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Samenvatting 

lnkoopbeleid van een Wereldwinkel 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een Wereldwinkel. Deze Wereldwinkel streeft drie doelen 

na. Het eerste doel is ontwikkelingshulp bieden door eerlijke handel te bedrijven. Het tweede doel is 

politieke actie. Door het verkopen van producten proberen zij mensen te overtuigen van de slechte 

situaties in sommige landen. De derde doelstelling is bewustwording bij de mensen kweken over de 

slechte omstandigheden in andere landen. 

De opdrachtgeefster vraagt zich af ofhet huidige inkoopbeleid de beste keuze is. Want behalve food en 

papier moet de Wereldwinkel de rest van de goederen zelfhalen bij beurzen en leveranciers. Bestellen is 

vaak met mogelijk omdat het kunstvoorwerpen betreft die handgemaakt zijn. Daardoor zijn ze met 

allemaal even mooi en moeten de medewerkers ze zelf uitzoeken. 

Uit het onderzoek blijkt dat het huidige inkoopbeleid met de beste keuze is. Onder het huidige beleid is de 

voorraad van kunstnijverheid, sieraden en speelgoed de afgelopen twee jaren sterk toegenomen. Deze 

voorraadtoename staat met in verhouding met de toename van de verkopen in deze drie productgroepen. 

Een oplossing voor dit probleem zou de invoering van een voorraad-administratiesysteem kunnen zijn. 

Door middel van dit systeem kan er v66r een beurs worden bepaald hoeveel van elk artikel nodig is. Er 

wordt dan met budgetten ingekocht. 

In het kader van dit onderzoek zijn er drie interviews gehouden met andere Wereldwinkels. De uitkomst 

van deze interviews is toch dat ze vrij vaak, zo'n 1 a 2 keer per twee maanden, naar Fair Trade in 

Culemborg gaan. De resterende zaken worden op beurzen in de buurt gekocht. Een alternatieve methode 

om de inkoop te regelen zou het zelf organiseren van een inkoopbeurs zijn. Een aantal importeurs en 

omringende Wereldwinkels worden dan uitgenodigd. Doordat de beurs in de eigen plaats is, zijn de 

transportkosten bijna verwaarloosbaar, hetgeen een aanzienlijke kostenreductie met zich meebrengt. Het 

organiseren van een beurs moet niet teveel kosten met zich meebrengen. 
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Inleiding 

Inkoopbeleid van een Wereldwinkel 

De Bedrijfskundewinkel is een adviesbureau dat gerund wordt door studenten en opdrachten uitvoert ten 

gunste van startende ondernemers. ldeine ondernemingen en non-profit organisaties. Studenten van de 

studierichting Technische Bedrijfskunde aan de Faculteit Technologie Management van de Technische 

Universiteit Eindhoven kunnen bij de Bedrijfskundewinkel een opdracht uitvoeren die voor hen als een 

nuttige praktijkervaring naast het curriculum kan worden gezien. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een WereldwinkeL Er is onderzocht of er een betere manier 

van inkopen is dan nu het geval is. 

Achtereenvolgens zal behandeld worden: 

In hoofdstuk 1 zullen de probleemformulering en de methode van onderzoek uiteengezet worden. In 

hoofdstuk 2 zal het huidige inkoopbeleid van de Wereldwinkel beschreven worden. Hoofdstuk 3 gaat 

vervolgens over uitwerking van de interviews die met andere Wereldwinkels gehouden zijn. In hoofdstuk 

4 komt een ander alternatief aanbod en een model om het aantal keren inkopen per jaar te bepalen. Tot 

slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen uiteengezet. 
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Hoofdstuk 1 

1.1 Inleiding 

lnkoopbeleid van een Wereldwinkel 

Omschrijving van de opdracht 

In de onderstaande paragrafen wordt een omsehrijving van de onderzoeksopdraeht gegeven. Tevens zal 

er een plan van aanpak voor de rest van bet onderzoek gegeven worden. In de situatieomsehrijving is een 

globale sehets gegeven van de Wereldwinkel, van de omgeving en van de gesehiedenis. Tevens wordt het 

probleem gedefinieerd en de urgentie van het probleem wordt aangegeven. 

Uiteindelijk zal dit onderzoek antwoord moeten geven op de onderzoeksvragen. Tenslotte voigt er een 

plan van aanpak voor bet onderzoek. 

1.2 Sitnatieomschrijving 

Deze Wereldwinkel wordt gerund door een betaalde medewerker voor tien uur in de week en een aantal 

vrijwilligers. De Wereldwinkel streeft drie doelstellingen na, die hieronder besehreven worden. 

De eerste doelstelling van de Wereldwinkel is proberen ontwikkelingshulp te bieden door eerlijke handel 

te bedrijven. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels beoordeelt of een importeur zijn produeten 

wei op een eerlijke wijze betrekt. Een Wereldwinkel mag aIleen spullen inkopen bij een van de erkende 

importeurs door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. 

De tweede doelstelling van de Wereldwinkel is politieke aetie. Door het verkopen van producten 

proberen zij mensen te overtuigen van de slechte politieke situaties in sommige landen. Een voorbeeld 

hiervan is de verkoop van textieL Veel textiel wordt geImporteerd uit landen waar kinderarbeid is 

toegestaan. Veelal wordt deze textiel door kinderen vervaardigd. Door "eerlijke textiel", textiel die niet 

door kinderen is vervaardigd, te verkopen probeert de Wereldwinkel mensen bewust te maken van het 

bestaan van kinderarbeid. 

Een derde doelstelling van de Wereldwinkel is bewustwording van de mensen over slechte 

omstandigheden in andere landen. Door eerlijke produeten te verkopen proberen zij erop te wijzen dat het 

meeste geld dat een klant in een andere winkel betaalt niet bij de boer of vervaardiger tereehtkomt. Het 

grootste gedeelte van de verkoopprijs komt niet toe aan diegene die er het meest voor moet doen, maar 

aan de tussenhandel. Die bewustwording probeert de Wereldwinkel ook te bevorderen door het 

verschaffen van informatie over de misstanden in de Derde Wereld, bijvoorbeeld door kraampjes bij 

evenementen. 
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1.3 Probleemomschrijving 

lnkoopbeleid van een Wereldwinkel 

De opdrachtgeefster heeft een probleem, dat uit twee delen bestaat. Ais eerste vraagt de opdrachtgeefster 

zich af ofhet huidige inkoopbeleid de beste keuze is. Behalve food en papier moet de Wereldwinkel de 

rest van de goederen zelf inkopen op beurzen en bij leveranciers. Alles wordt zelf gehaald omdat de 

producten niet van constante kwaliteit zijn. Vaak gaat het dan om beelden en andere kunstvoorwerpen. 

Ze lijken allemaal op elkaar maar zijn met allemaal even mooi. Daarom zoeken de medewerkers aile 

producten zelf uit. 

Echter, zo'n beurs is maar twee keer per jaar in de regio. Er zijn in Nederland 5 plaatsen waar twee keer 

per jaar een beurs wordt gehouden. De medewerkers gaan twee keer per jaar naar de beurs in Eindhoven 

en kopen daar voor een half jaar in. 

Tevens streeft de Wereldwinkel om zo professioneel mogelijk te worden. Nu is de Wereldwinkel op een 

A- ofB+ locatie gevestigd. Het liefst zouden zij zich in de hoofdstraat van Gernert vestigen, op een A 

locatie. Voor het huidige pand hoeft echter aIleen gas, water en elektriciteit betaald te worden. Om naar 

een betere locatie met hogere kosten te kunnen verhuizen, moet de omzet vergroot worden. 

Het tweede deel van het probleem is dat er geen duidelijk beeld van de klant is. Een marktonderzoek zou 

volgens de opdrachtgeefster een antwoord kunnen geven waarom er sommige mensen nog ruet in de 

winkel komen kopen. Met dit beeld van de klant kan geprobeerd worden om rueuwe klanten en meer 

aankopen door de huidige klanten te krijgen. 

1.4 Opdrachtomschrijving 

Uit de bovenstaande probleemomschrijving volgen twee opdrachtomschrijvingen, deze luiden als voigt: 

1. Voer een onderzoek uit naar het hUidige inkoopbeleid en bepaa/ andere mogelijke 

inkoopmanieren en evalueer de gevolgen ervan op de omzet. 

2. Voer een onderzoek uit onder de mensen in de regio naar de behoeften en wensen, de locatie 

en waarom zij wei of nog niet in de Wereldwinkel komen. 

1.5 Afbakening 

Aangezien het onderzoek te uitgebreid zal worden als beide opdrachtomschrijvingen moeten worden 

beantwoord, wordt er voor een opdracht gekozen. De tweede opdrachtomschrijving wordt op dit moment 

ook uitgevoerd voor de Wereldwinkel in Veghel. Dit onderzoek naar het klantenprofiel van de 

Wereldwinkel in Veghel is eventueel ook bruikbaar voor de Wereldwinkel in Gernert. Daarom is er 

gekozen voor de eerste opdrachtomschrijving. Op basis hiervan is de onderzoeksvraag gemaakt. 

4 
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1.6 Onderzoeksvraag 

Inkoopbeleid van een Wereldwinkel 

De onderzoeksvraag is de vraag die uiteindelijk aan de hand van de resultaten van het onderzoek 

beantwoord moet worden. Deze onderzoeksvraag kan als voigt geformuleerd worden: 

Is het voor de Wereldwinkel beter om de inkoop op een andere manier te regelen dan nu he! geval is? 

Deze onderzoeksvraag kan opgesplitst worden in de volgende onderzoeksdeelvragen: 

1. Hoe is het huidige inkoopbeleid? 

2. Welke andere manieren van inkoop zijn er mogelijk en welk voorraadverloop is er? 

3. Is de voorraad nu hoog genoeg voor een halfjaar verkoop, of is er tussentijds behoefte aan andere 

producten? 

4. Is het mogelijk om met andere Wereldwinkels gezamenlijk in te kopen? 

5. Wat zijn de kosten en baten van deze mogelijkheden? 

1. 7 Methode van onderzoek 

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag zullen eerst de onderzoeksdeelvragen beantwoord 

moeten worden. De eerste deelvraag zal met medewcrking van de opdrachtgeefster en met de 

voorraadregistratie bepaald worden. 

Door middel van interviews zal worden nagegaan hoe andere Wereldwinkels hun spullen inkopen. Er zal 

worden gekeken naar de kosten en opbrengsten die zij met deze manier van inkopen maken. Door de 

verschillende methoden van inkoop naast elkaar te zetten, kan er een afweging tussen de verschillende 

methoden gemaakt worden. Verder kunnen de mogelijkheden om gezamenlijk in te kopen met 

Wereldwinkels onderzocht worden. In het interview met andere winkels kan hun mening met betrekking 

tot gezamenlijke inkoop worden onderzocht. 

5 
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Hoofdstuk2 

2.1 Inleiding 

Inkoopbeleid van een Wereldwinkel 

Het huidige inkoopbeleid 

Door middel van gesprekken met de opdrachtgeefster is de wijze van inkopen door de Wereldwinkel 

achterhaald. Met behulp van de jaarverslagen van de afge!open twee jaren is geprobeerd bet 

voorraadverloop in kaart te brengen. Allereerst zal de manier van inkopen beschreven worden en daarna 

zal bet voorraadverloop uitgediept worden. 

2.2 Huidig manier van inkopen 

De Wereldwinkel doet baar inkopen op drie manieren: op beurzen, bij importeurs zelf of aan buis. De 

meeste importeurs staan op beurzen. Twee keer per jaar wordt er een grote beurs in Eindhoven 

georganiseerd. Verder zijn er ook nog in andere plaatsen grote en kleine beurzen. Omdat de dag van een 

beurs soms niet goed uitkomt, wordt er af en toe direct bij de importeur ingekocht. De laatste tijd is er 

ook nog een aantal importeurs langs de deur gekomen met producten. 

De Wereldwinkel koopt zelfvaak in bij De Evenaar in Liempde, Fair Trade in Culemborg en bij Madat 

Nepal in de buurt van Culemborg. Twee importeurs komen met producten aan buis, dat zijn Wisnu voor 

sieraden en Mira voor wierook. Fair Trade geeft korting als er in een jaar voor een bepaald grensbedrag 

ingekocht wordt. De Wereldwinkel Gemert haalde dit grensbedrag nooit, en is daarom een 

samenwerkingsverband aangegaan met de Wereldwinkels uit Veghel en Sint Oedenrode, Winkoop 

genaamd. De drie Wereldwinkels kopen bij Fair Trade in op de rekening van Winkoop. Samen halen de 

WereldwinkeIs weI de vereiste limiet, en krijgen allemaal afzonderlijk de korting. Food wordt bij Fair 

Trade besteld en ais Winkoop een pallet of meer besteld dan wordt het gratis bezorgd. Non-food wordt 

door de Wereldwinkel Gemert gehaald bij Fair Trade. Ook het vervoer van Non-food artikelen wordt zelf 

verzorgd. 

Er is twee keer per jaar een beurs in Eindhoven. Waar de meeste importeurs aanwezig zijn. De 

Wereldwinkel gaat met een aantal mensen producten uitzoeken, die naar verwachting verkocbt kunnen 

worden. Voor een beurs komt de inkoopcommissie bij elkaar en wordt er afgesproken wie op de beurs 

welke producten gaat kopen. Hierbij wordt niet precies geteld hoeveel van een bepaald product nog op 

voorraad ligt, maar er is weI globaal bekend hoeveel er van een bepaald product ingekocht moet worden. 

Er wordt dus van tevoren een budget afgesproken, voor welk bedrag er ingekocht mag worden. 

Tegenwoordig zijn er ook kleinere beurzen tussendoor in de buurt. De kleine beurzen vinden plaats in 

Tegelen en Tilburg. In Helmond is een inkoopdag. Op de kleine beurs zijn niet aile importeurs 

vertegenwoordigd. 

7 
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lnkoopbeleid van een Wereldwinkel 

Grote beurzen worden georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Deze worden 

nonnaliter twee keer per jaar in de regio gehouden. Er zijn ook kleine beurzen die op meerdere plaatsen 

dan de grote beurzen worden georganiseerd. De kleine beurzen vinden om de zes weken plaats. Deze 

worden door Wereldwinkels en door de vereniging van importeurs georganiseerd. Importeurs hebben 

zich verenigd in de Nederlandse Importeurs Voor Alternatieve Handel (NN AH). De NN AH coordineert 

de kleine beurzen. De NN AH zorgt voor een goede spreiding qua tijd, plaats en samenstelling van de 

importeurs. Bij een kleine beurs moet gedacht worden aan drie tot zes importeurs. Ook kan het initiatief 

van een Wereldwinkel uit komen. De Wereldwinkel nodigt dan enkele importeurs en Wereldwinkels uil. 

2.3 Voorraadverloop 

In de jaarverslagen worden per productgroep de omzet en de inkopen venneld. Er wordt bijna altijd een 

marge van 70 % aangehouden. De inkoopprijs wordt met 1.7 vennenigvuldigd om te verkoopprijs te 

krijgen. Met dit gegeven kan nu de voorraad van maand tot maand bepaald worden. Om de 

voorraadmutatie per maand te berekenen, wordt er van de inkopen per maand, de opbrengsten gedee1d 

door 1.7, van af getrokken. Door nu ook nog rekening te houden met de voorgaande maanden, dus de 

voorraadmutatie telkens bij de vorige op te telIen, wordt het voorraadverloop verkregen. Bij deze 

methode dient wei een kanttekening geplaatst te worden, want er wordt naar de voorraad gekeken alsof 

er voor de eerste maand nog niets in de winkel lag. Maar in de werkelijkheid lag er al een voorraad. Voor 

het onderzoek maakt het niet viel uit, want de interesse gaat vooral uit naar het verloop van de voorraad, 

en deze wordt op deze wijze weergegeven. 

In de onderstaande grafiek is het voorraadverloop van drie productgroepen van de afgeJopen laatste twee 

boekjaren weergeven. De productgroepen waar de Wereldwinkel problemen met inkopen heeft, zijn 
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Figuur 1 Het voorraadverloop van de productgroepen nijverheid, sieraden en speelgoed 
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Inkoopbeleid van een Wereldwinkel 

nijverheid, sieraden en speelgoed. Sieraden en nijverheid zijn mode artikelen, de eigenschap die deze 

producten hebben is, dat ze het ene moment heel goed verkopen en het andere moment niet. Speelgoed is 

in mindere mate onderhevig aan een modetrend. Nijverheid, sieraden en speelgoed moeten gezien worden 

als kunst. Deze producten kunnen niet uit een catalogus besteld worden, omdat de uitdrukking per artikel 

van dezelfde soort verscbilt. Aile artikelen worden met de hand gemaakt en zijn niet allemaal hetzelfde. 

In dit onderzoek is alleen gekeken naar deze drie productgroepen, omdat deze producten niet besteld 

kunnen worden. De andere productgroepen, zoals food en wierook kunnen wei besteld worden bij de 

importeur en worden dan thuis bezorgd. 

2.4 Enkele opmerkingen over bet buidige inkoopbeleid 

Vit de inkoop en opbrengst van 1996 en 1997 blijkt, dat de voorraad van de drie beschouwde 

productgroepen steeds toeneemt. De stijging van de productgroepen nijverheid, sieraden en speelgoed is 

tijdens 1996 en 1997 respectievelijk fl. 14.735, fl. 7586 en fl. 2973. 

Hieruit blijkt dat de Wereldwinkel steeds meer inkoopt dan er wordt verkocht. De voorraad stijgt, 

waardoor de Wereldwinkel rente misloopt. De rente die wordt misgelopen tijdens twee jaar bedraagt 

ongeveer bij een rentestand van 2,75 %: 

rente = (14.735 + 7.586+ 2.973) *(1,02752 -1)= 12.647 *(1,02752 -1)= jl.705 
2 

Dus de rnisgelopen rente tijdens deze twee jaren bedraagt ongeveer 700 gulden. En rekening houdend met 

een winst van 2.500 gulden per jaar is dit erg veel. 

Er moet minder ingekocht worden, zodat de voorraad omlaag gaat. Ben nadeel van het verlagen van de 

voorraad is dat de winkelleger wordt. 

Ben oorzaak van het groeien van de voorraad is, dat er meer wordt ingekocht dan er wordt verkocht. Een 

aspect dat bier aan ten grondslag ligt, is dat er in de huidige situatie onzekerheid bestaat over wanneer er 

weer ingekocht kan worden. Daarom wordt er vast wat extra ingekocht, am de vraag te kunnen dekken 

tot de volgende inkoopmogelijkbeid. Oak speelt het feit dat er wordt gewerkt met vrijwilligers bij het 

inkopen. Er wordt inkocht in teams, mensen nemen er soms dagen voor vrij am mee te kunnen naar een 

beurs. Een team doet de inkopen voor een bepaalde productgroep en vindt het niet leuk als een ander 

team meer inkoopt, terwijl zij zelf oak leuke dingen hebben gezien, maar ze niet mogen kopen. Er wordt 

dus als het ware tegen elkaar opgekocht. Het team wil niet met lege handen naar huis gaan, terwijl een 

ander team voor een fors bedrag heeft ingekocht. 

9 
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Hoofdstuk 3 Uitwerking van de interviews 

3.1 Inleiding 

lnkoopbeleid van een Wereldwinkel 

Om alternatieve wijze om in te kopen te generen zijn er drie interviews afgenomen met andere 

Wereldwinkels. Deze winkels zijn A, B en C genoemd om de anonimiteit te waarborgen. In dit hoofdstuk 

staan achtereenvolgens de uitwerking van de interviews gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

overzicht van de verschillende manieren van inkoop. 

3.2 Uitwerking interview A 

3.2.1 Beschrijving van de Wereldwinkel in A 

De Wereldwinkel in A bestaat vijfjaar en is een keer verhuisd. Vroeger beyond de Wereldwinkel zich 

aan de rand van het centrum. Er was geen toeloop vanuit het centrum naar de winkel. Veel mensen 

wisten niet dat er een Wereldwinkel was in A. Het toenmalige pand was ook erg klein. 

Sinds eenjaar is de Wereldwinkel verhuisd naar het centrum. Het huidige pand is een slooppand en de 

gemeente heeft het pand voor drie jaar aangeboden tegen een gereduceerde huur. Over twee jaar moet het 

huidige pand plaats maken voor het nieuwe centrumplan. De huidige winkel is qua oppervlakte vier keer 

zo groot als de oude winkel. Ook is de ligging veel beter, er komen nu veel meer mensen de winkel 

binnen. Dit komt door de betere ligging en deels ook door het vergrootte assortiment door de grotere 

winkel. De mensen komen nu veel meer eens neuzen of er iets leuks tussenzit. De omzet van de winkel is 

met het nieuwe pand meer dan verdubbeld. Exacte cijfers van het vorige boekjaar zijn er nog niet, zodat 

een precieze kwantificering van het effect van het nieuwe pand nog niet bekend is. 

3.2.2 Inkoopbeleid van de Wereldwinkel in A 

De inkoop van food gebeurt maandelijks. De penningmeester gaat elke eerste dinsdag van de maand naar 

Fair Trade in Culemborg om food in te kopen. Het komt nauwelijks voor dat er food bij Fair Trade 

wordt besteld en bezorgd. Als mensen iets willen hebben dat niet in de winkelIigt dan kunnen ze dat 

bestellen als het verkrijgbaar is bij Fair Trade. Fair Trade geeft een catalogus van hun artikelen uit. Ook 

is er nog een Cd-rom waar de artikelen met plaatjes van meerdere importeurs op staan. Deze Cd-rom 

wordt uitgegeven door de landeIijke vereniging, maar is niet meer up-to-date. Eike maand als er food 

wordt ingekocht dan worden ook de bestelde artikelen meegenomen van Fair Trade. 

De inkoop van non-food wordt een keer in de twee a drie maanden gedaan bij Fair Trade en bij de 

Evenaar. Er wordt geprobeerd om op een dag in te kopen bij Fair Trade in Culemborg en bij de Evenaar 
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in Liempde. Ook wordt er ingekocht op beurzen, zowel grote als kleine. Ten grondslag aan de beslissing 

om non-food in te kopen ligt of de winkel begint leeg te raken of niet. Begint de Winkelleeg te raken dan 

wordt er ingekocht. Er wordt rekening gehouden met de beurzen. Ais er geen beurs is binnen een aantal 

weken dan gaat de Wereldwinkel naar een importeur, meestal Fair Trade en de Evenaar. Volgende week 

is er bijvoorbeeld een grote beurs in Eindhoven van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels waar 

de Wereldwinkel niet naar toegaat, omdat er nog voldoende voorraad is. 

Waarschijnlijk koopt de Wereldwinkel in A heel veel bij de genoemde importeurs, wat ook weI blijkt uit 

het feit dat ze in de top 50 van inkopers bij Fair Trade staan. Hoewel de Wereldwinkel in A vrij klein is, 

als er naar de ornzet wordt gekeken. Ook wordt er veel naar de kleinere beurzen in de buurt gegaan, 

waardoor toch aan de vraag van de klanten kan worden voldaan. 

3.3 Uitwerking interview B 

3.3.1 Beschrijving van de Wereldwinkel in B 

De winkelligt in de hoofdstraat in B. Deze straat is de winkelstraat van B, de winkelligt een beetje aan 

het uiteinde hiervan. Er is weI voldoende aanloop, omdat de mensen van de parkeerplaats naar de 

winkels lopen, langs de Wereldwinkel komen. De omzet van het vorige jaar bedroeg ongeveer fl. 100.000 

en de voorraad ongeveer fl. 40.000. De Wereldwinkel in B verkoopt artikelen uit de volgende 

productgroepen: kunstnijverheid, speelgoed, sieraden, papier, textiel (t-shirts), lederwaren en food. De 

meeste voorraad bevindt zich in de \vinkel. Er is ook nog een magazijn voor de foodproducten en non

foodproducten. De seizoensgebonden artikelen, zoals zonnehoeden enz., zijn in een garage opgeslagen. 

Aan de opsiag in de garage zijn geen kosten verbonden. 

De Wereldwinkel heeft een wisselende winkel. Ze hebben maar een kleine winkel, zodat ze er niet aile 

artikelen kunnen uitstallen. Daarom rouleert het magazijn en de inhoud van de winkel eens in de drie a 
vier weken. 

Tevens staat er in het magazijn een etalagevoorraad. Een etalage heeft een wisselend thema, bijvoorbeeld 

een kleur, een land, een product, een onderwerp of activiteit. Elke maand is er een andere etalage. Er 

wordt een schema voor de etalages voor het komende jaar gemaakt, omdat er soms twee a drie maanden 

nodig zijn om de etalageartikelen te verzamelen. Deze artikelen worden in het magazijn opgeslagen, 

omdat deze nog niet verkocht mogen worden. Soms worden de artikelen in de etalage op consignatiebasis 

verkregen, dit wil zeggen dat ze pas voor zo'n artikel hoeven te betalen aan de importeur ais het verkocht 

is. 
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De Wereldwinkel koopt eens in de zes tot acht weken in bij Fair Trade in Utrecht. Hier worden 

voomamelijk food-producten gekocht en eventueel nog non-food producten. Ook koopt de Wereldwinkel 

in B eens in het kwartaal in bij de Evenaar in Liempde. Verder wordt er twee keer per jaar naar de grote 

beurs in Eindhoven gegaan. Er is in Goirle elke zes weken een kleine beurs. Hier wordt altijd naar toe 

gegaan en ingekocht. 

De voorraad wordt bijgehouden door de mensen achter de kassa. Bij elke verkoop vullen ze een lijstje in 

met de artikelen die ze hebben verkocht. Elk artikel heeft een eigen code. Aan het einde van de week 

wordt dit lijstje ingevoerd in de computer. In de computer wordt de voorraadhoogte per week 

bijgehouden. De persoon die verantwoordelijk is voor de inkoop houdt zo ook de voorraad bij. Als de 

voorraad te laag wordt, wordt er besloten om te gaan inkopen. Er wordt een lijstje met de artikelen die 

moeten worden aangevuld. Er wordt afgesproken met de inkoopgroep om te gaan inkopen, en onderweg 

wordt er doorgesproken wat de inkoopgroep gaat inkopen. Ook wordt er in de auto de financiele 

middelen van de Wereldwinkel doorgesproken, zodat iedereen weet voor hoeveel hij kan inkopen. Bij 

overschrijding van de bestedinglimiet op een beurs, overlegt de groep gezamenlijk. 

3.4 Uitwerking interview C 

3.4.1 Beschrijving van de Wereldwinkel in C 

De Wereldwinkel in C bestaat al sinds enige tijd. De winkelligt aan het einde van een lange winkelstraat. 

De winkelligt op de route van het station naar het centrum. De winkel heeft een uitgebreid assortiment 

van producten. Er worden kunstnijverheid, sieraden, speelgoed, kaarten, food, kJeding en 

muziekinstrumenten verkocht. In dit onderzoek is er aileen gekeken naar kunstnijverheid, sieraden en 

speelgoed. Als de food buiten beschouwing wordt gelaten dan is de kunstnijverheidsgroep de grootste, 

daarna de sieraden en dan speelgoed. 

De ornzet van het afgeJopenjaar bedroeg ongeveer fl. 150.000. Er ligt voor de hele winkel ongeveer fl. 

40.000 op voorraad. Het grootste gedeelte van de voorraad ligt in de winkel. En een klein deel van de 

voorraad ligt in een magazijn. In het magazijn liggen vooral food-producten. Een klein gedeelte van de 

voorraad kunstnijverheid ligt in het magazijn, vaak zijn dit spullen die dubbel zijn ingekocht. 

13 



IiiP!"BEDIlIJFSKUNDE 
pvv j n k e I 

on d ern e men utvi tZeD 

lnkoopbe/etd van een Wereldwtnkel 

Elke verkoop wordt geregistreerd op een fonnulier. Op dit fonnulier wordt preeies bijgehouden wanneer 

welk product verkoeht worden. De penningmeester neemt aan het einde van de week de formulieren mee 

naar huis en verwerkt deze tot maandelijkse overziehten van de verkoop. Er wordt geen voorraad 

bijgehouden met behulp van de fonnulieren. De fonnulieren worden aileen maar gebruikt om een 

maandelijks overzieht van de verkopen te maken. 

3.4.2 Inkoopbeleid van de Wereldwinkel in C 

Er worden geregeld inkopen gedaan bij Fair Trade in Culemborg voor food en non-food. Meestal komt 

dit neer op eenmaal per maand, maar vlak voor de kerst wordt er vaker gegaan. Er wordt een bestelbus 

gehuurd om bij Fair Trade te gaan inkopen. Bij Fair Trade in Culemborg word zowel food als non-food 

ingekoeht. Als er niet veel ingekocht hooft te worden dan wordt er weleens gestopt bij de Evenaar in 

Liempde, dit ligt op de route. Eehter meestal is er geen tijd om bij de Evenaar langs te gaan. De reden 

waarom er een bestelbusje gehuurd wordt, is dat een personenauto te klein is om aile goederen mee te 

nemen. Aangezien aIle food zelfbij Fair Trade wordt gehaald. 

Het speelgoed wordt gemiddeld eens in de zes weken ingekocht. De importeur van speelgoed zit dichtbij 

en de persoon die verantwoordelijk is voor speelgoed vindt het leuk om in te kopen. 

De winkel verkoopt ook stoffen voor bijvoorbeeld gordijnen en kleding (zelf maken). De stoffen worden 

besteld bij de leverancier. In de winkel is een stalenbook aanwezig. De klant kan de kiezen welke stofhij 

wil en hoeveel. Dit wordt v~~r hem besteld. 

Verder wordt er ingekoeht op de beurzen in de regio. Voor de Wereldwinkel in C is dat de grote beurs in 

Eindhoven, georganiseerd door de Landelijke Vereniging en kleine beurzen in Goirle en Bleriek, 

georganiseerd door kleine importeurs. Er wordt voor beurzen geen busje gehuurd. Een medewerker heeft 

een grote stationcar ter besehikking en hier gaat genoog in. Ais bijvoorbeeld met z'n vier mensen naar 

een beurs gaat, kan het zijn dat twee personen met het openbaar vervoor terug mooteD, omdat de auto vol 

zit. 

Er wordt besloten om te gaan inkopen als de winkelleeg begint te raken. Van tevoren heeft de 

inkoopgroep een vergadering over wat er ingekocht moet worden en ongeveer voor hoeveel. Ook wordt 

de bestellijst van klanten meegenomen als er nog klantvragen openstaan. Soms wordt er ook besloten om 

spullen te bestellen als klanten ze bestellen of als er een grote run op een bepaald product blijkt te zijn. In 

de praktijk blijkt dat na cen maand de food productcn op beginnen tc raken, zodat wordt besloten om 

naar Fair Trade te gaan. Er wordt van tevoren een bestellijst van de foodproducten gemaakt en 
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opgestuurd naar Fair Trade. Als het inkoopteam dan bij Fair Trade aankomt, kunnen de bestelde 

producten ingeladen worden. Dit wordt gedaan door de bestuurder van de bus. De overige mens en 

hebben zo tijd om nog door het magazijn van Fair Trade te lopen om non·food producten te kopen. 

De meeste inkopen worden gedaan bij Fair Trade, de rest wordt aangevuld met wat er op beurzen wordt 

gekocht. 

3.5 Overzicht van het inkoopbeleid van A, B en C 

In deze paragraafwordt een samenvatting gegeven van de resultaten van de interviews. De belangrijkste 

zaken die in de tabel ter sprake komen: hoe vaak wordt er ingekocht, hoe wordt er besloten om te gaan 

inkopen, hoe worden de zaken getransporteerd, en wordt het budget van tevoren vastgesteld? 

Hoevaak Hoe te beslissen Budget Vervoer 
A Fair Trade: 1 x mnd (food), Als winkel begint leeg te Nee, bet Eigen auto 

4 a 6 xjaar (non food) raken inkoopteam weet 
Beurun: 4 xjaar ongeveer voor 

boeveel 
B Fair Trade: 1 x 6 wkn Na aanleiding van voor· Ja, wordt Eigen auto 

Beurzen: 1 x 6 wkn + 2 x raadhoogte volgens pc vastgesteld aan de 
Eindhoven hand van de 

voorraad 
C Fair Trade: 1 x mnd Als winkel begint Jeeg te Nee, het inkoop- Fair Trade: 

Beurun: 4 x jaar raken. team weet ongeveer bestelbus huren 
Automatisch iedere voor hoeveel Beurzen: eigen 
maand naar Fair Trade auto 

Gemert Fair Trade: 1 x 8 wkn Als winkel begint leeg te Nee, ongeveer weet Eigen auto 
Evenaar: 1 x 8 wkn raken het inkoopteam 
Beurzen: 2 x jaar Ehv + 4 x voor hoeveel 
jaar kleine beurzen 

Wat opvalt in de tabel is dat de aIle Wereldwinkels op ongeveer dezelfde wijze inkopen. Meestal wordt 

er met een eigen auto naar een beurs ofnaar Fair Trade gegaan. Slechts cen Wereldwinkel huurt een 

bestelbusje om te gaan inkopen bij Fair Trade. Deze winkel heeft een omzet die anderhalfkeer hoger is 

dan die van de Wereldwinkel in Gernert. Het aantal keren is afhankelijk van de grootte van de winkel en 

de afstand die afgelegd moet worden om in te kopen. Wereldwinkel C ligt ver van een 

inkoopmogelijkheid, maar koopt door zijn grootte het meeste in. Wereldwinkel B heeft een kleine beurs 

in de eigen plaats, zodoende is het voor deze winkel mogelijk om aIle 6 weken naar een kleine beurs te 

gaan. Wereldwinkel A is een kleinere winkel qua omzet in vergelijking met Gernert, en koopt minder 

frequent in dan de Wereldwinkel in Gernert. 
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Hoofdstuk 4 Alternatieve wijze van inkopen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een ander alternatief gegeven, dat niet bij de interviews naar voren is gekomen. 

Ook wordt er nog een Excel-model gegeven, waarmee het optimaal aantal keren inkopen per jaar kan 

worden bepaald. 

4.2 Hoe vaak moet men per jaar inkopen? 

Om een indruk te krijgen van de voorraadkosten en de transportkosten is er een Excel-model gemaakt. 

Dit model hoort als bijlage bij het verslag. Dit model draait op een gewone pc onder Microsoft Excel, 

onder Windows 3.1 evenals onder Windows 95. In dit model worden de kosten van respectievelijk de 

voorraad en het transport uitgerekend bij 1 tot 12 keer inkopen per jaar. Ook zijn de totale kosten, dus 

voorraad- en transportkosten, uitgerekend en uitgezet in een grafiek. De grafiek vertoont een polynoom 

met een minimum. Bij dit minimum hoort een aantal keer inkopen per jaar. Als dit aantal keer wordt 

ingekocht dan zijn de kosten het laagst. De transportkosten zijn afuankelijk van de kilometervergoeding 

en de gemiddelde afstand tot een inkooppunt. De voorraadkosten zijn afbankelijk van de hoogte van de 

voorraad, de totale inkopen per jaar, en de rentestand. De hoogte van de voorraad is weer afhankelijk 

van inkoopbedrag. De variabelen, zoals kilometervergoeding, rentestand, jaarinkopen en de gemiddelde 

afstand afte leggen tot plaats van inkopen. De grafiek wordt dan automatisch aan de nieuwe situatie 

aangepast. En veelal zal er dan ook een ander minimum te zien zijn. In het model wordt alleen het aantal 

keren inkopen voor de drie beschouwde productgroepen bepaald. Deze productgroepen zijn nijverheid, 

sieraden en speelgoed 

Het modellaat nu de output zien in figuur 2. Hieruit blijkt dat 3 a 4 keer inkopen per jaar het optimum 

IS. 

f11.500 
c 
G) 

'Iii f11.000 0 
~ 
G) 

fl 500 -;; -0 .... 
tl 0 

1 234 5 6 7 8 9 10 1112 

Aantal keren inkopen per jaar 

Figuur 2: Output model bij fl. 0,40 per km, 2,75 % rente, fl. 50.000,- jaarinkopen en 100 km afstand 

17 



M'BEDltl1fSKUNDE 
pw ink e I 

ondernemersadviezen 

Inkoopbeleid van een Wereldwinkel 

In de huidige situatie, afgebeeld in figuur 2, koopt de Wereldwinkel voor fl. 50.000 (1997) aan de 

beschouwde productgroepen in. De rentestand is 2,75 % en de gemiddelde afstand tot de inkoopplaats is 

100 km. Als kilometervergoeding wordt er fl. 0,40 vergoed. 

Een ander voorbeeid van zo'n grafiek staat in figuur 3. Voor de rentestand is 2,75 % genomen, voor de 

gemiddelde afstand 40 km, voor de kilometervergoeding fl. 0,40 per kilometer en voor de totale inkopen 

per jaar fl. 50.000. Waarom er 40 km is gekozen voor de gemiddelde afstand wordt in de volgende 

paragraaf behandeld. 

fl 800 
fl 700 

s::: fl 600 .e fI 500 en 
0 
~ fl 400 
J!! fl 300 
~ .... fl 200 

fl 1 00 
flO 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A a n ta Ike re n in k 0 pen per ja a r 

Figuur 3: Output model bij fl. 0,40 per km, 2,75 % rente, fl. 50.000,- jaarinkopen en 40 km afstand 

Uit figuur 3 blijkt dat het 't voordeligst is om 6 it 7 keer per jaar in te kopen. Dit aantal wordt in de 

volgende paragraaf verder besproken. 

4.3 Een alternatief om in te kopen 

De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels organiseert twee keer per jaar een grote beurs in 

Eindhoven. Voor de Wereldwinkel is alleen deze mogelijkbeid om inkopen te doen te weiDig. Nu worden 

er door verschillende importeurs ook kleine beurzen georganiseerd, maar deze zijn voor de Wereldwinkel 

vaak minder interessant. Op die kleine beurzen zijn hooguit vier of vijf importeurs vertegenwoordigd, en 

vaak is daarvan aileen de organiserende importeur interessant. Er zijn dan wat kleinere of minder 

interessante importeurs bijgevraagd. 

De Wereldwinkel is nu weI min ofmeer gedwongen om in te kopen op deze kleine beurzen, omdat de 

grote beurs maar twee keer per jaar is. Een altematief is de Fair Trade in Utrecht, of de Evenaar in 

Liempde, maar die liggen verder weg. Zo worden er veel leuke importeurs overgeslagen, en de 

Wereldwinkel kan met deze mogelijkbeden moeilijk de huidige collectie aanhouden. 
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Een nieuw alternatief zou zijn om de Wereldwinkel zelf een beurs te laten organiseren. De Wereldwinkel 

kan dan zelf de importeurs uitnodigen die interessant zijn. Makkelijker zou het zijn als de Wereldwinkels 

dit met andere Wereldwinkels zou doen. De Wereldwinkel Gemert werkt al samen met andere 

Wereldwinkels uit de omgeving via Winkoop. Een voorstel is om met deze samenwerkingspartners twee 

keer per jaar een kleine beurs te organiseren. 

Om een nog betere spreiding van inkopen te krijgen, kan er nog worden overwogen te kijken of er in de 

omgeving nog andere Wereldwinkels interesse bebben in deze vorm van inkopen. Als er nog een andere 

winkel of samenwerkingsverband twee keer per jaar een beurs organiseert, en dit wordt goed gepland, 

dan kan er zes maal per jaar ingekocht worden. Twee keer per jaar op de grote beurs in Eindhoven, twee 

keer per jaar op een kleine beurs in Gemert en twee keer per jaar op een kleine beurs ergens anders in de 

buurt. Zo is het mogelijk om zes keer per jaar in te kopen, wat ook uit de vorige paragraafhet 

voordeligste blijkt te zijn. Omdat twee keer per jaar nul kilometer wordt gereden om in te kopen en twee 

maal per jaar 20 kilometer (in de omgeving), blijft er nog twee keer 100 kilometer over om naar een 

andere kleine beurs of een importeur te gaan. De gemiddelde afstand om in te kopen wordt dan 

(2*100+2*20+2*0)/6 = 40 kilometer per keer. Zo kan er om de twee maanden ingekocht worden. Als dit 

nog niet genoeg is, kan er nog naar de Evenaar ofnaar Fair Trade gegaan worden. 

4.3 Gevolgen voor de omzet 

In de voorgestelde situatie zal de Wereldwinkel minder frequent gaan inkopen. Het totale bedrag van de 

jaarinkopen blijft gelijk, het komt er op neer dat er per keer voor een groter bedrag wordt ingekocht. Het 

gevolg hiervan is dat de voorraad in de winkel kleiner wordt. Maar de Wereldwinkel koopt per keer meer 

in dan er in de winkel kan worden uitgestald. Als de winkel na verloop van tijd leger wordt, kunnen er 

artikelen uit het magazijn in de winkel geplaatst worden. Hierdoor lijkt het of er geregeld nieuwe 

producten in de winkel komen. Het zou zo kunnen zijn dat de omzet achteruit gaat als er een hele tijd 

niets nieuws in de winkel komt te liggen. Dit komt doordat mensen vaak de winkel binnenlopen om rond 

te neuzen. Als er dan altijd hetzelfde ligt, dan zullen deze mensen de winkel minder vaak binnenlopen. In 

dit onderzoek is niet bekeken hoe vaak er nieuwe artikelen in de winkel uitgestald moeten worden. 

Volgens de Wereldwinkel blijkt vaak dat als er maar een "nieuw" artikel op een rek wordt gelegd, dat de 

"oude" artikelen dan toch meer verkopen en het "nieuwe" blijft liggen. Het rek ziet er dan toch anders uit, 

en daardoor wordt er onbewust de aandacht op gevestigd. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Na een analyse van de huielige inkoopsituatie en een aantal interviews bij andere Wereldwinkels kan elit 

onderzoek worden afgesloten worden, door een aantal conclusies te trekken en een aantal aanbevelingen 

te doen. Allereerst zuIlen de conclusies gegeven worden en vervolgens worden de aanbevelingen gegeven. 

5.2 Conclusies 

o Het voorraadverloop van nijverheid, sieraden en speelgoed laat in de afgelopen twee jaar een 

stijgende tendens zien. Door de stijging van deze drie productgroepen loopt de Wereldwinkel in de 

afgelopen twee jaar ongeveer fl. 700 aan rente mis. Dit komt dus neer op ongeveer fl. 350 aan rente 

per jaar, wat 15 % van de winst is. 

o De geYnterviewde Wereldwinkels gaan allemaal well a 2 keer per twee maanden naar Fair Trade 

om inkopen te doen. Ze gaan daar voornamelijk heen om food te kopen. AIs ze er dan toch zijn 

worden ook nog non-food artikelen gehaald. 

o Bij de huidige rentestand, kilometervergoeding en het gemiddeld aantal afgelegde kilometers, is het 

voor het inkopen het gunstigst, om maar 3 a 4 keer in te kopen. In hoofdstuk 4 is de afstand die 

afgelegd moet worden om in te kopen verlaagd. Oit heeft tot gevolg heeft dat 6 a 7 keer per jaar 

inkopen optimaal is. 

5.3 Aanbevelingen 

o De voorraad moet beter bijgehouden worden. Nu wordt de voorraad bijgehouden door op de kassa 

een productgroep aan te slaan. Op de kassa zitten echter slechts acht groepen. Het is met deze 

kassa dus niet mogelijk het voorraadverloop nauwkeuriger bij te houden. Aile producten die bij een 

importeur zijn gekocht hebben echter een code meegekregen, die samen met een omschrijving 

afgedrukt worden op de rekening. AIs de verkopen nu op een formulier geschreven worden, dan kan 

ren persoon deze gegevens eens in de zoveel tijd verwerken. Op deze manier kan de voorraad toch 

beter bijgehouden worden, omdat er met productcodes en productomschrijvingen gewerkt kan 

worden. Het zou nog handiger zijn als de verkoopgegevens van de formulieren met een 

computerprogramma verwerkt worden. Ooordat er maar een persoon de verkoopgegevens met de 

computer hoeft te verwerken, is de extra inspanning van de verkopers laag. Door het verwerken 

door een persoon te laten doen, hoeft er niet veel energie gestoken te worden in het inwerken van de 
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verkopers. Als elke verkoper zelf de verkoopgegevens zou mooten verwerken, dan zou iedere 

verkoper oak met een computer moeten kunnen omgaan. 

a Aan de hand van de voorraadadministratie kan dan oak het budget voor inkopen worden 

vastgesteld. Dan heeft de Wereldwinkel enig houvast bij het inkopen op een beurs, omdat ze zo van 

tevoren in het programma kan zien wat er verkocht is, hooveel en wanneer. Met deze gegevens kan 

voor de beurs overleg met de inkoapgroop plaatsvinden. Tijdens dit overieg kan dan een 

boodschappenlijstje gemaakt worden, waarop de artikelen staan die gekocht moeten worden en het 

budget dat voor deze artikelen beschikbaar is. 

a Om de afstand om in te kopen te veriagen, is een andere wijze van inkopen vereist. Ben alternatief 

zou zijn om zelfbeurzen te organiseren. Deze beurzen kunnen dan gehouden worden in de plaats 

waar de Wereldwinkel gevestigd is, zodat er geen noemenswaardige afstand overbrugd hooft te 

worden. 

a De Wereldwinkel zou zelf een kleine inkoopbeurs kunnen organiseren, samen met Winkoop. Of er 

kan gezocht worden naar een andere Wereldwinkel, buiten Winkoop, die misschien ook zo'n kleine 

inkoopbeurs wil organiseren. Hierdoor kan de Wereldwinkel zelf bepalen wanneer er ingekocht 

wordt. In totaal kan er volgens dit voorstel6 keer per jaar worden ingekocht. Tevens brengt zes 

keer inkopen per jaar volgens het Excel-model de minste kosten met zich mee. In dit voorstel spelen 

de transportkosten niet zo'n grote rol meer, omdat er gemiddeld een kleinere afstand overbrugd 

hoeft te worden. De grootste kosten die gemaakt worden, zijn de voorraadkosten. De 

voorraadkosten worden berekend als zijnde de opbrengst van de voorraad als die op een 

bankrekening had gestaan. De rente die dit bedrag zou opbrengen gedurende de tijd, zijn de 

voorraadkosten. Met de huidige rentestand van 2,75 % zijn de voorraadkosten relatieflaag te 

noemen. 
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