distributienetwerken . De interviews en de 
literatuurstudie vormen het kwalitatieve dee! van de analyse en de bestudering van de 
informatiesystemen (documentstudie) het kwantitatieve dee!. 
Interviews zijn gehouden met verschillende logistieke medewerkers zowel op het 
hoofdkantoor als in de verschillende warehouses. De resultaten van deze interviews z1Jn 
opgenomen in bijlage 1. 
Doordat Bolsius ten tijde van de analyse nog geen gebruik maakte van een uniform 
informatiesysteem, z1Jn de volgende beschikbare informatiesystemen en databases 
geraadpleegd: 
• lnformatiesysteem Vos Oss . 
• lnformatiesysteem Vos Helmond. 
• lnformatiesysteem Bolsius te Schijndel. 
• lnformatiesysteem Bolsius te Boxmeer. 

Ondanks dat deze systemen en databases de gegevens in allerlei (vaak incomplete) vormen 
aanleverde is het na een intensieve dataveredeling mogelijk geworden om een consistente 
analyse te doen voor de relevante gegevens zoals die door de verschillende warehouses en 
productie units zijn aangeleverd. 

3.3 Afbakening onderzoeksveld 
Om te bepalen wat precies geanalyseerd gaat warden, client binnen de totale werkelijkheid een 
afbakening gemaakt te warden . De processen en onderlinge relaties binnen zo'n afbakening 
noemen we een systeem. 
De definitie van een systeem is [In 't Veld, 1996]: 
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Een ajhankelijk van het door de onderzoeker gestelde doe/, binnen de fatale werkelijkheid te 
onderscheiden verzame/ing e/ementen. Deze elementen hebben onderlinge re/aties en 
(eventueel) relaties met andere e/ementen uit de fatale werkelijkheid. 

Zoals de probleemstelling al omschrijft, moet het fysieke distributienetwerk van de Bolsius 
groep onderzocht warden. Het fysieke distributienetwerk start bij het gereed product zoals dat 
door productie wordt opgeleverd en eindigt met de aflevering bij de klant. In figuur 3 .1 staat 
beknopt het fysieke distributienetwerk van de Bolsius weergegeven. 

T oelcwro.nct«N 

IIOOrrood 
grondstof 

ProdJctic 

systeem- goedeN,,-
grcns: stroom 

---------------
1 w 

I~=============~ 

Distributcur 
4 

groothondol 

L ___________________ _ 

figuur 3. 1: het fysieke distributie netwerk 

A.toiler/ 
HoNco/ 

COMUfflOflt 

Binnen het onderzoek beperken we ans tot de landen die de grootste afzet vertegenwoordigen. 
De landen die in de afbakening warden meegenomen vertegenwoordigen 92% van de totale 
afzet wereldwijd, zie tabel 3.1. De overige 8% van de totale afzet bestaat voomamelijk uit de 
distributie van voile trailers richting Scandinavie en uit zendingen die door de klant opgehaald 
warden . Dit is dus minder relevant voor de inrichting van het fysieke distributienetwerk. 

tabel 3. 1: verdeling afzet over de landen 
Land Percenl:t!!l' , an :\fzet in 2001 

de afzet I II aantallen pallets 
Nederland 34% 62.000 
Du its land 47% 85 .000 
Oostenrijk 6% 10.000 
Groot Brittannie 2% 3.000 
Frankrijk 2% 3.000 
Belgie 2% 4 .000 
Rest v/d wereld 8% 14.000 

3.4 Logistieke grondvorm Bolsius groep 
De logistieke grondvorm is een model dat de structuur van de fysieke goederenstroom 
weergeeft in een bepaalde organisatie [Van Goar et al. , 1999] 
Binnen de logistieke grondvorm van Bolsius is een aantal verschillende stromen te 
onderkennen : 
• Levering van productie unit naar warehouse en warehouses onderling (intercompany). 
• Levering warehouse naar de klant . 
• Directe levering vanaf productie unit naar de klant 

De verschillende goederenstromen zoals die onderkend kunnen warden 111 200 I of een deel 
van 200 I, zijn in figuur 3.2 weergegeven . 
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In de loop van 2001 is door organisatorische herstructureringsmaatregelen een productie units 
en warehouses komen te vervallen, in chronologische volgorde zijn dit: 
• Warehouse Walldi.im (eind 2001). 
• Productie unit Weitersburg (eind 2001). 
• Productie unit Deldeo (eind 2001) . 
• Warehouse Oss april 2002 . 
Deze maatregelen passen binnen de huidige strategie van Bolsius om productie centraler te 
vestigen. 
Deze goederenstromen zijn we! meegenomen in de analyse, omdat deze stromen bijdragen aan 
een totaaloverzicht van de goederenstromen binnen de afbakening in 2001 . 
Het warehouse van de logistieke dienstverlener Berktrans is media 2001 in gebruik genomen, 
hierbij zijn alle warehouse activiteiten uitbesteed aan voomoemde dienstverlener. 

3.5 Goederenstromen 
Bij de analyse van de goederenstromen binnen de fysieke distributie organisatie van Bolsius, 
is er een drietal aspecten, waar per onderscheiden goederenstroom op in gegaan zal worden: 
• Het volume van de stroom (uitgedrukt in aantallen pallets) . 
• De richting van de goederenstroom (naar land ofregio) . 
• De aard van de goederenstroom (kleine orders of grote orders). 
Deze drie aspecten zullen achtereenvolgens in de volgende subparagrafen behandeld warden. 

3.5. l Volume 
In tabel 3.2 staan de verzonden pallets per maand per magazijn in 2001 weergegeven. 

tabel 3.2: verzonden pallets per magazijn per maand in 2001 
tanuan ·-~ '"""" """' met turv lull augustus -- oktober no-or decemoer 

WaUdum .... beschikb..,. 
Schijndel 600 600 700 500 700 500 900 1400 3800 4900 6900 4900 
BoxmMr 5000 4900 4500 4500 6200 4200 3200 7500 12400 11400 4600 3600 

Oss 2700 2700 3000 3200 2600 1900 1800 2600 4100 5500 7200 4600 
Helmond 2700 3100 2800 2400 3000 2200 2200 3000 5400 5500 4700 3017 
Berktrans sinds au11,Jstus in gebruik 1328 3167 2505 2640 1111 

In deze gegevens is een duidelijke seizoenstrend waar te nemen, in figuur 3.3 is deze trend 
weergegeven middels een grafiek . 

Seizoenstrend in de afzet (2001) 
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Door de incompleetheid van de beschikbare informatie is geen uitspraak te doen over de 
exacte hoeveelheden van de directe leveringen. Deze leveringen zijn binnen de totale 
goederenstroom richting de klant we! meegenomen. Directe leveringen betre:ffen voornamelijk 
de private labels die in de meeste gevallen in voile trailers aan de (grote) klanten warden 
uitgeleverd. De directe leveringen zijn door hun aard (voile trailers) van minder belang voor 
de inrichting van het fysieke distributienetwerk omdat het hier gaat om een transport van 
productie naar klant, zonder dat hierbij een magazijn wordt aangedaan . 

3.5 .2 Richting 
Met de richting van de goederenstroom wordt gedoeld op de bestemming, dat is het land waar 
de goederen naar toe gaan en gezien de grote afzet in Nederland en Duitsland (77% van de 
totale afzet), is ervoor gekozen om in deze landen tevens aan te geven in welke regio de 
goederen afgeleverd zijn, voor zover deze gegevens beschikbaar waren. Als indeling in regio ' s 
is zowel voor Nederland als Duitsland gekozen voor het eerste cijfer van de postcode. De 
richting is tevens geanalyseerd per magazijn als het totaal. Tot slot zijn de intercompany 
goederenstromen weergegeven. In tabel staan de bestemmingen van de pallets per magazijn in 
2001 

label 3.3: bestemming pallets per magazijn 2001 
Nederland Duo ts land Oos tenr1Jk Belg1e Eng eland FrankroJk res t 

Walldiirn Niet beschikbaar 
Schijndel 25000 400 700 300 
Boxmeer 6000 47000 8000 1000 200 10000 
Berktrans 10000 1100 
Oss 30400 0 2500 2700 2300 4200 
Helmond 400 28000 2000 4000 

label 3.4: bestemming pallets per land en per zone 2001 
NodOfland tolaal -- n11 _,. .... >1N ,12, ,:,0, ""'' ,,.,3 "'° 11 ... UN 

.,_ 
zone1 398 386 •15 370 J.13 2•1 252 340 581 1014 1327 337 1011 
zone 2 •03 348 •21 306 378 269 388 595 1176 1203 2042 572 1105 
zone 3 202 181 1•8 150 160 35• •31 376 883 10•5 1321 717 5118 
zone4 167 190 213 178 208 162 191 187 329 617 7•9 127 3314 
zone 5 528 358 •9• 101• 583 381 520 1285 1034 1677 2•95 700 11107 
zone I 237 228 188 157 2•2 307 321 •56 1076 1268 2566 1725 1771 
zone 7 1•9 173 133 19• 195 118 134 114 269 400 379 195 2453 
zone I 83 62 54 62 50 43 91 50 110 216 207 75 1014 
zone I 88 67 61 90 70 •7 53 59 113 277 150 133 1210 
onbekend 773 825 942 639 961 199 130 118 54 ,. 110 115 -Duitsland totaai 5754 50H 5117 4314 1235 4371 3703 7131 1"557 12085 1253 5034 12272 
zone 0 120 113 104 111 121 88 87 188 265 297 238 132 1U2 
zone 1 259 211 347 238 195 180 1•6 193 386 •21 307 282 31•1 
zone 2 159 211 247 162 172 265 837 491 697 573 •81 235 4330 
zone 3 419 221 218 203 208 218 193 215 «8 475 39• 224 3436 
zone4 709 772 74' 541 868 520 599 709 1760 1769 860 530 10371 
zone 5 1177 842 891 1021 1002 910 8-01 1654 3000 2277 1106 885 15585 
zone e 27 8 401 162 176 698 108 109 «1 782 497 313 401 43&3 
zone 7 584 527 •88 275 370 211 272 319 756 540 426 373 5141 
zone I 1497 1258 16« 1273 2230 1613 618 1959 25•6 2240 1257 613 117« 
zone I 498 404 324 318 302 260 231 294 1067 727 481 379 5214 
onbekend 55 107 18 88 71 3 10 1198 2851 2272 2390 1003 100U 

Oofl.enrijk 1•11 1052 13« 1038 1175 11 37 IOI 1471 1971 2151 112 100 15504 
Belgif 211 333 281 301 340 297 252 345 305 545 1025 139 4382 
Engeland 177 200 301 221 324 181 218 280 315 401 371 114 3110 
Frankrijk 100 173 280 134 ,.. 152 197 201 300 551 347 17 2802 

tabel 3.5: intercompany goederenstroom 2001 in aantallen pallets 
WH Schijndel WH Boxmeer WH Berktrans WH Oss WH Helmond 

PU Delden 
PU Weitersburg 
PU Polen 
PU Schljndel 
PU Waddinxveen 
PU Boxmeer 
WHWalldi.im 
WH Schijndel v.a. juni 
WH Boxmeer 
WH Berktrans 
WHOss 
WH Helmond 
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bolsius 
3.5.3 Aard 

Met de aard van de zendingen wordt gedoeld op de zendinggroottes die naar de verschillende 
landen gestuurd zijn en die vanuit de verschillende magazijnen gestuurd zijn . In figuur 3.4 
staan de zendinggroottes onderverdeeld per land en in figuur 3.5 de zendinggroottes die vanuit 
de verschillende magazijnen verstuurd zijn. 

> 30 pallets 

26-30 pallets 

21-25 pallets 

16-20 pallets 

11-15 palle!s 

6-10 pallets 

2-5 pallets 

aard v/d goederenstroom In # pallets per zendlng als % van totaal 

1 pallet 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 

1 pallet 2-5 pallets 6-10 pallets 11 -15 pallets 16-20 pallets 21-25 pallets 

□ Oostenrljk 44,6% 19.4% 3,1% 4,3% 2,7% 0.6% 

■ Dultsland 62,1% 26.1% 3,4% 2,4% 1,2% 0.7% 

□ Belgle 58,6% ! 28,5% 5,0% 3.2% 1,5% 0,9% 

□ Groot Brittannie 70,1% 26,9% 1,9% 0,6% 0,3% 0,0% 

■ Frankrijk 43.4% 37.5% 12,2% 3,3% 2,5% 0,4% 

DNederland 56,4% 30,0% 6,1% 1,9% 1,2% 0,7% 

% van totaal aantal zendlngen 

figuur 3. 4: verdeling aard van de zendingen per land 

Sc h ijndel v.e . jun i 
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figuur 3. 5: omvang van de zendingen per magazijn 
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De fysieke distributie activiteiten zijn op te delen in 5 onderdelen [Van Goor et al., 1999], te 
weten: 
• Transport 
• Groepage 
• Degroepage 
• Overslag ( cross dock) 
• Opslag. 

Deze 5 activiteiten zijn in de volgende kostenplaatsen ondergebracht: 
• Transport (extern) 
• Handling-in 
• Handling-out 
• Administratie 
• Opslag 
• Interest 
• Reconditionering (VAL activiteiten). 

Deze paragraaf wordt opgedeeld in drie stukken. Enerzijds wordt gesproken over tarieven van 
transport en warehouse activiteiten en anderzijds wordt in twee paragrafen een overzicht 
gegeven van de totale fysieke distributie kosten die in het jaar 2001 zijn gemaakt. 

3.6. l Tarieven 
De tarieven voor fysieke distributie kunnen worden onderverdeeld in de tarieven voor 
warehouse activiteiten (inslag, uitslag, opslag, reconditionering) en die voor transport 
activiteiten (het bedrag dat moet worden betaald aan een vervoerder voor het transporteren van 
een bepaald aantal pallets naar een bepaalde locatie). 

Transport: 
Bolsius werkt met verschillende vervoerders, maar grofweg kan gesteld worden dat per land, 
dat in dit onderzoek beschouwd wordt met een andere vervoerder gewerkt wordt . In deze 
analyse wordt dus gewerkt met de tarieven van 6 verschillende transporteurs. De tarieven van 
een bepaalde zending worden uitsluitend bepaald door het aantal pallets dat naar een bepaald 
adres moet en de locatie van dat adres . In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de 
tarieven die de verschillende transporteurs hanteren . 

Warehouse: 
Bolsius heeft warehouses in eigen beheer en warehouses die worden beheerd door een 
logistiek dienstverlener. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de tarieven die worden 
gehanteerd door de logistiek dienstverleners die warehouse activiteiten uitvoeren voor Bolsius. 
Bij het bepalen van tarieven voor de activiteiten in de eigen warehouses zijn op basis van de 
bekende tarieven van de logistiek dienstverleners tarieven vastgesteld voor gelijksoortige 
activiteiten (bulkmagazijn of orderpickmagazijn), deze tarieven zijn vervolgens ter controle 
voorgelegd aan de logistiek manager. Deze tarieven staan ook in bijlage 6. 

3 .6.2 Transportkosten 
Transportkosten worden binnen de Bolsius organisatie niet centraal beheerd. Het is daarom 
slechts mogelijk om per land de transportkostenkosten over een jaar weer te geven . ln tabel 
3 .6 staan de transportkosten voor 200 I per land. 
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tabel 3. 6: transportkosten 2001 

Land Transportkostcn (C) 

Benelux 1.387.000 
Groot Brittannie 597.000 
Frankrijk 231 .000 
Duitsland en Oostenrijk 3.480 .000 
Overig 461.000 
Totaal 6.157.000 

Voor intercompany transport , dat is transport tussen productievestigingen en magazijnen en 
magazijnen onderling, is in hetjaar 2001 € 663 .000,- uitgegeven . 

3.6.3 Warehouse kosten 

Opslag 
In tabel 3. 7 staat per magazijn aangegeven wat de capaciteit is en wat de kosten in het 
afgelopen jaar waren voor het opslaan van pallets, tevens wordt aangegeven of in dit magazijn 
variabel wordt betaald voor pallets (prijs per pallet per week) of dat er een vast bedrag moet 
worden betaald (prijs per magazijn per jaar), waardoor de kosten per pallet dus afhangen van 
de bezetting van dat magazijn . NB. Het gaat hier alleen om opslagkosten . 
Berktrans is pas sinds augustus 2001 echt in gebruik, dus het bedrag moet gedeeld worden 
door 5/12 om tot een palletprijs per jaar te komen . 

tabel 3. 7: opstagkosten 2001 
\lagazijn Palll'l- \ "ast of Hczett ings- hoskn (() hoskn l)('I" 

plaatsen \':triahd gram! 2001 palll't per 
jaar (( ) 

Schiindel 19.500 Vast 68% 539.000 € 40.60 
Walldum 6.500 Vast 25% 61.000 € 37,50 
Vos Helmond 17.500 Vast 50% 434.000 € 49,60 
Vos Oss 16.500 Vast 75% 415.000 € 33,50 
Berktrans 5.000 Variabel 60% 60.000 € 48,00 
Boxmeer 20 .000 Vast 75% 545 .000 € 35,30 
Boxmeer 9.000 Variabel 50% 208 .000 € 46,20 
Overig 9.000 Variabel 50% 186.000 € 41,30 
(tijdelijk) 
Totaal 103.000 2.438.000 

Bij het analyseren van voorraden, moet in het oog gehouden worden dat alleen die voorraad 
beschouwd wordt die onder de verantwoordelijkheid valt van fysieke distributie en die ook 
door fysieke distributiebeslissingen kan worden beinvloed. Het deel van de voorraad dat 
beinvloed kan worden door beslissingen over fysieke distributie, wordt meegenomen in de 
analyse . De soorten voorraad waaruit de voorraad van Bolsius is opgebouwd staat in tabel 3.8 . 
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. ·tabel 4. 11: soorten voorraden 

Soort Omschrij, ing \ 'erant" oordelijkheid 
voorraad van 
Seriegrootte Productie bepaald seriegroottes om omsteltijden ( en Productie (logistiek) 
voorraad dus capaciteitsverlies) te beperken, dit leidt echter 

wel tot voorraad. 
Incourante Doordat verkoop niet altijd de juiste inschattingen Verkoop 
voorraad maakt, kan er voorraad geproduceerd worden die niet 

meer verkocht kan worden (trendgevoelige kaarsen) 
Veiligheids- Om in de tijd tussen bestellen (bij de fabriek) en Distributie (logistiek) 
voorraad levering van de bestelling toch (met een bepaalde 

zekerheid) aan de fluctuerende vraag te kunnen 
voldoen wordt veiligheidsvoorraad aangehouden. 

Seizoens- Doordat de piek in de vraag in het najaar ligt, wordt Productie (logistiek) 
voorraad er voorgeproduceerd om zo optimaal gebruik te 

kunnen maken van de beschikbare capaciteit. 

De voorraad die dus meegenomen zal worden in de kwantitatieve beoordeling is de 
veiligheidsvoorraad. Een preciezere en nauwkeurigere omschrijving van veiligheidsvoorraad 
staat in bijlage 7. 
De vraag per artikel die nodig is om de veiligheidsvoorraad exact te bepalen is niet 
beschikbaar, daarom zal op basis van het voorraadverloop in figuur 3.6 een onderbouwde 
schatting gedaan worden van de veiligheidsvoorraad, deze schatting is geverifieerd bij de 
logistiek manager van Bolsius. 

€ 45.000 

€ 40.000 

0 € 35.000 
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figuur 3. 6: voorraadverloop (omzet in Euro's) 

In tabel 3.9 staat de bijdrage van de verschillende voorraden aan de totale voorraad 
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tabel 3. g_. bijdrage voorraden aan totale voorraad 
Soort , oorraad '¼1 aandeel 
Seriegrootte voorraad 30% 
Incourante voorraad 40% 
Veiligheidsvoorraad 5% 
Seizoensvoorraad 25% 

De gemiddelde waarde van de voorraad ligt op ongeveer € 30.000.000,-. In overleg met de 
logistiek manager is bepaald dat een artikel gemiddeld in 3,5 magazijnen ligt. Wanneer een 
magazijn uit voorraad is kan ook nog middels intercompany transport tussen magazijnen dit 
voorraadtekort opgelost worden . Aangenomen wordt dat 50% van het voorraadtekort op deze 
wijze opgelost kan worden . Tevens is in overleg bepaald dat van een artikel gemiddeld 1 pallet 
aangehouden wordt als veiligheidsvoorraad. Het assortiment van Bolsius bestaat uit ongeveer 
2000 artikelen De gemiddelde waarde van een pallet is bepaald op € 440,-. De gemiddelde 
waarde van de veiligheidsvoorraad wordt clan: 2000*3,5*50%*1 *440= € 1.540.000,-. Het 
aandeel veiligheidsvoorraad t .o.v. de totale voorraad is clan: (l.540.000/30.000.000)*100%= 
5% 

Handling 
Aangezien de exacte kosten voor in-en uitslagen op jaarbasis niet beschikbaar zijn, zijn de 
werkelijke in- en uitslagen in de verschillende magazijnen vermenigvuldigd met de 
bijbehorende tarieven, voor zover bekend zijn ook de administratieve kosten hierin 
meegenomen. In tabel 3 .10 staan de kosten voor in- en uitslagen in de magazijnen in 2001. 

tabel 3.10: kosten in-en uits/agen magazijnen in 2001 
l\lagazijn # palll'ts Tarid Tarid .\dministratie- Totalc koskn in-

uit 0 de,·erd ,.. inslag(( ) uitslag (( ) koskn (() en uitslag (( ) 
(pt.'1' pit) (l)l'I" pit) ~----~ Walldiim 1,25 1,25 Onbekend 

Vos 34400 1,56 1.56 97200 107.000,-
Helmond 
Vos Oss 42100 1,56 1.56 56600 131.000,-
Berktrans 11100 1,25 1,25 5000 28 .000,-
Boxmeer 72200 1,25 1,25 onbekend 181.000,-
Totaal 186200 513.000,-

Interest 
De lnterestkosten worden berekend door de waarde van het aantal pallets in de 
veiligheidsvoorraad te vermenigvuldigen met het interestpercentage van 6,5% zoals dat door 
Bolsius gehanteerd wordt. De veiligheidsvoorraad bedraagt 3500 pallets . De interestkosten 
worden dan: 3500*440*0,065= €100.000,-. 

VAL activiteiten / reconditionering 
Het totale bedrag over de verschillende magazijnen bedraagt ongeveer € 200.000,-. 

De kosten zijn in tabel 3. 11 samengevat . 
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tabel 3. 11: fysieke distributiekosten 2001 
Kostenpost Bedrag ,·, 1000 (f) 

Transport 6.820 
Handling in en uit 513 
Administratie 154 
Opslag (VV 5%) 121 
Interest 100 
Reconditionering 200 
Totaal 8.000 

3.7 SWOT analyse 
Aan de hand van de analysegegevens uit de vorige paragrafen, is een SWOT (Strength 
Weakness, Opportunities, Threats) analyse gemaakt, hierin zijn ook de resultaten verwerkt van 
de verschillende interviews en gesprekken zoals genoemd in paragraaf 3.2. Doe! van deze 
analyse is het opsommen van de sterke en zwakke kanten (Strengths, Weaknesses) van de 
fysieke distributie organisatie van Bolsius en het aangeven van de kansen en bedreigingen 
(Opportunities, Threats) [Heijnsdijk, 1994 en Ansoff, 1965]. 

Sterktes 
• Bolsius voert een breed assortiment en 1s m veel segmenten van de kaarsenmarkt 

vertegenwoordigd. 
• Centrale organisatiestructuur, voorraad en productie, relatief eenvoudig aan te sturen. 
• Korte levertijden, ook richting het buitenland. 
• Hoge leverfrequentie (elke dag in het buitenland) . 

Zwaktes 
• Lange transportlijnen richting het buitenland. 
• Kans dat vanuit verschillende magazijnen op dezelfde dag een adres beleverd wordt. 
• Gezien de gemiddelde (kleine) omvang van zendingen, relatief hoge distributiekosten per 

pallet richting het buitenland. 
• Hoge voorraden . 
• Voorraden verspreidt over verschillende rnagazijnen. 
• Slecht inzicht in de logistieke operatie door slechte beschikbaarheid van adequate 

informatie. 
• Te weinig grip op de logistieke operatie (transport) in het buitenland. 

Kansen 
• Door de groeiende markt in het buitenland meer mogelijkheden "dichter" bij de klant te 

gaan zitten . 
• Zendingen vroeg in de keten klantspecifiek maken (profiteren van schaalgrootte voordelen 

bij het orderpicken) en laat in de keten klantspecifiek verzenden. 
• Bij beter voorraadbeheer en betere productieplanning (lagere voorraden), mogelijkheid 

om voorraden centraal op een plaats neer te leggen in een van de huidige magazijnen . 
• Bij centrale voorraad en centraal picken van orders (zowel bulk als Iosse colli) , beter 

overzicht over de operatie binnen het magazijn en mogelijk schaalvoordelen. 
• Door het nieuwe centrale informatiesysteem (J .D. Edwards), zou het nog dit jaar mogelijk 

moeten zijn adequate informatie uit het systeem te krijgen 

Bedreigingen 
• Door het brede assortiment, met de verschillende bijbehorende concurrentiestrategieen, is 

het moeilijk om binnen de organisatie een efficient en optimaal beleid te voeren. 
• Door de centrale structuur zijn verre markten logistieke gezien moeilijker te bedienen, 

waardoor de tijdigheid van leveringen in gevaar kan komen . 
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• Aangezien de groei voomamelijk in het buitenland te veiwachten is, is door centrale 

uitlevering de kans grater dat niet aan de leveringsvooiwaarden wordt voldaan 
(venstertijden ed.) . 

Aan de hand van de SWOT analyse kan antwoord gegeven worden op de vraag zoals gesteld 
in de probleemstelling: 

• Is de huidige inrichting van het fysieke distributienetwerk van Bolsius de meest optimale, 
gezien de huidige organisatiestructuur en de vraagverdeling in de groeiende markt? 

Uit de resultaten van de SWOT analyse komt naar voren dat de huidige inrichting 
waarschijnlijk niet de meest optimale is (zie: zwaktes en bedreigingen) en dat het hier om een 
reele vraagstelling gaat. 
Het is dus zaak om aan de hand van de analysegegevens en de literatuur uit paragraaf 3.8 
altematieve grondvormen/ inrichtingen te ontwerpen. 

3.8 Theoretisch kader voor herontwerp 
Het proces voor het herontwerp van een distributiestructuur valt uiteen in de volgende stappen: 
1. Factoren voor het ontwerpen van verschillende grondvormen; welke eigenschappen van 

een logistieke organisatie leiden tot welke soort beslissingen op het gebied van 
grondvormen. 

2. Factoren van invloed op het beoordelen van een bepaalde grondvorm. 
3. Factoren van invloed op de keuze van een bepaalde grondvorm. 
4. Factoren van invloed op de inrichting van een bepaalde grondvorm. 

Stap 1 wordt in deze paragraaf besproken en zal samen met de resultaten uit de SWOT analyse 
als basis dienen voor de altematieve grondvormen in paragraaf 4.4. Stap 2 wordt besproken in 
paragraaf 4.3. In paragraaf 4.7 wordt uiteengezet welke factoren van invloed zijn op de keuze 
van een bepaalde grondvorm (stap 3) en in hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op de concrete 
inrichting van een grondvorm (stap 4). 

Het ontwerpen van de grondvorm 
In deze paragraaf wordt beschreven welke elementen van belang zijn voor het ontwerpen van 
een grondvorm. De logistieke grondvorm is een model dat de structuur van de fysieke 
goederenstroom weergeeft in een bepaalde organisatie [Hoekstra & Romme, 1993]. 
De belangrijkste elementen van de grondvorm in het traject fysieke distributie zijn [Visser et 
al.]: 
• De primaire processen van producenten naar afuemers . 
• De locatie van de voorraadpunten . 
• De goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten . 
Binnen de logistiek kan onderscheid gemaakt worden tussen een aantal grondvormen 
[Hoekstra & Romme, 1993]. Deze grondvormen staan beschreven in bijlage 8. 
ln de fysieke distributiesituatie van bolsius is sprake van een divergent distributienetwerk . Bij 
het eerste ontwerp van de verschillende altematieve grondvormen in hoofdstuk 4 wordt 
ontworpen op basis van hoofdlijnen . Het primaire proces wordt weergegeven; dit is 
voornamelijk orderpicking en productie, aangegeven zal worden wat de locatie van de 
voorraadpunten is en wat de functie is van deze voorraadpunten. Bij het ontwerpen van de 
alternatieve grondvormen zijn varianten gemaakt op vier zeer gangbare grondvormen 

ln een situatie zoals die bij Bolsius het geval is , waarbij productiecentra en markten in 
verschillende landen gelegen zijn, zijn vier algemene mogelijkheden (of een combinatie 
hiervan) om goederen te distribueren [Van Goor et al., 1999] : 
• Nationaal distributiecentrum 
• Transitocentrum 
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• Directe filiaaldistributie 
• Intemationaal distributiecentrum 
Een overzicht hiervan staat in figuur 3. 7. 

.. ◊ . 
bols1us 

NB: Doordat in hoofdstuk 4 ook combinaties zijn gemaakt van grondvormen kunnen er 
meerdere basisgrondvormen terug te vinden zijn in een herontwerp. 
In Bijlage 9 zijn deze vier vormen nader toegelicht. 

Nationaal 
distributiecentrum 

Nationaal 
Distributiecentrum 

Land A 

Producent 1------------~ Afnemers land A 

Transitocentrum 
Transitocentrum 

Land A 

Producent f;v .. ,·· / ,--7 I I 
1 

\ .~-------""' ✓1-------------1> Afnemers land A 

Directe filiaallevering 

Producent 
\, / 

1-
1
--------------------.i Afnemers land A 

\ I 
\ I 

" lnternationaal 
Distri butiece ntru m 

lnternationaal DC & ~ ~---------- I Afnemers land A 
Transitocentrum ____ , -..._____ .______ _ _ 

-------- ·, ---- / , ------ '°' --- / I \ ,:' ________ Transitocentrum ·,., _,,---7-------.j 
Producenl \ /'"-::-__ X _ 1 Afnemers land B \i -- Land A ✓ , _ _ __ ,,, 

·' ·------ ----- / ":::::,..,.-- ~---~ --- \ / // ----- '·-, 
- -----.\ k2:_----------- ---------, 

I --- ' 
1 - ----- Afnemers land C 

figuur 3. 7: vier internationale distributiestructuren 

Voor de locatie en functie van de voorraadpunten wordt uitgegaan van deze vier hoofdvonnen. 
De randvoorwaarden stellen dat productielocaties ongewijzi_gd blijven, deze zullen dus in elke 
grondvonn op dezelfde (huidige) wijze neergezet warden. Tot slot bepaalt de functie van een 
voorraadpunt het soort goederenbeweging tussen productie en voorraadpunt oftussen 
voorraadpunt en voorraadpunt (transito ofhergroepage) . 
In overleg met Bolsius is vervolgens gekornen tot 6 altematieve grondvormen waar in 
hoofdstuk 4 verder op zal warden ingegaan . 

Bij het bekijken in hoeverre de grondvorm vereenvoudigd kan warden speelt een onderzoek 
naar het mogelijk verschuiven van het ontkoppelpunt een grote rol [Van Goor et al.]. Het 
ontkoppelpunt kan worden ornschreven als het punt dat aangeeft hoe ver (stroomopwaarts in 
een bedrijfskolom) een klantenorder doordringt in het productie of distributieproces van de 
aanbieder van een product of dienst [Hoekstra & Rornrne, 1993] . De klant moet hierbij altijd 
worden opgevat als eindgebruiker. Rechts (stroomafwaarts) van het ontkoppelpunt wordt 
geproduceerd en gedistribueerd op basis van bekende en genoteerde klantenorders; links 
(stroomopwaarts) van het ontkoppelpunt kan alleen op basis van een voorspelling worden 
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geproduceerd en gedistribueerd. Binnen de Bolsius organisatie kunnen we een aantal 
ontkoppelpunten onderscheiden: 
• Make to order: Dit zijn leveringen van private labels, die door grote klanten in grote 

hoeveelheden worden besteld. 
• Make to central stock: Dit zijn de leveringen die door klanten worden besteld op basis van 

het bestaande assortiment. 

De ontkoppelpunten zoals omschreven door Hoekstra en Romme hebben voornamelijk 
bettrekking op de productie omgeving. Als dit concept doorgetrokken wordt naar het 
distributietraject kunnen de volgende ontkoppelpunten onderscheiden worden: 
• Ontkoppelpunt producent (O.P.P.): dit is het make to central stock ontkoppelpunt. Het 

centraal magazijn vervult de ontkoppelfunctie tussen het productietraject en het 
distributietra ject 

• Ontkoppelpunt distributiecentrurn (O.P.D.): Hier worden de kJantorders specifiek gemaakt 
in het DC 

Op basis van de analyse en het theoretisch kader voor herontwerp kan een aantal kernpunten 
geformuleerd worden, die bij elke grondvorm van belang zijn: 
• Centrale of decentrale voorraad. 
• Scheiden ofniet scheiden van orderpick-en bulkmagazijn. 
• Zendingen centraal aanbieden aan logistiek dienstverleners, of decentraal en dan evt. 

werken met transitocentra . 
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Hoofdstuk 4: Ontwerpen en beoordelen van alternatieve logistieke 
grondvormen 

4.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt een aantal altematieve logistieke grondvormen behandeld. Dit is de 
aanzet tot het oplossingsplan dat overeenkomt met stap 8 van het TSP. Deze altematieve 
logistieke grondvormen zullen vervolgens op logistieke criteria worden beoordeeld in 
paragraaf 4.5 en in 4.6 ook op financiele . Voordat met herontwerpen begonnen wordt moet 
eerst duidelijk zijn aan welke randvoorwaarden een herontwerp moet voldoen, deze 
randvoorwaarden worden in de volgende paragraaf besproken. 
In paragraaf 4.3 worden de criteria voor de logistieke beoordeling behandeld ( criteria zijn of 
in overleg besproken of uit de literatuur). De ontworpen altematieven worden in paragraaf 4.4 
uitgebreid beschreven en met behulp van de besproken logistieke criteria uit paragraaf 4.3 
beoordeeld. 
De 6 verschillende grondvormen zijn voortgekomen uit de drie kempunten zoals genoemd in 
paragraaf 3.7 die uit de SWOT analyse komen . Met behulp van deze kempunten is getracht in 
de 6 grondvormen uiterste situaties te schetsen (bijvoorbeeld: alle voorraad centraal, of alle 
voorraad decentraal) om zo te kijken wat het resultaat voor logistieke en financiele criteria is. 
Aan de hand van de beoordelingen kan dan in overleg met Bolsius en de TU/e een keuze 
gemaakt worden dan wel voor een "uiterste" grondvorm dan we! voor een middenweg 
De resultaten uit de kwalitatieve analyse (logistiek) en de kwantitatieve analyse (financieel), 
dienen als uitgangspunt voor de eindbeoordeling van de verschillende grondvormen. 

4.2 Randvoorwaarden en doelstellingen voor het herontwerp 
In deze paragraaf worden de randvoorwaarden en doelstellingen beschreven die gelden voor 
het herontwerp van de huidige logistieke grondvorm. 

4.2.1 Concurrentiestrategieen Bolsius 
De gekozen concurrentiestrategie van een ondememing voor haar product of voor een 
productgroep bepaalt in grote mate de eisen waaraan de logistieke grondvorm moet voldoen. 
Een concurrentiestrategie geeft aan hoe de producten of diensten van een ondememing 
tegenover de klant worden onderscheiden van die van de concurrenten. Er kan een drietal 
concurrentiestrategieen onderscheiden worden, te weten kostenleiderschap, 
differentiatiestrategie en de zogenaamde integratie of versterkingsstrategie. 
De volgende concurrentiestrategieen kunnen binnen Bolsius worden onderscheiden: 
• Kostenleiders voor private label. 
• Integratie en versterkingsstrategie voor het Gouda assortiment. 
• Differentiatie strategie voor het aanbieden van een compleet assortiment inclusief allerlei 

handelsartikelen. 

Bij het herontwerpen van de huidige logistieke grondvom1 zijn de navolgende elementen 
belangrijk om de gekozen concurrentiestrategie voor een bepaalde groep te kunnen 
handhaven . Deze elementen zijn leveringssnelheid, leveringsbetrouwbaarheid (juiste tijdstip, 
juiste hoeveelheid, juiste product in de juiste toestand etc.) en levering uit voorraad . De 
nieuwe logistieke grondvorm moet enerzijds leiden tot besparingen (efficienter) en anderzijds 
tot een verbetering (maar minimaal een behoud) van de concurrentiepositie (effectiever) . De 
altematieve logistieke grondvom1en worden met behulp van een kwalitatieve en kwantitatieve 
onderbouwing beoordeeld op bovenstaande elementen . 

4.2.2 Functies en doelstellingen van een warehouse/ transitocentrum 

Warehouse 
Afhankelijk van de aard van het warehouse kunnen de volgende functies worden 
onderscheiden . [Van Goar et al. , 1999] : 
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• De opslag van goederen (voorraadfunctie) . 
• Het hergroeperen van goederen (groepage functie). 
• het overslaan van goederen (overslagfunctie) . 
• bet reconditioneren van goederen (VAL functie) . 

Transitocentrum [Van Goor et al., 1999]: 
Om de hoge kosten, verbonden aan het houden van voorraad te drukken, wordt de functie van 
bet warehouse gereduceerd tot een transitocentrum. De voorraden warden bij de producent of 
centraal warehouse opgeslagen, waardoor de totale voorraad lager kan zijn in vergelijking 
waarin elk land zijn eigen veiligheidsvoorraad zou aanhouden . Doordat relatief kleine 
zendingen gecombineerd verzonden kunnen warden over de lange afstand en pas decentraal 
klantspecifiek warden verzonden kunnen transportkosten verlaagd warden. Doordat de 
voorraad in bet transitocentrum vrijwel geheel ontbreekt, wordt de kwetsbaarheid van de 
uitleveringen grater, zeker als er sprake is van risico's in de veelal lange aanvoerlijnen . 

Tevens kan afhankelijk van de aard van bet DC of warehouse een aantal doelstellingen 
warden geformuleerd. Met de aard wordt gedoeld op bet belang dat gehecht wordt aan de 
verschillende bovengenoemde functies in een DC of warehouse. Maar de belangrijkste 
doelstellingen zijn [Van Goor c.s . 1999]: 
• Verhoging van de servicegraad. 
• Snelle levering (levertijd) . 
• Verlaging van de fysieke distributie uitgaven . 
• Verbetering v/d concurrentiekracht van de ondememing. 
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zijn verschillende altematieve logistieke 
grondvormen ontworpen voor Bolsius. Deze grondvormen warden in de paragrafen 4.4.1 tot 
en met 4 .4. 6 stuk voor stuk behandeld. 

Tot slot wordt, misschien ten overvloede, nogmaals gewezen op de gestelde randvoorwaarden, 
zoals die door Bolsius geplaatst zijn : 
• De productielocaties blijven ongewijzigd. 
• De voorraden grondstoffen en halffabrikaten blijven op elke productielocatie liggen. 
• De altematieve logistieke grondvorm dient geschikt te zijn voor de lange termijn, hierbij 

client dus rekening te worden gehouden met de aangegeven verwachte groei van de afzet 
in de komende 5 jaar. 

4.3 Criteria voor de logistieke beoordeling van de alternatieve grondvormen 
l.n deze paragraaf wordt een lijst met criteria opgesteld voor de logistieke beoordeling van de 
altematieven uit paragraaf 4.4. De volgende criteria zijn hierbij van belang 
• Hoe groat zijn de te verwachten transportcombinatie voordelen van elk altematief? 
• Wat is de mate van transport tussen de productie- en opslaglocaties? 
• Wordt er ten opzichte van de huidige situatie op meer of op minder locaties voorraad 

aangehouden (veiligheidsvoorraad)? Op welke locatie ligt de seizoensvoorraad? 
• ln hoeverre voldoen de distributiecentra uit de verschillende grondvormen aan de functies 

en de doelstellingen van een distributiecentrurn/ warehouse (zoals gedefinieerd in 
paragraaf 4.2 .2)? 

• In hoeverre wordt, ten opzichte van de huidige situatie de goederenstroom vereenvoudigd? 
• In hoeverre neemt het aantal handling activiteiten (inslag/ uitslag/ overs lag) af of toe? 
• Wat is het effect op de levertijd bij de verschillende grondvormen? 

4.4 Alternatieve grondvormen voor de fysieke distributie 
In deze paragraaf warden 6 altematieve grondvormen voor de fysieke distributie behandeld. 
Elke grondvonn wordt beschreven en met behulp van de criteria zoals die genoemd zijn in 
paragraaf 4 .3 logistiek beoordeeld. 
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4.4.1 Altematief A: Huidige reeds verbeterde situatie 
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figuur 4. 1: huidige reeds verbeterde situatie 

Dit is de grondvorrn zoals die op dit moment bij Bolsius bestaat (vanaf mei 2002) . Alle 
goederen worden vanuit Nederland aan heel Europa beleverd. De orderpick activiteiten zijn 
geconcentreerd in Helmond. Vanuit de andere drie magazijnen worden de bulkleveringen 
gedaan. Boxmeer en Berktrans zijn hierbij voomamelijk gericht op Duitsland en Oostenrijk. 
Schijndel zorgt voor de bulkuitlevering richting Nederland, Frankrijk, Belgie en Groot 
Brittannie. 

Kernpunten 
• Centrale voorraad (alle voorraad in Nederland) . 
• Orderpickmagazijn en bulkmagazijnen gescheiden . 
• Zendingen worden centraal aangeboden aan logistiek dienstverleners . 
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4.4 .2 Altematief B: Centrale voorraad 
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figuur 4. 2: centrale voorraad 

Kernpunten 
• Centrale voorraad. 

// 

• Orderpick-en Bulkuitleveringen zijn niet gescheiden. 
• Zendingen worden centraal aangeboden aan logistiek dienstverleners. 
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4 .4 .3 Altematief C: Gescheiden orderpick -en bulkmagazijn 

figuur 4.3: gescheiden orderpick- en bulkmagazijn 

Kernpunten 
• Centrale voorraad (alle voorraad in Nederland) . 
• Orderpick-en Bulkuitleveringen zijn gescheiden . 
• Zendingen worden centraal aangeboden aan logistiek dienstverleners . 
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4.4.4 Altematief D: Centrale voorraad met satelliet magazijn 

figuur 4. 4: centra/e voorraad met satellietmagazijn 

Kernpunten 
• Centrale en decentrale voorraad. 

satellict 
magazijn 

arderpicking 
& transito 

\ 
\ 

I 

bolsius 

Nederland ' ) 

Frankrijk 

------------------------ , ~----------- \ 
6 l Oostenrijk [ 

'~-----------·_) 

• Orderpicking geconcentreerd in het centrale magazijn, bulkuitleveringen voor Duitsland 
en Oostenrijk decentraal opgeslagen in Duitsland. 

• Zendingen voor D&O worden decentraal aangeboden aan logistiek dienstverleners (los 
van het FTL transport richting het satelliet magazijn). Zendingen naar Nederland, Belgie, 
Frankrijk en Groot Brittannie worden centraal in Nederland aan een logistiek 
dienstverlener aangeboden. 
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4.4.5 Altematief E: Decentrale voorraad 

Productic 
·- Boxlnccr "' 

figuur 4. 5: decentrale voorraad op landniveau 

Kernpunten 

. ◊ 
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Belgii 

Engcloncl 

• Decentrale voorraad: 4 decentrale voorraadpunten in 4 verschillende landen. 
• Orderpick en bulkmagazijnen zijn niet gescheiden . 
• Zendingen warden decentraal per land aangeboden aan een betreffende Iogistiek 

dienstverlener. 
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4. 4. 6 Alternatief F: Productiemagazijnen met decentrale transitocentra 

PM 
Polen 

figuur 4. 6: productiemagazijnen met decentrale transitocentra 

Kernpunten 
• Centrale voorraad (iedere productie unit eigen magazijn) . 

bolsius 
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• Orderpick en bulkrnagazijnen zijn niet gescheiden, iedere productiemagazijn verzorgt zijn 
eigen orderpick activiteiten . 

• Zendingen worden decentraal aangeboden aan een logistiek dienstverlener van het 
betreffende land. 

In tabel 4.1 wordt de invulling van de verschillende kempunten per altematief samengevat 
weergegeven . 

label 4.1: invulling kempunten bij de verschil/ende grondvormen 

Altcrnatief \ h.ernpunten Ccntrale of 
decentrale 
\'oorraad 

~: Huidi e situatie Centraal 
voorraad Centraal 
ken Bulk Centraal 

Deets decentraal 
E: Decentrale voorraad Decentraal 
F: Productiema azi"nen Centraal 
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Wei of nict scheiden Zendingcn centraal of 
van onlerpick- en decentraal aanbieden 
hulkmagazijnen aan log. Dienstverl. 
Gescheiden Centraal 
Niet escheiden Centraal 
Gescheiden Centraal 
Deets escheiden Deets decentraal 
Niet escheiden Decentraal 
Niet escheiden Decentraal 



.. 
..... ,. • ._ ..... _. ·---••,>• ·~ • 

.. ◊ 
bols1us 

4.5 Logistieke beoordeling alternatieve grondvormen 
In deze paragraaf worden de verschillende grondvormen op kwalitatieve logistieke criteria 
beoordeeld, zoals benoemd in paragraaf 4.3. In tabel 4.2 staan de transportcombinatie 
voordelen, in tabel 4.3 de mate van intercompany transport, in tabel 4.4 het aantal 
voorraadpunten ten opzichte van de huidige situatie, in tabel 4.5 de functies van de 
voorraadpunten, in tabel 4.6 de vereenvoudigingen van de goederenstroom per grondvorm, in 
tabel 4.7 de handling activiteiten en in tabel 4.8 het effect op de levertijden. 

tabel 4. 2: transportcombinatievoordelen 

Altrrnatirf: Transportcombinatieyoordrlen 
Zijn nauwelijks voordelen aangezien er vanuit verschillende locaties geleverd wordt 

A aan dezelfde bestemming, tevens worden vele kleine zendingen naar landen als Groot 

Huidige Brittannie en Frankrijk nog per pallet vanuit Nederland verstuurd, dit brengt relatief 

situatie hoge transportkosten met zich mee. 

B Vanuit de productielocaties gezien zijn geen transportcombinatie voordelen aanwezig, 
Centrale tenzij dit centrale magazijn aan een productie unit vast komt te liggen, dan zou 
voorraad namelijk een dee! van het transport komen te vervallen. Transportcombinatie voordelen 

zijn we! te bereiken bij de uitgaande stroom, maar alleen als er zendingen voor lange 
afstanden gecombineerd worden en regionaal uitgesplitst worden. 

C De transport combinatie voordelen zullen waarschijnlijk zeer beperkt zijn aangezien het 
Orderpick voor kan komen dat dezelfde locaties (gebieden) vanuit verschillende magazijnen 

En Bulk beleverd kan worden, het werken met Transitocentra (hubs) zou dit nadeel teniet 
kunnen doen, echter deze oplossing veroorzaakt ook weer biikomende kosten 

D Het voordeel dat in deze situatie optreedt is dat de bulk de lange afstand aflegt en dat de 
Centraal en kleinere zendingen "regionaal" kunnen worden uitgeleverd. De grote afstanden worden 

satelliet dus afgelegd met volle vrachtwagens met I afleveradres (het satelliet magazijn). Deze 
transportcombinatievoordelen zijn voor de andere landen (NL, B, GB, FR) niet 
aanwezig tenzij voor GB en FR nog gebruik gemaakt wordt van een transitocentrum. 

E Vanuit de gedecentraliseerde magazijnen worden alle zendingen gecombineerd (bulk 
Decentrale en orderpick), tevens worden de lange afstanden (naar de magazijnen) afgelegd met 
voorraad volle tot bijna voile vrachtwagens, evt. zouden zendingen vanuit productie units nog 

gecombineerd kunnen worden op een transito punt, zodat altijd met voile wagens over 
de lange afstand gereden kan worden. 

F Voordelen treden op wanneer na combinatie op de transitocentra de lange afstanden 
Productie- met voile vrachtwagens gereden worden en vervolgens in een transitocentrum in het 
magazijnen bestemrningsland weer cross dock wordt verspreidt om regionaal kleine zendingen uit 

te leveren. 
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tabel 4.3: intercompany transport 

Alternatief lnterrompany transport 
Alie pallets m.u.v. een deel van Boxmeer, wordt eerst van de productielocatie naar een 

A magazijn vervoerd, vervolgens vindt nog transport plaats tussen bulkmagazijnen en 

Huidige orderpick magazijnen, dus relatiefveel intercompany transport. 

situatie 
B Alie goederen worden tussen een productielocatie en het centrale magazijn vervoerd 

Centrale (tenzij magazijn aan productielocaties vastligt), transport tussen magazijnen onderling 
voorraad komt hierbij te vervallen. 

C De aanname dat tussen productielocaties en magazijnen alleen met voile vrachtwagens 
Orderpick gereden wordt, zorgt ervoor dat dit transport niet toeneemt, echter in deze situatie is er 

En Bulk een nieuwe goederenstroom bijgekomen, en dat is die van het bulkmagazijn, waar ook de 
seizoensvoorraad ligt, naar het orderpickmagaziin. 

D Vanuit de productielocaties lopen twee goederenstromen en er is een goederenstroom 
Centraal en tussen het centrale magazijn en het satellietmagazijn, het centrale magazijn dient hierbij 

satelliet als bevoorrading van het satelliet magazijn. 
E Elke productieunit levert aan 6 verschillende magazijnen, kans op niet voile vrachtwagens 

Decentrale is hierbij aanwezig, waardoor het transport tussen productie en magazijn toeneemt. 
voorraad Transport tussen de magazijnen onderling gebeurt niet vanwege de lange aftstand tussen 

de magazijnen (ieder magazijn in een ander land). 
F Deze vonn van transport komt eigenlijk geheel te veryallen, aangezien geen transport 

Productie- meer zal plaatsvinden van productie unit naar magazijn en er slechts direct aan de klant 
magazijnen uitgeleverd wordt of via transitocentra, die onder het beheer staan van een logistiek 

dienstverlener. 

tabel 4. 4: aantal voorraadpunten t. o. v. de huidige situatie 

Alternatief # , oorraadpunten t.o.,. de huidige situatit' 
Aangezien dit de "verbeterde"huidige situatie is is het aantal voorraadpunten gelijk. De 

A seizoensvoorraad is verdeeld over de verschillende magazijnen. 

Huidige 
situatie 

B T.o.v. de huidige situatie zijn minder voorraadpunten aanwezig, er hoeft dus op minder 
Centrale locaties veiligheidsvoorraad aangebouden te worden. De seizoensvoorraad wordt in zijn 
voorraad gebeel in bet centrale magazijn oogeslagen. 

C Minder voorraadpunten t.o.v. de buidige situatie. Als ervan uitgegaan wordt dat dezelfde 
Orderpick producten in bet bulkmagazijn en in bet orderpick magazijn aanwezig zijn, dan moet op 

En Bulk twee plaatsen een veiligheidsvoorraad worden aangehouden. 
D Minder voorraadpunten dan de huidige situatie. Als aangenomen wordt dat vanuit beide 

Centraal en magazijnen het "gebele" assortiment wordt uitgeleverd, dan dient op twee plaatsen een 
satelliet veiligbeidsvoorraad aangehouden te worden, seizoensvoorraad word! in het centrale 

magazijn opgeslagen. 
E Meer voorraadpunten t.o.v. de huidige situatie, op elk voorraadpunt moet zowel een 

Decentrale veiligheidsvoorraad worden aangebouden als een seizoensvoorraad. 
voorraad 

F Meer voorraadpunten t.o.v. de huidige situatie, echter aangezien aangenomen kan worden 
Productie- dat elke productievestiging zijn eigen specialiteit produceert. zal de veiligheidsvoorraad 
ma2aziinen niet substantieel toenemen. 
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tabel 4. 5: functies voorraadpunten 

Alter1rntief Functies \'oorraadpunten 
Het distributiecentrum in Helmond voldoet aan alle functies zoals beschreven in 

A paragraaf 4.2.2, voor de overige distributiecentra (bulk en seizoensvoorraad) geldt dat 

Huidige voomamelijk sprake is van de opslag van goederen. 

situatic 
B Alie functies van een distributiecentra zoals beschreven in paragraaf 4.2.2 worden in 

Ccntralc het centrale magazijn uitgevoerd. 
voorraad 

C Het bulkmagazijn zal slechts dienen voor de opslag van pallets en het uitleveren van 
Ordcrpick bulkpallets. In het orderpickmagazijn worden alle functies van een DC uitgevoerd. 

En Bulk 
D In beide magazijnen zullen alle functies van een DC worden uitgevoerd, zoals 

Centraal en opgesomd in paragraaf 4.2.2. 
satelliet 

E In elk DC zal athankelijk van de diensten die in een bepaald land aangeboden worden, 
Decentrale aan alle functies van een DC worden voldaan, zoals beschreven in paragraaf 4.2.2. 
voorraad 

F In het DC zelf zal de zending klantspecifiek gemaakt worden waardoor alle activiteiten 
Productie- zoals beschreven in paragraaf 4.2.2 in de 4 DC's uitgevoerd zullen worden. 

magazi.inen 

tabel 4. 6: mogelijke vereenvoudiging van de goederenstroom 

Altenrntief \ 'ereenvoudiging goederenstroom t.o.,. de lrnidige situati(• 
Aangezien dit de vereenvoudigde huidige situatie is kan alleen gezegd worden dat de 

A huidige situatie een stuk eenvoudiger is dan die van een jaar gel eden. 

Huidige 
situatie 

B De goederenstroom van en naar het centrale magazijn wordt sterk vereenvoudigd, 
Centrale echter de goederenstroom binnen het centrale magazijn zal sterk in complexiteit 
voorraad toenemen, vanwege alle verschillende 

.. 
verschillende typen achv1te1ten en 

goederenstromen, die binnen l fysiek magaziin bestuurd en beheerst moeten worden. 
C Goederenstroom wordt eenvoudiger t.o.v. de huidige situatie, productie units kennen 

Orderpick twee uitgaande stromen (naar bulk en naar orderpick magazijn). Wei kan hier het 
En Bulk probleem optreden dat twee verschillende stromen naar dezelfde klant of regio gaan, dit 

zou opgelost kunnen worden door gebruik te maken van een transitocentrum (hub) 
D Complexiteit van de goederenstroom neemt in deze situatie weer wat meer toe, 

Centraal en aangezien er meer goederenstromen zijn en de samenstelling van de goederenstromen 
satcllict weer complexer van aard is (bulk en orderpick gecombineerd). 

E Er lopen meer goederenstromen dan in de huidige situatie. dus van een vereenvoudiging 
Decentrale is op dat gebied geen sprake. 
voorraad 

F Goederenstroom is ver vereenvoudigd, kant en klare pallets worden aan de 
Productie- dienstverlener aangeboden en die zorgt ervoor dat de zendingen via de verschillende 

maj!azi_jnen transitocentra op de iuiste bestemming terecht komen . 
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tabel 4. 7: handling activiteiten 

Altenrntief Toe- of afname , ·an hancllin~ artiYiteiten 
Het merendeel van de goederen wordt een keer ingeslagen en een keer uitgeslagen. 

A Wanneer goederen tussen de magazijnen onderling worden verplaatst heh je te maken 

Huidige met minimaal een uitslag extra (cross docking) en wanneer bet product in dat magazijn 

situatie wederom wordt ingeslagen komt bier ook nog een inslag bij . 

B Alie goederen worden een keer ingeslagen en een keer uitgeslagen. Handling 
Centrale activiteiten binnen bet magazijn zullen per saldo afnemen. Goederen worden pas weer 
voorraad uit de stelling gehaald als er een VAL activiteit moet worden uitgevoerd of als de pallet 

uitgeslagen en verzonden moet worden. 
C Goederen die vanaf het bulkmagazijn naar bet orderpick magazijn worden vervoerd, 

Orderpick ondergaan extra handling activiteiten door een extra in - en uitslag. Bij gebruik maken 
En Bulk van een transito centrum nemen de handling activiteiten ook weer toe. 

D Een dee! van de goederen (stroom van centraal naar satelliet) wordt twee keer in- en 
Centraal en uitgeslagen, tevens zou voor Groot Brittannie en Frankrijk gebruik gemaakt kunnen 

satelliet worden van transito centras waardoor handling activiteiten ook weer toenemen. 
E Alie goederen worden precies een keer in- en uitgeslagen, dus in dit geval is sprake van 

Decentrale een afname van de handling activiteiten. 
voorraad 

F Handling activiteiten nemen qua in- en uitslag af, er komen echter per stroom we! een 
Productie- of twee crossdock activiteiten bij . 

magazi.inen 

tabel 4. 8: effect op de levertijden 

:\ltt•rnatief Effrrt op <k le, ertijd 
Aangezien alle magazijnen in Nederland liggen kan de transportafstand negatief van 

A invloed zijn op de levertijd. Tevens kan bet voorkomen dat voorraden op verschillende 

Huidige locaties liggen en dus eerst gecombineerd moeten worden voordat ze als I order 

situatie uitgeleverd kunnen worden. 

B De enige belemmering die een centraal magazijn kan opleveren op de levertijd is het 
Centrale feit dat bepaald locaties in Europa niet in een dag te beleveren zijn. 
voorraad 

C Levertijd kan in deze situatie bei:nvloed worden door eventuele vertragingen die 
Orderpick optreden wanneer goederenstromen gecombineerd moeten worden (transito/ 

En Bulk crossdocking) of wanneer de bestemming dermate ver weg ligt dat deze niet meer in 
een dag bereikbaar is, maar in twee of meer. 

D De levertijd voor Duitsland en Oostenrijk zal korter kunnen worden, omdat het satelliet 
Centraal en magazijn zich geografisch dichterbij de klant bevindt. Als gebruik gemaakt wordt van 

satelliet het combineren van bulk en orderpick zendingen in het satelliet magazijn dan vervallen 
de voordelen in deze situatie weer. 

E De levertijden worden korter omdat de magazijnen dichter bij de klant staan en dus het 
Dccentrale gros van de klanten binnen een dag beleverd Jean worden (transporttechnisch gezien). 
voorraad 

F Levertijden zullen !anger worden aangezien de zendingen grotendeels vanuit de 
Productie- productielocaties aangeleverd moeten worden en onderweg zendingen gegroepeerd en 

magazijncn gedegroepeerd moeten worden. Wanneer goederenstromen dan niet synchroon !open 
kan de ene stroom de andere vertragen. 
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4.6 Financiele beoordeling alternatieve grondvormen 

Nu de altematieve grondvormen kwalitatief zijn beoordeeld, worden ze kwantitatief 
beoordeeld. In paragraaf 4 .6. l worden de randvoorwaarden en de methode van financiele 
beoordeling opgesteld en toegelicht. In paragraaf 4.6.2 wordt de financiele beoordeling 
uitgevoerd. Er wordt zoveel mogelijk met directe kosten gewerkt, hiertoe is gebruik gemaakt 
van tarieven van logistiek dienstverleners. 

4.6. l Randvoorwaarden en methode van financiele beoordeling 
In deze paragraaf wordt beschreven volgens welke methode de verschillende grondvormen 
worden beoordeeld en binnen welke randvoorwaarden. 
In overleg met Bolsius zijn de volgende randvoorwaarden opgesteld: 
• De beoordelingsmethoden moeten consistent zijn, dus voor elk altematief onderling 

vergelijkbaar (geen appels met peren vergelijken). 
• De beoordelingsmethoden moeten inzichtelijk zijn en gez1en de algemeenheid van de 

cijfers niet te ver in detail treden . 

In deze paragraaf worden evt. investeringen (in gebouwen of verhuizingen o.i.d.) buiten 
beschouwing gelaten . 
De verschillende grondvormen zullen worden beoordeeld op de directe kosten voor fysieke 
distributie zoals bepaald in paragraaf 3. 6. Deze zijn : 
• Transport (extern) 
• Handling-in 
• Handling-out 
• Administratieve kosten 
• Opslag voor zover te bemvloeden door logistieke parameters (veiligheidsvoorraad) 
• Betaalde rente op de logistieke voorraad gereed product 
• Reconditionering (VAL activiteiten) 

4.6.2 Financiele beoordeling altematieve grondvormen 
In deze paragraaf zal worden aangegeven op welke wijze de verschillende (directe) 
kostenposten, berekend zijn om zo te komen tot een financiele beoordeling van de 
verschillende grondvormen. Uitgebreide berekeningen per alternatief zijn terug te vinden in 
Bijlage 10. 

Transportkosten 
De transportkosten worden onderverdeeld in 3 categorieen, te weten : 
• Verzending naar de klant 
• Van Productie unit naar magazijn oftransito centrum 
• Verzending van magazijn naar magazijn 
Voor de tarieven is gebruik gemaakt van bekende tarieven, waar bet een nieuwe grondvorm 
betreft is gebruik gemaakt van een kilometerprijs van € l , 13 per kilometer (voor de lange 
afstanden) voor zover er geen kosten bekend zijn . 

Voor de distributiekosten (uitgaande van een decentraal magazijn) in een land is gebruik 
gemaakt van de kosten voor distributie in Nederland vermenigvuldigd met een bepaalde 
factor . De vermenigvuldigingsfactoren staan in tabel 4. 12 . Deze factor is bepaald door 
infrastructuur en afstanden in een bepaald land en geverifieerd bij de transportmanager en de 
distributiespecialist voor Duitsland en Oostenrijk 
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tabel 4. 12: vermenigvuldigingsfactoren voor distributiekosten 

Land \'ennenig, uldigingsfactor 
Nederland en Belgie 1 
Duitsland 1,5 
Groot Brittannie 2 
Frankrijk 2 
Oostenrijk 3 

Handling in / handling out 
Voor de tarieven van inslagen tabe/ 4.10: Handlingkosten 
en uitslagen is gebruik gemaakt 
van de bekende gegevens, hierbij 
is onderscheid gemaakt in 
bulkmagazijnen en orderpick 
magazijnen en voor de transito 

Acti, iteit 
Inslag 
uitslag 
Cross dock 

\ soort magazijn Hull, 
€1,25 
€1 ,25 
€3,00 

centra is het tarief voor de cross dock activiteiten op gen omen in tabel 4 .10. 

Administratieve kosten 

Orderpicl, 
€1 ,56 
€1,56 
€3,00 

Valt in dit stadium weinig over te zeggen, maar zal een zekere samenhang hebben met de 
complexiteit van de goederenstroom, zie paragraaf 4.5 

Opslagkosten 
Voor de opslagkosten wordt gekeken hoe groot de veiligheidsvoorraad per altematief is . In 
paragraaf 3.6.3 is bepaald dat de veiligheidsvoorraad ongeveer 5% van de totale 
opslagcapaciteit per magazijn bedraagt. 

lnterestkosten 
Over de voorraad gereed product wordt een rente berekend van 6,5% op jaarbasis. Er wordt 
hier dus slechts met de rente over de veiligheidsvoorraad gerekend. 

Interestkosten = Hoogte van de veiligheidsvoorraad * gem. waarde van een pallet gereed 
product(€) * interestpercentage 

Hoogte van de veiligheidsvoorraad verschilt per magazijn . 
De gemiddelde waarde van een pallet is€ 440,-
En het interest percentage bedraagt 6,5% 

Reconditionering/ VAL activiteiten 
Deze activiteiten worden niet meegenomen in deze beoordeling, maar verwacht wordt dat 
deze activiteiten in de verschillende grondvormen niet erg veel van omvang zullen verschillen . 

4 .6.3 Resultaten financiele beoordeling 
In tabel 4 . 11 worden de kosten (ten opzichte van de huidige situatie) samengevat 

tabel 4.11: FinanciiHe beoordeling alternatieve grondvormen (*1000 Euro) 
. . .. 

Verzending productie - mag. mag-mag in uit cross 
Altematief A 6.974 470 niet 21 1 306 niet 100 112 niet 8.173 

Altematief B 11.o.v . Al 0 199 -28 -82 -32 -40 17 
Altematief C 11.o.v Al 0 160 bekend -11 0 bekend -48 -55 bekend 46 
Allem atief D 11.o.v . Al -2.174 1.1 40 -28 -64 -1 9 -26 -1.171 
Altematief E (1.o v A) ·2.587 1300 16 -52 -5 -12 -1 .340 
Al1em atief F (I.O v A) ·2 587 1.300 -211 -119 489 7 1 -1 .120 
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4. 7 Factoren van invloed op de keuze van een bepaalde grondvorm 

Bij het kiezen van een grondvorm is een aantal overwegingen van belang [Van Goar et al., 
1999]: 
• Externe factoren 
• Organisatorische overwegingen 
• Econornische overwegingen 
In bijlage 11 zijn deze overwegingen nader toegelicht. Tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst 
met de TU/e en Bolsius is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze overwegingen bij het 
maken van een keuze voor de twee specifieke nader uit te werken grondvormen. 
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Hoofdstuk 5: Uitwerking oplossingsrichting 

5.1 Inleiding 
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In overleg met Bolsius en de TU/e is gekozen om twee oplossingsrichtingen verder uit te 
werken. Uit de financiele beoordeling van de grondvormen blijkt dat de voomaamste 
besparing te verwachten is op het gebied van transportkosten. Waarom twee richtingen 
uitwerken? Het idee opgevat om vanuit de huidige (verbeterde) situatie, zoals weergegeven in 
altematief A te bekijken hoe de transportkosten met de bestaande inrichting wat betreft 
magazijnen omlaag gebracht kunnen worden in combinatie met een transitocentrum in 
Duitsland. De tweede grondvorm die uitgewerkt gaat worden is die van altematief D (centraal 
magazijn met decentraal voorraadpunt voor de belevering van Duitsland en Oostenrijk). In 
paragraaf 5 .2 worden de twee altematieve grondvormen beschreven zoals die uit het overleg 
naar voren zijn gekomen. Paragraaf 5.3 geeft aan wat de optimale vestigingsplaats is voor het 
Transitocentrum of satellietmagazijn .. In paragraaf 5.4 worcit beargurnenteerd welke soorten 
transportrnodaliteiten in aanmerking komen voor de verschillende vormen van vervoer in de 
twee grondvormen. Nadat de locaties van de warehouses en het transitocentrum bepaald zijn 
en duidelijk is welke modaliteiten in aanmerking komen voor vervoer, worden de twee 
grondvormen in paragraaf 5.5 financieel beoordeeld. In paragraaf 5.6 zal een 
gevoeligheidsanalyse worden toegepast op de financiele analyse uit paragraaf 5.6. In paragraaf 
5. 7 wordt de opbouw en de werking van het rekenmodel uitgelegd zoals dat aan Bolsius is 
opgeleverd. Dit rekenmodel stelt Bolsius in staat om te kijken wat het effect is van de 
wijziging van bepaalde logistieke parameters (transportkosten, handlingkosten) op de totale 
potentiele kostenbesparing. 

Uit de analyses uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de besparingen voomamelijk te verwachten 
zijn in het transport richting het buitenland, aangezien 90% van de export naar Duitsland en 
Oostenrijk gaat is besloten in de uitwerking van de oplossingsrichting de focus op die landen 
te leggen en te bekijken wat daar de mogelijkheden zijn tot verbetering. Aangezien de kosten 
voomamelijk worden gemaakt in de kleinere zendingen tot IO pallets, wordt in altematief A 
alleen naar die stroom gekeken . In altematief D wordt de gehele palletstroom richting 
Duitsland en Oostenrijk meegenomen. 

Factoren van invloed op het inrichten van een grondvorm 
Er is een aantal factoren die van belang zijn bij het inrichten van een grondvorm. Enkele 
hiervan zullen in dit verslag worden uitgewerkt, anderen zullen onder de verantwoordelijkheid 
van de logistiek dienstverlener komen te vallen : 
• Transportplanning (verantwoordelijkheid dienstverlener voor wat betreft distributie) . 
• Locatiekeuze warehouses (Rutten et al., 200 I En Nahmias, 1997). 
• Keuze transportmodaliteiten . 
• [nfom1atiesysteem (samenwerking tussen dienstverlener en Bolsius). 

5.2 Uitwerking alternatieve grondvormen 

Alternatief A: Huidige situatie met transitocentrum 
De bestaande warehouses blijven in deze grondvonn bestaan, echter voor de kleinere 
zendingen richting Duitsland en Oostenrijk, wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om 
deze zendingen te groeperen . Na groepage kunnen deze zendingen dan in volte vrachtwagens 
(FTL) naar een centraal in Duitsland gelegen transitocentrum gereden worden en vanuit daar 
klantspecifiek verzonden worden . 
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figuur 5. 1: huidige situatie met transitocentrum 

Alternatief D: Centraal magazijn met satellietmagazijn. 
Uitleveringen worden centraal gedaan, m.u.v. leveringen aan Duitsland en Oostenrijk voor wat 
betreft de bulkpallets . De Bulkpallets worden centraal in Duitsland opgeslagen en vanuit daar 
klantspecifiek uitgeleverd. Orderpick pallets worden samengesteld in het centrale magazijn in 
Nederland en gegroepeerd met voile vrachtwagens verstuurd naar het satellietrnagazijn waar 
het de functie van transitocentrum zal vervullen en de orderpick pallets samen met de 
bulkpallets klantspecifiek worden uitgeleverd. 

EJ---------....._ Postcode 
--...._ 57 --~-..__ Nodsriand 

EB-----,:-1/7 \ 
/,

/ // Schljndel 

1 postcode 
[ 54 NL 

1-1 O pallets 
27 .000 orderpick pallets 

voile vrachtwagens 
transrtostroom 

/ 
1 / I Boxmeer +-1-----------------"""I~ 

1-66 pallets 
68.000 bulk pallets 

volte vrachtwagens/ containers 
incl. directe leveringen 

Voorraadopbouw 

figuur 5. 2: centraal magazijn met satellietmagazijn 

5.3 Locatiekeuze 

Durtsland en Oostenrijk 

distributie van 85 .000 
pallets naar durtsland en 
10.000 naar oostenrijk 

Zoals in figuur 5.1 en 5.2 al is aangegeven, zou de optimale vestigingsplaats voor een 
satellietmagazijn in postcode 35 in Duitsland moeten liggen . In deze paragraaf wordt dieper 
ingegaan op de methode waarmee deze optimale vestigingsplaats bepaald is . 
Bij de locatiebepaling wordt gekeken naar het middelpw1t van de zendingen voor Duitsland en 
Oostenrijk. Bij het bepalen van het middelpunt van een zendingengebied, kan afhankelijk van 
het aantal aannames gebruik worden gemaakt van eenvoudige tot minder eenvoudige 
methodes. In deze situatie is gekozen voor een methode van Nahmias [ 1997], die het mogelijk 
maakt op een vrij eenvoudige en snelle manier het middelpunt vast te stellen . 
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Er zijn twee algemeen geaccepteerde methoden om afstanden te meten die in figuur 5.3 
visueel worden gemaakt: 
• Euclidische afstandsmeting. 
• Rectilineaire afstandsmeting. 

De plaatsen waartussen de afstand berekend dient te worden, wordt aangegeven middels een 
waarde op de x-as en een waarde op de y-as . De Euclidische afstand tussen (a,b) en (x,y) is : 

J<x-a) 2 +(y-b)2 

Dit is dus de afstand uitgedrukt in een rechte 
lijn . De Rectilineaire afstand wordt 
weergegeven door: 

Ix-al +ly-bj 
Dit is de afstand weergegeven door een rechte 
hoek. Afhankelijk van de dichtheid van het 
wegennet, kan gekozen worden voor een van 
de twee methoden. 

Rectilineaire afstand 

figuur 5. 3: rectilineaire en euclidische 
afstandsmeting 

Aangezien de rectilineaire methode over het algemeen beter de werkelijkheid benadert dan de 
euclidische (door de structuur van het wegennet) wordt in dit geval gebruik gemaakt van de 
rectilineaire methode om afstanden te berekenen. Als raster wordt gebruik gemaakt van de 
lengte en breedtegraden van de aarde. Aan elke postcode (2 cijfers) wordt een lengte en 
breedtegraad gekoppeld. In combinatie met de hoeveelheden die naar die postcode vervoerd 
worden kan met onderstaande methode het centrum van leveringen bepaald worden . 

Voor altematief A en D wordt berekend wat de ideale vestigingsplaats zou zijn voor het 
satelliet magazijn . 

Om het middelpunt van zendingen te bepalen moet rekening gehouden worden met de 
hoeveelheid die naar een bepaald punt wordt vervoerd en met de afstand tot dat punt. De 
volgende formule moet dan ook geminimaliseerd worden [Nahmias, 1997] : 

Mm(f(x, y ) -t. wJlx-a;I +ly-b,I] 
(a1 , b1 ), (a2 , b2 ) , ... = locatie van klanten 

n = aantal klanten 

w; = vervoerde hoeveelheid richting die locatie 

(x, y) = middelpunt van de zendingen 

Als coordinaten van ligging van klanten (a;,b;) wordt gebruik gemaakt van de lengte en 
breedtegraden van de aarde. Voordeel hiervan is dat het een bestaand raster is , nadeel is echter 
dat de lengtegraden van de noordpool naar de zuidpool !open en dus niet evenwijdig aan 
elkaar zijn. De lijnen in het raster staan hierdoor niet haaks op elkaar. De gemiddelde 
afwijking die dit geeft is ongeveer 4% (dit geldt voor Duitsland en Oostenrijk) . Aangezien een 
postcodegebied aangewezen zal worden als optimale vestigingsplaats, is deze afwijking van 
minimaal effect op het eindresultaat. 
In bijlage 12 wordt in detail uitgelegd hoe deze formule toegepast kan worden . 
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Bij deze grondvonn wordt ervan uitgegaan dat de magazijnen zoals ze nu in gebruik zijn 
blijven bestaan en dat gezocht wordt naar de mogelijkheden om transportvoordelen te bereiken 
door te werken met een transitocentrum in Duitsland. 
Voor het bepalen van het middelpunt van de zendingen, zijn de zendingen beschouwd tot I 0 
pallets naar Duitsland en Oostenrijk. Aangezien de zendingen naar Oostenrijk voornamelijk 
bestaan uit voile trailers, zijn de zendingen naar dit land van minder belang geweest in het 
bepalen van het middelpunt. Zendingen groter dan IO pallets zijn niet meegenomen omdat het 
in de meeste gevallen, goedkoper is om dergelijke grote zendingen direct vanuit Nederland te 
versturen, zodat geen extra handling activiteiten hoeven plaats te vinden . Na toepassing van de 
fonnule van Nahmias [1997], voor het middelpunt van de zendingen naar Duitsland en 
Oostenrijk voor zendingen tot IO pallets, is als middelpunt naar voren gekomen: 
Breedtegraad: 50, 75° NB 
Lengtegraad: 9,75° OL 
Postcode: 35 Duitsland 

Alternatief D 
Voor de bepaling van de optimale locatie van het satellietmagazijn worden ditmaal alle 
zendingen meegenomen, dus zowel kleine zendingen van 1-10 pallets als de zendingen van 
voile trailers. De reden waarom dit deze keer we! interessant is, is de mogelijke toepassing van 
intennodaal vervoer. Door bulkleveringen (voorraadopbouwend) aan te Ieveren middels een 
goedkopere transportmodaliteit kan het ondanks de extra handlingkosten toch goedkoper zijn 
om deze zendingen via het satellietmagazijn te Iaten !open. 
Als het vervoer van voile trailers via het satellietmagazijn met een andere transportmodaliteit 
goedkoper blijkt te zijn wordt het optimale middelpunt: 
Lengtegraad: 50° NB 
Breedtegraad: 9,5° OL 
Postcode: 97 Duitsland 
Hierbij moet echter de kanttekening worden gemaakt dat deze locatie voomamelijk wordt 
bepaald door de voile trailers richting Oostenrijk. Aangezien de kosten voornamelijk worden 
bepaald door de kleinere zendingen is het niet realistisch om te gaan rekenen met postcode 97. 
V oor de Iocatie van het satelliet magazijn zullen slechts de zendingen bekeken worden tot I 0 
pallets voor Duitsland en Oostenrijk. Als optimale Iocatie geldt dan weer de Iocatie zoals 
bepaald bij alternatief A: 
Breedtegraad: 50, 75° NB 
Lengtegraad: 9,75° OL 
Postcode: 35 Duitsland 

5.4 Transportmodaliteiten 
De keuze voor een bepaalde transportmodaliteit wordt bepaald door mogelijke 
kostenvoordelen, tijdsbesparing of serviceverbetering [Van Goor et al. , 1999] . Overige 
belangrijke factoren op grond waarvan een keuze kan worden gemaakt zijn : de waardedichteid 
en de volume/gewicht verhouding. 
Mogelijke modaliteiten zijn : 
• Vrachtwagen 
• Trein 
• Binnenvaart 
• Vliegtuig 

Voor de fijndistributie van pallets in Duitsland en Oostenrijk komt alleen de vrachtwagen in 
aanmerking i.v.m. de benodigde goede bereikbaarheid van deze modaliteit . 
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Bij alternatief A, waarbij gewerkt wordt met een transitocentrum, is snelheid en 
betrouwbaarheid van levering van groot belang. De modaliteiten die hieraan voldoen zijn: 
vrachtwagen en vliegtuig. De kosten voor het versturen van een pallet met een vliegtuig naar 
Duitsland zijn dermate hoog (ongeveer € 650,-) in verhouding tot de gemiddelde waarde van 
een pallet kaarsen ( €500,-), dat dit geen reele optie is . De enige optie die dus overblijft is het 
versturen van zendingen per vrachtwagen (+/- € 10,5) 

Alternatief D 
Bij alternatief D komen meerdere modaliteiten in beeld. Het vliegtuig is wederom niet 
interessant gezien de hoge kosten . Echter voor de belevering van het satellietmagazijn voor 
wat betreft voorraadopbouw is snelheid en betrouwbaarheid van minder belang, waardoor het 
vervoer per boot en per trein interessant zou kunnen worden . De vraag is dan ook of de extra 
handlingkosten die komen kijken bij intermodaal vervoer opwegen tegen de mogelijke 
besparingen van het vervoer per trein of per boot. In tabel 5. I zijn de verschillende tarieven 
met elkaar vergeleken. Tarieven voor het vervoer per trein zijn verkregen van Vos en 
Transfracht. Tarieven voor het vervoer per schip zijn verkregen van Haniel containervervoer, 
Container terminal Nijmegen en de Nederlandse particuliere rijnvaart centrale. Voor het 
vervoer per vrachtwagen (voor de FTL zendingen) is gebruik gemaakt van de tarieven van 
Vos, Seacon logistics en Emons (Oplegger met dubbele laadvloer 2*1 .80m). 
Bij het beoordelen van een transportmiddel is de prijs per pallet doorslaggevend. Gerekend 
wordt in europallets . Bulkpallets zijn gemiddeld 1.70m hoog en 500 kg zwaar. Gezien de 
slechte bereikbaarheid van het middelpunt (postcode35) en de ongunstige Jigging m.b.t . 
infrastructuur, wordt geografisch iets afgezakt (+/- 75 km) en wordt Frankfurt als 
bestemming van de FTL/FCL zendingen gekozen (postcode 60) . Aangezien postcode 60 een 
aangrenzende postcode is aan 35, zijn de gevolgen van afwijking van het optimale middelpunt 
minimaal. Beginpunt van de zendingen is Boxmeer. 
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tabel 5.1: tarieven FTU FCL vervoer 
Trein Schip \ 'racht\\ agen 

Vos Trans-fracht Haniel CTN Vos Seacon Emons 
Aanleveren € 300,- € 250,- € 250,- € 90,-

(Duisburg) (Rotter- (Rotter- (Nijmegen) 
dam) dam) 

Overslag € 35,- € 35,- € 35,- € 35,-
FTL/FCL € 325,- € 545,- € 250,- € 80 € 575,- € 537,- € 630,-
vervoer (Frankfurt) (FCL FCL + (Frankfurt) 
Overslag € 35,- transport + handling € 35,-
Afleveren € 70,- overslag + € 70 € 70,-

(Frankfurt FTL (Frankfurt 
WH) vervoer WH) 

naarWH) 
Totale € 765,- € 830,- € 605,- €310,-
kosten 
Aantal 30 30 30 30 33 30 43 
pallets 
Beperking Volume Volume Volume Volume Volume Volume Gewicht 
Prijs per € 25,50 € 27,67 € 20,15 € 10,30 € 17,40 € 17,90 € 14,65 
pallet 

Voor het voorraadopbouwend FTL/FCL transport van bulkpallets, wordt gebruik gemaakt van 
een binnenvaartschip via container terminal Nijmegen . Deze modaliteit is ondanks de extra 
handling 30% goedkoper dan vervoer met een vrachtwagen en 60% goedkoper dan het 
transport per trein. 

5.5 Financiele beoordeling 
De financiele beoordeling zal uiteenvallen in vijf delen : 
• Volle trailer transport of containervervoer (wanneer er met intermodaal transport gewerkt 

wordt) richting Duitsland. 
• Handling in warehouse oftransitocentrum in Duitsland. 
• Distributie in Duitsland en Oostenrijk. 
• Evt. andere bijkomende kosten. 
• Vergelijking met de huidige situatie. 
Hierbij wordt beoordeeld op directe kosten, aangezien de indirecte kosten nauwelijks per 
altematief zullen verschillen omdat zo goed als alle transport en warehouse activiteiten 
uitbesteed worden. De enige indirecte kosten die gemaakt worden zijn die van het personeel 
op het hoofdkantoor die zorgen voor de centrale aansturing van dienstverleners en nog deels 
van transport . Voor het berekenen van de distributiekosten in de huidige situatie is gebruik 
gemaakt van de staffel van een dienstverlener (P&O Nedlloyd) voor Duitsland en Schenker 
(orderpick) en Vortex (bulk) voor Oostenrijk, om zo een vergelijking te kunnen maken. 1n de 
praktijk kan er waarschijnlijk meer efficiency bereikt worden door meerdere transporteurs in 
te zetten, ieder met hun eigen specialisme. Aangezien P&O gespecialiseerd is in het versturen 
van kleine zendingen en daar voomamelijk de besparingen te halen zijn is er zowel bij het 
berekenen van de huidige distributiekosten als bij die van de twee altematieve grondvormen 
gebruik gemaakt van de tarieven van P&O Nedlloyd, voor wat betreft de distributie naar 
Duitsland. Voor de distributie kosten naar Oostenrijk (vanuit Duitsland) is Bolsius nog geen 
exteme dienstverlener in staat geweest daar een tarief voor af te geven . ln overleg met de 
transportmanager en de distributiespecialist Duitsland en Oostenrijk, is aan de hand van de 
tarieven van Vortex en Schenker in NL een onderbouwde schatting gemaakt. De gemiddelde 
afstand van Het Transitocentrum/ warehouse naar Duitsland is 36% korter dan levering vanuit 
Nederland. Omdat distributietarieven niet puur zijn opgebouwd uit afstanden en er rekening 
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mee gehouden is dat distributie vanaf Duitsland relatief duurder is, zijn de distributietarieven 
voor Oostenrijk met 15% verlaagd, zodat hiermee een berekening gemaakt kan worden. 

Per altematief zal een vergelijking per postcode gemaakt worden, welke postcode beter vanuit 
Nederland kan worden beleverd en welke vanuit het transitocentrum/ warehouse in Duitsland. 
In Bijlage 13 zijn de overzichten gemaakt van deze vergelijking. 

5. 5. I Altematief A: 3 8. 000 pallets met transitocentrum 
FTL transport richting Duitsland: 38.000 pallets 
Sommige pallets kunnen gestapeld worden, waardoor er minder ritten hoeven plaats te vinden 
om dezelfde hoeveelheden te vervoeren. In tabel 5.1 staan het type pallets dat vanuit Helmond 
en Boxmeer vervoer wordt. 

label 5. 2: Soorten pallets 

I.v.m. de stapelbaarheid en het gewicht van de verschillende pallets, wordt ervan uitgegaan dat 
er gemiddeld maxirnaal 55 pallets per vrachtwagen kunnen worden vervoerd vanaf het 
orderpickrnagazijn en 33 pallets per FTL vanaf het bulkrnagazijn en 43 bulkpallets per FTL bij 
Emons opleggers met dubbele laadvloer. 

Handling in transitocentrum 
De enige activiteit die in het transitocentrum zal worden uitgevoerd 1s het cross dock 
doorvoeren van de aangeleverde pallets . 
Het tarief voor een cross dock activiteit in het transitocentrum is:€ 4,-

Distributie in Duitsland en Oostenrijk 
Van de 38.000 pallets worden er ongeveer 2000 aan Oostenrijk uitgeleverd en 36.000 aan 
Duitsland. In bijlage 13 is berekend per postcode gebied wat de tarieven zijn en welke 
hoeveelheden in die richting gedistribueerd zijn. 

Huidige situatie 
Met Altematief A wordt getracht een kostenbesparing te bereiken voor een stroom van 38.000 
pallets. Het is nu zaak om te bekijken wat in de huidige situatie de kosten zijn voor het 
transport van dezelfde 38 .000 pallets per postcode. Omdat hier geen totaal financieel plaatje 
van beschikbaar is, worden deze kosten berekend, dit gebeurt middels de tarieven van de 
verschillende dienstverleners en op basis van de aard, richting en volume van de zendingen 
voor wat betreft de stroom van 38.000 pallets zoals aangegeven in altematief A. Deze 
berekening is verder uitgewerkt in bijlage 13. 
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Financiele uitwerking 

tabel 5. 4: financilHe beoordeling a/tematief A 
FTL llandling 

Alles vanuit 
NL (Huidig) 
Alles vta € 478 .000,- € 152.000,-
transitocentrum 
Postcodes € 51.000,- € 17.000,-
Duitsland: 70-
75, 82, 84, 85 
Oostenrijk: 
alles behalve 
44, 51 , 90. (rest 
vanuit NL) 

5.5.2 Altematief D: 95.000 pallets met satellietmagazijn 
FTL transport richting Duitsland: 95.000 pallets 

Distributie 
€ 1.942 .000,-

€ 1.914.000,-

€ 1.845.000,-

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden in twee stromen: 

bolsius 

Totaal 
€ 1.942.000,-

€ 2.544.000,-

€ 1.913 .000,-

• Het tijdgebonden transport van orderpickmagazijn naar satellietmagazijn, dit gebeurt zoals 
in het vorige stuk al is bewezen uitsluitend met vrachtwagens, het bedragen hier 27 .000 
pallets, waarbij er mits gewerkt met palletdozen er 55 in een vrachtwagen passen. 

• Het niet tijdgebonden voorraadopbouwend transport, dit gebeurt met een 
binnenvaartschip . 

Handling in Satellietmagazijn 
Hierbij moet wederom onderscheid gemaakt worden in twee stromen: 
• De stroom vanuit het orderpick magazijn (27 .000 pallets) wordt cross dock door het 

satellietmagazijn gevoerd. Het tarief voor een cross dock activiteit is€ 4,- per pallet. 
• De Voorraadopbouwende stroom, hierbij wordt er bij elke pallet een in en een uitslag 

gedaan. Het tarief voor een inslag is €2,00 en het tariefvoor een uitslag is eveneens €2,00. 

Distributie in Duitsland en Oostenrijk 
In bijlage 13 is berekend hoe groot de kosten zijn om vanuit het satellietmagazijn uit te leveren 
aan Duitsland en Oostenrijk. 

Overige kosten 
Het satellietmagazijn heeft ongeveer 5000 palletplaatsen, in tabel 5.2 staat aangegeven wat het 
verschil in kosten is met het centrale magazijn in Nederland. 

tabel 5. 5: meerkosten sate/lief magazijn 
Magazijn # pallet plaatsen h:.osten/ pallet/ "eek h:.osten per jaar 
Centraal 5000 € 0,71 € 184.600 
Satelliet 5000 € 1,05 € 273 .000 
Verschil € 88.400 

De opslag in het satelliet magazijn is dus € 88.400 duurder dan wanneer die 5000 pallets in het 
Centrale magazijn zouden worden opgeslagen . 
In tabel 5.3 wordt samengevat weergegeven wat de kosten zijn bij de twee altematieve 
grondvormen en wat de kosten zijn bij de huidige inrichting. 
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Financiele uitwerking 

0 bols1us 

In tabel 5.5 warden de verschillende kosten van altematief D opgesomd 

tabel 5. 5: financie/e uitwerking alternatief D 
FTL/FCL Handling Opslag Distributie Totaal 

Alles vanuit € 3.164.000,- € 3.164.000,-
Nederland 
(huidig) 
Alles via € 973.000,- € 375.000,- € 87.000,- € 2.763 .000,- € 4.198.000,-
Transitocentrum 
Postcodes € 91.000,- € 35 .000 € 8000,- € 2.986.000,- € 3.120.000,-
Duitsland: 70-
75 , 81, 84, 85 
Oostenrijk: 10-
43, 45-50, 53-
87, 93, 95-98 

5.6 Gevoeligheidsanalyse 
In deze paragraaf wordt de robuustheid van de uitgewerkte oplossing beschreven. Het doe! van 
een gevoeligheidsanalyse is aantonen wat de invloed is van de verschillende parameters op het 
totale logistieke en financiele plaatje. Door de verschillende parameters te varieren binnen 
redelijke grenzen, wordt duidelijk hoe groot hun invloed is . Parameters die zullen warden 
gevarieerd zijn : 
• Verwachte groei per jaar. 
• Transportkosten (FTL / FCL) 
• Transportkosten (distributie) 
Tevens is in Microsoft Excel een rekenmodel ontworpen waarmee Bolsius zelf alle relevante 
parameters kan varieren en zo ook in de toekomst zelf het resultaat kan bekijken van 
veranderde parameters . De exacte werking en mogelijkheden van dit model wordt uiteengezet 
in paragraaf 5. 7 
Voor het uitvoeren van de gevoeligheidsanalyse is gebruik gemaakt van het rekenmodel uit 
paragraaf 5. 7 

Over de invoering van tolheffing is nag erg weinig te zeggen, noch wanneer het ingevoerd 
wordt noch wat het precies zal gaan kosten . Om toch een indicatie te hebben van de orde van 
grootte van de tolheffmg, is in overleg met een medewerker van Transport en Logistiek 
Nederland (TLN) gekomen tot bedrag van € 0, 15 per kilometer, Dit zou betekenen dat voor de 
FTL zendingen het tarief ongeveer met€ 40,- zal warden verhoogd, dit is een stijging van 7%. 
Tolheffmgen zijn voomamelijk van belang bij de vergelijking van intermodaal vervoer (schip, 
trein) met vrachtwagenvervoer. 

Voor de uitvoering van de gevoeligheidsanalyse zijn de drie bovengenoemde parameters op de 
volgende wijze gevarieerd: 

• Verwachte groei : 50% meer groei dan verwacht en 50% minder groei dan verwacht 
• Transportkosten (FTL/FCL): 20% goedkoper I 0% goedkoper, I 0% duurder, 20% 

duurder 
• Transportkosten (Distributie) : 30% goedkoper, 15% goedkoper, 15% duurder, 30% 

duurder 

In bijlage 14 zijn alle mogelijke combinaties uitgewerkt voor de altematieven A en D. 
In grafiek 5.1, 5.2, en 5.3 is het effect van de instellingen van bovenstaande parameters 
weergegeven op de totale besparing wanneer de andere parameters gelijk blijven . 
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grafiek 5. 1: effect kosten FTUFCL op potentiele kostenbesparingen 
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bolsius 
Effect van afwijkingen op de verwachte groei op kostenbesparing 
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grafiek 5.3: effect van afwijkingen op de verwachte groei op kostenbesparingen 

In de grafieken 5.1 tot en met 5.3 is te zien dat voor alternatief A (Transitocentrum) de 
kostenbesparingen varieren voor het eerste jaar (2001 ): 

• FTL/ FCL zendingen van 19.000 tot 40.000 euro. 
• Distributie van 7.000 tot 188.000 euro. 
• Verwachte groei geen variatie omdat de verwachte groei pas in de nakomende jaren 

gaat meetellen, als naar het jaar 2006 kijken is een variatie van 36 .000 tot 55 .000 euro 
te zien. 

Voor alternatief D (Centraal magazijn met satelliet magazijn) zijn de variaties : 
• FTL/ FCL zendingen van 26.000 tot 69.000 euro. 
• Distributie van 9.000 tot 259.000 euro. 
• Verwachte groei wederom geen variatie, als naar 2006 gekeken wordt 1s er een 

variatie van 36.000 tot 91 .000 euro te zien . 

Tot slot van deze gevoeligheidsanalyse zullen wordt nog een best case scenario en een worst 
case scenario (grafiek 5.4) geschetst, hierbij zijn de parameters als volgt ingesteld: 

• verwachte groei : 
o 50% boven verwachting (best) 
o 50% onder verwachting (worse) . 

• Distributiekosten : 
o 30% goedkoper (best) 
o 30% duurder (worse). 

• FTL/ FCL kosten : 
o 20% goedkoper (best) 
o 20% duurder (worse) . 
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Effect worst case versus best case scenario op kostenbesparing 
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grafiek 5. 4: effect worst case en best case scenario op kostenbesparingen 
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Uit grafiek 5 .4 blijkt dat de parameter distributiekosten de grootste invloed heeft op potentiele 
besparingen. 

5. 7 Rekenmodel 
Zoals in hoofdstuk 2 al aangegeven is, wordt in plaats van een implementatie plan een 
rekenmodel aan het bedrijf aangereikt, waarmee Bolsius zelf de verschillende parameters kan 
instellen om zo het effect op een potentiele kostenbesparing te beoordelen . De volgende 
parameters kunnen in dat model worden ingesteld: 

• Kosten van FTL (orderpick) transport naar transitocentrum. 
• Aantal pallets per FTL (orderpick) naar transitocentrum. 
• Kosten van FTL/ FCL (bulk) transport naar transitocentrum / satellietmagazijn. 
• Aantal pallets per FTL/FCL (bulk) naar transitocentrum/ satellietmagazijn. 
• Kosten van een pallet inslag (in het transitocentrum /satellietmagazijn) . 
• Kosten van een pallet uitslag (in het transitocentrum/ satellietmagazijn) . 
• Kosten van een cross dock handeling (in het transitocentrum/ satellietmagazijn). 
• Verwachte afzetgroei in Duitsland. 
• Verwachte afzetgroei in Oostenrijk. 
• Het jaar dat onder beschouwing dient te worden genomen (2001 - 2006) . 
• Het aantal palletplaatsen in het satellietmagazijn . 
• Het verwachte kostenverschil voor decentrale opslag in vergelijking met centrale 

opslag in Nederland . 

Nadat bovenstaande parameters ingevuld zijn, geeft het model antwoord op : 
• Potentiele kostenbesparing voor transport richting Duitsland. 
• Potentiele kostenbesparing voor transport richting Oostenrijk. 
• Totale potentiele kostenbesparing. 
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bolsius 
Aan het Iaatste blad van dit verslag is een CD- ram bevestigd waarop dit model staat in excel 
formaat . 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

6.1 lnleiding 

bolsius 

In dit hoofdstuk wordt getracht een beknopt en helder antwoord te geven op de 
probleemstelling uit paragraaf 2.3. Behalve een antwoord op de probleemstelling wordt ook 
antwoord gegeven op: 
• De voornaamste theoretische en praktische implicaties van het antwoord op de 

probleemstelling. 
• De waarde of toepassingsmogelijkheden van het antwoord. 
• De bruikbaarheid en de geschiktheid van de gevolgde onderzoeksmethode. 
• Zaken die nieuwe vragen en/ oftwijfels oproepen. 
In de aanbevelingen wordt een beargumenteerd advies uitgebracht om een gekozen 
oplossingsrichting wel of niet in de praktijk uit te voeren en een eventueel advies tot nader 
onderzoek. 

6.2 Conclusies 
De probleemstelling luidt: 
• Is de huidige inrichting van het fysieke distributienetwerk van Bolsius nog de meest 

optimale, gezien de gewijzigde organisatiestructuur en de vraagverdeling in de groeiende 
markt? 

Uit de resultaten van hoofdstuk 3 en 4 blijkt dat de huidige inrichting van het fysieke 
distributienetwerk niet de meest optimale is . Dit is voornamelijk te wijten aan de grote stroom 
kleine zendingen (1-5 pallets) die over grote afstand klantspecifiek vanuit Nederland verstuurd 
worden naar Duitsland, een stroom die ontstaan is door een toegenomen afzetgroei in 
Duitsland. 

Er is dan ook de nadruk gelegd op een grondvorm die ervoor zorgt dat het klantspecifiek 
verzenden van pallets zo laat mogelijk in de keten gebeurt. Grondvormen A (huidige situatie), 
B (centrale voorraad) en C (gescheiden orderpick en bulkmagazijn) zijn grondvormen waarbij 
zendingen centraal vanuit Nederland klantspecifiek aangeboden worden aan een logistiek 
dienstverlener, waardoor deze grondvormen in deze vorm niet als oplossing van het probleem 
gezien werden. Grondvormen D (Centrale voorraad met satellietmagazijn), E (Decentrale 
voorraad) en F (Productiemagazijnen met decentrale transitocentra) voorzien wel in een 
decentrale klantspecifieke verzending van klantorders. Bij de grondvormen E en F wordt de 
orderpick activiteit verdeeld over meerdere magazijnen . Aangezien dit een activiteit is die, 
wanneer centraal uitgevoerd, schaalvoordelen met zich mee brengt, is in overleg met Bolsius 
en de TU/e besloten deze twee grondvormen niet verder uit te werken . Grondvorm D kwam 
gezien de mogelijke transportcombinatievoordelen als meest geschikte uit de bus . In overleg 
met Bolsius en de TU/e is besloten om ook te kijken naar de huidige situatie (alternatief A) 
maar dan uitgebreid met een transitocentrum voor de distributie van kleine zendingen (1- I 0 
pallets) naar Duitsland en Oostenrijk . 

De alternatieve grondvormen A en D die voor deze kleinere zendingen ervan uitgaan dat 
vanuit een centraal punt in Duitsland klantspecifiek gedistribueerd kan worden brengen twee 
grote kostenposten met zich mee: 
• FTL/ FCL transport van centraal warehouse/ productie unit naar satelliet warehouse/ 

transitocentrum 
• Distributie van satelliet warehouse/ transitocentrum naar de eindklanten 

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat het FTL transport in verhouding tot de distributie 
relatief goedkoop kan worden uitgevoerd . Van de totale transportkosten van Warehouse in NL 
tot Duitse klant komt 25% voor rekening van het FTL/FCL transport en 75% voor rekening 
van distributie . Voor bet vervoer richting Oostenrijk komt 15% voor rekening van het 
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FTL/FCL transport en 85% voor rekening van distributie. De reden dat het FTL/FCL transport 
in verhouding tot distributie zo goedkoop kan worden uitgevoerd is te wijten aan : 
• Goedkopere transportmodaliteit (Binnenvaartschip) . 
• Stapeling van pallets . 
• Volle trailers of voile containers. 

De kosten voor het FTL/FCL transport richting satellietmagazijn/ transitocentrum zijn : 
• € 10,50 per pallet voor de orderpick pallets (55 pallets per FTL) en 
• € 10,30 voor de bulkpallets (30 pallets in FCL) of bij alternatief A €14,60 voor de 

bulkpallets (43 pallets in FTL met dubbele laadvloer) . 

De distributiekosten voor zover ze te achterhalen waren binnen Duitsland en van Duitsland 
naar Oostenrijk zijn voor de twee alternatieven weergegeven in tabel 6.1 

tabel 6. 1: distributiekosten vanuit decentraal magazijnl transitocentrum 
naar Duitsland en Oostenrijk 

Oostenrijk 

De distributietarieven voor distributie vanuit Duitsland zijn echter dermate hoog (in 
vergelijking met distributietarieven in Nederland) dat het voordeel van het goedkope 
FTL/FCL transport grotendeels teniet wordt gedaan . Als de twee uitgewerkte altematieven uit 
hoofdstuk 5 naast elkaar gelegd worden, zien de volgende mogelijke besparingen te zien: 
• Alternatief A: € 29.000,-
• Alternatief D: € 43 .000,-

Als voornaamste praktisch implicatie van deze conclusie kan worden gewezen op het feit dat 
de beschikbaarheid van adequate kosten voor distributie binnen Duitsland en van Duitsland 
naar Oostenrijk erg slecht is, waardoor het vermoeden bestaat dat de bovengenoemde 
kostenbesparing niet de meest optimale is . 

Het antwoord op de probleemstelling biedt geen kant en klare oplossing voor het probleem, 
maar uit de resultaten van de gevoeligheidsanalyse blijkt dat bij scherpere tarieven voor 
distributie binnen Duitsland hogere besparingen te halen zijn . (bij 30% lagere distributiekosten 
een besparing van€ 189.000,- voor alternatief A en€ 259.000,-voor alternatiefD) . 

Middels het rekenmodel dat aan Bolsius aangeboden is kan bet effect van de belangrijkste 
logistieke parameters op totale mogelijke besparingen geanalyseerd worden, waardoor een 
beeld ontstaat van de bijdrage van de verschillende factoren aan het totale kostenplaatje . 

De relatief hoge distributiekosten binnen Duitsland in vergelijking met de tarieven voor 
distributie in Nederland hebben de vraag opgeroepen wat hiervan de oorzaak is en of er 
mogelijkheden zijn om dienstverleners te vinden die tegen aantrekkelijkere tarieven de 
distributie in Duitsland kunnen verzorgen . 

De probleemstelling is geverifieerd door het houden van gesprekken met de verschillende 
logistiek medewerkers zowel intern als extern (dienstverleners) . De vraag zoals gesteld in de 
probleemstelling bleek dan ook een reele vraag te zijn . De oorzaken van de niet optimale 
distributiestructuur zijn enerzijds naar voren gekomen uit de orienterende gesprekken en 
anderzijds door de financiele beoordeling van de alternatieve grondvom1en in paragraaf 4.3 
waaruit duidelijk is geworden dat een groot dee! van de kosten ontstaat door het klantspecifiek 
verzenden vanuit Nederland . De gevolgen hiervan zijn voornamelijk terug te vinden in de 
resultaten van de analyse waaruit blijkt dat voornamelijk voor kleine zendingen richting 
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Duitsland en Oostenrijk hoge distributiekosten worden betaald. De situatie zoals die in dit 
rapport geschetst is deels te generaliseren. Voor het herontwerp van een distributiestructuur 
zijn immers een aantal standaardvragen van belang, zo ook in de situatie van het 
distributienetwerk van Bolsius: 
• Hoe zien de primaire processen van producenten naar afuemers eruit? 
• Wat is de locatie van de voorraadpunten? 
• Hoe !open de goederenbewegingen van tussen processen en voorraadpunten? 
Voor de exacte invulling van deze vragen is elk bedrijf uniek. 

Het verzamelen van informatie voor het uitvoeren van dit onderzoek is uit te splitsen in : 
• Omvang richting en aard van de goederenstromen. 
• Bekende tarieven van transporteurs en warehouses . 
• Onbekende tarieven van transporteurs en warehouses (nieuwe grondvormen) . 
Ondanks dat het verzamelen en veredelen van de gegevens rond goederenstromen relatief veel 
tijd heeft gekost, door de slechte beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens, is het toch 
mogelijk geweest om hierop een betrouwbare analyse uit te voeren . De bekende tarieven van 
transporteurs en warehouses zijn eenvoudig te achterhalen geweest, grotendeels waren deze 
gegevens bij de transportmanager aanwezig. Het achterhalen van onbekende tarieven van 
warehouses en transporteurs is minder eenvoudig geweest. Waar dienstverleners vrij 
gemakkelijk een tarief afgeven voor het vervoer van A naar B, zijn zij minder bereid een tarief 
voor distributie of warehousekosten af te geven . De tijd die voor dit afstudeerproject stond 
heeft het niet toegelaten daar veel dieper op in te gaan . 

Het belangrijkste knelpunt bij het uitvoeren van dit onderzoek is het verzamelen van 
informatie geweest. Enerzijds is binnen de Bolsius organisatie niet altijd even duidelijk waar 
informatie precies te halen is en anderzijds is de kwaliteit van de aangeboden informatie vaak 
van een slechte kwaliteit waardoor een intensieve dataveredeling nodig is en waardoor minder 
tijd over is voor de meer ontwerpgerichte activiteiten. Bij Bolsius is men nogal snel geneigd 
iets toe te zeggen zonder dat men weet of deze toezegging we! werkelijk uitgevoerd kan 
worden . Hieruit is duidelijk geworden dat in sommige situaties het verstandig is concreter 
vragen te stellen aan medewerkers om zo te achterhalen of een toezegging we! realistisch is . 

Doordat voornamelijk het verzamelen van informatie over distributiekosten binnen Duitsland 
en van Duitsland naar Oostenrijk door tijdsgebrek niet geheel naar wens afgerond is, hebben 
de tarieven die gehanteerd zijn voor doorberekening van de oplossingsrichting de vraag 
opgeroepen wat de oorzaak is van de hoge tarieven en of er mogelijkheden zijn om 
dienstverleners te vinden die tegen aantrekkelijkere tarieven de distributie in Duitsland en van 
Duitsland naar Oostenrijk kunnen verzorgen. 

6.3 Aanbevelingen 
Door de hoge distributiekosten in Duitsland, is de besparing voor de beide altematieven aan de 
!age kant (I% besparing voor zowel altematief A als altematief D) 
De aanbevelingen luiden dan ook als volgt: 

• Met de gehanteerde tarieven (P&O Heilbronn , Vortex en Schenker) kan een minimaal 
kostenvoordeel worden behaald door het decentraal uitleveren van zendingen, echter 
gezien de hoge distributietarieven in Duitsland verdient het aanbeveling om nader 
onderzoek uit te voeren naar het werken met lokale logistieke partners om zo te kijken of 
<lit nu nog relatief kleine kostenvoordeel vergroot kan worden 

• Zorg (evt. in samenwerking met de logistiek dienstverlener) voor een inforn1atiesysteem 
dat in staat is adequate infom1atie uit het distributielogistieke proces op te leveren . 

• Bij het analyseren van de veiligheidsvoorraad is duidelijk geworden dat een groot dee! van 
de totale voorraad bestaat uit incourante en seriegrootte voorraad, waardoor miljoenen 
euro's per jaar extra moeten worden betaald aan opslagkosten en interestkosten. Het 
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verdient aanbeveling het voorraadbeheer te onderzoeken om te kijken wat hier te besparen 
is . Methoden hiervoor zijn: 
o Forecasting van de vraag per artikel om de incourante voorraad terug te dringen. 
o Trade off maken tussen omstelkosten in de fabriek en opslag en interestkosten in de 
magazijnen, om zo met optimale seriegroottes te kunnen werken en de seriegrootte 
voorraad eventueel terug te dringen. 
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Bijlage 1: Resultaat orienterende interviews 
In het begin van de afstudeerfase zijn met verschillende mensen die betrokken zijn bij het 
distributielogistieke proces van Bolsius gesprekken gevoerd. Enerzijds hebben die gesprekken 
tot doe! gehad om algemene informatie te verzamelen omtrent het distributielogistieke proces 
van Bolsius en anderzijds als doe! om te kijken hoe er tegen de vraag gesteld in de 
probleemstelling aangekeken wordt door andere medewerkers binnen en buiten Bolsius . 

Van deze gesprekken zijn geen verslagen per gesprek gemaakt, we! kan er een algemeen beeld 
gegeven worden van de belangrijkste punten uit die gesprekken: 

• Het komt relatief vaak voor dat op een dag verschillende vrachtwagens van verschillende 
Bolsius magazijnen op hetzelfde adres afleveren . 

• Slecht inzicht in distributie gegevens . 
• Nog weinig kostenbeheersingactiviteiten omdat de inzichtelijkheid in kosten vaak 

ontbreekt (slechts jaarcijfers beschikbaar). 
• Beslissingen worden vaak genomen op basis van gevoel in plaats van op basis van harde 

cijfers . 
• Onderkend wordt dat een betere inzicht in cijfers een must is voor het goed besturen van 

de ondememing. 
• Door een slechte logistieke besturing en informatievoorziening in het verleden zijn de 

voorraden enorm opgelopen (incourant en seriegroottes) . 
• Door de organisatieveranderingen van de afgelopen jaren is het groepsgevoel nog niet bij 

alle productie units aanwezig, waardoor onderlinge communicatie niet altijd even 
gemakkelijk verloopt. 

• Medewerkers zijn niet voldoende op de hoogte wat er op andere functiegebieden binnen 
het bedrijf speelt, men is voomamelijk bezig met de eigen verantwoordelijkheden. 

• Binnen het functiegebied logistiek is men ook van elkaars activiteiten onvoldoende op de 
hoogte. 
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Bijlage 2: Het tien stappen plan 

Stap 1: exteme orientatie 
De exteme orientatie vindt plaats na een succesvol acquisitie gesprek , maar nog voordat het 
eerste formele adviesgesprek plaatsvindt. Deze orientatie client om de stagiair inzicht te 
verschaffen in de situatie van het bedrijf en de sector 

Stap 2: intake gesprek 
In het intake gesprek (dat volgt op het acquisitiegesprek), wordt concreet gesproken 
over de inhoud van een mogelijke opdracht. Het doel van de intake is dan ook om na te 
gaan of er een basis is voor een succesvolle opdrachtuitvoering. De opdracht wordt echter nog 
niet in detail vastgelegd, dit gebeurt pas in stap 5. 

Stap 3: orienterende interviews 
de orienterende interviews dienen om een aantal relevante zaken te achterhalen, zoals 
bijvoorbeeld: primaire processen van het bedrijf, bedrijfscultuur, visie van de betrokkenen, 
draagvlak, beschikbare onderzoeksgegevens enzovoort. 

Stap 4: analyse 
in de analyse wordt de informatie die is verkregen uit de exteme orientatie, het intake gesprek 
en de orienterende interviews geordend en gemterpreteerd met het oog op het maken van 
definitieve afspraken over de probleemstelling, de opdrachtformulering en de aanpak van het 
afstudeerproject 

Stap 5: terugkoppeling/ contractering 
De terugkoppelingsbijeenkomst is van cruciaal belang voor het welslagen van het 
adviesproject. Nu moeten de betrokkenen het eens worden over de probleemomschrijving, de 
opdrachtformulering en het plan van aanpak. De doelstellingen die bereikt moeten worden, 
kunnen als volgt worden samengevat: 
• verantwoording geven van de verkregen informatie en de daardoor verworven inzichten 
• eenheid van opvattingen verkrijgen over de voor te stellen stageopdracht 
• goedkeuring krijgen over het voor te stellen plan van aanpak 
• werkafspraken maken over de opdrachtuitvoering 

Stap 6: werkplanning en projectorganisatie 
Het globale plan van aanpak wordt nu verder geconcretiseerd in deelactiviteiten . om te zorgen 
dat alle deelactiviteiten op tijd in gang worden gezet en het hele project tijdig wordt afgerond, 
is een gedetailleerd plan van aanpak nodig. Met het oog daarop moet zorgvuldig worden 
nagedacht over de te verrichten werkzaarnheden. de uitvoerings- en doorlooptijden, 
taakverdeling, afhankelijkheden van anderen, terugkoppelingsmomenten enzovoort. 

stap 7: diepteonderzoek 
In deze stap die tevens het grootste tijdsbeslag in zal nemen, wordt er een analyse gemaakt van 
de huidige situatie en worden goederen en gegevensstromen in kaart gebracht. Vanuit de 
literatuur zullen een aantal alternatieve inrichtingen van het distributienetwerk worden 
aangedragen . In overleg wordt er vervolgens voor een of twee oplossingsrichtingen gekozen 
en zullen deze verder uitgewerkt worden 

stap 8: oplossingsplan 
Al onderzoekende ontstaan er ideeen voor oplossingen. Die oplossingen roepen nieuwe, 
aanvullende (onderzoeks) vragen op die beantwoord moeten worden . Sommige oplossingen 
zullen afvallen en anderen worden verfijnd. Het diepteonderzoek en het oplossingsplan 
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kunnen dan ook wel beschouwd worden als een min of meer iteratief proces. Zo zal er tijdens 
fase 7 al nagedacht worden over mogelijke oplossingen en zal tijdens fase 8 af en toe 
teruggegrepen worden op activiteiten uit fase 7. 

stap 9: invoering 
een van de uitgangspunten van het TSP is dat een stageproject pas zinvol is als er een 
organisatieverandering plaatsvindt . Gezien de beperkte tijd die voor het onderzoek 
beschikbaar is, zal het tijdens het projekt niet kunnen komen tot een implementatie van de 
voorgestelde oplossing. Wei zal er een implementatieplan worden geschreven dat hiertoe een 
aanzet zou kunnen geven . 

stap 10: afronding 
Ats de stage opdracht ten einde loopt zal de stag1atr een aantal afrondende activitetien 
uitvoeren om zo het projekt op een bevredigende manier af te sluiten. Deze activiteiten 
omvatten de volgende: 
• opstellen van een eindrapportage ( het afstudeerraport) 
• voeren van een aantal afrondende gesprekken 
• verzoeken aan de opdrachtgever om een opdrachtevaluatie 

• afscheid nemen 

Een globale inschatting van de benodigde tijd per stap staat in figuur 2. I weergegeven . 

4-----0rientatiefase (15%)1--- ---.1>+<1-

1 
externe 

orientatie 

10 
afronding 

2 
intake 

gesprek 

9 
invoering 

3 
orienterende 

interviews 

4 
analyse 

8 
oplossings

plan 

7 
diepte 

onderzoek 

5 
terugkoppeling/ 
contractering 

6 
werkplanning 

en project
organisatie 

Figuur 2.1: globale inschatting tUdsbesteding per stap 
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Bijlage 4: Productkarakteristieken 

Productkarakteristieken in ruime zin 
Deze karakteristieken hebben een indirecte relatie met het product. Die relatie komt voort uit 
de interrelaties die fysieke distributie heeft met andere functiegebieden. 

• Productlevenscyclus 
waar bevinden zich de verschillende producten/ productgroepen zich in de PLC? 

• Marktstrategie 

tabel 4. 1: marktstrategieen 

Nieuw 

Marktpenetratie: kostenleiderschap (grote volumes en private labels) 
Productontwikkeling: Bolsius assortirnent 
Marktontwikkeling: Verkopen in de USA 

• Marktvorm 

tabel 4.2: marktvormen 
\antal a:111hil•(kn, lktl' l'O!!l'llikit, an hl'I a:trl!!l'ho(kn produrt 

een 
Veel 
Weini 
Een n.v.t. n.v.t. Mono olie 

Voor wat betreft de private labels moet gesproken worden over een oligopolie, er zijn maar 
weinig aanbieders die tegen een lage prijs grote hoeveelheden kunnen leveren . Voor de rest 
van het assortiment moet gesproken worden van volledige mededinging. 

• Productievoorraadsysteem 

lntennitterend 

Stofzuigers 
televisie apparaten 
landbouwchemicalien 
Medische apparatuur 
Elektronische componenten 
Service onderdelen 

Autobussen I vrachtwagens 
Bepaalde chernicalien 
Elektronische com onenten 
Militaire vliegtuigen 
Schepen 
Gereedschappen/ mallen 

Ondanks dat er bij Bolsius in series wordt geproduceerd, zijn deze over het algemeen groot 
(theelichten zelfs continu 16 uur per dag), tevens wordt er op voorraad geproduceerd dit om 
aan de korte levertijden die de klant wenst te kunnen voldoen en om in grote series te kunnen 
produceren. Het productievoorraadsysteem van Bolsius kan geclassificeerd worden als een 
semi-continu productiesysteem, waarbij op voorraad wordt geproduceerd. 

• richting goederenstroom 
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Er kunnen twee soorten goederenstromen worden onderscheiden; contribuerende en 
distribuerende, ingaande stromen noemen we contribuerende stromen en uitgaande stromen 
distribuerend, uitgaande van het productieproces (de fabricage) van Bolsius, zullen we de 
distribuerende stroom producten (de eindproducten) in beschouwing nemen, zie figuur 2.5 [ 
Van Goar et al. , 1999) 

Leveranc:ier 

Convergentie/ 
c:ontributie 

'~· ~~- - - - -- - -

!~~----:~-
I I Aanvoerzijde 

- - -c:ontributie - - ► -distributie-► 

figuur 4. 1: Richting goederenstroom 

Productkarakteristieken in enge zin 

Fabric:oge 

Afvoerzijde 

Divergentie/ 
distributie 

Afnemer 

Deze karakteristieken worden gekenmerkt door een directe relatie die met het product bestaat, 
dit zijn meetbare grootheden. Er wordt een vijftal productkarakteristieken "in enge zin" 
onderscheiden: 

• waardedichtheid 
Dit is de waarde van het verpakte eindproduct (€) per volume-eenheid (m3

) 

De waardedichtheid van Bolsius producten varieert (gemiddeld) van € 250,- tot € 300,- per 
m3

. Dit komt neer op een gemiddelde waarde van€ 440,- per pallet 

• houdbaarheid 
Onder houdbaarheid wordt de periode verstaan , uitgedrukt in tijdseenheid, gedurende welke 
de fysieke eigenschappen die het product op het moment van verkoop client te bezitten 
aanwezig moeten blijven. Hiermee wordt slechts gedoeld op de fysieke houdbaarheid en niet 
op de houdbaarheid in de markt. De Bolsius producten hebben geen uiterste 
houdbaarheidsdatum er kan dus gesteld worden dat houdbaarheid niet van belang is bij 
Bolsius produkten. 
Wei moet er rekening gehouden worden met extreem hoge temperaturen, als de temperatuur 
rand de 50 graden komt (in uitzonderlijke situaties) kan het product zijn fysieke 
eigenschappen zoals bedoeld voor verkoop verliezen. 
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• verpakkingsdichtheid 
Onder verpakkingsdichtheid verstaan we het aantal 
verpakkingseenheden per gehanteerde volume eenheid. AJs 
verpakkingseenheid wordt de kleinst mogelijke 
standaardverpakking gekozen waarin het product wordt verkocht 
door Bolsius (dus niet de kleinste verpakking zoals de retailer het 
product verkoopt). Als verpakkingseenheid nemen we de collo, die 
bij Bolsius in verschillende formaten voorkomt, ook zijn er de 
displays( dit is een samengesteld assortiment producten, dat 

colli per rnJ 
. . 

0,6 mm1mum 
maximum 1250,0 
_gemiddelde 72,0 
standaarddeviati 59,5 
e 
l e kwartiel 36,8 
3e kwartiel 94,4 

tabel 4. 4: verpakkingsdichtheid 

• verschijningsvorm 

winkelkJaar wordt verkocht, 
zie figuur 2.6) Als we de 
displays buiten beschouwing 
laten, staan in tabel 2.5 de 
waarden voor de 
verpakkingsdichtheid 

figuur 4.2: een winkelklare display 

Met verschijningsvorm wordt gedoeld op de fysische vorm waarin het product voorkomt. Een 
drietal verschijningsvormen kan worden onderscheiden: vast , vloeibaar en gas . Met 
uitzondering van geurolien kan het Bolsius product worden beschouwd als een vaste stof. 

• volume/ gewicht verhouding 
Met volume/ gewichtverhouding wordt gedoeld op (zoals het woord het al zegt) de verhouding 
tussen het volume en het gewicht van het product. Als volume wordt gekozen de 

Minimum 
Maximum 
Gemiddelde 
Standaarddeviatie 
l e kwartiel 
3e kwartiel 

.\ 
Ill 

0,5 
9,9 
3,5 
1,2 
2,7 
4,0 

1wr ton 
kJeinst mogelijke verzendeenheid van het product (collo) en 
als gewicht het gewicht van de betreffende collo. Het 
volume wordt hierbij weer uitgedrukt in m3 en het gewicht 
in kilograrnrnen of tonnen . Een volume/ gewicht 
verhouding van 5 betekent dat een ton van dat product 
overeen komt met vijf m3

. Deze verhouding staat 
weergegeven in tabel 2.6 

Tabel 4. 5: volume/ gewicht verhouding 
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Samengevat 
In tabel 4.6 is een matrix gemaakt, die overzicht geeft van de typologie van de verschillende 
productkarakteristieken 

Tabel 4. 6: overzicht productkarakteristieken 
F. G H. .J. 

Product-levenscyclus Marl<tstrategie Marl<tvorm 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 
A. Waarde- 1. hoog 

dichtheid 2. laag 
B. Houdbaar- 1. lang 

heid 2. kort 

C Verpakkings- 1. hoog 
dichtheid 2. laag 

D. Verschijnings- 1. vast 

vorm 2. vloeibaar t--+--t--t-----,t-----,1----i---i--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+----t 
t-----___,3. gas 

E. Volume/ gewicht 1. hoog 
verhoudina 2. /aaa ~Y..n.!fi ~,~:;'i/f! :~1r, ~?~~; µ~if'lf 

Toelichting : 

TU/e 

F1 : introductie 
F2 : groei 
F3: verzadiging 
F4: verval 

G 1: marl<tpenetratie 
G2 : marl<tontwikkeling 
G3: productontwikkeling 
G4: diversificatie 

H1 : volledige mededinging 
H2: beperl<te mededinging 
H3: oligopolie 
H4: monopolie 

11 : continu/ op voorraad 
12 : continu/ op order 
13: intermitterend/ op voorraad 
14: intermitterend/ op order 

9 

J 1: contributie 
J2: distributie 



Bijlage 5: Tarieven trnasporteurs 
Oostenrijk (Schenker) 

Austria rates arc in~ 

a:><changlngpallet,: no•tl"GCottl 

re.loading Chlfl ond Diiucld. Polletr: it0,60 per poUc1 

export d.d. 4.7.01 

into A 4000 Way.,. 5000 1000 • 3999 2521 Grilbming 7000 

IR pollets 4911',i 3335 6999 withOut J335 33El) 8962 99\N 
I 94 94 94 94 94 94 94 
z 142 142 142 142 142 142 142 
3 189 189 189 189 189 189 189 
4 219 219 219 219 219 219 219 
5 250 250 250 250 250 255 255 
6 281 281 281 295 295 304 304 
7 311 311 311 340 340 366 366 
8 340 349 349 375 375 418 418 
9 366 387 389 420 420 467 467 
10 394 406 415 465 465 510 510 
II 420 434 446 510 510 552 552 
12 448 460 477 545 545 592 592 
13 474 488 505 580 580 628 628 

1" 500 517 536 618 618 673 673 
15 529 545 564 654 654 698 698 
16 555 571 595 689 689 734 734 
17 583 597 625 724 724 772 772 
18 609 628 654 760 760 798 798 
19 635 654 680 788 788 816 816 
~o 673 682 703 816 816 833 833 

. 2h 689 708 727 845 845 852 852 
22 715 734 746 866 866 871 871 
23 729 762 762 883 883 885 885 
24 743 788 783 901 901 908 908 
25 755 816 807 920 920 932 932 
26 783 845 835 956 956 967 967 
27 812 871 868 991 989 1003 1003 
28 840 885 874 1026 989 1038 1042 
29 862 885 874 1042 989 1073 1042 
]() 862 885 874 1042 989 1073 1042 
31 937 962 1003 1166 1107 1193 1165 
32 937 962 1003 1166 1107 1193 1165 
33 937 962 1003 1166 1107 1193 1165 

TU/e 

import 

into NL 4000 5000 1000· 3999 7000 
R , polleta ◄999 " 3335 6911',i •ithout J3~ Wll',i 

I 85 85 85 85 85 
z 127 127 127 127 127 
3 170 170 170 170 170 

" 198 198 198 198 198 
5 225 225 225 225 229 
6 253 253 253 266 274 
7 280 280 280 306 329 
8 306 314 314 338 376 

9 329 348 351 378 420 
10 355 365 374 419 459 
II 378 391 402 459 497 
12 404 414 429 491 533 
13 427 440 545 522 565 

,, I◄ 450 465 482 556 605 
15 476 491 508 588 629 
16 499 514 535 620 661 
17 525 538 563 652 695 
18 548 565 588 684 718 
19 572 588 612 709 735 
,20 605 614 633 735 750 

1.,., 21 620 637 654 760 767 
22 644 661 671 780 784 
23 656 686 686 794 797 

2" 669 709 705 811 818 
25 680 735 726 828 839 
26 705 760 752 860 871 
27 731 784 782 892 903 
28 756 809 807 924 934 
29 782 831 828 956 967 
]() 807 856 852 988 998 
31 832 888 883 1019 1030 
32 858 911 907 1041 1062 
33 883 928 924 1062 1083 



Belgie (Van den Broek) 

prijzen op basis van routevervoer: 

aantal pallets prijs (euro) 
1 41,79 
2 70,58 
3 83,65 
4 96,72 
5 110,83 
6 122,87 
7 135, 14 
8 147,43 
9 159,7 

10 168,6 
11 177,49 
12 183,77 
13 189,76 
14 196,06 
15 202,32 
16 208,59 
17 214,35 
18 220,09 
19 225,84 
20 229,5 
21 233,18 
22 236,82 
23 240,47 
24 244, 15 
25 247,81 
26 251,45 
27 255,13 
28 258,78 
29 262,44 
30 266,1 
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Frankrijk (Calberson) 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10 ZONE 11 ZONE 12 
59 02,08,62,8 60,75,77,7 27,28,51,5 10,21,45,5 14,25,37,3 01,36,38,4 03,16,17,3 07,19,23,2 22,24,29,3 04,06,06,1 09,11 ,31,3 

0 8,91-95 4,55,57,67 2,70,89,90 9,41 ,50,61 2,58,69 5,44,49,53 6,43,46,87 0,33,34,48 2,13,15,40 2,64,66,66 
,68,76,88 ,71,72, ,63,79,85, ,56,73,74, ,47,83 ,81 ,82, 

250 275 300 375 395 430 375 505 515 540 515 575 
300 350 375 440 510 520 500 570 630 680 640 690 
350 375 410 480 555 570 525 650 705 735 750 825 
375 400 475 525 600 630 595 690 750 780 855 885 
400 450 495 570 615 650 615 710 795 830 925 940 
420 500 525 600 640 690 685 760 865 900 995 1015 
435 525 550 625 670 725 750 805 930 965 1070 1095 
450 540 575 650 700 765 800 855 995 1035 1140 1170 
470 555 600 680 730 800 850 905 1060 1100 1210 1250 
485 565 625 705 755 840 900 950 1130 1170 1280 1325 
500 590 650 735 800 885 950 1006 1195 1240 1360 1405 
515 610 675 765 845 930 1000 1066 1260 1310 1435 1485 
520 630 700 795 885 975 1050 1120 1330 1380 1510 1560 
535 650 725 825 930 1025 1100 1175 1395 1450 1585 1640 
550 675 750 855 975 1070 1150 1235 1465 1520 1660 1715 
575 695 775 885 1015 1115 1200 1290 1530 1590 1735 1795 
600 715 800 915 1060 1160 1250 1350 1600 1660 1810 1875 
625 740 825 945 1105 1205 1300 1405 1665 1730 1890 1955 
650 760 850 970 1135 1240 1350 1445 1715 1780 1940 2010 
675 785 875 1000 1170 1275 1400 1480 1760 1825 1995 2065 
725 845 950 1075 1250 1350 1500 1575 1850 1950 2100 2200 
775 895 1025 1150 1325 1425 1600 1700 1950 2050 2200 2350 
825 945 1125 1225 1400 1500 1750 1850 2050 2150 2300 2500 
865 995 1225 1275 1475 1575 1850 1950 2150 2250 2400 2575 
895 1050 1250 1300 1550 1650 1950 2035 2250 2350 2500 2665 
915 1065 1275 1325 1575 1685 1985 2050 2290 2390 2585 2725 
935 1085 1300 1350 1600 1725 2020 2080 2335 2435 2655 2775 
955 1105 1325 1375 1625 1765 2060 2115 2380 2480 2715 2825 
975 1125 1350 1400 1650 1800 2100 2150 2425 2525 2775 2875 
990 1150 1385 1435 1685 1835 2160 2210 2495 2595 2850 2950 

1010 1175 1415 1455 1715 1870 2215 2270 2560 2660 2925 3025 
1025 1200 1450 1475 1750 1900 2275 2325 2625 2725 3000 3100 
1075 1250 1500 1500 1825 1975 2360 2400 2700 2800 3100 3200 

NB de tarieven voor Duitsland (P&O) zijn niet weergegeven omdat dit een te grote tabel is, deze 
tarieven zijn wel achterin het verslag terug te vinden op de Cd-rom. 
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Nederland (Barten) 

prijzen op basis van routevervoer; afstanden zijn bij de transporteur bekend 

aantal pallets prijs (Euro) 
1 20,45 
2 36,36 
3 52,27 
4 65,91 
5 79,55 
6 90,91 
7 102,27 
8 111 ,36 
9 120,45 

10 129,55 
11 138,64 
12 145,45 
13 152,27 
14 159,09 
15 165,91 
16 172,73 
17 179,55 
18 186,36 
19 190,91 
20 195,45 
21 200,00 
22 204,55 
23 209,09 
24 211 ,36 
25 213,64 
26 215,91 
27 21684,09 
28 218, 18 
29 21911 ,36 
30 220,45 
31 221,59 
32 222,73 
33 227,27 
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Groot Brittannie (Wim Bosman) 

·- .,.,.;;or, 

1 europallet I per shipment 
UI 1p:1ll1 ' -

3 europallets " 
4 europallets " 
5 europallets " 
6 europallets " 
7 eurooallets " 
8 europallets " 
9 eurooallets " 

10 europallets " 
11 europallets " 
12 europallets " 
13 europallets " 
14 europallets " 
15 europallets " 
16 eurooallets " 
17 europallets " 
18 eurooallets " 
19 europallets " 
20 europallets " 
21 eurooallets " 
22 europallets " 
23 europallets " 
24 europallets " 
25 europallets " 
26 europallets " 
27 europallets " 
28 eurooallets " 
29 eurooallets " 
30 europallets " 
31 europallets " 
32 eurooallets " 
33 europallets " 

Max weight per pallet (eurosize): 700 kg 
Rates are in Euro's 
1m3 = 330 kg 

1 ldm = 1750 kg 

Valid until 31-12-2001 
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141 146 151 162 
256 267 281 316 
356 377 405 439 
428 452 491 534 
477 527 551 599 
552 575 644 703 
590 609 690 755 
640 654 748 852 
665 699 777 900 
690 744 805 949 
741 789 863 1.045 
766 834 891 1.094 
816 879 949 1.191 
959 924 1.113 1.411 
973 969 1.133 1.432 
987 991 1.153 1.452 

1.001 1.014 1.173 1.472 
1.015 1.036 1.205 1.493 
1.030 1.059 1.236 1.513 
1.044 1.081 1.268 1.534 
1.067 1.104 1.309 1.589 
1.090 1.126 1.350 1.645 
1.112 1.177 1.391 1.701 
1.135 1.245 1.432 1.757 
1.158 1.302 1.473 1.813 
1.168 1.352 1.483 1.823 
1.178 1.362 1.493 1.833 
1.188 1.372 1.503 1.843 
1.198 1.382 1.513 1.853 
1.208 1.392 1.523 1.863 
1.218 1.402 1.533 1.873 
1.228 1.412 1.543 1.883 
1.238 1.422 1.553 1.893 

193 
359 
517 
626 
702 
819 
878 
976 

1.024 
1.072 
1.169 
1.217 
1.315 
1.553 
1.573 
1.593 
1.614 
1.634 
1.655 
1.675 
1.734 
1.793 
1.853 
1.912 
1.971 
1.981 
1.991 
2.001 
2 .011 
2.021 
2.031 
2.041 
2.051 



Bijlage 6: Tarieven logistiek dienstverleners 

Helmond 
Handeling Costdriver 
lnslao pallet 
opslaq vast (10.000 pallets) pallet/week/deel v.d. week 
opslag variabel (6000 pallets) Ipallet/ week/ deel v.d. week 
Colli pick collo 
¼ display pick IPallet 
½ display pick pallet 
bulk pallet pallet 
verzend gereed maken pallet 
prepick pallet 
crossdocking Ipallet 
spoedorder toeslag order 
VAS ruimte perm2 
ManuurVAS per uur 
Manuur met heftruck per uur 
manuur met pallettruck per uur 
manuur adm. werk per uur 
administratiekosten Helmond per maand 

Oss 
Handeling Costdriver 
lnslag pallet 
opslag vast (10.000 pallets) pallet/week/deel v.d. week 
opslag variabel (6000 pallets) pallet/ week/ deel v.d. week 
Colli pick collo 
¼ display pick pallet 
½ display pick pallet 
bulk pallet pallet 
verzend gereed maken pallet 
IPrepick !Pallet 
crossdocking !Pallet 
spoedorder toeslag order 
VAS ruimte lper m2 
ManuurVAS lper uur 
Manuur met heftruck lper uur 
manuur met pallettruck lper uur 
manuur adm. werk Iper uur 
administratiekosten Oss per maand 

Berktrans 
activiteit eenheid 
lnslag pallet 
uitslag pallet 
ooslag pallet/dao ~" 

opmaken vrachtbrieven stuk 
administratie kosten uur 
lossen 40 ft container container 
afstapelen pallet 
overstapelen pallet 
ompakken pallet 
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Prijs Euro 
1.56 
0.57 
0.71 
0.18 
0.71 
1.18 
2.36 
2.83 
3.06 
3.06 
7.07 
0.71 
16.50 
24.75 
21 .22 
21 .22 
8104.92 

Prijs Euro 
1.56 
0.57 
0.71 
0.13 
0.71 
1.18 
2.36 
2.83 
3.06 
3.06 
7.07 
0.71 
16.50 
24.75 
21 .22 
21 .22 
4714.78 

prijs excl. btw. (Euro) 
1,25 
1,25 

" 0,091 
2,27 

20,45 
402,27 

20,45 
20,45 
20,45 



Eigen magazijn (Bulk) 

. \rti, ikit El•nlwid 'l"arief (() 

Pallet 1,25 
Pallet 1,25 
Pallet/ · aar 30,00 
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Bijlage 7: Veiligheidsvoorraad 

Q) 
..:.t:. 
t 
co .... 
Q) 
a. 
Q) -0) 
0 
0 
.c 
"O co 
~ .... 
0 
0 
> 

De veiligheidsvoorraad is de voorraadhoogte op het moment van bestellen minus de 
gemiddelde vraag gedurende de levertijd [Silver, Pyke en Peterson, 1998], zie figuur 7 .1. 
Hierbij is van belang: 
• de variatie in de vraag gedurende de levertijd 
• de gewenste service graad 

Gewenste servicegraad is 97% 
De aanlevering van voorraad gebeurt op het moment via een push structuur. Productie en 
verkoop bepaalt wat er geproduceerd moet worden en dat wordt in het magazijn neergelegd. 
Om toch iets te kunnen zeggen over een veiligheidsvoorraad, nemen we aan dat de levertijd 
van een product 4 weken is . We dienen nu uit te rekenen wat de standaarddeviatie van de 
vraag is gedurende een periode van 4 weken 

Bij een gewenste servicegraad van 97% hoort een k-waarde (uit de normale verdeling) van 
2, 17. 

Door vervolgens per artikel de formule voor VV in te vullen : 

VV-k * cr - L 

cr L = Standaarddeviatie per artikel gedurende de levertijd 

\, 
', \ \ \ ',~, 

· ········· \···········\ ········ ... .":"'~:· ·· ·········+········ Bestelpunt 
: \ \ ", --- -- ---- _y--,, ~ 

~--t----~----'-<c-"------) 

~ >.. ► 
Levertijd Veiligheidsvoorraad 

Vraag gedurende de 
levertijd 

figuur 7. 1: veiligheidsvoorraad 
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Bijlage 8: Soorten grondvormen (uit: Van Goor et al., 1999) 

Fabrlkant Groothandel of 
dlstrlbutlecentrum 

Detallhandel 

Pijplijn 

Keten 

Shared 
resource 

I ~--------CJ-----~~~---=J~--~I Convergentie 

figuur 8. 1: soorten grondvormen 

De pijplijn : 

Divergentle 

Netwerk 

De eenvoudigste grondvorm is de pijplijn . Door volledige verticale integratie is er sprake van een 
proces van fabrikant naar detailhandel 

De keten : 
Een pijplijn wordt een keten als er breulijnen in de goederenstroom voorkomen. Met een breuklijn 
wordt aangeduid dat de operationele verantwoordelijkheid en/ of het juridische eigendom wordt 
overgedragen aan een volgende marktpartij 

Shared resource: 
Ats twee branches, marktsegmenten of product/ marktcombinaties gebruikmaken van een 
gemeenschappelijke bron, is er sprake van shared resource. Als voorbeeld zou men het horeca kanaal 
en het levensmiddelenkanaal kunnen noemen. Ondanks deels verschillende fabrikanten en veelal 
verschillende verkooppunten worden zij veelal door dezelfde groothandels van goederen voorzien 

Convergentie: 
Een veelheid van toeleveranciers mondt uit in een proces . De leveringen van alle vers- producten in 
een auto via een compositie warehouse naar een bepaalde afhemer (levensrniddelenzaak of ziekenhuis 
bijvoorbeeld) resulteert in en aantal gescheiden stromen dat convergeert tot een proces . 

Divergentie: 

TU/e 18 



Een toeleverancier bedient verschillende processen . De levering van bier, deels via distributiecentra en 
deels rechtstreeks naar winkels, is een voorbeeld van een bron die uitmondt in verscheidene processen. 

Netwerk: 
Dit is een combinatie van divergente en convergente processen, zoals die in vele product/ 
marktcombinaties voorkomen. 
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Bijlage 9: Vier internationale distributievormen (uit: Van Goor et al., 1999) 

N ationaal distributiecentrum 
Internationale toelevering door de producent naar een nationaal distributiecentrum; van hieruit 
worden de klanten in het land beleverd. De voorraden liggen in principe in het land waar de 
verkopen plaatsvinden. De fabriek levert in grote hoeveelheden, met een relatief goedkoop 
transportmiddel, aan het nationale distributiecentrum. 

Ats voordelen van deze methode kunnen worden genoemd: 
• het is mogelijk gebruik te maken van een betrekkelijk goedkoop transportmiddel van de 

fabriek naar het distributiecentrum 
• De voor grensoverschrijding benodigde documenten zijn beperkt. 
• De mogelijkheid wordt geboden om de klant met een kortere doorlooptijd te leveren 

Het belangrijkste nadeel is gelegen in de hoogte van de voorraden: door het in elk land 
aanhouden van een veiligheidsvoorraad zullen de totale fysieke distributiekosten veelal hoger 
zijn dan bij andere methoden het geval is . 

Transitocentrum 
Om de hoge kosten verbonden aan het houden van voorraad te drukken, wordt de functie van 
het nationale distributiecentrum gereduceerd tot een transitocentrum. De voorraden worden bij 
de producent gecentraliseerd, waardoor de totale voorraad lager kan zijn in vergelijking met de 
situatie waarin elk land zijn eigen veiligheidsvoorraad aan zou houden . Om aan de klanten 
toch een goede servicegraad te kunnen verlenen, zal de bevoorrading van het transitocentrum 
zeer frequent dienen plaats te vinden, waardoor de transportkosten zullen toenemen. Door de 
hoge frequentie van het bevoorraden zal het aantal zendingen toenemen en hierdoor neemt het 
aantal documenten toe dat nodig is voor het transport en de grensoverschrijding. Doordat de 
voorraad in het transitocentrum vrijwel geheel ontbreekt, wordt de kwetsbaarheid van de 
uitleveringen groter, zeker als er sprake is van risico ' s in de veelal lange aanvoerlijnen. 

Directe en filiaaldistributie 
Vanuit de producent vindt directe belevering aan afhemers plaats . Deze afhemers kunnen 
finale afhemers zijn, maar ook een eigen filiaal betreffen of een grossier of detaillist zijn . 
Grote voordelen voor de producent van deze methode zijn de lage voorraadkosten en het 
vermijden van handling kosten in het nationale DC oftransitocentrum. Aan deze methode is 
echter ook een aantal nadelen verbonden : 
• Door de hoge frequentie waarmee de fabriek nu moet uitleveren, is groepage nauwelijks 

nog mogelijk. 
• Om aan een redelijke servicegraad te kunnen voldoen, zullen ook de transportkosten hoog 

ZIJn. 
• Het grote aantal zendingen zal een groot aantal documenten voor grensoverschrijding tot 

gevolg hebben . 
• Douaneafhandeling vindt plaats bij de afhemer; als deze hiervoor niet is toegerust , moet 

een relatief dure douane agent worden ingeschakeld. 
• Omdat uitlevering meestal over grote afstand plaatsvindt, kan deze methode kwetsbaar 

ZIJn . 

lnternationaal distributiecentrum 
Een tussenvorm van de eerdergenoemde methoden is het gebruik van een intemationaal 
distributiecentrum, vanwaar uit klanten in verschillende landen worden beleverd. Diverse 
uitvoeringsvormen zijn hierbij mogelijk. Het intemationale distributiecentrum kan als 
voorraadpunt of als transitopunt fungeren . 
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Als voordelen voor de producent van deze methode komen naar voren: 
• Er zijn lagere voorraadkosten dan in de situatie dat de goederen per land worden 

opgeslagen . 
• De voordelen van !age transportkosten in het traject van producent naar het intemationaal 

distributiecentrum blijven bestaan. 
Als belangrijkste nadelen voor de producent kunnen worden genoemd: 
• De transportkosten en grensoverschrijdingkosten in het uitleveringstraject zijn hoger. 
• De uitlevertijd zal afwijken voor de afuemers in de verschillende landen. 
Er bestaat onduidelijkheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de centrale voorraad; 
financiering, prioriteiten bij voorkomende schaarste en kostentoerekening zijn voorbeelden 
van onderwerpen waarover duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. 

TU/e 21 



-I 
C: 
~ 
tD 

N 
N 

Transport 

Distributie 
samenstelina zelldinaen procenten 

~ 
1 2-5 5-10 

8 Nt "" 30 6 
82000 D 62 26 4 
15000 0 45 20 3 

3000 B 59 29 5 
3000 GB 70 27 2 
2000 FR 57 30 6 

Tarief zending in Euro's 
1 2-5 5-10 

NL 20 € 60€ 100€ 
D 60 € 130€ 180€ 
0 9H 200€ 375€ 
B 20 € 60€ 100 € 
GB 145€ 350 € 700 € 
FR 130 € 200€ 400€ 

Productie unit - magazijn 
Tarieven CFTU 

H..,, Sehiindel Berktrans 
PU Polen I 700 € 700€ 700 € 

PUSctijndel I 91€ 50 € 50 € 
PUWadd I 200€ 

PU Boxmeer I 100€ 100 € 100 € 

aantallen paUets - Str-ldel Berictrans 
PU Polen I 11970 11'.10 

PU Schijndel I 26128 27264 3408 
PUWadd I 1400 

PU Boxmeer I 12000 

T otale transportkosten E . ·r.422.989 

Handling 
IN 
Warehouse Tarief Aantallen Kosten 
Helmond 1.56E 51000 79 .560 € 
SchiJl(lel I I 25€ 27000 33.750 € 
BerlOrans 1,25 € 15000 18.750 € 
Boxmeer 1,25 € 63000 78.750 € 

lotaal 210.810 € 

Totale handllngkosten € 517,280 

Opslagkosten 
tarief opslagkosten 1 palet per jaar per magazijn 
Helmond 

~€ 1 Schijldel 27€ 
Berltrans 24€ 
Boxmeer 27€ 

T olale opslagkosten E 101.100 

lnterestkosten 
ve;w....idsvoorraad" aemiddelde waarde van 1 pallet • 6,6 proeent 

•lmond 42...,€ I Schij,del 28.600 € 
Berklrons 11 .440 € 
Boxmeer 28,600 € 

111.540€ 

Totale lnteiestkosten E 11 1. 540 

11-15 
2 
3 
4 
3 
1 
1 

11-15 
150 € 
280 € 
560 € 
150 € 

1.000 € 
600 € 

Boxmeer 
700€ 

40 € 

Boxmeer 

30000 

Attematief A : Huidige reeds verbeterde sttuatie 

aantaAen palets 
15-20 21-25 26-30 >30 1 2-5 5-10 11-15 15-20 21 -25 26-30 >30 

1 1 1 3 NL 32480 5800 435 .. 3L 25 21 "" 1 1 1 4 D 50840 7107 410 189 46 36 29 99 
3 1 1 24 0 6750 1000 56 46 25 7 5 109 
2 1 1 2 B 1770 290 19 7 3 1 1 2 
I 0 0 0 GB 2100 270 8 2 2 0 0 0 
1 1 1 3 FR 11 40 200 15 2 1 1 1 2 

kosten (Aantallen • Tarlef zendlnQen) 
15-20 21-25 25-30 >30 1 2-5 5-10 11-15 15-20 21-25 25-30 >30 Totaal 

1110, =• 215 € 225€ NL 649.600 € 348.000 € 43 SIVl € 13 . .)1:J:)€ 6.122t 5. 1/U € H54€ 11 .!R)4€ 106,_ 
350 € 400€ 460€ 500 € D 3 .050 .400 € 923.867 € 73.800 E 52.985€ 15.944 E 14.261 € 13.471 € 49.697 € 4194425 
7!!0€ 880€ 1.000 € 1.100€ 0 634.500 € 200 .000 € 21 .094€ 26.769 € 19.000 € 5.73H 5.357€ 120.000 € 1032459 
190 € 205 € 21 5 € 225 € B 35.400 € 17.400€ 1.875 € 1.038 € 633€ 267€ 230 € 409€ 57254 

1.200 € 1.400€ 1.500 € 1.800€ GB 304.500 € 94 .500 € 5.250 € 2.308 € 2.000 € -E -€ -€ 408556 
700€ 850€ 1.000 € 1.100€ FR 148.200 € 40 .000 € 6 .000 € 923 € 778 € 739 € 714 € 2.000 E 199354 

Totaal 4822600 1623767 151519 97406 44478 26176 24227 183970 6974143 

aantal volle vrachtwaaens (FTL) 
Helm I Berictrans Boxmeer 

PU Polen I 363 0 19 0 
PU Sdl;;,del l 792 826 103 0 

PUWadd I 42 0 0 0 
PU Boxmeerl 364 0 0 909 

kosten (aantal FTL • Tarlef 
Helm Schiindel Serktrans Boxm.eer Tota.al 

PU Polen I 253909 0 13384 0 267273 
PU Schijndel I 72050 41309 5164 0 118523 

PUWodd I 8485 0 0 0 8485 
PU Boxmee, I 36364 0 0 18182 54545 

Totaal 370808 ◄1309 18527 18182 448826 

UIT 
Warehouse Tarief Aantallen Kosten 
Helmond I 2,83€ s~•• 183.950 € 
Schijndel I 1,25€ 27000 33.750 € 
Berl<lrans I 1,25€ 10000 12.500 € 
Boxmeer I I 25£ 61000 76 .250 € 

Totaal JUti.450 € 

veiltghetdsvoorraad per rna gazijn (5% van de totale opslagcapaciteit ) kosten totaal voor velllgheldsvoorraad 
Helmond 

,,11 

Helmond 

I 37 :,oo EI Schi]ndel 1000 Schi;Klel 27.000 € 
Benctrans 400 BerlOrans 9.600 € 
Boxmeer 1000 8oJOT1eer 27 .000 € 

101 .100 € 
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Transportkosten 

Olflriloutie 

' ., .. JO • 
" ., 20 

" 
,. 

10 27 
57 JO 

Tarief l endng 

tar'ICl\ zefldwlggtOCCe ' ,, ., 
NL !ill • ,ooe 
D '" 

,,.. ,., 
0 ... ""' TIO£ 

• 10 ... 1m < 

"" "" ""! 100! 
fR ""' lOO E ""' 

PU"'-. 
PU-

PUW ... 

"'""""" 
Ko>'M 

PU P-
PU-

PUWllda 
PUe,..,,,., .... T--- f 7.842.840 

Handing ,-----,= =c----,.-______ .,~=J~--.., -.., -.., ____ -- "'',"',{,.'cc-;,-__________ ""_;_-==~=.{.,,·-..,-,,,, ..,
71 I c!:':;:i~ fantf 11H = Kllsi~iB&JE I 

( 40IAOO 

17.500 

Herest 

T Otllle tnterndloslen 71.50Q f: 

11. 1 I lO 

1 , 

11-1 ,."' 
\~fa 
1!!ll-

"'" , .. , 
'I~ 

(Flt) -·· ,·n1 ., 
?13 

c ...... 
'2757 • 157181f 

8 49!1€ 
n111Jt 

If 

71 -75 JO 

11-l:I ,._~ 
l!Ql. WE;. 115 ( 
350 < ""'' ... , 
"" 

..,, ,,.,, 
190 € ''" 21s t 

1200 < 1-4 00 € 1500 ! 
~~ '"'" 

... -' ' l.5e€ 85000 

T°"" 

. ,. 

>JO 

Koum 

' 

Z~E w• 
l!tMH 

=• ,..,. 
1 iooi-

' " 

iW'lll \ un:l111Woottt ,._ 
0 
0 

• 08 
FR 

!a,d\unding1POO'tt1! 

"-
0 
0 
B 

GB 
FR 

I > ·" !!!!!! '" 7107 .,, 
""' ""' " "'' "' " ""' 210 

'"' 200 " 

11.15 ·•~ 1-JS 

!!!i i!I ll 

"' .. " .. ,. 1 
1 ' I 

1 1 0 

' I ' 

Mernatief B: Certrale voaraad 
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" 53 
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I , 
0 0 
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~ ..... = ere 
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0 
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Transport 

Dlstributk 

Tanet zendino in Eu-o's 

larx,\Zeodl,W-ooll.& ,._ 
D 
0 
B 

G8 
FR 

Producttl uoit • m■gHlin 

Tan1Y91"1 FTL ) 

Totale Transportkosten 

Handling 
IN 

Totale handllngkosten 

Opslag 

Totale opslagkosten 

Interest 

62 
45 
59 
70 
51 

1 
20 € 
60 € 

"' ' 20 < 
145( 
1JO E 

700 € 

' 200 , 
100 , 

Ta~ n 
1.25, 
1, 515€ 

2{> 

30 
:£ 
20 
29 
21 
J() 

2-5 

"°' 130 { 

""' .. , 
350 € 
200€ 

oc- 700 < 

"" 200 , 
100{ 

"'- 12000 
26000 
1400 
12000 

€ 7.504.325· 

"""'"" «lOOO 
51000 

,_ 
€ 5oe.0·10 

€ 52.000 

"9lig;,etdsvoorradci" :7 wazirde V8f'l 1 palet ' 66 DfOCert 

I""""" "600 '1 on:>erpicima(J 28.600 E 
To<ael 5120? € 

Totale lnterestkosten € 57.2()0 

6-10 11·15 
2 
J 

a.10 1H5 
100, 150€ 
180 { '"'" 375€ 580 < 
100 ( "'" 700€ 1 000 { ,oo , "°" ' 

tot!ll&kosten 

' ' 79 560 € 
199 560€ 

16-20 21 -25 26-30 >30 
J 

' 2' 
2 

16-20 21 ·25 '6-3() >J() 

"" ' 205 < 2l5t =• 350 ( 400 { """ 500€ 
100 , "" ' 1 000€ 1100€ 
1~ , 205 < 2 1H 225. 

"""" 1.f00€ 1 600€ 1600< 
700 { 850 € 1 000 ( 1100 £ 

'~="' 1---"f"-------";"--~ I~ Bamieer 1909 364 

PU"PVPU W"°' PU-Totall 

2 1 212 € 
46970 t 

o, 
190 909 +: 
25"'91 

275 758 { 
113667€ 

8 485 € 
127213 { 
630 182 € 

Ta18Y6n aantalen 
1 ! 9 
2 83 € 65000 

'""" 

Effi8 25000< 

s:, 000 ' 

aan:a1en--

llll'ld\ten::lirwootte 1 2-5 6-10 ,._ 32480 - 435 
D 508<0 7107 410 
0 67'0 l000 56 
B 1770 :,go 19 

G8 2100 270 ' FR 1140 200 15 

kost.nl1anta11en·t■rt1fzen.-....1 

tend \r.enc111"0(1'0dfe \ 2-5 6-10 

"'- 849600 348000 43500 
D 30I0400 923867 73800 
0 63'500 200000 2109' 
B 3'400 17400 1875 

G8 30'500 94 500 5250 
FR 1'8200 40000 0000 

'"'"' •= 1623761 151519 

Tata:e koslen 
122 500 € 
183950€ 

300 450 € 

Alternatief C: Gescheiden orderpick en bulkmagazijn 

11-15 16-20 21-25 20-30 >30 - " 25 21 53 
189 46 ,. 29 "' 46 25 7 5 "'" 7 3 1 1 2 

' 2 0 0 0 
2 1 I 1 2 

lHS 16-20 21-25 26-3() >JO fo(&al 

13= 6122 5110 "" 11864 10820>4 
52985 15944 14251 134 71 49097 4 194425 
20769 10J00 "'" 5357 120000 10324!,S 
1038 633 ''" 230 "" 572'4 
23()8 2000 0 0 0 408558 
"23 778 739 ,,. 2000 1993",A 

97408 ◄44 78 ,.,,. 24227 183870 69741',3 

= r.::: 
;-

(JQ 
~ -0 
I") .. 
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Transport 

Tanel zenono 
len:1\Z9fO!Wootte 1 .... "' D JO 

0 "' 6 "' GB 45 

'" 130 

T otalo Transpo,tkoslen 

Harding 

"'"" 1?H 
1,25 € 

Tolale handllngkoslon 

Opslag 

Tolale opllagltoslen 

lrterest 

.5 

30 

,., 
"' <IO ,. 
6□ 

'" 200 

,.,.._, 
50400 
96000 
Too,• 

&10 
6 

6-10 

'"' 150 

"" 100 
700 
400 

6.412.310 

- I 63000 £ 
120.00(1' 

183 000 € 

424.500 

91,000 

Y911 Q'1!'0SWOl'l"aatr gemo08ide waardevan1palel " 6,6procert 

I ::.~ I :;: ! I 
Totaal 85 800 € 

Totalo lntoros1koslen 85.800 

11-15 

11-1'5 
1~ 
725 
450 
,so 
!0"1 
600 

.-olevrac (FTL 

P\; Poen 
PtJ S(rupd,:,I 

PVWedd 
PU...,_ -

16-20 ,~, 
""' 70 

'"" 1700 
70() 

" 215 ,. 330 

' 645 
~ 215 

" ISOO 
850 1000 

Too,a 

• 24 

•JO 
,n 

3'0 
75 

"" 600 
1!00 

81000 € 

sarlalen 81ets 
IMQ\zendmQOfootte ,._ 

D 
0 
8 

GB 
<R 

I 
3 480 
50840 

750 
1770 
100 

1140 

kosten 1-.t■llen • Wlef' tendioal 
Jan:l\Z&rolJWOOll.e 1 .... 6,:IQNI ( 

D 1525 
0 ~~ ... ( 

B 35400 • 
GB _11D5n, ( 

'" 148 200 € 

"""" 3. 067 900 €. 

2-5 

.. < 
K,9. m< 
1 ' !7 lYl (i 

~ 5m • 
40000 € 

I 19~E 

.AJterretief D: Certrale voorraad met satelli etmagazij, 

~1 11 · 1 16- '·" 2&30 .w """ 4 ' 13 385E "1 ,. s 1m f ~ 45dE 11 U..€ 108209oll i ,, , 
' 425TT E 13 7 11 9564' 33 =€ 23J7054 i 

II\ K 5€ 211169&;. 14 ' 4 01 1€ 3455 E 7"l.63" € 717997 i 
187 £ 1QU1 € ~,- ,,,,. =• 572511 € 
5 -.,..oE 2~8 E ' 

., ., ., 408 558 i ,ooo, 9?.H 778 £ 739€ 714' 2000 € 199354 € 
13 € 81000 € 37450 € 21. 39 "' 18518 € 121 3< 4 802310 ~ 
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Transport 

'"""' -5 6-IO 

7 
,0 

Ts,efl'8t'dna llloef8tsl8V81'1war1:09cer«ralell00fl'&ad 

,._ 
0 
0 
8 

G6 
FR 

Productie unit FNg111ijn 
Tan~ (Fll 

PUP
PUSO,,.,.. 
PUW'°' 

PU_.., 

Tolalo~oston 

Hardirg 
N 

Tolalo ~osten 

Opslag 

"'"' 

Herest 

Tolale lrlenoslkoston 

' ~, 
~, 
=• 
40< 

6-10 

=• 1fTi f 
90 '''" •=• ~, 
,~, =• 
""' 200 £ 

G6 
000 

' 4()() 

1 400< 

:! 
6.157.!155 

481.11M 

9'-500 

100.100 

11. 1 16-20 

11. 1 ,~20 
1 < fQ"lf 

,m, 

"" -· 300£ 380{ 

soo , 

•1 67J 

vei~ Ohe1 
B&N. 
FR 
GB 
O&O 

"· 6-

4 
4 

,~, ''" =• 
308• ' ""' 615f 64'- '-75 E 

' . 
410€ 4 ,. •=• 
.d10 € 4,0f 450€ 

FR 
30 

Totale kosten (Aartal FTl ' TeneO ..... '" PUP- .. < 
PU- 15152" 

PUWodd ··-- ·• 
PU- 12721 £ ., 

rou"' • 45455 € 

UT --.. .... 
FR 
G6 

O&O 

, .... ..... 
FR 
GB 
O&O 

'"""" 

GB 
45 

., 

1100 ,l'»flCMWoone ... 
0 
0 
B 

G6 
FR 

B 
G8 
rn 

Tocaat 

90m 
=7879€ 

1022727£ 
1401515€ 

Ol81ek0sl:en 
296970 f 
419697£ 

8 485 f 
1045_455 € 
1 770606 £ 

Alternatief E: Decenrale voorread 

T-1 082 094 € 
233581 3€ 

717991£ 
57254€ 

11.9226£ 
74~ € 

4 387 349 £ 
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Transport 

Olltributle 

58000 ,._ 
82000 0 
15000 0 -· 3000 GB 
2l100FR 

Tanefzendlnr, 

Jand\zen<inggrootte 

"'-
0 
0 
8 
GB 
FR 

Product!• unit • TC 

''""""" 
PUP~ 
PUSch-
PUWadd 
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Bijlage 11: De keuze van een grondvorm (Uit Van Goor et al., 1999) 

Bij het kiezen van een grondvorm is een aantal overwegingen van belang: 

Externe factoren: 
• De door de markt vereiste servicegraad aan de afnemers 
• Beperkingen t .a .v. de te keizen transportroutes 
• De overheidswetgeving 
• De kosten van resources, nodigvoor de fysieke distributie 

Organisatorische overwegingen: 
• de flexibiliteit van de huidige grondvorm 
• de wijze waarop kosten van fysieke distributie worden doorberekend aan de (eventuele) 

nationale verkoopmaatschappijen 
• Afspraken t.a .v. de verantwoordelijkheid voor: 
• de doorlooptijd 
• het aanhouden van een bepaalde servicegraad voor de afnemers 
• De kwaliteit van de producten 
• Betrouwbare prognoses met betrekking tot de vraag 
• De 'after sales ' service 

Economische overwegingen: 
• de productkarakteristieken, zoals : 

o de waarde per m3 (de waardedichtheid) . Bij een hoge waardedichtheid zal gestreefd 
worden naar minimalisatie van voorraden . Een !age waardedichtheid vraagt om een 
zeer efficient transport, handling en opslag, omdat bij dit soort producten relatief 
hogere kosten gemoeid zijn 

o het aantal dozen per m3 (de verpakkingsdichtheid) . Bij een hoge verpakkingsdichtheid 
zal vooral aandacht besteed worden aan de kosten van handling 

o de houdbaarheid van een product c.q. het risico-incourant 
o de fase in de levenscyclus 

• Het aantal typen en uitvoeringen van een product in relatie tot de mate waarin een zelfde 
product in verscheidene landen kan worden afgezet, gezien bepaalde marketing-eisen 
(kleur), technische eisen (voltage), tweede merken en soortgelijke specifieke eisen ten 
aanzien van het product (landenspecifiteit) 

• Het afnamepatroon: snel lopende ten opzichte van langzaamlopende producten: grote 
variatie in het afname patroon, eventueel gekoppeld aan voorkomende seizoenspatronen 

Het karakter van de afnemers en markten . ls rechtstreeks bestellen mogelijk? Kan de afnemer 
douanehandelingen zelf verrichten? 
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Bijlage 12: Locatiebepaling 

ln deze bijlage zal worden uiteengezet hoe de methode van Nahmias (1997], is toepgepast op het 
locatieprobleem zoals dat gesteld is in paragraaf 5 .3 waarbij voor de twee oplossingsrichtingen de 
optimale vestigingsplaatsen zijn berekend. 

Deze methode bestaat onder een aantal aannames: 
1. Een vlak is een goede representatie van de bolling van de aarde 
2. Elk punt is een toegestane locatie voor een magazijn 
3. Magazijnen worden voorgesteld als punten 
4. Afstanden tussen magazijnen en klanten worden weergegeven als afstanden in een vlak 
5. Transportkosten zijn rechtevenredig aan de afstand 
6. Vaste kosten worden verwaarloosd 
7. Distributie technische aspecten worden niet meegenomen 

Een manier om dit probleem op te lossen is het scheiden van de optimale x en y waarden . 
We splitsen de formule in twee stukken en gaan voor beide coordinaten het probleem apart oplossen . 

f(x , y) = g1 (x) + g2 (y) 
Met: 

n 

g 1(x)= Lw;jx-a;j 
i= I 

en 
II 

g2(Y) = Lw;IY-h;j 
1=1 

Voorbeeld 1: 
We gaan uit van twee klanten, die zich bevinden op de locaties (5, 10) en (20,30). We gaan ervan uit 
dat beiden klanten hetzelfde gewicht meekrijgen (wi). Als x een willekeurige waarde tussen 5 en 20 
aanneemt, is g1 altijd gelijk aan 15. (Als xis 13, dan is g1(x) = l5-13I + l13-20I = 8+7 = 15). Als y een 
willekeurige waarde aanneemt tussen de 10 en de 30, dan is g2(y)= 20. Elke waarde voor x buiten het 
interval [5,20] en elke waarde voor y buiten het interval [10,30] resulteren in grotere waarden voor 
g1(x) en gi(y) . De optimale waarden voor x en y 
zijn dus 

Voorbeeld 2: 
Als we vervolgens gewichten gaan toekennen aan de verschillende klanten, gaan we het zwaartepunt 
op een andere manier berekenen: 
Klant locatie aantal pallets 
(1 , 11) 2 
(6,3) 4 plaatje toevoegen 
(8,5) 3 
(1 ,9) 1 
(7,2) 6 

De optimale waarden voor x en y vinden we apart van elkaar. We bekijken eerst de optimale waarde 
voor x. We zetten de x - coordinaten in oplopende volgorde en we tellen het aantal pallets bij elkaar 
op : 
x - coordinaat 
I 
1 
6 

aantal pallets (cumulatief) 
1 
3 
7 
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7 
8 

13 
16 

De optirnale waarde voor de x-coordinaat wordt gevonden door het totale curnulatieve aantal pallets te 
delen door 2 en de eerste x coordinaat te bekijken wanneer deze waarde overschreden wordt . In het 
geval van het voorbeeld is dit 16/2=8. De optirnale x-coordinaat is dus 7. Voor de y- coordinaat doen 
we hetzelfde: 
y-coordinaat 
2 
3 
5 
9 
11 

aantal pallets (cumulatief) 
6 
IO 
13 
14 
16 

Optimale y-coordinaat is dus 3. De optimale vestigingsplaats wordt dus (7,3) . 
Nadeel van deze methode is dat altijd een x en y coordinaat gekozen wordt die al in een van de 
coordinaten van de klanten voorkomt. 
Doordat we bij het bepalen van de optimale vestigingsplaats gebruik maken van de eerste twee letters 
van de postcode, maakt dit niet zoveel uit . We streven er dus met deze methode naar om een optimaal 
gebied aan te geven, in plaats van een exact punt. 
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Bijlage 13: Vergelijking kosten met huidige situatie voor alternatieven A en D 
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Altemattef A 
(beaaaen • 1000 euro) 

Transportkosten 
(FTUFCL) 
20% OW-der 

10% OW-der 

verwacht 

10% Goecl<oper 

20'.4 Goed<oper 

IVerwachte qroei 
IJaar 
Transportkosten 
(Distributie) 
30%duurder 
15%<1.Uder 
verwacht 
15% goedcoper 
30'.4 ooedcooer 

30%dulrder 
15%duurder 
verwacht 
15% goecl<oper 
30'.4""""'"""' 

30'.4 <i.u"der 
15% <i.u"der 
verwacllt 
15% goedkoper 
30% ooedcooer 

30'.4 a.u-der 
15% <i.u"der 
verwocht 
15% goedcoper 
30% ooedkooer 

30%duurder 
15%du.Jrder 
verwacht 
15%goe<l<0per 
30'.4 ooedcoper 

2001 2002 

5 5 
8 9 

19 20 
59 62 

146 152 

6 6 
9 10 

24 25 
68 72 

166 173 

7 8 
11 12 
29 30 
81 84 

188 197 

8 9 
14 14 
35 36 
93 97 

21 4 223 

10 10 
16 17 
40 42 

107 112 
242 253 

50%rrinder 

2003 2004 2005 2006 2001 

6 6 6 6 5 
9 10 11 12 8 

21 22 23 24 19 
64 67 69 72 59 

158 165 171 179 146 

7 7 7 8 6 
10 11 11 12 9 
26 27 28 30 24 
75 77 81 84 68 

180 188 196 204 166 

8 8 9 9 7 
13 13 14 14 11 
32 33 35 36 29 
87 91 95 99 81 

205 214 223 233 188 

9 10 10 11 8 
15 16 17 18 14 
38 39 41 43 35 

101 105 110 114 93 
233 243 254 265 214 

11 11 12 13 10 
18 19 20 21 10 
44 46 48 50 40 

116 121 126 132 107 
264 276 288 301 242 

Ve<wacllt 50% meer 

2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

5 6 7 7 8 5 6 7 8 9 10 
9 10 11 12 13 8 9 11 12 14 16 

21 23 25 27 30 19 22 25 28 32 36 
64 69 74 80 87 59 66 74 83 93 104 

158 171 185 201 218 146 164 185 208 234 264 

7 7 8 9 10 6 7 8 9 11 12 
10 11 13 14 15 9 11 13 14 17 19 
26 29 31 34 37 24 27 31 35 40 45 
74 80 87 93 101 68 72 86 97 109 122 

180 195 211 229 249 166 187 210 237 268 303 

8 9 10 11 12 7 8 10 11 13 15 
13 14 15 17 18 11 13 15 17 20 23 
32 35 38 41 45 29 33 37 43 48 55 
87 94 102 111 120 81 90 102 114 128 145 

205 222 242 263 286 188 213 240 272 307 348 

9 10 11 12 14 8 10 11 13 15 17 
15 17 18 20 22 14 16 18 21 24 28 
38 41 44 48 53 35 39 44 50 57 65 

101 109 119 129 140 93 105 118 133 156 169 
233 253 275 299 326 214 242 274 310 351 398 

11 12 13 14 16 10 11 13 15 17 20 
18 20 22 24 26 16 19 22 25 29 33 
44 48 52 56 62 40 46 52 58 66 75 

116 126 132 148 161 107 121 136 154 173 196 
264 287 312 341 371 242 274 310 352 400 454 
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Altematief D · 
l(beaaao,n • 1000 euro) 

Transportkosten 
(FTUFCL) 
20"/4Duu-der 

10% Du.xder 

YerW&Cht 

10% Goedkoper 

20'/4 Goedkoper 

Verwachte groei 
Jaar 
Transportkosten 
(Distributie) 
30% dulrder 
15% dusder 
verwacht 
15% goecl<oper 
30% no,,dcooe, 

30%duurder 
15% dulrder 
verwacht 
15% goedkoper 
30% no@dc=r 

30%duurder 
15%dulrder 
veiwacht 
15% goedkoper 
30% no@dcOOPr 

30%dulrder 
15% dulrder 
verwocht 
15% goedkoper 
30% aoerllmnPr 

30% dWrder 
15% duurder 
verwacht 
15% goedkoper 
30%""""'ooer 

2001 2001 

4 4 
8 9 

26 22 
76 80 

185 195 

6 7 
13 14 
34 36 
90 95 

218 229 

9 10 
19 20 
43 46 

115 121 
259 272 

12 13 
25 27 
53 55 

142 150 
303 3 19 

16 17 
32 34 
69 73 

178 187 
351 369 

50%minder 

2003 2004 2005 2006 2001 

4 5 5 5 4 
10 10 11 12 8 
29 31 32 34 26 
84 88 92 97 76 

204 215 226 237 185 

7 8 8 9 6 
15 16 17 18 13 
38 40 42 45 34 

100 105 111 116 90 
241 253 266 280 218 

10 11 12 12 9 
21 23 24 26 19 
48 51 53 56 43 

127 134 141 148 115 
286 301 317 333 259 

13 14 15 16 12 
28 30 32 34 25 
58 62 65 68 53 

158 162 175 185 142 
336 353 37 1 390 303 

18 19 21 22 16 
36 39 41 43 32 
78 82 87 92 69 

197 208 219 231 178 
389 409 430 452 351 

Ve<wacht 50% meer 

2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

4 5 6 6 7 4 4 6 7 8 10 
10 11 12 14 15 8 10 12 14 17 20 
29 32 36 40 44 26 31 36 42 49 57 
84 92 101 111 121 76 88 100 115 132 150 

204 225 247 272 298 185 213 146 282 324 372 

7 8 9 10 12 6 8 9 11 13 15 
15 17 19 21 24 13 16 19 22 26 31 
38 42 47 52 58 34 40 47 54 63 73 

100 110 122 134 148 90 105 121 140 161 186 
240 265 292 322 354 2 18 252 290 334 385 442 

10 12 13 15 16 9 11 13 15 18 2 1 
21 24 27 30 34 19 23 27 32 37 43 
48 53 59 65 72 43 50 59 68 79 91 

127 140 155 171 189 115 133 154 178 205 236 
286 315 348 383 422 259 299 345 398 459 528 

13 15 17 19 21 12 14 17 20 23 27 
28 32 36 40 45 25 30 35 42 49 57 
58 65 72 80 89 53 61 71 83 98 114 

158 175 193 214 237 142 165 192 223 258 298 
335 370 407 449 494 303 351 465 467 538 619 

18 20 23 26 29 16 19 23 27 32 37 
36 41 45 50 56 32 38 45 53 62 72 
78 87 96 107 119 69 82 96 112 130 152 

197 218 241 267 295 178 207 240 278 32 1 371 
388 428 471 519 572 351 406 468 540 622 716 




