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VOORWOORD 

Het voor u liggende verslag vormt het sluitstuk van mijn 

studie aan de faculteit der Technische Bedrijfskunde, 

Technische Universiteit Eindhoven. 

Het doel van deze opdracht was om een gefundeerd oordeel te 

geven hoe Dalgety Foods Holland b.v. met behulp van het 

Uniforme -Direct Product Profitability -Model moet inspelen op 

ontwikkelingen bij de detailhandel. 

Het eerste hoofdstuk bevat een bedrijfsbeschrijving. Lezers 

die bekend zijn met Dalgety Foods Holland kunnen dit hoofdstuk 

overslaan. 

Hoofdstuk twee gaat in op de aanleiding tot deze opdracht. De 

opdracht wordt gesplitst in deelopdrachten en de grenzen, 

waarbinnen dit onderzoek heeft plaatsgevonden, worden belicht. 

Verder volgt in dit hoofdstuk een verantwoording van de 

aanpak. 

Het onderwerp van hoofdstuk drie is de theorie die schuil gaat 

achter het Direct Product Profitability-concept. De 

toepassingen van dit concept worden getoond, en wordt er 

ingegaan op het Uniforme -Direct Product Profitability -Model. 

Hoofdstuk vier belicht de stand van zaken van het Uniforme

Direct Product Profitability -Model bij de bezitters van dit 

model. Naast enquetes, uitgevoerd door Mevrouw J.C. Oste

Ruizendaal en door medewerkers van het bedrijf Prodis, heb ik 

zelf een enquete gehouden onder de handelspartners van Nibb

i t. Deze laatste enquete is uitvoerig behandeld. 

In hoofdstuk vijf worden de mogelijkheden getoond van het 

Uniforme- Direct Product Profitability -Model in de praktijk. 

Hiervoor zijn een aantal simulaties uitgevoerd. 

Hoofdstuk 6 geeft de conclusies en aanbevelingen waartoe dit 

onderzoek heeft geleid. 
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Achterin de bijlagen bevindt zich een uitklapbare lijst met de 

meest voorkomende afkortingen (bijlage 14). 

Vanaf deze plaats wil ik alle werknemers van "Het Houtje" 

bedanken voor hun aangename gezelschap en meer dan prettige 
samenwerking. 
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SAMENV A TIING 

Direct Product Profitability (DPP) is een hulpmiddel voor 

verbetering van het inzicht in de kosten en opbrengsten van 

produkten en produktgroepen. In vergelijking met de 

brutomarge, verkoopprijs minus inkoopprijs, geeft de OPP een 

nauwkeurigere margeberekening. 

Bij de berekening van het OPP per produkteenheid worden de 

kosten, voor zover toerekenbaar aan de produkten, afgetrokken 

van de brutomarge. Kosten die niet toerekenbaar zijn, zijn 

bijvoorbeeld het salaris van de filiaalhouder,en de kosten van 

de parkeerplaatsen. De totale kosten worden voor 60 a 70% 

gedekt door de direkt aan het produkt toerekenbare kosten, de 

zogenaamde Direct Product Costs (DPC) . De overige 30 a 40% van 

de kosten moeten gedekt worden door DPP. 

De DPC bestaan uit de kosten die gemaakt zijn op het traject 

vanaf de inslag van de goederen in het distributiecentrum van 

de detailhandel tot aan het moment waarop het betref fende 

goed in de tas van de consument zit. De DPC worden veroorzaakt 

op drie deeltrajecten, namelijk in het distributiecentrum, 

tijdens het transport, en in de winkel. 

Kostencomponenten in het distributiecentrum zijn het inslaan 

van goederen, het aanvullen van de werkvoorraad, orderpicken, 

het laden van uitgaande goederen, kosten van huisvesting, en 

materiaal-en voorraadkosten. 

De DPC van transport bestaan uit vervoerskosten. 

De kostencomponenten van de winkel zijn het bestellen van 

goederen, het goederenontvangst in de winkel, winkelmagazijn

en intern transport, collo openen en beprijzen, schappen 

vullen, afval opruimen en schapverzorging, kassawerkzaamheden, 

huisvestingskosten van de verkoopruimte, en voorraadkosten. 

De DPP van een verkoopeenheid = verkoopprijs minus inkoopprijs 

minus de DPC 

Voor Nederland is het Uniforme D.P.P.-Model(UDM) ontwikkeld 

door Prodis. Nederland telt 120 bezitters van UDM. Het DPP

concept kan op verschillende manieren gebruikt worden, en wel 

de volgende: 

* voor zakelijke onderhandelingen; door de DPP per 
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verkoopeenheid te bekijken is het mogelijk de door de 

fabrikant aangeboden marge beter te beoordelen 

* voor schapallocatie; OPP biedt de mogelijkheid om de 

schaarse winkelruimte optimaal toe te wijzen aan 

hoofdgroepen, groepen of afhankelijke produkten 

* voor vermindering van logistieke kosten; door 

DPP-berekening worden de kosten op de deeltrajecten 

zichtbaar. Door beter inzicht in de kosten is het 

makkelijker om kosten aan te pakken. 

Vanuit de detailhandel wordt Dalgety Foods Holland b.v. 

geconfronteerd met de OPP van haar produkten. Doordat de OPP 

per produkteenheid een van de criteria is waarop het schap 

wordt ingedeeld ,is het van belang om te weten, hoe de OPP per 

produkteenheid tot stand komt en dit cijfer verbeterd kan 

worden. 

Voorts heeft een bedrijf dat in het bezit is van het UDM een 

rekeninstrument in handen om veranderingen aan, bijvoorbeeld 

verpakkingsgrootte of doosinhoud, door te rekenen zonder dit 

in werkelijkheid te hoeven testen. 

Bovenstaande argumenten vormden de aanleiding voor het 

onderzoek naar de manier waarop Dalgety Foods Holland b.v. 

dient in te spelen op de ontwikkelingen bij de delailhandel, 

bekeken vanuit de optiek van de OPP 

Deze opdracht valt uiteen in twee delen: 

1) Op welke wijze leeft de DPP-gedachte ender de afnemers 

van Nibb-it? 

2) Op welke manier kan de OPP van produkten van Nibb-it 

verbeterd worden? 

Naar het gebruik van het UDM zijn onder de bezitters van dit 

model enkele enquetes gehouden. De algemene conclusie die uit 

deze enquetes getrokken kon worden is dat slechts ongeveer de 

helft van de bezitters van het UDM dit model ook daadwerkelijk 

gebruikt. Uit een, door ondergetekende uitgevoerde, enquete 

werd die conclusie bevestigd. Absoluut bekeken bleek 30% van 

de bezitters van het UDM het model te gebruiken. Werd gekeken 

naar het inkoopaandeel dan bleek 50% het model te gebruiken. 

De toepassingen van het UDM bevinden zich voornamelijk op het 

vlak van de schaptoewijzing, assortimentsbepaling, en de 

beleveringswijze. Naast de enquete onder de afnemers zijn 
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enkele medefabrikanten benaderd, die in het bezit zijn van het 

UOM Van de vier fabrikanten die benaderd zijn, was er slechts 

een die daadwerkelijk gebruik maakte van het model. 

Het UDM is een gebruikersvriendelijk model met een belangrijk 

negatief aspect, enwel het verzamelen van gegevens om het 

model te vullen. De bedoeling van mijn onderzoek was om zelf 

bij een van de afnemers van Nibb-it gegevens te verzamelen. In 

de praktijk valt dit tegen, aangezien enkele definities, 

gebruikt bij het ontwerpen van het model, moeilijk op die 

manier te meten zijn. Verder dient de handelspartner over zeer 

veel informatie te beschikken. De werving en verwerking 

daarvan vergt, naar het inzicht van de handelspartner, te veel 

tijd. Hierdoor beschik ik niet over gegevens van de 

handelspartner van Nibb-it. 

Op basis van gegevens uit het onderzoek waaraan Nibb-it zijn 

medewerking heeft verleend, heb ik toch nog simulaties kunnen 

uitvoeren. Het grootste gedeelte (70%) van de DPC wordt 

veroorzaakt op de winkelvloer. Het distributiecentrum en het 

transport veroorzaken respectievelijk 16% en 14% van de totale 

DPC. Splitsing van de totale DPC naar arbeid en huisvesting 

levert een verdeling op van 67% en 33%. 

Wordt de DPC per produkt beschouwd dan volgt hieruit dat 

huisvesting en materiaal in het distributiecentrum en de 

kassawerkzaamheden en huisvesting van de winkel meer dan de 

helft van de totale DPC bepalen. Opvallend is verder dat 

negatieve voorrraadkosten zowel in het distributiecentrum en 

in de winkel te zien zijn. Dit is een teken dat het 

leverancierskrediet te gelde wordt gemaakt. 

Uit een onderzoek, door Prodis uitgevoerd, blijkt dat snacks 

zeer gunstige OPP hebben in vergelijking met andere 

zoetwarenbranches. 

Bij het uitvoeren van simulaties is allereerst gekeken naar de 

gevolgen van veranderingen die de fabrikant zelf kan 

ondernemen. Hierbij dient gedacht te worden aan het aanpassen 

van de doosinhoud en het beprijzen van de artikelen in de 

fabriek. Het verkleinen van de doosinhoud laat een verschui

ving zien van de DPC van de winkel naar het distributiecen

trum. Het prijzen van de goederen in de fabriek laat een 

verlaging van de DPC zien, een verhoging dus van de DPP. 
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EXECUfIVESUMM:ARY 
This study should answer the question in what way Dalgety Foods Holland 

b. v. should adopt the DPP-concept. To form an opinion tradepartners were 

contacted and the userfriendlyness was tested. 
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SUM1\1ARY 

The direct product profitability concept is an aid to improve 

the insight into the costs and proceeds of products or 

productgroups. Compared to the gross margin, selling price 

minus purchasing price, the outcome of a DPP calculation is 

more accurate. 

The OPP per product is calculated by substracting the costs 

that directly can be allocated to the product from the gross 

margin. The costs that can be directly allocated to the 

product are called the Direct Product Costs (DPC). The DPC 

cover 60 to 70% of the total costs, caused on the route from 

the distribution centre of the retailorganisation to the 

shoppingbag of the final customer. Not included in the DPC are 

e.g.: salary of the branchmanager and the costs of the parking 

lot. 

The DPC can be divided in three parts, i.e.: 

* distribution centre 

* transport 

* retail outlet 

Costcomponents in the distributioncentre mainly concern: costs 

resulting from receiving goods, replenish working stock, 

orderpicking, loading transportvehicles to supply the 

retailoutlets, warehouse costs and material used in the 

distribtioncentre and the rent of the warehouse. The DPC of 

transport concerns only the costs of the driver, truck and the 

route. The costs of the retailoutlet concern the costs 

resulting from: receiving goods, storing the goods, instore 

transport, opening of the boxes, pricing of the products, 

filling of the shelves, clear away the refuse, check-out 

counter and the merchandising costs. 

The DPP of a selling unit = selling price minus purchasing 

price minus DPC. 

For the Netherlands the Uniform OPP-Model (UDM) was developped 

in 1989. Now 114 companies have obtained the model. The UDM 

can be used in several ways e.g.: 

* trade negociations, DPP offers an opportunity to finetune 

the profitability of a product 

* shelfallocation, by using DPP sales versus shelfspace can be 
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optimized 

* reduction of the costs of logistics, through OPP the costs 

of the various fases become visual. Through better insight 

it's easier to reduce the costs. 

Some retailorganisations take OPP-outcome into account when 

organising thier fixtures. Because of this use of the OPP

outcome it's important for manufacturers to know how a OPP

outcome is calculated, in order to be able to influence the 

outcome. Secondly who owns the UOM has the disposal of a tool 

to test e.g. changes in package dimensions and margins in 

theory. 

The former arguments were the motive to initiate this study: 

In what way should OFH adopt the OPP-concept in order to play 

in in the developments at the retailersside. This study has 

two parts: 

* how have the retailers adopted the OPP-concept 

* in what way can the OPP-performance of OFH's products be 

improved 

Research has been done to detect the use of the UDM among the 

owners of the model. In general the conclusion is that about 

half of the owners actually use the model. Research among the 

retailpartners of OFH gave the same result. The OPP-outcome is 

mostly used at shelfallocation, rangedecisions and delivery 

terms. For shelfallocation the most widely used program is 

Spaceman. Also four fellowmanufactures are contacted to 

inquire how they use the model. Only one used the UOM. 

The major drawback of the UDM is collecting data to be able to 

work with model. The meaning of this study was to collect data 

at a retailorganisation. In this I failed. It took far more 

time than expected, plus some definitions used to measure data 

were not workable. The UOM requires also that the retailers 

dispose of a lot of data: these data were not available at 

store-level. 

OFH had already data from an inquiry they cooperated with so I 

was able to simulate changes in package-dimensions.The average 

of the productgroup showed that 70% of the total OPC was 

caused at the storelevel, 16 % at the distributioncentre and 
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14% during transportation. When the DPC is divided in another 

way, the costcomponent labor accounts for 67% and warehousing 

for 33%. This shows that a large part of the DPC is caused by 

labor. More than half of the total DPC is caused by costs in 

the distributioncentre, operating the cashregister and costs 

in the store. Remarkable is that the cost of warehousing the 

product in the distributioncentre and the store are negative, 

which means that the rebate the retail gets, earns them money. 

At first measures that could be taken by the manufacturer were 

regarded at the simulations, e.g.: changing the package 

dimensions and the pricing of the products in the factory. The 

changig of the pacvkage dimensions showed no signifant change 

in DPC. The pricing of the products in the factory showed in 

slight decrease in DPC, so an increase in OPP. Other changes 

thaat were studied were the switch from traditonal cash 

registers to scanning cashregisters and change in demand. 
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HOOFDSTUK 1: Bedrijfspresentatie 

S 1.1: Inleidinq 

In dit hoofdstuk zal een korte samenvatting gegeven worden van 

de activiteiten van Dalgety Foods Holland b.v. ( DFH). Dit 

hoofdstuk zal geen toegevoegde waarde hebben voor medewerkers 

van DFH en dezen kunnen dit hoofdstuk overslaan. 

Aan de orde in dit hoofdstuk zullen komen: de geschiedenis van 

het bedrijf; de produkten die geproduceerd worden bij DFH; en 

enige algemene financiele- en marktgegevens. 

S 1.2: Geschiedenis van Dalgety Foods Holland b.v •• 

In 1896 werd de basis van de Bredase vestiging gelegd. Het 

bedrijf hield zich bezig met het drogen van groente en 

aardappelen. Hiernaast werden ook jams en marmelades gemaakt. 

De naam van het bedrijf was toen 'Preservenbedrijf Breda 

b.v. '. 

In 1950 werd begonnen met de produktie van snacks, onder de 

merknaarn Nibb-it. De doelgroep van het produkt is kinderen tot 

ongeveer 12 jaar. Van 1956 tot 1970 opereerde het bedrijf 

onder de paraplu van Heineken. Hierna ging het bedrijf over in 

de handen van de Verenigde Bedrijven Nutricia n.v. te 

Zoeterneer. 

In juli 1987 werd het bedrijf verkocht aan Dalgety Plc., een 

Engels/Australisch bedrijf met het hoofdkantoor te Londen. 

Dalgety Plc. biedt aan 23000 rnensen werk over de hele wereld, 

waarvan ongeveer 430 in Nederland. Op de ranglijst van 

voedselproducenten in Europa neernt DFH de zesde plaats in 

(Food pocket book 1991). Het bedrijf opereert voornarnelijk in 

de agrarische sector, de veeteelt en de diervoeder- en 

levensrniddelenindustrie. In 1988 werd de Bredase vestiging 

samengevoegd met het produktiebedrijf van chips, Golden Wonder 

te Deventer tot DFH. 
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§ 1.3: Produkten van Dalgety Foods Holland b.v. 

DFH heeft twee produktievestigingen in Nederland, te weten 

Breda en Deventer. In Deventer zijn ongeveer 110 personen 

werkzaam. Deze vestiging produceert chips, zowel ender de 

eigen merknaam, Golden Wonder, als ender private label, 

bijvoorbeeld voor Spar en Super. 

De vestiging in Breda biedt werk aan 330 mensen. Twee divisies 

kunnen onderscheiden worden in Breda: 

* Preserven Food Ingredients (PFI) 

* Consumentenprodukten 

In een figuur levert dat het volgende beeld op(figuur 1.1). 

CHIPS 

I 
I 
I 
I 

DEVENTER 

DFH 

SNACKS 

I 
I 
I 
I 

BREDA 

PFI 

I 
I 
I 
I 

BREDA 

Figuur 1.1: produktdivisies van DFH met de vestigingsplaats 

De consumentenprodukten vallen ender de noemer "hartige 

versnaperingen" bij hantering van de indeling van het 

Studiecentrum Snacks en Zoetwaren (SSZ). Dit geeft het 

volgende beeld (figuur 1.2). Deze figuur wordt ook gehanteerd 

door Prodis, zie bijlage 10, bij studies, zeals bijvoorbeeld 

het grote zoetwarenonderzoek, een onderzoek ge1nitieerd door 

het studiecentrum Snacks en Zoetwaren. Eenentwintig 

fabrikanten van zoetwaren en hartige snacks waren 

ge1nteresseerd naar de DPP van hun produkten. 
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Figuur 1.2: indeling van het zoetwaren segment volgens het 
studiecentrum snacks en zoetwaren 
Bron: De zoetwarenmarkt In Nederland 1989-1991, studiecen
trum Snacks en Zoetwaren 

Qua omzet ontlopen beide produktdivisies elkaar niet veel. Het 

boekjaar loopt bij Dalgety Foods van 1 juli tot en met 30 juni 

van het daarop volgende jaar. In het boekjaar 1989/1990 was de 

omzet van snacks 34.8 miljoen gulden, zowel op de Nederlandse

als exportmarkt, tegen 30.4 miljoen gulden voor de PFI. 

De groep PFI houdt zich voornamelijk bezig met het vries-, 

lucht- en walsdrogen van aardappelen, groente en fruit. 

Bovendien wordt ook vlees gedroogd. De produkten van PFI 

worden voornamelijk gebruikt in soepen, kant en klaar 

maaltijden, honde- en kattevoer ook andere voedsel verwerkende 

bedrijven. De snacksdivisie is eveneens afnemer van de PFI 

divisie (aardappelmeel). 

De groep consumentenprodukten produceert snacks ender de 

merknaam Nibb-it. De manier waarop dit gebeurt staat 

beschreven in bijlage 1. Hiernaast wordt ook halffabrikaat 

verkocht. Dit halffabrikaat bestaat uit produkten die uit de 

perserij komen en nog afgebakken moeten worden; Het 

onafgebakken produkt wordt aan licentiehouders in het 

buitenland aangeleverd, alwaar het produkt afgebakken en 

verpakt wordt. Ook komt voor dat een produkt in Breda kant en 

klaar wordt geproduceerd voor verkoop in het buitenland. Zo 

wordt op dit moment een produkt voor de markt van Koeweit 

gemaakt aangezien daar tijdens de Golfoorlog de plaatselijke 
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fabriek is gebombardeerd. 

Produkten die ender de naam van Nibb-it op de markt komen zijn 

(de oude namen zijn tussen haakjes gezet): Pico's {Cocktail), 

Duo's (Mixed), Ringo's naturel (Rings naturel), Ringo's 

paprika (Rings paprika), Gogo's (nieuw produkt), Bacon Krisp, 

Knabbels in de smaken paprika, kerrie, tuinkruiden en bacon. 

Dalgety Foods Holland behaalde een omzet van 102.8 miljoen 

gulden in het boekjaar 1989/1990. Dit bedrag kan onderverdeeld 

worden naar de drie divisies: Snacks, PFI en de Chips: 

achtereenvolgens bedroeg de omzet per divisie: 34.8, 30.4 en 

37.7 miljoen gulden. De omzet van de snacks wordt zowel in het 

binnen- als buitenland gerealiseerd. De export bedraagt 

ongeveer 8 miljoen. De overige 27 miljoen is de bruto-omzet 

die met de verkoop van Nibb-it produkten wordt gehaald. om de 

netto-omzet te berekenen dienen van de bruto-omzet de 

verkoopkortingen afgetrokken te worden. Hierbij dient 

aangetekend te worden dat 3/4 van de winst werd gehaald door 

de divisie Snacks. 

verkopen 
inkoop goederen 
arbeid/produktie 
distributie 
media 
overheads 

winst voor bel. 

34.8 
10.7 
8.1 
1. 3 
4.6 
5.3 

4.8 miljoen fl. 

Figuur 1.2: Totstandkoming van de winst bij de snacks 
Bron: jaarverslag Dalgety Foods Holland 1989/1990 

Het marktaandeel van Nibb-it kan bekeken worden naar het 

aantal verpakkingen en omzetten in guldens (Nielsen, 

tweemaandelijkse update van de gegevens). Qua verpakkingen 

heeft Nibb-it een marktaandeel van 20.5 %. Grootste concurrent 

is Smiths met een marktaandeel 54.5 %. Achter Nibb-it komt 

Duyvis met een marktaandeel van 13.2%. 

Qua omzet haalt Nibb-it een marktaandeel van 20.2 %, achter 

Smiths met 58.8 % en voor Duyvis met 13.1 %. Het marktaandeel 

van Nibb-it is de laatste jaren enigszins teruggelopen. In 

1990 bedroeg het marktaandeel qua verpakkingen nog 24.1 % en 

qua omzet 24.2 %. Voor deze teruggang in het marktaandeel zijn 

een aantal redenen te noemen. De voornaamste reden is dat er 

de laatste jaren geen nieuwe produkten op de markt zijn 
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gebracht, in tegenstelling tot de concurrenten. Dit kan 

onderbouwd worden met gegevens van Nielsen marketing research. 

periode totaal # zakken 

JJ 88 * 16709 

FM 89 ** 17874 

ON 89 16890 

JJ 90 18395 

ON 90 *** 17378 

JJ 91 17832 

* introductie Bugles (Smiths) 
** introductie Bloopers (Smiths) 
*** introductie Farmland (Smiths) 
JJ= juni/juli 
FM= februari/maart 
ON= oktober/november 

totaal nieuw nieuw Smiths 

479 479 

1991 1401 

3126 2171 

3211 2339 

3979 3331 

3768 3400 

Figuur 1.3: marktontwikkeling snacks, aantallen *1000, afzet 

per periode 

Bron: Nielsen 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de markt waarop Nibb-it 

zich begeeft, niet dramatisch groeit. Wel kan geconcludeerd 

worden dat het aandeel aan nieuwe produkten in de omzet zeer 

groot is, met name dat van de drie nieuwe, door Smiths 

gelanceerde produkten. 
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HOOFDSTUK 2: Opdrachtformulering 

§ 2.1: Aanleiding tot de opdracht 

De aanleiding om tot deze opdracht te komen, is tweeledig. 

Allereerst wordt Dalgety Foods Holland vanuit de handel 

geconfronteerd met de Direct Product Profitability (OPP) van 

de verschillende produkten. De OPP van een produkt kan gezien 

worden als de nettobijdrage per produkt. De OPP van een 

produkt kan berekend worden door de direct aan een produkt 

toewijsbare kosten van de brutobijdrage af te trekken. Door de 

handel wordt het OPP bijvoorbeeld naast omloopsnelheid 

gebruikt bij de schapruimtetoewijzing. In deze tijd waarin er 

veel produkten op de markt zijn en er regelmatig nieuwe 

bijkornen en dat de schapruimte beperkt is, heeft de OPP van 

een produkt invloed op de ruimte die het produkt toebedeeld 

krijgt, in het schap. Het is voor DFH dus van groot belang om 

te weten hoe de OPP van de produkten wordt berekend. 

Ten tweede biedt de berekening van de OPP een rekeninstrument 

om veranderingen, zonder deze eerst in de werkelijkheid te 

testen, door te rekenen. Hierbij dient de aantekening gemaakt 

te worden dat niet alle kosten warden meegenomen in de 

berekening maar het effect van een rnaatregel kan zichtbaar 

gemaakt warden door alle kosten en baten te vergelijken. Het 

voordeel van OPP is dat gekeken wordt naar de directe 

toewijsbare kosten hetgeen een nauwkeurigere manier van het 

berekenen van de brutomarge per produkt tot gevolg heef t dan 

de brutomarge. 

§ 2.2: Opdracht 

De opdracht door het bedrijf geforrnuleerd luidde als volgt: 

Op welke manier moet Dalgety Foods Holland inspelen op de 

ontwikkelingen bij de detailhandel bekeken vanuit de optiek 

van de DPP. 

Na nadere beschouwing is deze opdracht te splitsen in twee 

deelopdrachten. 

1) Onderzoek op welke manier het OPP- concept leeft bij de 
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handelspartners van Nibb-it. 

2) Onderzoek op welke manier de OPP van de produkten van Nibb

it verbeterd kan worden. 

Voor het eerste deel van de opdracht is een goede kennis van 

de mogelijke toepassingen van het OPP-concept nodig zijn 

alvorens over te gaan tot het onderzoek naar de mate waarin 

het OPP-concept leeft bij de handelspartners. 

Het tweede gedeelte van de opdracht behoeft een inzicht in de 

kostenf actoren en de berekeningsmethode van het unif orme OPP

model (UOM) . Het UOM dekt echter enkel het traject vanaf het 

distributiecentrum van de handel tot het moment dat het 

produkt de kassa passeert. Voor het traject vanaf de 

verzendloods van OFH tot aan het distributiecentrum van de 

handel is er een aparte module ontwikkeld door Prodis het 

zogenaamde Logistiek Model Fabrikanten (LMF). 

Uit de twee onderzoeksgedeeltes kan een aantal doelstellingen 

geformuleerd worden: 

* doelstelling 1: de gebruikers van het UOM ender de afnemers 

van OFH vaststellen 

* doelstelling 2: het verzamelen van gegevens om het model te 

vullen om al bekende OPP-cijfers mee te reproduceren 

* doelstelling 3: de gebruikersvriendelijk testen van het UOM 

* doelstelling 4: aan de hand van het Logistiek Model 

Fabrikanten en het Uniforme OPP-Model een aanbeveling geven 

voor verbeteringen op het traject van de verzendloods van OFH 

tot aan het passeren van de kassa 

Het onderzoek beperkt zich tot een afgebakken Nibb-it produkt 

ten behoeve van de Nederlandse markt. Voor dit onderzoek is 

gekozen voor een produkt van Nibb-it, te weten de Pico's, 

aangezien dit produkt voor 41% de omzet van Nibb-it bepaalt 

(Nielsen 1990). 
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§ 2.3: De aanpak 

Het DPP-concept is voor DFH een nieuw fenomeen. Het model is 

reeds enige tijd in het bezit van het bedrijf maar er wordt 

neg niet mee gewerkt. Er was binnen het bedrijf hierdoor 

niemand aanwezig die als informatiebron kan dienen. 

Fase 1: Het zoeken naar literatuur over het DPP-concept. De 

lijst van titels van artikelen over het OPP-concept bevindt 

zich in de literatuurlijst. 

Het DPP-concept heeft vele raakvlakken met reeds bestaande 

disciplines binnen en buiten het bedrijf. Met de 

functionarissen van deze disciplines is een orienterend 

gesprek gevoerd worden. Disciplines die hierbij bedoeld zijn, 

zijn bijvoorbeeld account management, logistiek, transport en 

de handel. 

Fase 2: Het inventariseren van het gebruik van het UDM ender 

de afnemers van Nibb-it. Dit inventariseren is gebeurd aan de 

hand van een enquete die aan de afnemers is opgestuurd. Tevens 

zijn resultaten van eerdere enquetes over het gebruik van het 

UDM belicht. 

Fase 3 bestond uit het doorgronden van de werking van het UDM. 

Om met het model te kunnen werken worden cursussen gegeven 

door Stichting het Merkartikel (SMA) en het Centraal Bureau 

van Levensmiddelen (CBL). Om goed met het model te kunnen 

werken heb ik deze cursus gevolgd. 

Fase 4: DFH heeft samen met andere fabrikanten Prodis opdracht 

gegeven onderzoek te verrichten naar de DPP-prestatie van 

verschillende produkten. Dankzij dit onderzoek heeft DFH reeds 

enige gegevens verkregen om met het model te kunnen werken. 

Nadat de werking van het model bekend was volgde het 

verzamelen van verdere gegevens. Hiervoor is een 

handelspartner benaderd met de vraag of deze bereid was zijn 

medewerking te verlenen. Bij deze partner zouden dan metingen 

zowel in het distributiecentrum als in winkels geschieden. 

Benodigde gegevens zijn bijvoorbeeld de tijd die nodig is voor 

het openen van een doos, omzetgegevens en de tijd benodigd om 

het schap te vullen. 
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Met behulp van deze gegevens dient het model gevoed te worden 

om de Direct Product Costs (DPC) en de OPP van een produkt te 

berekenen. 

Fase 5:Met behulp van het UDM kan ook gesimuleerd worden; door 

een aantal variabelen te varieren en enkele aannames kan 

bijvoorbeeld een verandering in de grootte van de omdoos 

gesimuleerd worden. 

Fase 6: Het overdragen van de vaardigheden om met het UDM te 

werken. Verder zal een advies uitgebracht worden aan hoe het 

OPP-model in de structuur van DFH te implementeren. Besloten 

zal worden met de algemene conclusies over deze opdracht. 

fase 1: literatuur zoeken 

fase 2: enquete gebruik UDM 

fase 3: cursus volgen 

fase 4: gegevens verzamelen 

fase 5: simuleren 

fase 6: conclusies 

Figuur 2.1: onderzoeksfases 
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HOOFDSTUK 3: Direct Product Profitability 

§ 3.1: Inleiding 

Een stagnerende marktgroei en verhevigde concurrentie tussen 

de verkoopf ormules in de levensmiddelensector leiden tot een 

hernieuwde interesse in de berekening van brutomarges. 

De schapgrootte is beperkt, maar in een poging om 

marktaandelen te behouden c.q. te vergroten overspoelen 

f abrikanten de levensmiddelendetailhandel met nieuwe 

produkten. De schapruimte zal aangepast dienen te worden aan 

het aantal produkten dat aangeboden wordt. Welke produkten op 

te nemen in het assortiment wordt dan een kwestie van afwegen 

wat de bijdrage van het produkt zal zijn. 

Door de enorme vooruitgang op computergebied is het mogelijk 

gedetailleerde informatie ten aanzien van de werkelijke kosten 

(DPC) en de werkelijke opbrengst van een produkt te 

verkrijgen. 

In dit hoofdstuk zal besproken worden wat het DPP concept 

daadwerkelijk inhoudt, hoe het werkt en welke toepassingen het 

concept reeds kent. 

§ 3.2: Wat is Direct Product Profitability? 

Direct Profit Profitability (DPP) is een hulpmiddel tot 

verbetering van het inzicht in de kosten en de opbrengsten van 

produkten of produktgroepen. De direct toewijsbare, werkelijke 

kosten worden toegerekend aan het produkt of de produktgroepen 

op een zodanige wijze dat de werkelijke bijdrage van een 

produkt of produktgroep kan worden vastgesteld ( Goorhuis, 

v.d. Oord, 1990, blz.12). De OPP wordt bepaald door van de 

verkoopprijs de inkoopprijs en de direct toewijsbare kosten 

(DPC) af te trekken. De DPC die in het model berekend wordt 

bedraagt maar 60 a 70% van de totale kosten, volgens een 

schatting van Prodis. Kosten die niet meegenomene zijn in de 

DPC zijn : het salaris van de filiaalhouder, parkeerplaatsen. 

Schematisch weergegeven geeft dat het volgende beeld (figuur 

3.1). Deze schematische weergave loopt niet parallel met de 

DPC zoals gehanteerd in het UDM. 
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Figuur 3.1: opbouw van de verkoopprijs in OPP- termen 
Bron: Goorhuis, V. d. Oord; Direct Product Profitability 
( OPP) is meer dan schapallocatie 

Het belang van OPP ligt niet alleen in het berekenen van de 

winstbijdrage per produkt maar ook in het in kaart brengen van 

de kostenfactoren van het proces. De kostenfactoren worden 

niet vastgesteld als boekhoudkundige gemiddelden, maar zijn 

direkt aan het produkt toewijsbaar. 

§ 3.3: Bepaling van de plaats van OPP. 

DPP levert informatie die niet beperkt blijft tot een 

discipline binnen de organisatie. Het benodigde 

besturingssysteem van een detaillist kan in drie 

hoofdonderdelen worden opgesplitst, te weten: 

* inkoop beheersingssysteem 

* logistiek beheersingssysteem 

* marketing beheersingssysteem 

In figuur 3.2 wordt de samenhang tussen deze drie deelsystemen 

getoond. 
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Figuur 3.2: integraal besturingssysteem 
Bron: Goorhuis, v. d. oord; Direct Product Profitability 
(OPP) is meer dan schapallocatie 

Elk systeem zal het mogelijk moeten maken beslissingen en 

activiteiten binnen het besturingssysteem te ondersteunen. De 

problemen in de besturing zitten meestal niet in de interne 

processen van een functioneel gebied, aangezien er per gebied 

een functionaris verantwoordelijk is voor de interne kosten en 

baten, maar ontstaan veelal bij de afstemming tussen de 

verschillende gebieden. Dit kan het gevolg zijn van 

beslissingen die geen invloed hebben op de eigen kosten of 

baten maar wel op de kosten of baten van een ander functioneel 

gebied. 

Als wordt gekeken naar de functie die een inf ormatiesysteem 

kan vervullen dan zijn drie types te onderscheiden, te weten 

(Bemelmans, 1987): 

* transactieverwerkende systemen, systemen die veranderingen 

vastleggen . Een voorbeeld is de zwarte docs in een vliegtuig. 

* geprogrammeerde beslissingssystemen, dit zijn systemen die 

geregistreerde gegevens verwerken volgens volledig 

gestructureerde en geformaliseerde procedures 

* beslissingsondersteunende systemen, dit zijn systemen 

bedoeld om een bepaalde beslissing door te rekenen. Dit hoeft 

echter niet het doel te hebben om dit automatisch in te 

voeren. Het dient veeleer om beslissingen geed te kunnen 

onderbouwen. Het OPP-concept is te zien als een 

beslissingsondersteunend systeem. 

Het logistiek beheersingssysteem heeft als hoofddoelstelling 

het ondersteunen van het keuzeproces dat meet leiden tot de 
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optimale logistiek weg naar een assortimentsdeel. Daarnaast 

zal het inf ormatie moeten genereren voor het inkoop- en 

marketingbeheerssysteem. OPP speelt bij het vervullen van 

beide doelstellingen een belangrijke rol. Voor het logistieke 

beheerssysteem levert OPP een juiste weergave van de 

logistieke kosten, informatie om performance indicators in te 

stellen en te kwantif iceren en de mogelijkheid hogere 

logistieke prestaties door te rekenen. 

Hieronder zal beschreven worden op welke manier het OPP 

concept beslissingen op de verschillende bedrijfsvlakken kan 

ondersteunen. 

Binnen de functie inkoop gaat het met name om de volgende 

zaken: 

* zakelijke onderhandelingen 

Door de OPP per eenheid produkt te bekijken is het mogelijk de 

door de fabrikant aangeboden marge beter te beoordelen. 

* invulling van het assortimentsbeleid 

Met behulp van het OPP per week kan marketing of de 

commerciele afdeling een afweging maken tussen de 

assortimentsdelen en de individuele artikelen. Het assortiment 

kan hierbij bovendien ingedeeld worden in een portfoliomatrix. 

Voor verdere informatie over de portfoliomatrix zie paragraaf 

3. 4. 

* inbrengen van logistieke eisen 

Niet alleen de marge speelt een rol, maar ook de eventuele 

extra kosten of kostenbesparingen in het aanlevertraject. Een 

voorbeeld hiervan is de verpakkingseenheid. 

Op het cornrnerciele vlak is OPP vooral ondersteunend bij: 

* schapallocatie 

OPP biedt de mogelijkheid om schaarse schapruimte optimaal toe 

te wijzen aan hoofdgroepen, groepen of afhankelijke artikelen. 

De positie die een produkt in een schap inneernt is van groot 

belang. Een schap is in vier zones in te delen, te weten: 

reik-,zicht- of oog-, grijp- en bukhoogte (Van der Ster, 

1987). Uit onderzoek is gebleken dat het verplaatsen van een 

produkt van zicht- naar grijphoogte een derving van verkopen 

van 24% tot gevolg had; een verplaatsing van zicht- naar 

bukhoogte een daling van 43% tot gevolg had (Curhan, 1973). 

Dit kan niet met recentere cijfers onderbouwd worden. Deze 

cijfers zijn bij de detailhandel wel bekend. 
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* prijsbeslissingen 

OPP geeft de speelruimte aan bij het bepalen van de 

verkoopprijs binnen de mogelijkheden van de markt. Er wordt 

echter geen rekening gehouden met de prijsgevoeligheid van het 

produkt. 

* displaybeleid 

Met OPP kan bepaald worden welke artikelen in aanmerking komen 

voor het opnemen in een display. 

* inbrengen van de logistieke eisen 

OPP brengt de kosten aan het licht, die ontstaan door eisen 

die in de winkel gesteld worden ten aanzien van 

bestelgroottes, aanvuleenheden en frequenties waarmee de 

winkel en het schap moeten worden bevoorraad. 

Binnen het logistieke functiegebied geeft OPP vooral 

ondersteuning op operationeel niveau: 

* verschaffen van operationele besturingsinformatie 

Ooordat met OPP de kostenopbouw van fysieke stromen 

inzichtelijker wordt, is het mogelijk de aandacht te richten 

op verbetering van de relevante onderdelen. 

* opstellen van het tarievenboekje 

Ten behoeve van het inbrengen van logistieke eisen van inkoop 

en commercie moet het voor beiden duidelijk zijn welke 

kostenimplicaties van te nemen beslissingen zijn. 

Samenvattend en uitbreidend kan het bovenstaande weergegeven 

worden in figuur 3.3. 

: Aanwenoings· 
' mogei11kneden 

Commercieel 

, Logistiek 
' 

Bes 11ss1ng e n:afweg1ngen. 
' Korte termijn 
I (uitvoerend) 

; · Assort1mentsuitbreiomg 
· Asso111mentsmdikking 

~ · Reciame en Promoue 
: · Scnapopt1mallsat1e 
' · Etc. 

· Palle:oa1~oon 
1 • Coliovo1Jme 
i . Col:oinnoud 
i . Fustgeoru1K 
I . Elc. 
i 

Lange termijn 
(tactischlstrategisch) 

I · Assortimentsvergelij~mg 

I 

. Art1keikenmerKen 
• verpakking 

I · volume 
I · Etc. 

i · Kanaalkeuze 
\ · Ar11keikenmerKen 
I • inhoud 
! • emoallage 
I · Etc. 

Figuur 3.3: enkele toepassingsmogelijkheden van OPP 
Bron: folder Het uniforme Nederlandse OPP model 
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DPP leidt niet tot: 

* optimalisering van de distributiestructuur 

* verbetering van logistieke stromen en de gevolgde route 

* verhoging van de efficiency van de verrichte activiteiten 

DPP levert echter wel de inf ormatie om bovenstaande 

vraagstukken verder aan te pakken. OPP mag echter nooit het 

enige criterium zijn om een produkt wel of niet op te nemen. 

"Uitkomsten die worden verkregen op basis van DPP/DPC 

berekeningen kunnen en mogen nooit gebruikt worden als 

losstaande criteria. De complementaire factoren, als markt, 

concurrentie, consument en corporate image moeten er altijd 

bij betrokken worden", ( de heer F.I. Ahlqvist, bestuurslid 

van Koninklijke Ahold (Foodpress, 26 april 1991)). 

§ 3.4: Portfoliomatrix 

Naar analogie van de Boston Consultants Group portfoliomatrix 

is het mogelijk ook een matrix met DPP-gegevens op te zetten. 

Op de x-as wordt dan per produkt de gemiddelde weekomzet 

uitgezet tegen de gemiddelde OPP op de y-as. Er ontstaan dan 

vier kwadranten: winnaars, slapers, verliezers en 

tekortkomers. 

Figuur 3.4 toont de OPP portfoliomatrix. 

• Accd1one1~ !acings 
• Upgraae sc~aopos;:1e 
• Rec:ame 
• Se1ec11eve display s 

[ 
Hoge OPP ) 

per eenl"le1d 

• Promot1e 

• Agress1eve c1s~1ay 

• Scnapvoorraac 

[ 
Laag ) f Hoeg !), 

, 11----------+--------~tomzetvolume , 
omzervo1ume J 

• Afbouw scnaoru1mre 
• Prijsaanoass1ng 
• Sanering 

Figuur 3.4: DPP-portfoliomatrix 

• Analyse van de i<os1en1~andl1ng 
• Prtjs aanpass1ng 
• Albouw sctiappos1t1e 

• Minder rec1ame 

[Lage OPP per) 
l eenhetd J 

Bron: folder Het uniforme Nederlandse OPP-model 
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§ 3.5: Implementatie van DPP. 

Bij implementatie van OPP kunnen vijf stappen onderscheiden 

worden: 

1) bepaling van het gewenste detailniveau; 

2) kostentoewijzing naar de primaire processen; 

3) beschrijving van ieder proces in kostendrijvers en 

tarieven; 

4) vastleggen van de route per assortimentsdeel; 

5) bepalen van de OPP per artikel. 

Stap 1). Bepaling van gewenst detail niveau 

Het laagste detailniveau is met name van belang bij bepaling 

van het gewenste detailniveau. Er zijn vier detailniveaus te 

onderscheiden: 

* afdelingsniveau, bijvoorbeeld kruidenierswaren 

* hoofdgroepniveau, bijvoorbeeld bier/fris 

* groepsniveau, bijvoorbeeld vruchtensappen 

* artikelniveau, bijvoorbeeld Appelsientje 

Elk niveau lager betekent weer een toename in de complexiteit 

van de OPP. Wordt op groepsniveau niet verwacht dat artikelen 

binnen een die groep kostenverschillen vertonen, dan heeft het 

geen zin verder te gaan dan groepsniveau. De onderliggende 

artikelen binnen de groep krijgen dan dezelfde DPC toebedeeld. 

Stap 2). Kostentoewijzing van de primaire processen 

Als eerste moeten de primaire processen worden vastgelegd. 

Nadat de primaire processen zijn ge1dentif iceerd, moeten de 

kosten hieraan worden toegewezen. Niet toewijsbare kosten 

worden apart beschouwd. In de praktijk is vooral de bepaling 

van de ruimtekosten in de winkel moeilijk. Aangezien deze 

kostenpost zwaar weegt, verdient de uitwerking ervan 

bijzondere aandacht. 

Stap 3). Beschrijving van ieder primair proces in 

kostendrijvers en tarieven 

Voor ieder primair proces meet worden vastgesteld waardoor de 

kosten worden veroorzaakt: de kostendrijver. Alleen die 

kostendrijvers die een substantieel deel van de kosten 

verklaren, worden beschouwd. Op basis van de totale kosten en 

verwerkte hoeveelheden van de kostendrijvers wordt het tarief 
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Stap 4). Vastleggen van de route per assortimentsdeel 

Voor elk assortimentsdeel moet de route door de primaire 

processen worden bepaald. Vervolgens wordt het 

assortimentsdeel voor elk doorlopen proces uitgedrukt in 

aantallen van de beschreven kostendrijvers. Dit wordt voor 

alle processen herhaald. De som levert het DPC- totaal op voor 

het betrokken assortimentsdeel. 

Stap 5). Bepalen van OPP per artikel 

Onafhankelijk van het gekozen detailniveau kan nu worden 

overgegaan tot de berekening van de OPP per artikel. Hiertoe 

worden de totale DPC gedeeld door het aantal verkochte 

eenheden van het betreffende assortimentsdeel: de DPC per 

verkochte eenheid. Van de bruto-inkoopprijs worden de 

verleende kortingen afgetrokken, zodat de netto-inkoopprijs 

overblijft. De OPP per artikel ontstaat nu door de 

verkoopprijs te verminderen met de netto inkoopprijs en de DPC 

per verkochte eenheid. 

DPP = verkoopprijs - inkoopprijs - DPC 

De OPP van een produkt kan op verschillende manieren worden 

weergegeven. Zie bijlage 2. 

§ 3.6: Het OPP model. 

In 1985 werd het eerste uniforme OPP- model ontwikkeld door 

het Amerikaanse Food Marketing Institute. Prodis, het 

projectbureau voor distributie-economie, ontwikkelde een 

uniform Nederlands OPP-model, afgekort UDM, in opdracht van 

het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Stichting 

het Merkartikel (SMA). In 1988 werd het UDM ge1ntroduceerd . 

Bijlage 3 toont de 114 gebruikers van het UDM. Het basismodel 

is geschikt voor berekening van de DPC/DPP resultaten van alle 

voorverpakte artikelen met een standaardgewicht. Het 

distributietraject dat het basismodel beslaat loopt van de 

binnenkomst bij het distributiecentrum van de detailhandel tot 

de boodschappentas van de consument. 

De structuur van het UDM bestaat uit vijf blokken. Zie figuur 

3. 5. 

17 
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Transport) 
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Figuur 3.5: structuur van het uniforme OPP-model 
Bron: technisch handboek behorende bij het uniforme 
Nederlandse OPP-model 

Bijlage 4 geeft een gecomprimeerd voorbeeld van een ingevuld 

schema. Als het model ender Lotus 1-2-3 gedraaid wordt heeft 

het de structuur zeals aangegeven in de figuur 3.5.In blok 1 

staan de kostencomponenten van het distributiecentrum. 

Voorbeelden van deze kostencomponenten zijn: voorraadkosten, 

goederenont-vangst, orderpicken en transport van 

distributiecntrum naar winkel. Blok 2 geeft de 

kostencomponenten van de winkel weer. Hierbij moet gedacht 

worden aan goederenontvangst, opslag in winkelmagazijn, 

schapvullen en kassawerkzaamheden. Blok 3 is gereserveerd 

voor de artikelgegevens, zoals de afmetingen van het produkt, 

inhoud orndoos, verwerkingskarakteristiek van het produkt, 

prijs van het produkt en afzet per week. In blok 4 en 5 worden 

de DPC respectievelijk de DPP van een produkt berekend. 

In aanvulling op het basismodel heeft Prodis nog een aantal 

modellen ontwikkeld: Logistiek model Fabrikanten (LMF); het 

groothandel model; het detailhandel model. De laatste 2 

modellen zijn toepassingen voor de zelfstandige groothandel en 

de winkel. 

Het Logistiek model voor Fabrikanten (LMF) is ontstaan als 

toevoeging op het basismodel en gaat in op het traject van de 

distributiecentrum van de fabrikant naar het 

distributiecentrum van de handel. Door integrale benadering 

van de twee modellen, het basismodel en het LMF, kan tot een 
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integrale kostenbesparing gekomen worden. Het LMF start bij de 

ontvangst van het produkt bij het magazijn 'gereed produkt' 

loopt tot het distributiecentrum van de handel. Het produkt 

wordt gedef inieerd als de verschijningsvorm zeals die door de 

fabrikant aan de handel wordt aangeboden op een lastdrager 

bijv. pallet). Het doel van het LMF is om inzicht te 

verkrijgen in de kostenopbouw van het eigen 

distributiesysteem. De logistiek in de fabriek wordt hier 

volledig buiten beschouwing gelaten. Het LMF is een DPC model 

aangezien moeilijk aan te geven is wat de prijs is bij het 

verlaten van de fabriek. 

Het LMF is specif iek toepasbaar bij bestudering van: 

* het unif orme distributiesysteem van de f abrikant 

* het wel of niet uitbesteden door de fabrikant aan derden van 

distributie en/of opslag 

* backhauling, het afhalen door de handelspartner van de 

goederen aan de achterdeur van de fabriek 

* rechtstreekse zendingen 

* extra handling bij afwijkend palletgebruik 

* de aansluiting van het distributiesysteem van de fabrikant 

op dat van de handel 

* het belang van de logistieke kosten van de fabrikant in DPC 

van het gehele traject 

Het kale LMF-model wordt getoond in bijlage 5. Het UDM en LMF 

geven gecombineerd het volgende beeld (figuur 3.6). 

i Logistiek Model Fabrikanten (LMF) 1.1 11 Basismodel 1.1 

Figuur 3.6: combinatie van het LMF en UDM 
Bron: folder Het uniforme Nederlandse OPP model 

Sinds de user-conference van 1992 zijn weer enkele nieuwe 

scheuten aan de DPP-stam ontsproten, te weten: 

* het opstapmodel, een verkorte versie van het UDM bedoeld om 

beginnende gebruikers bekend te maken met het DPP-

principe 

19 



* fastview, een rneer overzichtelijk gerangschikte versie van 

het UDM 

Een uitgebreid verslag van de user-conference bevindt zich in 

bijlage 6. 

§ 3.7: Samenvatting 

Direct Product Profitability (OPP) is een hulprniddel tot 

verbetering van het inzicht in de kosten en opbrengsten van 

produkten en produktgroepen. Er wordt bij dit model slechts 

gekeken naar de direct aan het produkt toe te wijzen kosten: 

op het traject van het distributiecentrurn van de handel tot de 

boodschappentas van de consurnent. 

DPP= verkoopprijs - inkoopprijs - direct product costs 

De absolute waarde van het DPP of DPC heeft weinig te 

betekenen. De betekenis van de waardes kornt pas als deze 

waarden worden vergeleken met andere soortgelijke waarden of 

produkt- of produktgroepgerniddeldes. De DPC dekt slechts 60 a 

70 % van de totale kosten. 

Vaak genoemde toepassingen van het OPP-concept zijn de 

assortimentsbepaling of de schapruirnte toewijzing. 
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HOOFDSTUK 4: State of the art of Direct Product Profitability 

§ 4.1: Inleiding 

Het Uniforme OPP-Model (UDM) werd in december 1988 

ge1ntroduceerd in Nederland. In de periode tot nu hebben 114 

organisaties het UDM in hun bezit, maar het interessant om te 

weten in hoeverre het ook daadwerkelijk gebruikt wordt. 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de mate waarin het UDM 

wordt gebruikt. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal 

enquetes uitgevoerd door: 

* Prodis, de ontwikkelaar van het UDM, 

* mevrouw J.C. Oste-Ruizendaal, Erasmus Universiteit 

Rotterdam 

* een door mijzelf afgenomen enquete 

Allen de zelf uitgevoerde enquete zal volledig worden 

uitgewerkt. 

§ 4.2: Enquetes door Prodis 

Prodis heeft het Uniforme OPP-Model in 1988 ontwikkeld en 

gepresenteerd aan de Nederlandse organisaties. Het beheer van 

het model is in handen van de Stichting Het Uniforme OPP-model 

(UOS). Bij de ontwikkeling van het Nederlandse model is het 

Amerikaanse equivalent als basis genomen. Oat het Nederlandse 

model succesvol is blijkt uit het feit dat nu reeds 114 

organisaties in het bezit zijn van het model. Zie bijlage 3. 

In juni 1989 verstuurde Prodis de eerste 150 vragenformulieren 

naar organisaties binnen de voedings- en 

genotsmiddelenindustrie. Doel van deze enquete was de in 

hoeverre het OPP-model gebruikt wordt, te achterhalen. De 

respons op deze enquete bedroeg 74 antwoordformulieren {1989, 

A.J.C. Kuijpers). Vierendertig respondenten bleken in het 

bezit te zijn van het Uniforme OPP-Model. Hiervan had reeds 

een kwart ervaring met eerste projecten, de helft had een 

begin gemaakt of was bezig met de voorbereiding van een 

project, de overige 25% had nog geen plannen of overwoog de 

voorbereiding van een project. 

Het toepassingsgebied ligt volgens de gebruikers vooral op het 

vlak van de omverpakking, formaat van de verpakking, 
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beleveringswijze, schaptoewijzing en assortimentsaanpassing. 

Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de belangen 

van de fabrikant en zijn handelspartner. De fabrikant is 

vooral ge1nteresseerd in de omverpakking, formaat van de 

verpakkingen en in iets mindere mate schaptoewijzing. De 

handelspartner is vooral ge1nteresseerd in de beleveringswijze 

van de distributiecentra, assortimentsaanpassing en 

schaptoewijzing. 

In maart 1991 heeft Prodis weer een schriftelijke enquete 

gehouden onder de Nederlandse gebruikers van het OPP-model, 

hetgeen er op dat moment ongeveer 90 waren. Ongeveer 50% van 

de bezitters verleende zijn medewerking aan deze enquete ( 

1991, Users conference OPP). Hiervan had 60% reeds ervaring 

met een project of was daarmee in een gevorderd stadium. Als 

belangrijkste toepassingsgebieden kwamen naar voren: 

* inhoud van de omverpakking 

* schaptoewijzing 

* f ormaat van de omverpakking 

* assortimentssamenstelling 

* beleveringswijze 

De gegevensverzameling werd door 75% van de respondenten als 

een probleem ervaren en ongeveer de helft van de respondenten 

bepleitte de totstandkoming van een kostendatabase. Van 

uitwisseling van gegevens tussen fabrikanten en detailhandel 

bleek nog weinig sprake. Ongeveer de helft van de respondenten 

hanteerde de uitkomsten van het DPP-onderzoek uitsluitend voor 

intern gebruik. 

44% van de respondenten gaf aan de OPP resultaten te gebruiken 

in samenwerking met een schaptoewijzingsprogramma, veelal 

Spaceman. Een op de zeven respondenten heeft in zijn 

organisatie een full-time functionaris die zich bezig houdt 

met het UDM. Een op de drie gebruikers zet een part-time 

medewerker in op het OPP-model. 

De conclusie die uit deze enquete getrokken werd is dat het 

aantal DPP-toepassingen bij gebruikers was gestegen en dat men 

de DPP-methodiek meer en meer gaat zien als een aparte 

discipline. 
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§ 4.3: Erasmus enquete 

In het kader van haar dissertatie heeft recentelijk mevrouw 

J.C. Oste-Ruizendaal onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de 

relatie tussen de levensmiddelenhandel en de -industrie en de 

invloed van het OPP-model op deze relatie. In mei 1993 hoopt 

mevrouw J.C. Oste-Ruizendaal te promoveren. Onder 140 

organisaties heeft zij in juli en augustus 1991 hiervoor een 

enquete gehouden. De respons bedroeg 44%. De belangrijkste 

uitkomsten van deze enquete zijn als volgt. Ongeveer de helft 

van de respondenten werkt met het OPP-model. Het accent van 

het werken met het UOM ligt op het verzamelen van informatie. 

Opvallend is dat ongeveer 30% van de respondenten het werken 

met het model een lage prioriteit geeft. Het belang van het 

gaan werken met het OPP-model is afgenomen. Samenwerking op 

het gebied van het OPP-model tussen handel en fabrikanten 

gebeurt op zeer beperkte schaal. 

Het gebruik van DPP leidt volgens dit onderzoek tot openheid, 

kennistoename en voegt een rationele dimensie toe aan de 

relatie zowel aan handelszijde als aan industriezijde. Volgens 

de handel leidt het gebruik van OPP tot een objectievere 

samenwerking tussen handel en fabrikant; fabrikanten 

onderschrijven noch ontkennen. 

§ 4.4: Eigen enquete 

§ 4.4.l: Opzet enquete Dalgety Foods Holland B.V. 

Oalgety Foods Holland b.v. is zeer ge1nteresseerd in de mate 

waarin het OPP-model leeft ender haar arnemers. Om hier achter 

te komen heb ik een enquete opgezet. Ooel van deze enquete is 

te achterhalen of afnemers in het bezit zijn van het uniforme 

OPP-model en welke toepassingsgebieden het model bij de 

bezitters kent. 

Allereerst zijn er drie proefenquetes verstuurd, aan Scott

Page, Primarkt en P. Karsten, met de vraag of zij aanvullingen 

nodig achtten. Na een kleine aanpassing van de vragenlijst 

zijn alle bedrijven telefonisch benaderd, allereerst om de 

contactpersoon met betrekking tot het onderwerp te achterhalen 

en om de contactpersonen aan te kondigen dat een enquete 

onderweg was. Deze enquete werd begeleid door een brief van de 

23 



Managing Director van Dalgety Foods Holland B.V., de heer A.C. 

Wijt, en een brief van de onderzoeker. De namen van de 

organisaties die een enquete ontvangen hebben staan in bijlage 

7. De uiteindelijke vragenlijst is weergegeven in bijlage 8. 

De handelspartners van Dalgety Foods Holland b.v. zijn na het 

ontvangen van de vragenlijst telefonisch benaderd voor het 
verzamelen van de antwoorden. Het telefonisch ophalen van de 

antwoorden heeft een drieledig doel: allereerst kunnen de 

antwoorden gerelateerd worden aan de organisatie; ten tweede 

levert dit zo min mogelijk tijdverlies op voor de personen die 

meewerken aan de enquete; en ten derde was er de hoop op deze 

manier een zo hoog mogelijke respons te krijgen. Door het 

kleine aantal (33 enquetes) was dit goed mogelijk. 

§ 4.4.2: Verantwoording van de enquete resultaten 

In totaal zijn er 33 enquetes verstuurd aan de 

handelspartners. De lijst van handelspartners die en enquete 

hebben ontvangen staan vermeld in bijlage 7. Uitsluitend vaste 

klanten hebben een enquete ontvangen. De contactpersonen die 

de enquete ontvingen waren of via Prodis bekend of door de 

betreffende inkopers. Een der klanten heeft geen enquete 
gekregen aangezien de verstandhouding met deze firma niet 

goed is. Volgens de gebruikerslijst van Prodis is deze klant 

niet in het bezit van een Uniform OPP-Model. Van de 

aangeschreven handelspartners hebben er 30 hun medewerking aan 

de enquete verleend hetgeen betekent dat 3 handelspartners 

van deelname hebben afgezien. De respons op deze enquete 

bedroeg dus 91%. 

Vraag 1: Is uw bedrijf in bet bezit van bet uniforme DPP

model? 

Op de vraag of de aangeschreven bedrijven in het bezit Z1Jn 

van het Uniforme OPP-model zijn antwoordden 14 bedrijven 

bevestigend, 16 ontkennend en 3 bedrijven onthielden zich van 

een uitspraak. De drie bedrijven die zich onthielden zijn 

volgens de gebruikerslijst van Prodis niet in het bezit van 

het UDM. 
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we! in bezil 
14 

Figuur 4.1: bezitters van UDM 
Bron: eigen onderzoek 

we! in gebruik 
4 

Wordt het aantal bedrijven dat in het bezit is van het UDM 

gerelateerd aan de omzet die de bedrijven veroorzaken dan is 

ongeveer 80% in bezit van het UDM. De globale omzet per 

handelspartner staat vermeld in bijlage 7. Weergegeven in een 

figuur levert dat het beeld van figuur 4.2 op. 

niet in gcbruik 
50% 

we! in gebruik 
50% 

Figuur 4.2: gebruik van het UDM, gerelateerd aan de omzet 
van de handelspartners 
Bron: eigen onderzoek 

Vraag 2: Wat is de reden dat uw bedrijf geen DPP-model heeft? 

* onbekend met de methode 

* geen nut voor onze organisatie 

* loont de moeite niet om het model te vullen 

* anders te weten 

organisaties 

Conclusie: 

3 

2 

1 

8 

Onder niet-bezitters van het UDM zijn weinig bedrijven die 
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niet op de hoogte zijn van het fenomeen DPP. Enkele bedrijven 

hebben zelf iets DPP-achtig ontwikkeld (P. Karsten, 

Grosmarkt). Een der ondervraagde handelspartner gaf als 

antwoord dat de schappentoewijzingsproblematiek volledig 

uitbesteed is aan de Smiths Food Group ( Komart). Zeals blijkt 

uit het reeds eerder genoemde cijfer dat ongeveer 80% van de 

omzetmakers in het bezit is van het UDM zijn het vooral de 

'kleine jongens' die niet in het bezit zijn van het UDM. Een 

der •grote jongens' is echter niet in het bezit van het UDM en 

dat is Koopconsult c.v .. Na enig speurwerk over de firma 

Koopconsult c.v. was dat enigszins te verwachten (zie bijlage 

9). Er bestond weinig animo ender deze handelspartners het UDM 

aan te schaffen. 

Vraag 3: overweegt uw bedrijf de aanschaf van het Uniforme 

D.P.P.-Model? 

* ja 4 

* nee 12 
Diegenen die van plan zijn het UDM aan te schaffen doen dit 

binnen anderhalf tot twee jaar. 

Hierna volgt de uitwerking van de vragen die betrekking hebben 

op de bedrijven die wel in het bezit zijn van het UDM. 

Vraag 4.a: In welk stadium van het gebruik van het Uniforme 

DPP-model bevindt uw bedrijf zich? 

* dataverzameling om het model te vullen 1 

* maken van analyses met een ingevuld model 1 

* uitvoering in de praktijk o.b.v. gemaakte analyses 2 

*anders te weten .... 10 

Conclusie: 

Frappant is dat er maar weinig bedrijven bezig zijn met de 

uitvoering in de praktijk. Bij de antwoordmogelijkheid 

"anders, te weten 11 werd vaak ingevuld dat het model in de 

kast ligt. Dit antwoord heeft gevolgen voor de verdere 

invulling van de vragen. De verdere vragen zijn uitsluitend 

gesteld aan de bedrijven die daadwerkelijk met het model bezig 

zijn, hetgeen dus slechts vier bedrijven zijn. Het slechte 

gebruik van het UDM kan verklaard worden uit het feit dat de 

aanschafdrempel laag is (fl.3250,- voor leden van SMA of CBL 

en fl.5250,- voor niet leden). 
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Vraag 4.b: voor welk detailniveau wordt bet DPP bepaald? 

* afdelingsniveau 1 

* hoofdgroepniveau 1 

* groepsniveau 

* artikelniveau 

3 

3 

Vraag 4.c: voor welk deel wordt de DPP berekend? 

* bet distributiecentrum 4 

* bet winkeltraject 3 

Vraag 4.d: welke toepassing(en) heeft bet DPP-model in uw 

organisatie? 

* aanpassing van de (om)verpakking 

* scbaptoewijzing 

* assortimentsbepaling 

* beleveringswijze 

1 

3 

3 

3 

* anders, te weten 2 

Bij de vragen 4.b, 4.c en 4.d waren meerdere antwoorden 

mogelijk. 

Vraag 5: wordt het DPP-model in combinatie met Spaceman, of 

een ander schaptoewijzingsprogramma, gebruikt? 

* ja 2 

* nee O 

* nog niet 2 

Albert Heijn en Sperwer gebruiken het DPP-cijfer in combinatie 

met Spaceman, maar de koppeling tussen beide programma's is 

nog niet perfect. 

Vraag 6.a: Werkt uw bedrijf samen met fabrikanten op bet 

gebied van DPP? 

* ja 

* nee 

3 

1 

Albert Heijn nam zelf het initiatief tot samenwerking met 

fabrikanten. De overige twee werden benaderd door fabrikanten. 

Albert Heijn noemde als concreet gevolg van deze samenwerking 

omdoosaanpassing en schapindeling. 

Vraag 6.b: staat uw bedrijf open voor samenwerking met 

fabrikanten m.b.t. DPP? 

* ja 
* t.z.t. 

3 

1 
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Vraag 7.a: is er een aparte medewerker die zich bezig houdt 

met het DPP-concept? 

* ja 4 

* nee O 

Vraag 7.b: zo ja, onder welke afdeling ressorteert deze 

medewerker/ afdeling? 

In alle vier de gevallen werd gemeld dat het een staf afdeling 

betrof. 

Vraag 8 betrof een open vraag hoe men het gebruik van het DPP

model in de toekomst ziet. Oeze vraag diende zowel door de 

bezitters als door de niet-bezitters van het OPP-model 

beantwoord te worden. Hieronder volgt een bloemlezing van hun 

antwoorden. 

Veel bedrijven klagen over de hoeveelheid gegevens die nodig 

Z1Jn om het model te vullen, en zijn dan ook negatief over het 

gebruik van het OPP-model. Andere bedrijven zien in het UOM 

een nuttig instrument, maar denken versimpeling van het model 

het gebruik positief zou be1nvloeden. 

§ 4.5: Gebruik onder enkele andere fabrikanten. 

Naast de meningen vanuit de handel zijn ook meningen over het 

gebruik van het OPP-model verzameld van fabrikanten. Het 

betrof: Procter & Gamble, C.P.C. Nederland, Philip Morris en 

Scott-Page. Deze bedrijven zijn gekozen omdat hiermee 

persoonlijke contacten bestonden. 

Procter & Gamble (P & G) is een bedrijf dat aktief bezig is 

met het OPP-concept. Volgens hun zegsman dhr. F. Klink leidt 

echter het sec toepassen van OPP en Spaceman tot een 

suboptimalisatie. Er moet meer gestreefd worden naar een 

integratie van de verschillende logistieke fases die een 

produkt ondergaat. P & G predikt dan ook het Total System 

Efficiency-concept {TSE, Het wassende rendement, Food 

Personality, februari 1992). Het principe van het Total System 

Efficiency is dat alle facetten van produktontwikkeling tot 

marktpresentatie met behulp van het OPP-model worden bekeken. 

De afdeling die zich met Total System Efficiency bezighoudt is 

een stafafdeling. Dit voorkomt dat sales managers misbruik 
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maken van de gegevens die TSE heeft ontvangen. 

Philip Morris is eveneens in het bezit van het UDM. Dit 

bedrijf heeft evenals DFH een onderzoek door Prodis laten 

uitvoeren. Hierbij zijn metingen verricht bij Groenwoudt en 

Sperwer. Zodoende is enige kennis van het OPP-model in huis. 

Uit dit onderzoek bleek dat rookwaren een hoge OPP hebben. De 

uitkomsten van het onderzoek worden door de account managers 

meegenomen bij gesprekken met klanten, en als de OPP per 

produkt ter sprake komt dan worden de gegevens gepresenteerd, 

maar verder doet Philip Morris niets met de uitkomsten van dit 

onderzoek. Philip Morris maakt gebruik van een 

schaptoewijzingsprogramma, te weten Orbiter. Orbiter wordt 

gevoed met omloopcijfers van de verschillende produkten. 

Orbiter is een verkorte versie van Spaceman. 

C.P.C. Nederland B.V. beschikt eveneens over het UDM. Echter 

op dit moment ligt het model in de kast en wordt er niet mee 

gewerkt. C.P.C. ziet in de toekomst wel een grote rol 

weggelegd voor het UOM vooral voor produkten met een lage 

marge. 

Scott-Page is eveneens in het bezit van het UOM. Onze 

contactpersoon, J. van Weezenbeek, had als afstudeeropdracht 

de implementatie van het OPP-model zowel intern als extern te 

verzorgen. Na zijn afstuderen is hij in dienst getreden bij 

Scott-Page als account-marketing manager en de contactpersoon 

met betrekking tot OPP binnen het bedrijf geworden. Zijn 

dagelijkse bezigheden laten echter niet toe dat hij veel tijd 

besteedt aan het OPP-concept. 

§ 4.6: Algemene conclusies 

De door mij zelf gehouden enquete onder de handelspartner van 

Nibb-it bevestigde de resultaten van vorige enquetes; het 

gebruik van het UDM valt tegen. Slechts vier van de veertien 

bezitters van het UOM gebruiken het programma daadwerkelijk. 

Reden voor het niet gebruiken ervan wordt genoemd dat het te 

veel tijd vergt om goed met het model om te gaan. 

De OPP die berekend wordt door de gebruikers van het UOM 

betreft de OPP per artikel. Zeals gemeld in § 3.5 vergt het 

berekenen van DPP per artikel meer inspanning dan berekening 

29 



op het afdelings-, hoofdgroep-, of groepsniveau. Aan gezien de 

DPC per produkt verschilt, doordat bijvoorbeeld de 

doosinhouden van de produkten verschillend zijn, is het niet 

mogelijk de DPP op deze drie bovengenoemde hoger gelegen 

niveaus te berekenen. 

Het UDM wordt vooral gebruikt bij assortimentsbegroting, 

beleveringswijze, en schaptoewijzing. Twee van de vier 

gebruikers koppelen de UDM-gegevens aan het 

schaptoewijzingsprogramma 'Spaceman'. 

Alle vier de bedrijven die het UDM gebruiken hebben een aparte 

medewerker die zich bezighoudt met OPP. 

Het UDM wordt over het algemeen als nuttig instrument 

beschouwd. De hoeveelheid gegevens, benodigd om het model te 

vullen, is voor vele bezitters echter reden om het model nog 

even in de kast te laten liggen. 

Naast de handelspartner zijn ook vier medefabrikanten 

ondervraagd naar het gebruik van het UDM. Slechts een hiervan 

past het model ook toe, en trekt de grondgedachte van DPP door 

naar andere disciplines van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld 

naar produktie. 
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HOOFDSTUK 5: Het Uniforme DPP-l\fodel in de praktijk 

§ 5.1: Inleidinq 

Tot nu toe is de theoretische achtergrond en de enquete over 

het gebruik van het model an sich beschreven.In dit hoofdstuk 

zal verder worden ingegaan op het Zoetwaren en hartige snacks

onderzoek uitgevoerd door Prodis. De uitkomsten van dit 

onderzoek zullen geanalyseerd worden en dienen als basis voor 

het maken van analyses. 

§ s.2: Het multiclient DPC/DPP onderzoek 

In 1990 vroegen 21 fabrikanten van zoetwaren en hartige snacks 

aan Prodis (voor verdere informatie over Prodis zie bijlage 

10) om een DPC/DPP studie uit te voeren bij de Nederlandse 

Levensmiddelenhandel. De studie is uitgevoerd op 4 

deelgebieden: 

* chocolade 

* suikerwerk 

* hartig 

* biscuits e.d. 

Zie eveneens figuur 1.2 voor de indeling die het Studiecentrum 

voor Snacks en Zoetwaren hanteert. Aan alle 21 fabrikanten 

zijn de algemene bevindingen gepresenteerd en elke fabrikant 

afzonderlijk ontving de specif ieke gegevens over zijn eigen 

produkten. Er is onderzoek gedaan bij distributiecentra en 

winkels van Albert Heijn, Sperwer en De Boer winkelbedrijven. 

Dit zijn bedrijven die zich al lang met DPP bezighouden. In 

vergelijking met andere hoofdgroepen in de zoetwarenbranche is 

de gemiddelde DPP van de groep 'hartig', lager. In de figuur 

5.1 wordt getoond hoe de gemiddelde DPP's per groep zich 

verhouden. 
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in fl., gem vcrkoopprijs 
3.--~~~~~~~~~~~~~~ 

2,5 

2 .......... ~ ............. 
~~~ 

1,5 

1 

0,5 

Ou-~~-'-'--~~-'-'-~~---'-'-~~-1.J 

chocolade suikerwerk biskwie hartig 

DPP 0,49 0,44 0,36 0,29 
DPC 0,15 0,12 0,16 0,17 
BTW 0,15 0,11 0,16 0,1 
inkoopwaarde 1,73 1, 19 1,35 1,12 

~DPP 

DDPC 

fZLlBTW 

D inkoopwaarde 

Figuur 5.1: verhouding van de DPP's van de verschillende 
zoetwarenbranches 
Bron: multiclientonderzoek, Prodis 

Veel van deze verschillen kunnen verklaard worden uit het 

ruimtebeslag van de produkten in zowel d.c. en de winkel. Deze 

factor is van grote invloed zoals verder in dit hoofdtsuk zal 

blijken. 

Wordt binnen de groep 'hartig' de DPP beschouwd dan ontstaat 

het volgende beeld (figuur 5.2). 

in fl., gem verkoopprijs 
2,5 I 2,24 

21 
1,5~~~ 

1 
0,5 

1,48 
.. · 1;66 

o~~~~~~~~~~-'-~~~~~-W 

~ *" ~ .... ~ rr,c, 
u ,<::-

DPP 0,56 0,23 0,15 0,16 0,33 
DPC 0,13 0,13 0, 12 0,19 0,17 
BTW 0,13 0,07 0,08 0,09 0,1 
inkoopprijs 1,42 0,74 0,96 1,04 1,06 

I ~DPP 
DDPC 

fl1BTW 

0 inkoopprijs 

Figuur 5.2: vergelijking tussen de DPP's binnen de groep 
Hartig 
Bron: multiclientonderzoek, Prodis 

Uit figuur 5.2 blijkt dat de DPP van snacks binnen de groep 
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'Hartig' na de noten en pinda's de hoogste is. 

Voor Nibb-it zijn alleen de hartige snacks van belang. Het 

gemiddelde van de groep snacks levert het beeld dat 

weergegeven staat in figuur 5.3. 

D.P.P. 0,33 
20% B.T.W. 0,1 

inkoopprijs 1,06 
64% in guldens 

Figuur 5.3: opbouw verkoopprijs in BTW, DPP, DPC en 
inkoopprijs 
Bron: Zoetwaren en hartige snacks-onderzoek, Prodis 

De gerniddelde verkoopprijs bij bovenstaande figuur bedroeg fl. 

1,66. Uitsplitsing van de DPC in transport, de en winkel 

levert het beeld van figuur 5.4 op. 

winkel 
0,12 

l 
/I 

/· 

in guldens 

Figuur 5.4: verdeling van DPC naar kostenplaatsen 
Bron: rnulticlient-onderzoek, Prodis 

In bovenstaande f iguur is te zien dat het rnerendeel der kosten 

veroorzaakt worden op de winkelvloer. Een andere uitsplitsing 

van de DPC, naar arbeid en huisvesting, levert het volgende 

beeld op (figuur 5.5). 
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arbeid 
0,11 

huisvesting 
0,06 

in guldens 

Figuur 5.5: uitsplitsing van DPC naar arbeid en 
huisvesting 
Bron: Zoetwaren en hartige snacks-onderzoek, Prodis 

Bij figuur 5.5 dient nog de aantekening gemaakt te worden dat 

het transport uit figuur 5.4 toegerekend is aan de categorie 

arbeid in figuur 5.5. 

Algemeen kan gesteld worden dat de meeste kosten gemaakt 

worden in de winkel, en dat de factor arbeid zwaarder weegt 

dan de factor huisvesting. 

Hierboven is het gemiddelde van een groep produkten 

weergegeven. Wordt nu gekeken naar een produkt dan ontstaat 

bij uitsplitsing van de DPC het volgende beeld. De DPC van een 

produkt, in dit geval Pico's Cocktail, is opgebouwd uit fl. 

0.03 voor het distributiecentrum, fl.0.02 voor transport en 

fl. 0.09 voor de winkel. Uitsplitsing naar de activiteiten in 

het distributiecentrum, in totaal dus fl. 0.03, levert het 

beeld van figuur 5.6 op. 
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D.P.C. m fl. 
0,014r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0,012 

0,01 

0,008 

0,006 

0,004 

0,005 
0,0055 

Figuur 5.6: uitsplitsing van de DPC in het 
distributiecentrum 

0,0123 

Bron: Zoetwaren en hartige snacks onderzoek, Prodis 

-0,0003 

In bovenstaande graf iek is te zien dat huisvesting en 

materieel de grootste kostenpost is. Hieronder wordt verstaan 

de huur en belastingen die betaald moeten worden en de kosten 

verbonden aan de inrichting van het magazijn, zeals heftrucks, 

stellingen en rolcontainers. 

Opvallend in deze f iguur zijn de negatieve voorraadkosten; het 

leverancierskrediet wordt hier te gelde gemaakt. 

De DPC van de winkel wordt weergegeven in figuur 5.7. 
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Figuur 5.7: de uitsplitsing van de DPC van de winkel 
Bron: multiclient-onderzoek, Prodis 

Twee factoren zorgen hierbij voor 2/3 van de DPC van de 

winkel: de kassawerkzaamheden en de huisvestingskosten. De 

component 'kassawerkzaarnheden' is een cijfer dat identiek is 

voor alle produkten en kan beter buiten beschouwing worden 

gelaten. De enige manier waarop deze factor verlaagd zou 

kunnen worden is door de produktiviteit te verhogen, waarbij 

te denken valt aan scannen. De huisvestingskosten worden 

bijvoorbeeld gevorrnd door de huur van de winkel, het 

schoonrnaken, verzekering en verlichting. Deze twee factoren 

vallen moeilijk te beYnvloeden. 

Ook hier worden weer negatieve voorraadkosten aangetroffen. De 

def initie van de voorraadkosten is als volgt: de netto 

rentekosten toegerekend aan het artikel op grond van 

kapitaalbeslag gedurende de verblijfsduur in de winkel. 

§ 5.3: Analyses met behulp van het Uniforme OPP-model 

§ 5.3.1: Aannames 

De bedoeling van dit onderzoek was om simulaties aan de hand 

zelf gemeten gegevens uit te voeren. Hiervoor was de Primarkt 
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bereid gevonden om aan mee te werken. Bij het beschouwen van 

def inities om bepaalde gegevens te kunnen meten bleek dat deze 

in depraktijk niet volgens de definitie gemeten konden warden. 

Bijvoorbeeld de definitie van het orderpicken gaat uit van het 

verzamelen van goederen op een homogene rolcontainer. In de 

praktijk gebeurt het orderpicken bent, hetgeen wil zeggen dat 

er niet alleen dozen Nibb-it op de rolcontainer liggen. Voorts 

beschikken winkels niet over gedetailleerde inf ormatie over de 

verkoop van de produkten. Hierbij neg gevoegd een 

onderschatting van de tijd benodigd om gegevens te verzamelen, 

maakte een noodgreep noodzakelijk. Voor het maken van analyses 

is teen gebruik gemaakt van de blokken 1 en 2 zeals deze door 

Prodis tijdens het multiclient-onderzoek gebruikt zijn. De 

blokken 1 en 2 staan in bijlage 11. In de vorige paragraaf is 

een voorbeeld gegeven en zijn de D.P.C. 's van de Pico's 

getoond. In deze paragraaf zullen aan de hand van deze 

gegevens analyses uitgevoerd warden. Allereerst zal gekeken 

warden naar voor de hand liggende verbeteringen. 

Het afzetcijfer van 60 verkoopeenheden per week is ontleend 

aan A.C. Nielsen b.v., en stelt de gemiddelde weekafzet per 

winkel voor in de food filiaalbedrijven van groep 1 en 2, 

zeals bijvoorbeeld Albert Heijn en de Primarkt. 

De inkoopprijs per cello is de prijs volgens de prijscourant 

verminderd met de gebruikelijke margegarantie en een korting 

van 6%(cijfer is fictief). 

Dalgety Foods Holland b.v. volgt vrijwillig de regels van de 

Stichting Collomoduul, een stichting die zich sterk maakt voor 

normalisatie van de omverpakkingen in de food en non-food 

branche. Bij verandering van de omverpakkingen moet dus 

rekening gehouden worden met de normen gesteld door deze 

Stichting. Informatie over de Stichting Collomoduul en over de 

aanbevolen normen bevindt zich in bijlage 12. 

§ S.3.2: Simulaties 

Bij deze simulaties wordt een verandering per keer bekeken. 

In principe is het aantal simulaties dat uitgevoerd kan worden 

schier oneindig, maar n het kader van dit onderzoek heb ik mij 

tot enkele moeten beperken. De simulaaties die ik heb 

uitgevoerd zijn: 
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simulatie 1: het veranderen van de vraag naar Pico's 

simulatie 2 : het prijzen van de produkten in de fabriek 

simulatie 3: het veranderen van de doosinhoud 

simulatie 4 : het overschakelen van traditionele 

kassawerkzaamheden naar scanning 

Simulatie 1: het veranderen van de vraag naar Pico's. 

Uitgegaan zal worden van de Pico's cocktail, met een 

gemiddelde weekvraag van 60 verkoopeenheden in de food 

filiaalbedrijven van de groep 1 en 2. De blokken 1 en 2 

veranderen niet, alleen in blok 3 wordt de vraag naar het 

produkt veranderd. 

De invloed van verandering in de weekvraag van 60, 40 naar 

respectievelijk 20 verkoopeenheden op de DPC werd beoordeeld. 

D.P.C. in fl 
0,25 ,....-----------------------, 

0,2 
0,199 

0,152 

afzct 60 \'.C. afzct 40 v.c. afzet 20 v .c. 

Owinkcl 

E2J transport 

~d.c. 

Figuur 5.8: verandering van de DPC bij vraagverandering 
Bron: eigen onderzoek 

De DPC bij het distributiecentrum verandert onder invloed van 

wijziging in de vraag zeer licht (bijlage 13). De transport 

DPC verandert niet. De DPC van de winkel daarentegen verandert 

zeer sterk; verantwoordelijk hiervoor zijn de 

huisvestigingskosten van de verkoopruimte. Het verschil wordt 

met name verklaard uit het feit dat de kosten per kubieke 

meter in de winkel hoger zijn dan in het distributiecentrum. 

Het bovenstaande voorbeeld had betrekking op een verandering 
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waarop een f abrikant binnen het model geen invloed kan 

uitoefenen. Hieronder zal een voorbeeld beschreven warden 

waarop de fabrikant wel invloed kan uitoefenen. 

Sirnulatie 2: het prijzen van de produkten in de fabriek. 

Aannarnes: blokken 1 en 2 volgens het rnulticlientonderzoek, 

vraag van Pica's bedraagt 60 eenheden en bij de 

verwerkingskarakteristiek in de winkel wordt voor het 

beprijzen van de goederen 'nee' ingevuld. 

De detaillist kan dan het produkt vanuit de doos rechtstreeks 

in het schap plaatsen. Zeals te verwachten heeft dit geen 

invloed op de kosten in het distributiecentrurn en van het 

transport. 

Dit alvast zelf prijzen gebeurt bij DFH slechts af entoe, en 

dan alleen voor verzenddisplays. Hiervoor warden aan de klant 

geen kosten berekend. De kosten zijn binnen DFH niet bekend. 

fl. per v.e. 

0, 16 

0,14 0, 132 0, 136 

0, 12 

0,1 Owinkel 

0,08 
W transport 

§d.c. 

0,06 

0,04 

0,02 

0 
niet prijzen we] prijzen 

Figuur 5.9: DPC per verkoopeenheid bij wel en niet 
prijzen in de winkel 
Bron: eigen onderzoek 

Zoals uit bovenstaande figuur blijkt bedraagt het verschil 0,4 

cent per verkoopeenheid, hetgeen de detaillist ten goede kornt; 

dit betekent een extra bijdrage van 60 * 0,4= 24 cent per week 

per produkt. 
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Simulatie 3: het veranderen van de doosinhoud 

Aannames: het aanpassen van de doosinhoud volgens de normen 

van de Stichting Collomoduul. Voorts worden de ongewijzigde 

blokken 1 en 2 gebruikt. 

0,16 

0,14 

0,12 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

D.P.C. inn. 

0,136 0,139 

O·~~~~~~~~~~~~~~ 

doosinhoud 26 v.c. doosinhoud 13 v.c. 

Owinkel 

fZ1 transport 

§u.c. 

Figuur 5.10: verandering van de doosinhoud, DPC per v.e. 
Bron: eigen onderzoek 

De de DPC gaat iets omhoog bij de kleinere doos als gevolg van 

het feit dat er rneer handling nodig is. De DPC van het 

transport verandert niet. De DPC van de winkel gaat iets 

ornlaag ten gevolge van de verrninderde huisvestingskosten. Per 

saldo gebeurt er met de DPC niets. Wordt verder achter de 

kornma gekeken dan is de kleine doos een fractie nadeliger. 

De prijzen van dozen zijn niet bekend, rnaar kunnen in deze van 

doorslaggevend belang zijn. 

Sirnulatie 4: het overschakelen van traditionel8 

kassawerkzaarnheden naar scanning 

Een verandering waarop de fabrikant geen invloed kan 

uitoefenen maar die binnen de detailhandel in de nabije 

toekomst wel te verwachten is, is het scannen van de produkten 

aan de kassa i.p.v. het aanslaan op een kassa. Het scannen 

gaat veel sneller dan het traditionele aanslaan. 

Aannarnes: blok 1 ongewijzigd, in blok 2 is de kostencomponent 

'kassawerkzaamheden' gewijzigd van 450 in 650 aanslagen per 

uur. Figuur 5.11 laat het verschil zien in de DPC dat het 

aantal aanslagen tot gevolg heeft. 

40 



D.P.C. in fl. 
o.o35 - -- -- - ---0.0322- -- - --

Figuur 5.9: invloed van aantal aanslagen op de DPC 
Bron: eigen onderzoek 

Bovenstaande verandering wordt in een aantal detailhandels al 

toegepast. Nogmaals teken ik hier aan dat de component 
1 kassawerkzaamheden 1 een cijfer is dat voor alle produkten 

identiek is. Prodis heeft zelf geen verder onderzoek gedaan 

naar deze component. 

Een der opties die tot de beschikking van de fabrikant staan 

is het aanpassen van de brutomarge. Dit gebeurt op dit moment 

al door het geven van margegaranties. Een andere mogelijkheid 

is het verlengen van het leverancierskrediet. In figuur 5.6 en 

5.7 is reeds getoond dater negatieve voorraadkosten ontstaan 

door het leverancierskrediet dat reeds verleend wordt. 

§ 5.4: Algemene conclusies bij het werken met het Uniforme 

DPP-model 

In dit hoofdstuk heb ik met behulp van het UDM 4 veranderingen 

gesimuleerd. Hierbij betrof het twee simualties waarop DFH 

direkt invloed op kan uitoefenen. De andere twee simulaties 

liggen buiten de invloedssfeer van DFH. Algemeen kan gesteld 

worden dat er weinig factoren zijn in het UDM waarop DFH 

direkt zijn invloed op kan uitoefenen. Het veranderen van de 

doosinhoud is het levert qua DPP geen noemenswaardige 

verschillen op. Er dient nu gekeken te worden naar de 

kostprijs van de dozen om een beslissing te nemen over het 
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veranderen van de doosinhoud. Het verder kijken dan enkel het 

traject van de tot boodschappentas van de klant is de TSE

gedachte van Procter & Gamble. Het prijzen van de produkten in 

de fabriek is een rnaatregel die nader beschouwd kan worden. 

Dit bespaart in de winkel een handeling. Het overstappen van 

de traditionele kassa naar een scannende kassa is een 

rnaatregel waarop DFH geen invloed op kan uitoefenen. En dat 

geldt voor het rnerendeel van de kostencornponenten in het de en 

de winkel( de blokken 1 en 2 van het UDM). 
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HOOFDSTUK 6: Conclusies en aanbevelingen 

§ 6.1: Conclusies 

De conclusies zullen aan de hand van de in hoofdstuk twee 

besproken doelstellingen beschreven worden. 

Doelstelling 1: Stel de gebruikers van het UDM onder de afne

mers van Nibb-it vast. 

Uit de, door mij bij Nibb-it gehouden, enquete valt het ge

bruik van het het UDM onder de afnemers van Nibb-it tegen. 

Slechts vier van de veertien ondervraagden gebuiken het model, 

de overige tien hebben het model werkloos in de kast liggen. 

Bij twee van de vier gebruikers van het model worden de resul

taten gekoppeld aan een schaptoewijzingsprogramma. Onder de 

tien niet-gebruikers van het UDM was vaak de klacht te horen 

dat het verzamelen van gegevens te veel tijd in beslag nam. 

Voorts vergde het teveel tijd om de DPP te berekenen voor alle 

artikelen. 

Naast de handelspartners zijn ook nog vier collega-fabrikanten 

gevraagd naar hun mening over UDM. Slechts een van hen werkte 

met het model; de drie anderen bezitten het model wel, maar 

maken er geen gebruik van. 

Ga ik echter af op de bezoekersaantallen (ruim 200 mensen) van 

de User-Conference 1992 dan blijkt dat het model nog volop in 

de belangstelling staat. Tijdens de User-Conference werden nog 

enkele nieuwe DPP-modellen gepresenteerd die het gebruik van 

het UDM moeten bevorderen. De vraag aan de hier bovengenoemde 

collega-fabrikanten, die de User-Conference bezochten, over 

het gebruik van het UDM werd door hetzelfde drietal nog steeds 

ontkennend beantwoord. 

Doelstelling 2: Het verzamelen van gegevens om het model te 

vullen en om reeds bekende DPP-cijfers te kunnen reproduceren. 

De Primarkt was benaderd voor zijn medewerking aan dit onder

zoek. Hiervoor mocht ik rondlopen in het de en in twee win

kels. De winkels beschikten niet over genoeg gedetailleerde 

informatie. De week-vraag per produkt was bijvoorbeeld niet 

nauwkeurig genoeg. Met de definities in het handboek van het 

UDM valt niet geed te werken. Zo bleek het niet mogelijk te 

zijn de orderpicksnelheid in een de vast te stellen. In de 
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definitie wordt uitgegaan van het picken van alleen maar dozen 

van een artikel; in de praktijk gebeurt orderpicken op een 

bonte rolcontainer. De snelheid van het picken van dozen van 

een artikel valt hieruit niet af te leiden. Hierbij komt nog 

een onderschatting van mijn kant van de benodigde tijd voor 

het verzamelen van gegevens. 

Het probleem van het verzamelen van gegevens doet zich niet 

alleen voor bij DFH; zeals bleek uit mijn eigen enquete kampen 

meerdere afnemers van Nibb-it met dat probleem. Prodis biedt 

de mogelijkheid aan om een kostendatabase tegen betaling te 

leveren. 

Doelstelling 3: De gebruikersvriendelijkheid testen van bet 

UDM. 

Hierbij maak ik een onderscheid tussen het in het algemeen 

werken met het UDM en het specifieke gebruik ervan, bijvoor

beeld het simuleren. 

Algemeen: 

Met behulp van gegevens uit het multiclient-onderzoek heb ik 

gewerkt met het UDM. Ik bezat weinig ervaring met het spreads

heetprogramma Lotus 1-2-3. Deze kennis is echter bij de eerste 

keer dat met het programma gewerkt wordt niet noodzakelijk. 

Met behulp van het handboek valt zeer goed te werken. De UDM

cursus die ik gevolgd heb is niet echt noodzakelijk. Kortom, 

het is een eenvoudig model, dat zonder veel inspanningen 

begrepen en gebruikt kan worden. 

Specif iek: 

Met behulp van het UDM is het gemakkelijk veranderingen in het 

de, transport, winkel, of produktgegevens door te rekenen. Het 

combineren van blokken gaat zeer makkelijk. Het veranderen van 

getallen gaat zeer snel en levert interessante gegevens voor 

verder onderzoek. Het prijzen van de produkten in de fabriek 

vormt hiervoor een goed voorbeeld. Het vergroten of verkleinen 

van de doosinhoud is een ander voorbeeld. 

Er is naar mijn mening echter weinig plaats voor DFH om de OPP 

van produkten te beinvloeden. 

Doelstelling 4: Bet geven van aanbevelingen aan de hand van 

LMF 

DFH is niet in het bezit van het LMF. Om toch iets over het 

LMF te kunnen zeggen, heb ik een drietal collega-fabrikanten 
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opgebeld om te informeren wat zij met het LMF doen. Oeze 

bedrijven waren Mars, Heineken, en Hak. Mars meldde dat zij 

bet niet gebruikten. Heineken gebruikte het model evenmin, 

aangezien het model hun niet de nodige nauwkeurigheid kon 

bieden. Als zij een logistieke beslissing moesten nemen dan 

gebruikte zij andere modellen die nauwkeuriger waren. Hak 

gebruikte het model wel, maar enkel om intern bepaalde kosten 

zichtbaar te maken. 

Proctre & Gamble maakte duidelijk dat gebruik van het OPP

concept zich niet alleen tot het traject de tot aan boodschap

pentas van de klant dient te beperken, anders leidt dit tot 

suboptimalisatie. Een goed voorbeeld om dit in de praktijk te 

achterhalen is het veranderen van doos. Stel dat de 'Pico's 

cocktail' in dozen van dertien worden gedaan, wat zijn dan de 

gevolgen voor inkoopprijs doos, handelingen in fabriek en OPP? 

§ 6.2: Aanbevelingen 

Er zijn veel bezitters van het UOM, maar er ZlJn weinig 

gebruikers. Oit is volgens vele niet-gebruikers te wijten aan 

het feit dat het verzamelen van gegevens moeizaam gaat. 

Slechts vier afnemers van Nibb-it gebruiken het UOM. Tien 

bezitters van het model gebruiken het model niet en 

betwijfelen of zij het gaan gebruiken. Als reden voor het 

slechte gebruik van het model geven zij dat het zeer moeilijk 

is om gegevens te verzamelen. Vier van de zestien niet 

bezitters overwegen het model te gaan kopen binnen twee jaar, 

de overige twaalf overwegen de aanschaf niet. Prodis biedt 

databasesets aan waarin zij veel gebruik maakt van gegevens 

die voor vele produkten identiek zijn. Prodis doet dit omdat 

zij een afweging heeft gemaakt tussen de kosten van het 

verzamelen van gegevens en de mate van detail van de gegevens. 

Rekening houdend met bovenstaande conclusies dan is het niet 

raadzaam om een full-time medewerker op OPP te zetten, 

aangezien er nog teveel onzekerheden Z1Jn over de 

levensvatbaarheid van het UOM. Echter er dient wel een 

medewerker te zijn die artikelen met betRekking tot OPP 

verzameld en verspreid naar de mensen die zich bezighouden met 

het UOM. De ontwikkelingen op het gebied van OPP dienen op de 

voet gevolgd te worden. 
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Het Opstapmodel dient als opstap naar het UOM. Ondanks dat er 

gegevens aanwezig zijn om met het UOM te kunnen werken acht ik 

het noodzakelijk dat de accountmanagers de vaardigheid hebben 

om met bet Opstapmodel te kunnen werken. Oit kan een aanzet te 

zijn om niet alleen produkt-gericht maar ook servicegericht te 

denken. Het verzamelen van gegevens dient te gebeuren door de 

afdeling Sales Services. 

Toen ik de cursus volgde was er een medewerker van de Hogere 

Economische studies Amsterdam {HES) aanwezig. Tijdens de user

conference was deze medewerker weer aanwezig. In het kader van 

een stage is het mogelijk om een student van de HES gegevens 

te laten verzamelen. Oit dient dan in nauwe samenwerking met 

de detailhandel te gebeuren. 

Het simuleren van veranderingen bracht resultaten naar boven 

die het verder onderzoeken zeker waard zijn. Het veranderen 

van de doosinhoud liet weinig verschil zien in OPC, de prijzen 

van dozen zijn bij mij niet bekend en konden dus ook niet in 

een beschouwing worden meegenomen. Oit is een voorbeeld waar 

de integrale aanpak van OPP bekeken kan worden. Het prijzen 

van de produkten in de fabriek is een dienst die OFH de 

detailhandel kan aanbieden. OFH kan deze maatregel met behulp 

van OPP onderbouwen, maar dient echter eerst na te gaan of de 

kosten wel gedekt zijn. 

Het UOM krijgt erg veel aandacht, al is het in mijn ogen een 

theoretisch concept dat nog veel ondersteuning dient te 

krijgen van bijvoorbeeld Prodis of de detailhandel. Gebeurt 

dit niet dan blijft het bij een goed theoretisch concept dat 

in de praktijk enkel voorbehouden is aan de landelijk 

opererende detailhandel. 
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Bijlage 1: Produktie van Nibb-it 

S 1: Produktieschema opstellen 

Wekelijks komen de afdeling sales services en logistiek bij elkaar om het 

produktieschema voor Nibb-it op te stellen. Er wordt gestreefd naar een 

voorraad van 1,4 * de weekomzet per produkt. De voorraadhoogte van de 

distributeur wordt vergeleken met de gewenste voorraadhoogte. Is de 

werkelijke voorraadhoogte lager dan de gewenste voorraadhoogte dan wordt 

een produktieorder opgesteld. Voor alle produkten wordt dit bekeken. Alle 

orders worden dan toegekend aan de verschillende machines. 

De produktie van de perserij is een afgeleide van produktieplan. Er dient 

voldoende halffabrikaat te zijn om te kunnen bakken. Nu produceert de 

perserij niet enkel voor de bakkerij, maar ook voor de export. De 

verhouding export/ eigen markt is 60/40%. 

S 2: De perserij 

Het hoofdbestanddeel van de snacks is zetmeel en aardappelwalsmeel. Het 

eerste wordt gekocht en het tweede is een eigen produkt uit de PFI

afdeling. De smaak- en kleurstoffen warden eveneens zout en andere 

grondstoffen ingekocht. Produktie in de perserij vindt volcontinu plaats in 

drie ploegen. Capaciteiten van de twee persen is 325 kg/uur. 

De recepten van de verschillende smaken liggen bij de perserij om 

geraadpleegd te warden. Het raadplegen van het receptenboek gebeurt in de 

praktijk echter niet aangezien de produktiemedewerkers reeds jaren 

hetzelfde werk doen en de recepten in de loop der jaren niet veranderd 

zijn. Na het afwegen van verschillende ingredienten wordt dit gemengd met 

water en gekneed. Hierna gaat het richting de pers. Door middel van 

verschillende matrijzen wordt het deeg in de voor het produkt specifieke 

vorm geperst. Het wisselen van een matrijs duurt ongeveer een kwartier. Het 

schoonrnaken van een machine duurt echter l~ uur. Het helemaal schoonrnaken 

van een machine is niet altijd noodzakelijk. Het wisselen van een matrijs 

gebeurt pas als het uiterlijk van het produkt niet meer mooi is. Na de 

perserij gaat het produkt naar de drogerij. Dit is nodig om het water aan 

het produkt te onttrekken. Dit gebeurt in de droogmachine. Na de 

droogmachine wordt het produkt in zakken gedaan. In oude zakken als het 

produkt voor de eigen bakkerij bestemd is en in nieuwe als het produkt 

bestemd is voor de export. Hier wordt het produkt voorzien van een label 

waarop staat welke ploeg het produkt geproduceerd heeft en welke batch het 

betreft. Hierna gaat het produkt richting de droogzolder waar het produkt 

twee dagen wordt neergelegd om te homogeniseren. Na het drogen wordt het 

produkt gekeurd. De drie mogelijke uitkomsten van de keuring zijn: 
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goedgekeurd, geblokkeerd en afgekeurd. De aanduiding geblokkeerd wil zeggen 

dat na een aantal dagen nog eens gekeurd wordt en dan krijgt het produkt 

alsnog het predikaat goedgekeurd of afgekeurd. Verschillende redenen kunnen 

ter grondslag liggen aan het afkeuren: 

* het vochtgehalte in het produkt is te hoog 

* de kwaliteit van de grondstoffen 

* breuk in het produkt 

* kleur van het produkt na het bakken is te bruin hetgeen duidt op een te 

hoog gehalte suikers in het produkt 

* bet zoutgehalte is niet goed; dit is om twee redenen van belang: smaak en 

het draagt zorg voor de expansie van het produkt tijdens het bakken. Het 

gevolg van een niet controleerbare expansie is dat de zakken niet goed 

uitgevuld worden. 

S 3: De bakkerij 

Voordat enkele produkten gebakken kunnen worden moeten deze neg een 

handeling ondergaan. In het geval van Cocktail moeten eerst nog de smaken 

gemengd worden, dit produkt bestaat namelijk uit vijf verschillende smaken. 

Hierna wordt het produkt in een bunker voor het bakproces geplaatst. Het 

produkt loopt door een bak gevuld met palmolie waar in het gebakken wordt. 

Op een lopende band wordt het gebakken produkt naar een bunker 

getransporteerd waarin het wacht op het inpakken. De capaciteiten van de 

baklijnen loopt erg uiteen. Er zijn vier langzame lijnen met een capaciteit 

van elk 200 kg/uur en twee snelle lijnen met een capaciteit van 350 en 400 

kg/uur. Een van de langzame lijnen is gereserveerd voor het produkt Sakon 

Krisp, aangezien dit produkt smaak afgeeft aan de olie. 

§ 4: De inpakkerij 

De inpakkerij bestaat uit zes lijnen gekoppeld aan de baklijnen. De 

capaciteiten van de lijnen lopen uiteen; dit ligt bijvoorbeeld aan de 

inhoud van de zakjes. Globaal kan gezegd worden dat de langzame lijnen een 

capaciteit hebben van 120 kg/uur en de snelle 300 kg/uur. Nadat het produkt 

is verpakt moet het in dozen. De dozen worden door produktiemedewerkers 

gevouwen en gevuld, waarna de docs dichtgeplakt wordt en richting de 

verzendloods gaat. In de verzendloods worden de produkten gesorteerd en op 

pallets gezet. Een volle pallet wordt voorzien van folie zodat de volle 

pallet niet elkaar kan vallen. De pallet wacht hierna in de verzendloods op 

vervoer naar het distributiecentrum. 

S 5: Het distributiecentrum 

Het distributiecentrum van Nibb-it en Golden Wonder is gevestigd te Etten-
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Leur. Tussen Breda (Nibb-it) en Etten-Leur pendelt een vrachtwagen om 

gereed produkt naar het distributiecentrum te vervoeren. De verzendloods in 

Breda is niet greet genoeg om de produktie van een dag op te slaan. 

Het gereed produkt van Nibb-it en Golden Wonder wordt opgeslagen volgens 

het FIFO-systeem. Opslag gebeurt in straten, die zowel van voren als van 

achter inrijdbaar zijn. Via de achterkant worden de goederen de straat 

ingereden. De oudere goederen worden dan naar voren geschoven zodat het 

FIFO-systeem automatisch gehanteerd wordt. De goederen met de oudste THT

datum staan dan vooraan. De pallets kunnen door een nieuwe maatregel niet 

meer tweehoog gestapeld worden. De stapelhoogte op de pallet is nu 8 dozen 

hoog in het geval van cocktail en rings, vroeger bedroeg de stapelhoogte 7 

dozen. 

De THT-datum wordt door middel van een rolling check elke week 

gecontroleerd. Hierbij wordt de THT-datum en de voorraadhoogte 

gecontroleerd. 

S 6: Orderafhandeling door het distributiecentrum 

Het distributiecentrum ontvangt zijn orders via het hoofdkantoor te Veghel, 

die krijgt de orders doorgeseind van een intermediair in Rotterdam. In 

eerste instantie wordt gekeken of er genoeg voorraad is om de orders uit te 

leveren, is dat het geval dan wordt deze voorraad gereserveerd. Is er niet 

voldoende voorraad aanwezig dan wordt contact opgenomen met de 

respectievelijke fabriek, in geval van Nibb-it met Breda, chips met 

Deventer. Wordt op dat moment het ontbrekende produkt gefabriceerd dan gaat 

de planning door als ware het produkt wel aanwezig. Komt het produkt niet 

dan wordt het uit de orders gehaald en wordt hier verder geen rekening 

meegehouden. 

Na het controleren van de voorraden worden de rijroutes samengesteld met 

behulp van een computerprogramma. Na het genereren van de rijroutes wordt 

gekeken of hier nog eventueel een kleine wijziging in aangebracht moet 

worden. In de praktijk is dit sporadisch het geval. De volgende stap is het 

uitdraaien van vrachtbrieven en rijroutes. 

De belevering is voor alle klanten hetzelfde: de klanten worden aan het 

distributiecentrum aangeleverd. Een afnemer die bijvoorbeeld in Breda 

gevestigd is wordt ook beleverd door de vervoerder uit Etten-Leur. 
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BIJLAGE 3 
USERLIST STICHTING UNIFORM DPP-SYSTEEM 

februari 1992-11 

Handel: 
1 Ahold BAM 12 Linders, Jan BAM 
2 Aldipress BAM 13 Makro BAM 
3 Betapress BAM 14 Nettorama BAM 
4 Boer Winkelbedrijven, De BAM 15 Prologfr (Markant) BAM 
5 Dekamarkt BAM 16 Schuitema BAM 
6 Groenwoudt-Profi1;1arkt BAM 17 Sperwer Nationaal BAM 
7 Groma BAM 18 S.R.V. BAM 
8 Hermans Groep BAM 19 Trade Service Nederland BAM 
9 Jong, Gebr. De BAM 20 Unigro BAM 

10 Karsten, P. BAM 21 Vendex Food Group BAM 
11 Lekkerland Express BAM 22 Ver. Distributie Bedrijven BAM 

lndustrie: 
23 Allied Breweries BAM 66 Kortrnan-Intradal BAM 
24 Andrelon BAM 67 Lever BAM 
25 Bahlsen BAM 68 Lever (Zf. De Fenix) BAM 
26 Bayer BAM 69 Liko Frisdranken BAM 
27 Beek, A.A. ter (Bolletje) BAM 70 Mars BAM LMF 
28 Beiersdorf BAM 71 Melitta BAM 
29 Bergh Foods, Van den (B&J) BAM LMF 72 Melkunie BAM 
30 Bergh Foods, Van den (Calve) BAM LMF 73 Melkunie CPE BAM 
31 Biscuits Delacre BAM 74 Melkunie Mona Groep BAM LMF 
32 Bois BAM 75 Menken van Grieken BAM 
33 Bonduelle BAM 76 Molnlycke BAM 
34 Celtona BAM 77 Mora Snacks BAM 
35 Chiquita BAM 78 Nedac Sorbo BAM 
36 Coberco BAM 79 Nelle, Van BAM 
37 Coca-Cola Nederland BAM 80 Nestle ~AM 

38 CPC Benelux (Knorr) BAM 81 Nestle (Rowntree Mackintosh) BAM 
39 Croky Chips BAM 82 Nutricia BAM 
40 Dalgety Foods BAM 83 Orea!, L' BAM 
41 Dijk Foodproducts, Van BAM 84 Peijnenburg BAM 

42 DMV-Campina BAM 85 Philip Morris BAM 
43 Dommelsche Bierbrouwerij BAM LMF 86 Procter & Gamble BAM 
44 Douwe Egberts Belgie BAM 87 Quaker Oats BAM LMF 
45 Douwe Egberts Nederland BAM 88 Reckitt & Colman Nederland BAM 
46 Dutch Cocoa & Chocolate BAM 89 Red Band-Venco BAM 
47 Effem BAM 90 Riedel BAM 

48 Eurofoods BAM 91 Ruyter, De BAM 
49 Frico Kaas BAM 92 Sanders, Koninklijke BAM 
50 Friesland Frico Domo BAM LMF 93 Scott Page BAM 
51 General Biscuits BAM 94 Sillevoldt, Van BAM 
52 Grolsche Bierbrouwerij BAM 95 SmithKline Beecham BAM 

53Hak BAM LMF 96 Smiths Food Group BAM 

54 Heineken BAM LMF 97 Stegeman BAM 

55 Heinz BAM 98 Suikerunie BAM 

56 Henkel BAM LMF 99 Tonnema, Kingfabrieken BAM 

57 Hero BAM 100 Turmac Tobacco Company BAM 

58 Honig Merkartikelen BAM 101 Uniekaas BAM 

59 Iglo-Ola BAM 102 Unilever Vlees Groep BAM 
60 Jacobs Suchard-Cote d'Or BAM 103 Vandemoortele BAM 

61 Johma BAM 104 Verkade BAM 

62 Johnson Wax BAM LMF 105 Vrumona BAM 

63 Jonker Fris BAM LMF 106 Wella BAM 

64 Kimberly-Clark BAM LMF 107 Zwaardemaker BAM 

65 Klene-Goedhart BAM 

Overigen: 
108 Centraal Bureau Levensmiddelenhandel BAM LMF 112 Min. van Landbouw & Visserij BAM 

109 EIM BAM 113 PRODIS BAM LMF 

110 Landbouw Universiteit Wageningen BAM 114 Stichting Het Merkartikel (SMA) BAM LMF 

111 Min. van Economische Zaken BAM 

© PRODIS 1992 BAM= DPP-BASISMODEL; LMF = LOGISTIEK MODEL FABRIKANTEN 
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BLOK1 
KOST".C::NCCHN:.ZNTI:N 
DISTRIBUTIE-<:ENTR!.1M ( l} 

Kostprijsl~nen: nive.au A 
niveau B 

Goederenontvangst: 
Rechtstreekse inslag 
OVerige aanvoer 
Colli-hand.ling 
Pallet.aa.npassing 
Ingangscontrole 

Uitpakken overdozen: 
overs lag van zendingen: 
In opslag brengen: 

Aanvullen verkvo:>rra.ad: 
Palletgevij ze 
idem, gecanpliceerd 
Collogevijze 
idem, gecanpliceerd 

Orde..""Verzlllnelen: 
idem 
idem 
idem 

Ordercontrole: 

categorie 1. 
categorie 8 
categorie C 
Cll.tegorie D 

Huisvesting opslagrui.mte 
id. a.lg. ven.ierkingsruimte 
id. leeggoedverv.ruimte 

Inrichting/1114terieel: 

BASISGEGEV.c.t~ 

g~. eenh. 

fl/uur 
fl/uur 

pal/uur 
pal/uur 
col/uur 
pal/uur 
sec/znd 

. ovd/uu.r 
pal/uur 
pa.l/uur 

pa.l/uur 
pa.l/uur 
col/uur 
col/uur 

col/uur 
col/uur 
col/uur 
col/uur 

col/uur 

.HOOELGEGEVENS 
geg. eenh. 

0.0000 fl/sec 
0.0000 fl/sec 

ERR fl/pal 
ERR fl/pal 
ERR fl/ool 
ERR fl/pal 
ERR fl/ool 

ERR fl/ovd 
ERR fl/pal 
ERR fl/pal 

ERR fl/pal 
ERR fl/pal 
ERR fl/ool 
ERR fl/ool 

ERR fl/col 
ERR fl/ool 
ERR fl/col 
ERR fl/col 

ERR fl/ool 

fl/m.3/jr v.d. gem. voorraad 
fl/m.3 v.h.doorgestr.volume 
fl/col v.h.doorgestr.volume 
fl/m.3 v.h.doorgestr.volume 

Voorraadtaxatie distributiecentrwn: 
Het gE!lll. aa.ntal ligdagen van de DC-voorraad \.l'Ordt geschat op 

dagen verbruik plus van de tot. vinkelvoorra.ad. 
Minimum vo:::irraad is ligdagen, max: dagen 

Rentevoet: per jr ****•*** per dg 

Achninistratieve afdoening 
.DC-beleveringen 
Geai.omvang DC-belevering 
Rechtstr. zendingen (RZ) 
Gemi.ddelde omvang RZ 

inkomend goederenverkeer: 
fl/fact ERRfl/ool 

Inhoud rolcontainer: 
Inhoud pallet: 
Verzendgereed ma.ken (re): 

idem (pal) 
Laden uitgaand vervoer (re): 

idem (pal) 

Expeditie CC -> winkel: 
Aantal vinkelbeleveringen 
Ge:n.kosten/rit(incl.pers) 
Gemiddelde belading · ••• 
Gem.exp.kosten (incl.pers) 

Ververking retourembAlla9e: 
idem flesgewijs 

Afvoeren gesort. emballa9e: 
Laden e.mballa~e: 

col/fact 
fl/fact 
col/fact 

mJ/rc· na 
mJ/pal na 
rc/uur 
pal/uur 
rc/uur 
pal/uur 

lev/wk 
fl/rit 

ERR fl/col 

verdichting 
verdichting 

ERR fl/clm3 
ERRfl/clm3 
ERR fl/dm3 
ERR fl/clm3 

mJ nuttig per rit 

krat/uur 
fles/uur 
pal/uur 
t>al/uur 

ERR fl/drn3 

ERR fl/lent 
ERR fl/fles 
ERR fl/pal 
ERR fl/pal 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 
13 
l4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

BLOK 2 
KOSTENCQ-IPONl;:iITEN 
WINKEL C 2 J 

Kostprijslonen: nive.~u A 
niveau B 
niveau C 

Bestellen: pee orderentry 
schriftelijke va.stl~ging 
aa.nvullende inventa.risatie 

Goederenontvangst: 
vaste tijd CC-zendingen 
idem rechtstc. zendingen 
omvangsgebor:den deel 
con tr. DSO-/schap-zendinge1 
gem.omvang DC-zending 

Winkelmagazijn: 
sorteren bonl:.e last.en 
in opslag brnngen 
huisvesting, doorvoerruim.u 
id. opslagruimt.e 

.· 
Int.transp. n.uar winkelgang: 
Collo openen: 
Beprijzen verkoop-eenheden: 

va.ste tijd 
va.riabcle tijd 

Schapvullen: vaste tijd 
verkoop-eenheden 
tray-presentatie 
storten in bak/mand 
hangpresentatie 
bijz.schappresentatie 

Opruimen verp. m.aterialen: 
Schapverzorging: tijdsduu.r 

frequentie l~g 
frequentie hoog 

Kassa-werkzaamheden: 

Leeggoedvervei:.king: 
inname-systeem A 
inname-systeem B 
inname-systeem C 
kisten/flessorter.ing 
verzendgereed tMken (re) 
verzendgereed ma.ken (pal) 
inhoud expeditie-eenheid 
huisvesting lvr /materieel 
retour-index 

Huisvestin<J: 
verkoopruimt:e 

BASisc;c:G::VENS 

9~· t:enh. 

fl/uur 
f!/uur 
fl/uur 

eec/rgl 
sec/rgl 
eec/rgl 

sec/znd 
eec/znd 
sec/col 
sec/znd 
col/znd 

.H00£LGEGEVENS 
gc:g. eenh. 

0. 0000 fl/sec 
0. 0000 fl/ sec 
0. 0000 fl/ sec 

0. 0000 fl/rgl 
0. 0000 fl/rgl 
0. 0000 fl/rgl 

ERR fl/col 
0.0000 fl/znd 
0.0000 fl/col 
0.0000 fl/znd 

sec/col 0.0000 fl/ool 
sec/col 0. 0000 fl/ool 
fl/m.3 v.h. doorgestr. volume 
fl/m.3/jr opslagruimte 

sec/m.3 
sec/col 

sec/ab 
sec/v.e. 

sec/ab 
se-:./v.e. 
sec/tray 
sec/col 
sec/v.e. 
sec/col 
sec/col 
sec per keer 
1:1alen per Yk 
malen per 'Ilk 

v.c./uur 

0. 0000 fl/m.3 
0.0000 fl/col 

0.0000 fl/sb 
0.0000 fl/v.e. 

0.0000 fl/sb 
0.0000 fl/v.e. 
O. 0000 fl/tray 
O. 0000 fl/col 
0. 0000 fl/v. e. 
O. 0000 fl/col 
O. 0000 fl/col 

0.0000 fl/vk 
0. 0000 fl/W'k 

ERR fl/v.e. 

fles/uur ERR fl/flea 
fles/uur ERR fl/flea 
krnt/uur ERR fl/krat 
k.rat/uur ERR fl/krat 
rc/uur ERR £1/krat 
pal./uur ERR fl/krat 
kro.t/rc of • • • krat/pal 
fl/ool v.h. doorgestr. volwne 
leeg/vol 

fl/m.3/jr 0. 0000 fl/Jll3 /vk 

Veronderstellingen bij <Jeschatte schapruimte-benutting: 
• • • c::u is minimum vrije ruimte onder schapplenk. 
De mini.maal benodigde ruimte voldoet voor de •veiligheids
voorra.ad • plus de gem. levering. }.ls veiligheidsvoorraad geldt 
• • • van de ..,eekaf:.et. Kini.ma4l • •. colli op het schap. 

Tota.al aantal winkels: per keten of forrnule 
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BLOK 1 
kOStENCQ4PONENTEN 
LMF (0·3) 
(1) 

0. ALCEHENE CECEVENS 
rostprljsloon + heftruck A: 
rostprljsloon B: 

Jnhoud pal let 
Jnhoud rolcontalner 

BA~ISCECEVENS BASIS MCX>ELCECEVENS MCX>El 
EICEN EXTERN EENH. EICEN EXTERN EENH, 
MAG. MAC. MAC. MAG. 

fl/uur 0.0000 0.0000 fl/stc 
fl/uur 0.0000 0.0000 fl/stc 

Ill/pal 
Ill/re 

Adllnfstratleve afdoenlng ultgaand goederenverkeer: 
factUJrkosten OCZ fl/fact 
factUJrkosten RZ fl/fact 
fectwrk.osten 8HZ • • • fl/fact 
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BLOK 1 
KOS1ENCC»4POtlEN1EN 
LMf (0·3) 
(1] 

, . MACAZIJN 
Hufsvestfngs/inaterfeelkosten 

BASISCECEVENS BASIS Ma>ELCECEVENS MCX>EL 
EIGEN EXlERN EENH. EICEN EXlERN EENH. 
MAC. MAC. MAC. MAG. 

fl/palletplaats/week 

Aankomst gereed proO.Jkt f n magn f Jn: 
Rechtstreekse fnslag pal/uur ERR ERR fl/pal 
Overfge aanvoer pal/wr ERR ERR fl/pal 

Overslag van 2endfngen pal/wr ERR ERR fl/pal 

In opslag brengen pal/wr ERR ERR fl/pal 

Aanvullen werkvoorraad pal/wr ERR ERR fl/pal 

Orderver2amelen: cat. PAL1 pal/uur ERR ERR fl/pal 
tdee cat. PAL2 pal/uur ERR ERR fl/pal 
tdecl cat. COl1 col/uur ERR ERR fl/col 
tdell cat. COl2 col/uur ERR ERR fl/col 

Ordercontrole col/uur ERR ERR fl/col 

Ver2endgereed ma ken Cpel) pal/uur ERR ERR fl/ctr3 
tdeCD (re) rc/uur ERR ERR fl/ctr.3 

Laden uftgaand vervoer (pal) pal/uur ERR ERR fl/ctr.3 
idem (re) rc/uur ERR ERR fl/dn3 

, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 ,, 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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31 
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BLOK 1 
lOSTENCC»4PONENTEN 
LMF (0·3) 

BASISCECEVENS BASIS MCX>ElCECEVENS MCX>El 
EICEN EXTERN EENH. EICEN EXTERN EENH. 

(1) MAC. MAG. MAG. MAG. ............ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - ..... . 

2. EXTERN TRAHSPORT/AFLEVERING: MAGAZIJN ··> DC 
Veste kosten euto + pera. f l/wr 0.000 0.000 fl/sec 
Ge11. rltO..W ••n 
ver•abele kosten auto fl/kll 
Gt11. r•tafstend kl! 
Totale r•tkosten 0.00 0.00 fl/rtt 
Ge.•ddelde belecHng (pal) pal/rtt 
Id. (re> rc/rlt 

Lossen • DC (vast• tf Jd) ... ••nlind 
Id. (var•ebele tf Jd>Cpal) ... pal/wr ERR ERR fl/pal 
Id. (varfabele tljd)(re) re/wr ERR ERR fl/re 

Leden leeggoed • DC (pal) ... pat/wr ERR ERR fl/pal 
td. (re) re/wr ERR ERR fl/re 

Omstepelwerkzaani\eden • DC sec/col 0.000 0.000 fl/col 
Controle leeggoed •••. 11ln/ind 
Loasen leeggoed (pal) ... pal/wr ERR ERR ft/pal 
Id. (re> rc/wr ERR ERR ft/re 
Begeleldfng beckhauttnsa ... •fn/ind 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 ,, 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
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33 
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BLOK 1 
'OSTENCOMPONENTEN 
UCF (0·]) 

BASISCECEVENS BASIS MCX>ELCECEVENS HCX>El 
EICEN EXTERN EENH. EICEN EXTERN EENH. 

(1) MAG. MAC. MAC. MAG. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. -. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . ...... 

3. EXTERN TRANSPORT/AFLEVERING: MAGAZIJN ··> MINKEL CRZ) 
Vaste kosten auto+ pert. ••• fl/lAJr 0.000 0.000 fl/s.c: 
Gent. rhci.AJr • • • 11in 
Varfabele kosten auto fl/knl 
Gent. rlt1f 1tand kll 
Tot1le rltkosten 
Geftlfddeldt beladlng (pel) ••• 
Id. (re> ... pel/rlt 

rc/rf t 

0.00 0.00 f l/rft 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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31 
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33 
34 
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41 
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BLOK2 
IOSTENCQoU>OHENTEN 
lMf (]· 7) 
(2) ............................ 

Lossen • winkel (vast) 
Id. (variabele tljd)(pal) 
Id. (variabele tijd)(rc) 
Id. (varlabele tljd)(col) 

Laden leeggoe-d ·winkel (pal) 
Id. (re) 

Onlstapelwerk2aanti. • wf nkel 

8estellen: per orderentry 
schrlftelljke vastleggfng 
aanvullende lnventarfsatlt 

lnt.transp. near wlnkelgang 
Collo openen 
8eprlj2en verkoop·eenheden: 

vaste tf Jd 
varlabele tljd 

SchaP'V'Jllen: vaste tljd 
verkoop·eeN'leden 
tray· present at It 
storten In bak/mand 
hangpresentat le 
bfjz.schappresentatfe 

Oprufinen verp. r.aterf alen: 
Schapverz.orglng: tljds~r 

fr~tle teat 
freq.Jtntle hoog 

Controlt lee-ggoed 
Lossen lee-ggoed (pal) 
Jd. (re) 

BASISCECEVENS 8ASIS MCX>ElCECEVENS MCX>EL 
EICEN EXTERN EENH. EICEN EXTERN EENH. 
HAG. HAG. HAG. KAC. 

... 

... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

... 

... 

sec/2nd 
pal/wr ERR 
rc/wr ERR 
cot/wr ERR 
pal/wr ERR 
rc/wr ERR 
sec/cot 0.000 

1tc/r9l 0.000 
sec/rgl 0.000 
sec/rgl 0.000 
sec/lfil 0.000 
sec/col 0.000 

sec/sb 0.000 
sec/v.e 0.000 

sec/sb o.ooo 
sec/v.e 0.000 
sec/tra 0.000 
sec/col 0.000 
sec/v.e 0.000 
sec/col 0.000 
sec/col 0.000 
sec per lceer 
'l./wt. 0.000 
Jt/wt 0.000 

sec/z.nd 
pal/wr ERi 
re/wt ERR 

ERR fl/pal 
ERR fl/re 
ERR fl/col 
ERR fl/pel 
ERR fl/re 

0.000 fl/col 

0.000 f l/rtl 
o.ooo fl/rel 
o.ooo fl/rvl 
0.000 fl/al 
O. 000 fl/col 

0.000 fl/sb 
0.000 fl/v.e. 

0.000 f l/sb 
0.000 fl/v.e. 
0.000 fl/tray 
0.000 fl/col 
0.000 fl/v.e. 
0.000 fl/col 
0.000 fl/col 

0.000 fl/wk 
0.000 fl/wlc 

ERR fl/pal 
ERR fl/re 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
SJ 
S4 
55 
56 
57 
sa 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 



BLOK2 
lOSlENCCJ(P()N[NlEM 
lMf (3· 7) 
(2) 

8ASISGEGEVENS BASIS MCX>ElGEGEVENS MCX>EL 
EIGEN EXTERN EENH. EIGEN EXTERN EENH. 
MAG. MAG. MAG. MAG. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

- . 
4. EXTERN TRANSPORT/AFLEVERING: KACAZIJN ··> MERCK.BOX CRZ) 
Viste kosten euto + pers. ft/wr 0.000 0.000 fl/sec 
Ciell. ritcl.ur •In 
Variabele kosten auto fl/lcll 
Geca. rltafstand ••• 1c11 
Totale rltkosten 0.00 0.00 ft/rlt 
Ge11lddelde beladln; (re) rc/rtt 
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BLOK2 
KOSTENC()U>()tj£NTEN 
LMF <3· 7) 
(2) 

BASISCECEVENS BASIS Ma>ELCECEVENS MCDEL 
EJCEN EXTERN EENM. EICEN EXTERN EENH. 
MAC. MAG. MAC. KAG. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

5. MERCIWIOISER BOX 
MufsvestlnQskosten 
Louen/leden RC (inet bakken) ••• 
Lossen/leden urv.inerch. auto ••• 

• • • per a3 v.h. door;estr.votune 
• •• rc/UJr ERR ERR fl/re 

col/\AJr ERR ERR fl/cot 
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36 
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BLOK2 
lOSTENC()(POHENTEN 
lMf (3· 7) 
(2J 

BASISCECEVENS IASIS MCX>ELCECEVENS MCX>El 
EICEN EXTERN EENH. EICEN EXTERN EENH. 
MAC. MAG. MAC. MAG. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

6. EXTERN TRANSPORT/AFLEVERING: MERCH.IOX ••> WINKEL (RZ) 
Yastt tosten auto • per1. •• • • • • fl/wr 0.000 0.000 fl/see 
ee.. rftcll..lr • • • •In 
Y1rf1belt kosten 1uto ••• • •• fl/kll 
Gtta. rftafstand ••• .. • bi 
Tot1le rftkosten 0.00 0.00 fl/rtt 
Geaifddelde beledlng • • • 113/rit 
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BLOK2 
lOSlENCCJU>OHENlEN 
LMf (3· 7) 

BASISCECEVENS IASIS MCX>ElCECEVENS MCX>El 
EICEN EXTERN EENH. EICEN EXTERN EENH. 

(2) MAG. MAC. MAG. MAG. 
························•··· ..... ····· ······ ...... ······ ..... . 

7. EXTERN TR>.NSPORT/AflEVERING: EIGEN MAG. ··> EXTERN MAG. 
Vaste kosten auto + pers. • • • fl/wr 0.000 fl/sec 
Geta. rft6Jur •fn 
Varftbele tosten auto • • • fl/ta 
c ... rfufstand • • • bl 
Totalt rf ttosten 0.00 fl/rf t 
Geafddelde beladfng Cpal > pal/rf t 
Id. (re) ••• rc/rft 

Verwertfng ltt99oed 
Afvoeren gesort. lee99oed 
laden lte99oed 
Control• lff99oed 
lossen lff99oed (pal) 

... 
col/wr 

••• pal/wr 
pal/Wt' 
•fnllnd 
pal/Wt' ERR 

ERR fl/col 
ERR fl/pal 
ERR fl/pal 

fl/pal 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
la 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
sa 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 



Bijlage 6: Verslag van de D.P.P. user-conference te 

Amersfoort, 28 april j.l. 

korte samenvatting dagprogramma 

's ochtends presentaties over: 

* opstapmodel 

* fast-view 

* gedif f erentieerde kostendataset 

's middags, presentaties van: 

* Elmer 

* Coca-cola 

* Aldipress 

* Albert Heijn 

Het ochtendgedeelte trek ruim 100 deelnemers, het 
middaggedeelte mocht ruim 220 geintersseerden begroeten. 

Het opstapmodel, gepresenteerd door Mevr. J.C. Oste

Ruizendaal, werkzaam bij Quaker Oats en bezig met een 

promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Uit een enquete uitgevoerd door J.C.Oste-Ruizendaal blijkt dat 

een groot gedeelte van de bezitters van het U.D.M. behoefte 

heeft aan een vereenvoudigd model; 67% van de handel en 65% 

van de industrie pleit hiervoor ( promotieonderzoek jan.1991 

E.U.R., deze enquete is reeds beschreven in hoofdstuk 4). 

De uitgangspunten voor een vereenvoudigd model geformuleerd 

door J.C. Oste-Ruizendaal zijn: 

* het D.P.P.-concept is in feite een vergelijkingsconcept. Als 

dan niet naar de bijdrage van een produkt wordt gekeken maar 

naar de kosten die een produkt veroorzaakt dan is eveneens een 

ranglijst te maken. 

* slechts een beperkt aantal gegevens bepaalt een zeer groot 

deel van de kosten (20/80 regel) 

De doelstellingen die nagestreefd worden met de 

vereenvoudiging van het model zijn: 

* wegnemen van de barrieres om met het U.D.M. te werken 

* het vereenvoudigde model als daadwerkelijk 

communicatiemiddel tussen de inkoper en assortimentsmanager te 

laten dienen 

Zeals reeds gemeld is het opstapmodel geen D.P.P.- maar een 

D.P.C.-model. 

Wat heeft Quaker Oats nu gedaan? 

Quaker Oats heeft de belangrijkste gegevens uit het U.D.M. 

genomen en ondergebracht in het opstapmodel. Het nieuwe 
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programma wordt in de loop van juni 1992 aangeleverd aan alle 

U.D.M.-bezitters. 

Fast-view, gepresenteerd door D.H. Meuwissen 

Fast-view D.P.P. is een concept waarbij getracht is tegemoet 

te komen aan de behoeften die leven bij de huidige D.P.P.

basismodel bezitters in Nederland. Door deze toevoeging op het 

U.D.M. moet het gebruik van het D.P.P. als decision support 

system op nog bredere schaal mogelijk worden. 

Prodis ziet het FAST-VIEW-D.P.P. model geplaatst naast het 

U.D.M •• 

Plaatsbepaling FastViewQDPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' I 

Ops tap-
.!._ 

model --1.1 
ArtikelJ 
datafiles I 

UDS-pakket 
'Basismodel 1.1' 
(Lotus 1-2-3) 

Basis-
model 
1.1 

FastView = 
'Shell' rondom 

Basismodel 1.1: 
FASTVIEW.EXE 

figuur 1: plaatsbepaling van FAST-VIEW t.o.v. het U.D.M. 

Er leefde ender de gebruikers van het U.D.M. een duidelijke 

behoefte in verbetering van het U.D.M., en wel op de volgende 

vlakken: 

* het ontbreken van kostendata; dit wordt door 50% van de 

detailhandel en 80% van de industrie als gebrek aangemerkt 

* reductie van de complexiteit van het basismodel 

* de prestatiemogelijkheden van het U.D.M. zijn beperkt 

De basis van het U.D.M. tot stand gekomen doordat Prodis veel 

onderzoekservaring op het vlak van het consumentengoederen, 

veel ontwikkelingskennis heeft en contacten met de gebruikers 

van het U.D.M .. Door het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses 

heeft Prodis een goed inzicht in de invloed die verandering 

van bepaalde kostencomponenten heeft op het uiteindelijke 

resultaat. 

Uit gedane onderzoeken blijkt dat de D.P.C. uit de 

distributiecentra pure handlings D.P.C. zijn, die beperkt 

afzet- en volumegevoelig zijn; de D.P.C. in de winkel zijn 
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echter wel gevoelig voor volume en handling. 

De gegevens gebruikt in het U.D.M. zijn ook bruikbaar in Fast

view. Verder maakt Fast-view gebruik van de formules van het 

U.D.M •• 

Als features heeft Fast-view het volgende te bieden: 

* uitgebreidere artikelomschrijving mogelijk 

* on-line helpsysteem 

* 20/80 berekening 

* automatische simulaties 

* meer printmogelijkheden 

* beter overzicht op het scherm 

Voor verdere inf ormatie zie de inf omap van de congresdag 

Gedifferentieerde kostendatasets, door F.W. Bok 

Door de data verstrekking hoopt Prodis het gebruik van het 

U.D.M. te vereenvoudigen. De data-verstrekking vindt plaats in 

de vorm van gediff erentieerde kostendatasets ten behoeve van 

de invulling van de blokken 1 en 2 van het U.D.M .. 

De gedifferentieerde datasets kennen als basis: 

* de tot op heden door Prodis verzamelde kostendata 

* eigen inzichten van Prodis op basis van opgedane 

ervaringen 

Op basis van vraaggesprekken waarin o.a. een aantal 

selectiecriteria aan de orde komen, worden de gevraagde 

produkten/produktgroepen ingedeeld in zogenaamde categorieen. 

Deze indeling in categorieen vormt de basis voor de datasets. 

In verdere vraaggesprekken zullen de belangrijkste D.P.C.

gevoelige componenten verder worden aangescherpt. 

Intern kan er aan de hand van deze datasets simulaties worden 

uitgevoerd, extern kan de dataset fungeren als standaard voor 

onderhandelingen. 

De dataset wordt geleverd met het fast-view model. 

Het middaggedeelte bestond uit praktijkcases. 
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Bijlage 7: HANDELSPARTNERS Nibb-it 

ORGANISATIE 

Karsten 
Sperwer en 
Schuitema 
Markant 
Cod is 
Simons 
Koopconsult 
Unigro 
Jan Linders 
De Jong 
Nettorama 
Groenwoudt 
Dekamarkt 
De Boer 
Hermans 
Ahold 
Lekkerland 
Gekoma 
Koma rt 
Em Te Trommelen 
Vezo 
Maxis 
Van Eerd 
Nieuwe Weme 
Hoogvliet 
Sanders supermarkten 
Deen 
V.F.G. 
Primarkt 
Poiesz 
Grosmarkt 
Vomar 
Den Toom 
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GLOBALE JAAROMZET NIBB-IT 

400 

3800000 
1300000 

375000 
4000 

1000000 
2350000 

200000 
190000 
200000 
300000 
230000 
930000 
630000 

3760000 
1800000 

116000 
100000 

77000 
120000 
200000 
360000 
295000 
235000 

82000 
150000 

3300000 
200000 
130000 

50000 
200000 

20000 



BIJLAGE S: VRAGENLIJST 

Breda, 20 iebruari 1992 

Geachte relatie, 

Sinds 1 dee .1991 zijn wij bezig om D. F. P. intern gestalte te gaan geven. 
Zoals bekend staat D. P. P. voor Direct Product Profitability en rnaakt alle 
kosten zichtbaar, die gernaakt rnoeten worden om een produkt uiteindelijk in 
de winkelschappen te krijgen. 

Hiervcor hebben w1j een studen: van de T. U., faculteit bedrijfskunde, ui: 
Ei.nG.hoveE aangetrokken, die dit project als afstudeeropdracht heeft. 

Daar wij sterk in partnership geloven willen wij dit fenomeen dusdanig 
i:1Vullen c.at D. P. P. in ens beider belang zal werken. 
W1j w:llen al b1j de opzet van D. P. P. Uw adviezen en rnening hierover graag 
meenemen. 
Dhr. ~. 3rinkers die d1t project leidt heeft hiervoor een enquete ontwikr.eld. 
WiJ :::ouden Uw mejewer::in~ hieraan bijzonder op prijs stellen. 

groeten, 
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Breda, 20 februari 1992 

Geachte relatie, 

Dalgety Foods Holland B.V., waar onder andere produkten onder de merknaam 

Nibb-it geproduceerd worden, is bezig met een onderzoek naar het gebruik 

van het Uniforme D.P.P.-model onder haar afnemers. Dalgety Foods Holland 

B.V. is voornemens actief te gaan werken met het Uniforme D.P.P.-model 

(U.D.M.) en wil hierom inventariseren waar onder haar handelspartners 

reeds gebruikers van het U.O.M. zitten. 

De types vragen dat u aantreft op de vragenlijst zijn: ja/nee vragen met 

eventueel, afhankelijk van het antwoord, een open gedeelte; vragen waar 

meerdere antwoordmogelijkheden bij gegeven zijn. Bij de laatste categorie 

zijn bij de vragen 4.b), 4.c) en 4.d) meerdere antwoorden mogelijk. 

Deze vragenlijst hoeft u niet terug te sturen! 

In week 9 zult u telefonisch benaderd worden voor het noteren van uw 

antwoorden. Mocht u opmerkingen of vragen hebben dan kunt u deze tijdens 

het telefoongesprek kenbaar maken. De gegevens van deze enquete zullen 

vertrouwelijk behandeld worden. 

Bij voorbaat wil ik u danken voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

J.A.B. Brinkers 

Bijlage: vragenlijst (2 bladzijdes) 
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Vragenlijst handelspartners 

1.) Is uw bedrijf in het bezit van het Uniforme D.P.P.-model? 

ja[ ] 

Indien nee, ga dan verder met vraag 2 

Indien ja, ga dan verder met vraag 4 

2.) Wat is de reden dat uw bedrijf geen D.P.P.-model heeft? 

[ ] onbekend met de me th ode 

[ ] geen nut voor onze organisatie 

[ ] loont de moeite niet om het model te vullen 

] anders, te weten ....... 

3.) Overweegt uw bedrijf de aanschaf van het Uniforme D.P.P.

model? 

ja[ ] , op welke termijn? 

nee [ ) 

Hiermee eindigt de vragenlijst voor de niet-bezitter van het 

D.P.P.-model 

nee[ ] 

4.a) In welk stadium van het gebruik van het uniforme D.P.P.-model 

bevindt uw bedrijf zich? 

[ 

[ 

[ 

dataverzameling om het model te vullen 

maken van analyses met een ingevuld model 

uitvoering in de praktijk op grand van gemaakte analyses 

anders, te weten 

4.b) Voor welk detailniveau wordt de D.P.P. bepaald? 

[ ) afdelingsniveau, bijvoorbeeld kruidenierswaren 

( ) hoofdgroepniveau, bijvoorbeeld bier/fris 

groepsniveau, bijvoorbeeld vruchtesappen 

artikelniveau, bijvoorbeeld een merk appelsap 

4.c) Voor welk deel wordt de D.P.P. berekend? 

[ het distributiecentrum 

[ het winkeltraject 

4.d) Welke toepassing heeft het D.P.P.-model in uw organisatie? 

) aanpassing van de (om)verpakking 

) schaptoewijzing 

assortimentsbepaling 
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[ ] beleveringswijze 

[ ] anders, te weten 

5.) Wordt het D.P.P.-model in combinatie met Spaceman, of een 

ander schaptoewijzingsprogramma, gebruikt? 

ja [ ] nee [ 

6.a) Werkt uw bedrijf samen met fabrikanten op het gebied van 

D.P.P.? 

Zo ja , van wie kwam het initiatief? 

[ ] f abrikant 

[ ] detaillist 

ja[ ] nee[ ] 

Zo ja, kunt u aangeven welke aktie is ondernomen als resultaat van 

concrete samenwerking (bijvoorbeeld omdoosaanpassing,verandering 

van schapindeling)? 

6.b) Staat uw bedrijf open voor samenwerking met fabrikanten 

m.b.t. D.P.P.? 

ja[ ] nee [ ] 

7.a) Is er een aparte medewerker/afdeling die zich bezig houdt met 

het D.P.P.-concept? 

ja[ ] nee[ ] 

7.b) Zo ja, onder welke afdeling ressorteert deze medewerker/afde-

ling? ......... . 

8.) Hoe ziet u het gebruik van het D.P.P.-model in de toekomst? 
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I 
BIJLAGE <j 

c:::::i zoetwarennieuws nr. 9 

De stille opmars van kruidenier Van den Broek 
Grootdetaillist Dirk van den Broek 

maakt gecn jaarverslagen en is in de 
.financiee wereld een grote onbekende. 
Maar bet bedrijf timmert onder lei ding 
van de drie zonen Van den Brock wel 
dcgelijk aan de weg. En de gescbaue 
jaaromzet overschrijdt de miljard gul
den. 

Dirk van den Brock is zuinig, be
hoedzaam en in opkomst Hetnog kleine 
levensmiddelenbedrijfknabbelt op een 
onopvallende manier stukjes af van bet 
marktaandeel van de grote, zoals Albert 
Heijn en Edah. Waar deze reuzen zicb 
stabiliscren of verliezen, wint Dirk van 
den Brock. De gebroeders Henk, Dirk 
junior en Jan van den Brock die de 
ondememing nu leiden, boeken in stilte 
meer dan een miljard gulden omzet. 

1 Ookbundrogisten, slijtersenreisagent
en dragen bij aan de gestage omzetstij
ging. Maar het gedrijf moet professio
neler, zo vinden de Van den Brocks. 
Daarom will en de nog jonge broers bun 
eigen directieplaatscn op termijn af
staan en ruimte maken voor deskundige 
buitenstaanders. 

1n de financiele wereld is Dirk van 
den Broek een grate onbekende. "We 
kunnen onze ti jd wel beter besteden dan 
.aa.n het maken van jaarverslagen. Met 
een jaarverslag verkoop ik geen brood 
e-xua", zegt de voorzitter van de 
hoofddirectie, Henk van den Brock. 
Dat de wet anders voorschrijft deen 
hem niet. "Ile boor nooit commentaar 
vandeKamervanKoophandel." Welke 
omzet bet bedrijf boekt wil hij niet 
zeggen. 

Levcranciers weten ook niets over 
de financiele positie van de Van den 
Brocks. Maar volgens Henk van den 
.Brock zijn ze vol vertrouwen. "Ze zien 
toch da1 we elke keer weer de rekenin
gen betalen en geld hebben om de win
kels op te knappen. Dat moet genoeg 
zijn." Het is zelfs mogelijk dat ook 
bankiers nauwelijks inzicbt bebben. 

Dirk van den Broek beeftnamelijk geen 
langlopende leningen. Anderhalf jaar 
geleden nam bet concern de Brabantse 
keten Jan Bruijns over en betaalde de 
overnamesom volledig uit eigen zak. 
"Dat vind ik wel zo makkelijk. Wij 
vragen Iiever niet eerst aan een bank of 
bet wel mag." 

,,, .. ··~fii~k~d~Dii.k;~a~ri&~k 
.·.·.· :::'.:'.·/:::::;:;:::=.:::·:: .. :::.::;:;·.·:···.-:····.·.·.· 
!!)!ii~ =·=·.·:·:· :'.:::<:::;:·:-:·:·:····· .·.· .. 

:::::::: \:>:/::::;:::::;::;:::::::·:;:-:·:::-··:-·-;.·.·.··· 

!J:>~P(4)fr.\t•'•'\ •> .. •·, •> >> >. 

1~•~~~e1.~m:: 
l~~~mfit~~~irig~j~ i 
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Uit een vertrouwelijke rapportage 
van een onderzoekbureau blijkt over de 
eerste negen maanden van 199 I dat 
Dirk van den Broek 3,6 procent van de 
levensmiddelendetailbandel in handen 
had. Het bureau schat die markt op 35 
miljard gulden per jaar. Kloppen deze 
cijf ers, dan zouden alleen al de 72 su
permarkten van het concern goed zijn 
vooreenjaarlijkse omzet van 1,26 mil
jard gulden. Uit het onderzoek blijkt 
verderdatDirk van den Brock hetmarkt-

Nettowinst en dividend omhoog bij Schuitema 
De nettowinst van Scbuitema NV is met 8, 7%. De brutomarge groeide van 

in '91 uitgekomen op f 27.5 min, een bijna f 146 min tot bijna f 164 mln 
stijgingmet ruim 17% ten opzichtevan terwijlhetbedrijfs-resultaattocnam van 
de f 23,5 mln uit '90. De winst per f 31,5 mln tot f 36,7 mln. Het resultaat 
aandeel steeg van f 98,10 tot f 114,80. voor belastingen steeg van f 31,5 min 
Voorgesteld wordt het dividend te ver- tot f 42,2 mln. Volgens Schuitema zijn 
hagen van f 40 tot f 45. De concern- debalansverboudingenpereind'91 gun-
omzet bedroeg f 2,6 mrd, een stijging stiger dan ultimo '90. Het grocpsver-

HANDEL 

aandeel in een jaar tijd met meer dan 
tien procent beeft vergroot. 

Hoof ddirecteur Henk van den Broek 
bescbeiden: "lk geloof niet dat wij zo 
veel gestegen zijn, maar dat onsaandeel 
stijgt en dat wij boven de drie procent 
zitten klopt wel." 

Op zicb is Dirk van den Broek maar 
een kleintje vergeleken met marktlei
der Albert Heijn. Maar bet bedrijf 
knabbelt wel aan bet markaandeel van 
de Zaandammers: Albert Heijn beeft 
volgens bet onderzoek vorig jaar 0,2 
procent verloren en staat nu op 27 ,2 
procent. 

Op papier lijkt de strategic van Dirk 
van den Broek gedocmd te mislukken. 
Van den Broek wil de goedkoopste zijn 
maar moet tegelijkertijd toegeven niet 
goedkoper dan Albert Heijn te kunnen 
inkopen. En Alben Heijn is door zijn 
postitie op de markt beter in staat de 
toeleveranciers uit te wringen. 

Henk van den Brock zegt: "Wij 
betalen altijd te veel. Daarmaak ik mij 
geen illusie over. Maar we zijn we! 
onderhandelaars. Voor een fabrikant is 
een partij met een marktaandeel van 
boven de een procent te belangrijk om 
zomaar te laten schieten. Bij Alben 
Heijn hebben ze bet voordeel dat ze 
fabrikanten kunnen verplichten bun 
nieuwe produkten bij hen te lanceren. 
Dat kunnen wij niet Op onze beurt 
kunnen wij weer van sommige fabri
kanten kleinere partijen overnemen, die 
niet voldoende zijn om alle winkels van 
Zaandam te bevoorraden." 

Ondanks de weinige voordelen aan 
de inkoopkant probeert Van den Broek 
met prijsconcurrentie Albert Heijn de 
loef af te steken. Keibarde vergelij
kende reclame, zoals die in Nederland 
nauwelijks wordt gevoerd, moct aanto
nen dat niet Albert Heijn op de kleintjes 
let, maar Van den Brock. 

Bron: NRC 21-02·1992(ingckort) 

mogen bedroeg eind vorig jaar 40,3% 
van het balans totaal van f 372 min 
tegen eind '90 36,8% van het balanstoraal 
van f 352 mln. Het groepsvermogen 
grocide van f 130 min tot f 150 min. 

Bron: Fin.Dagblad 27-02-1992(ingekort) 



Bijlage 10: Enige informatie over Prodis 

Prodis is een management consultancy bureau gespecialiseerd in 

onderzoek en advies op het gebied van distributie van 

consumentengoederen. Prodis richt zich al meer dan 20 jaar op 

de verbetering van efficiency, effectiviteit en kwaliteit van 

het gehele distributietraject: vanaf gereed produkt tot in de 

tas van de consument. 

Prodis maakt gebruik van kennis en ervaring van Nielsen 

gegevens (Nielsen Retailindex), Logistics Data Systems 

(Spacemanagement) en Centrum voor Marketing Analyses voor 

kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek. Prodis is 

zelf een divisie van A.C. Nielsen Nederland b.v .. 

Adres Prodis: 

postbus 21 

1110 AA DIEMEN 

tel. 020-6604100 

Bron: inforrnatiefolder Prodis, projectbureau voor distributie

econornie 
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KOSTENCOMPONENTEN BASISGEGEVENS 
DIST?.IBU'l'!I·ClNTP.uM Ill geg. eenh. 

Kostprijslonen: niveau A 
niveau B 

Gjederenontvangst: 
Rechtstreekse inslag 
ovenge aanvoer 
cc:li·handlln; 
Palletaanpamng 
Ingangscontrcle 

Uitpakken overdozet: 
overslag van zendingen: 
In opslag brenget: 

Aanvullet verkvccrraad: 
PalletgewiJ ze 
ide[, ge:ompl1ce:rd 
c:::ogeqze 
1de1. ge:cl~:i:e::d 

arde:terzaaelen: categcr:e A 
ide: categ:r:e B 

26.CO fl/uur 
21.50 fl/uur 

NA pal/uur 
50 pal/uur 
NA col/uur 
14 pa:/uur 

600.0 sec/znd 

90 ovd/uur 
NA pal/uur 
18 pal/uur 

20 pal/uur 
NA pal/uur 

m :cl/uur 
Nh co:m: 

NA :cl,'i:ur 
NA col/Ju: 

ideu; 
:ategcr1e c 14~ col/Jur 
:ate;cr:e J !50 cc:/u~r 

NA :~l/uu: 

l!ODE~GEGEVENS 

geg. tenh. 

0.0072 fl/sec 
O.OC60 fl/sec 

0.0000 fl/pal 
0.5200 :l/pal 
0.0000 fl/col 
1.5357 fl/pal 
0.0144 fl/col 

D.2389 fl/ovd 
o. 0000 fl/pal 
1.HU fl/pa: 

1.3000 fl/pal 
0. ODDO fl/pal 
0.2150 fl/col 
D.DOJD fl;c:l 

UCO[ ::/c:l 
0.0000 fi./cc: 
c.:535 £:/co: 
c .1433 f :; col 

O.DOCO fl/cc: 

H~:~1~s:~c; :~s:a;~~:m:e 22.0[ f:.:r~.·Jr ~.d. ge:. v~:rraad 
:~. al~.ve:w~:k:n;s~~1::s :.:: £: !3 v.h.dt:rg~s~r.v::~me 
ij, :€E;~~~~v~r~.:u:1:~ G.:::: ~:. ::: ~.t.d::rgestr.~:lumf 

~Et ge:. aa::a: :1gdagEn var. de :C·\·ocrm.: lior:t ~es:hat cp 
s.: :a;e~ v~rt:i:k p:us J% van dE c:c. wi~kelvo)r:aad. 

~1n11u~ vc:rraad :s : :igda;e:. lax: 3C dagen 

u:n per dg 

Ad::::s::atiere a!doe::c; itkoiend goederen~erkeer: 
DC·bE:everi:geJ 8.25 !l/fact 0.0275 f!/:ol 
Gem.omvac; DC·belevering JJD co:/fac: 
Re:h:st:. zend1nge: :R:J RA fl/!act 0.0000 !l/col 
Gemiddelde oavang P.: HA col/fact 

Inhoud !Jlcccta1ner: 
!choud pallet: 
ve:zenjge:eed 1aken (re): 

ide1 (pa:) 
Laden citgaand vervoer (re): 

idem 1 pal) 

Expec::1e DC··> 11nkel: 

0.73~ 13/rc na verd1chting 
1.800 13/pal na verdichticg 

110 !C/uur O.OC03 fl/d!3 
50 pal1uur 0.0002 fl/d13 
70 r:/uc: O.ODD4 fl/d13 
2C pal/~ur 0.0006 f:1d:3 

Aa::al 11nielbelever1ngen 3 lev/vk 
Gem.k~sten:r:t:incl.pers) 285.00 fl/rit 
Ge1:tdel1e belad:ng 30.000 13 nuttig per r1t 
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Bijlage 12: COLLOMODUUL 

De stichting Collomoduul heeft zich tot doel gesteld 75% van 

de snellopende food- en non-food goederen in collomodulaire 

verpakkingen te krijgen. Onder modulair verstaat de stichting 

dat de maatvoering van de omverpakkingen gestandaardiseerd is 

en dat bovendien de f ormaten onderling op elkaar zijn 

afgestemd. De modulaire verpakkingsreeks levert een optimale 

benutting van pallets en rolcontainers op. Oat resulteert 

vervolgens weer in en efficientere opslag, handling en 

efficienter transport (folder stichting Collomoduul). 

Uitgangspunt van de stichting Collomoduul is de NEN-pallet 

(100*120 cm.), die overigens dezelfde afmeting heeft als de 

blauwe CHEP-pallet, of de Euro-pallet (80*120 cm.) en de 

rolcontainer (60*80 cm.). Op basis van deze maten is een 

verpakkingsmoduul ontwikkeld met de grondvlakmaten 40*60 cm .. 

Van deze moduul is een reeks van grondvlakmaten af geleid voor 

een compleet pakket van gestandaardiseerde omverpakkingen. 

Modulaire maatreeks (in cm.) 

40*60 20*40 10*30 

20*60 

10*60 

30*40 

15*40 

10*40 

20*30 

15*20 

10*20 

10*15 

Deze twaalf omverpakkingen propageert de stichting 

Collomoduul. Binnen Dalgety Foods Holland b.v. wordt reeds 2 

maten van de collomodulaire maatverpakkingenreeks toegepast, 

namelijk de 40*60 en de 30*40. 

Adres Stichting Collomoduul: Parkstraat 99 

2514 JH DEN HAAG 
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Lijst met meest gebruikte afkortingen: 

CBL= Centraal Bureau van Levensmiddelen 

de = distributie centrum 

DFH= Dalgety Foods Holland 

DPC= Direct Product Costs 

DPP= Direct Product Profitability 

LMF= Logistiek Model voor Fabrikanten 

PFI= Preserven Food Ingredients 

Plc= Private limited company 

SMA= Stichting het Merkartikel 

SSZ= Studiecentrum Snacks en Zoetwaren 

UDM= Uniforme- Direct Product Profitability- Model 

82 


