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VOORWOORD 

Voor u ligt het verslag van het afstudeeronderzoek, dat ik heb uitgevoerd bij Fasson, afdeling 

Logistics & Physical Distribution, in Alphen aan den Rijn. Fasson is een innoverend bedrijf, waar 

ik met veel plezier heb gewerkt. Het spijt me dan ook dat het bedrijf en haar medewerkers 

momenteel een moeilijke tijd doormaken. 

Een groot aantal mensen heeft een bijdrage geleverd aan dit afstudeeronderzoek. Op deze plaats 

wil ik een aantal van deze mensen graag bedanken. Allereerst bedank ik de medewerkers van 

Fasson voor de tijd die zij hebben gestoken in het beantwoorden van mijn vragen. De goede sfeer 

binnen de afdeling heeft er bovendien voor gezorgd, dat ik behalve een leerzame, ook een heel 

gezellige tijd heb gehad. In het bijzonder wil ik Wouter Ritter, Peter Acda, Hans Schoppers, Hilde 

van Bemmel, Erik Landesbergen, Chris Willemse en Else de Meijer bedanken. Frauke Terpstra 

bedank ik voor haar inbreng tijdens haar stageperiode bij Fasson. 

Met veel plezier heb ik samengewerkt met Ruud Stramrood, die als bedrijfsbegeleider vanuit 

Fasson heeft opgetreden, en Paul Bessems, die mij heeft begeleid vanuit Buro Staff Support 

(voorheen Confluent). De begeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, de heer Tilanus 

en de heer Van Damme, wil ik bedanken voor de kritische vragen, die zij mij hebben gesteld, 

waarmee zij mij een duwtje in de goede richting hebben gegeven. 

Tijdens het afstudeeronderzoek ontbrak het niet aan de nodige 'ups' en 'downs'. Gelukkig waren 

er mijn vrienden en familie om me te allen tijde te steunen. Marc en Theo wil ik bovendien 

bedanken voor hun opbouwende kritiek op eerdere versies van dit afstudeerverslag. 

Het afstudeeronderzoek vormt de afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Voor mij betekent het bovendien een afsluiting van een leven 

als scholier en student. Gelukkig kan ik terugkijken op een geweldige tijd. Met plezier begin ik nu 

aan de toekomst... 

Marlies P.M. van Laarhoven, 

Alphen aan den Rijn, mei 1993. 



ABSTRACT 

The management of Fasson is giving high priority to cost control. Tuis report describes a study on 

cost control in the field of physical distribution. The foundation is laid by an examination of 

activities in the distribution process. Based on the principle that activities cause casts, the 

costdrivers are determined. The result of this study is a calculation model for casts of physical 

distribution for support of strategie decision making processes. 



SUMMARY 

Tuis paper considers a graduation project for the course of Industrial Engineering & Management 

Science at Eindhoven University of Technology. The project has been situated at Fasson, producer 

of adhesive materials, in Alphen aan den Rijn, Netherlands. The project has been carried out in the 

period from September 1992 until May 1993. 

Fasson is leader in the European market of adhesive materials. Lately Fasson is facing an 

increasing pressure on its position in the market. Due to this development management of Fasson 

is giving high priority to cost control. Tuis project has been initialized in order to contribute to 

cost control in the field of physical distribution. 

The department of Logistics & Physical Distribution takes care of the products of Fasson after 

they have left the production process. lt is responsible for the delivery of finished products at the 

customers' place, with a certain level of customer service. All activities that are carried out in order 

to deliver the products, constitute the distribution process. The casts of the distribution process are 

defined as logistical casts. 

The project has been carried out on behalf of the Director Logistics & Physical Distribution. 

The project assignment contains two components: 

1 Structure the logistical casts, analyze the actual casts and deterrnine what are the drivers of the 

logistical casts. 

2 Develop a tool for the calculation of the logistical costs for different shapes of the distribution 

process in order to support strategie decision making. 

The research study bas been perforrned in three steps. 

Step 1: analysis of logistical costs 

The first step bas been an analysis of the logistical casts. Primarily, based on the activities in the 

distribution process four groups of casts have been deterrnined: 

O costs of ( extemal) transportation, 

O casts of warehousing, 

O casts of inventories (containing interest payments and casts of obsolete products), 

O casts of managing the distribution process. 

After investigation it tumed out that in 1992 the casts of transportation are 40% of logistical casts, 

casts of warehousing 33%, casts of inventories 11 % and costs of managing 16%. Logistical costs 

were in 1992 7,3 % of total sales value of the division MPD, and 21 % of total added value. 



Besides this it tumed out that 65% of costs of warehousing and managing are costs of personnel. 

Only little information on costs of obsoletes is available, costs of obsoletes are estimated to equal 

5% of the value of inventories. 

Step 2: analysis of costdrivers 

The analysis of costdrivers is based on the principle that activities cause costs. The distribution 

process contains several activities. To carry out each of these activities, capacity (tor example 

human resources and offices) is needed. The amount of needed capacity together with the costs of 

capacity, determines the logistical costs. The amount of needed capacity depends on the workload 

and the efficiency of carrying out the activities. The drivers, that determine the workload, are 

called costdrivers. 

For costs of transportation, warehousing and managing the costdrivers have been selected 

through examination of the activities and using the above theory. Costdrivers of costs of invento

ries are not directly related to activities (they are tor example interest rate and capital invested in 

inventories ). 

Also the place in the organization where costdrivers are influenced, has been examined. lt 

tumed out that before finished products enter the distribution process, a large part of the logistical 

costs bas already been determined. 

Step 3: detennination of the relationship between costdrivers and logistical costs in order to 

assemble a calculation model. 

For costs of warehousing the following theory bas been used, explained by using an example. The 

example focuses on the activity of unloading products trom a truck into the warehouse. The 

costdriver for this activity is number of colli (boxes or pallets). Given the conditions of the 

distribution process, the expected number of colli is determined. Given the number of colli one 

man can unload in one year, the needed capacity (number of men) is calculated. By multiplying 

the number of men needed with the costs per man a year, the costs for unloading products are 

estimated. 

A similar theory bas been used for the costs of managing. Although as managing activities use 

to be very complex activities, it bas tumed out that it is not possible to determine an obvious 

relationship between costdrivers and costs of managing. 

Costs of transportation are modelled otherwise. Transport is purchased, therefore costs are 

determined largely by the tariffs of transportation that have been negotiated. Tariffs are based on 



the actual casts for the transportation company, but largely dete1111ined by the marketprices. An 

estimation of the change in the tariffs can be made, using historie data and an estimation of the 

change in volume of the costdrivers given a certain change in the conditions of the distribution 

process. 

Finally casts of inventories have been modelled using an estimation of the capita! invested as a 

base. Interest payments can be calculated by using an estimated interest rate, and casts of obsoletes 

can be calculated by using an estimated rate as well. 

The set relationships have been included in a spreadsheet. Tuis spreadsheet can be useful for 

support of strategie decision making. After investigation is bas been concluded that the model 

provides reliable cost information. The model can secondly be used for calculations on cost 

reduction for instance. 

The model needs maintenance of data and relationships. The casts of maintenance are 

estimated to be Dfl. 20.000 a year (0,003% of logistical costs). After consulting management 

profits of using the model are judged to be between 5% and 10% of current logistical casts a year, 

due to better understanding of costdrivers and therefore better qualified decision making. 

Conclusively the following is recommended to the management. Budgets are usually related to 

departments, by relating budgets to activities as well, causes of changes in costs can be found more 

accurately. By using the understanding of costdrivers as well as the model, the contribution of 

dissimilar products to profits can be examined and increased. In order to reduce sub-optimal 

decision making in the departments of marketing, production and distribution, the understanding of 

the costdrivers as well as the model can be useful. Finally, by defining operational indicators for 

the logistical casts, management will be able to keep track of logistical costs more easily. 
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1 INLEIDING 

Het bedrijf Fasson is al jaren marktleider in de Europese markt voor zelfklevende materialen. Het 

aantal concurrenten van Fasson is klein en stabiel. De concurrenten zijn beter dan voorheen in staat 

produkten aan te bieden met een kwaliteit en service, die in de perceptie van de klant overeenko

men met de kwaliteit en service van de produkten van Fasson. Zij doen dit echter tegen een lagere 

verkoopprijs dan Fasson. Hierdoor is de marktpositie van Fasson onder druk komen staan. De druk 

op de marktpositie is voor het management van Fasson aanleiding om grotere prioriteit te leggen 

bij het beheersen van de kosten. 

De behoefte aan kostenbeheersing is aanleiding voor het afstudeeronderzoek, dat ik bij Fasson 

heb uitgevoerd. Dit afstudeeronderzoek heeft zich gericht op kostenbeheersing in de fysieke 

distributie. Voor Fasson was dit een nog vrijwel onontgonnen terrein. Prioriteit is gelegd bij het 

ondersteunen van strategische beslissingen. 

Tijdens het afstudeeronderzoek heb ik me verdiept in theorie en voorbeelden uit de praktijk, die 

met betrekking tot kostenbeheersing beschikbaar zijn. Gebleken is dat het onderwerp kostenbe

heersing volop in de belangstelling staat. Fasson is niet het enige bedrijf dat met dit vraagstuk 

kampt. En ook theoretici houdt het onderwerp kostenbeheersing bezig. De literatuurstudie heeft in 

belangrijke mate bijgedragen aan mijn inzicht in kostenbeheersing. De bijdrage van de literatuur

studie is dan ook verweven in het resultaat van dit afstudeeronderzoek. Daarom is een lijst van de 

geraadpleegde literatuur aan het einde van dit onderzoeksverslag opgenomen. Slechts een enkele 

keer wordt in het verslag expliciet naar de literatuurlijst verwezen. 

Dit afstudeerverslag heb ik geschreven voor de faculteit Technische Bedrijfskunde aan de 

Technische Universiteit in Eindhoven. Met het uitvoeren van het afstudeeronderzoek heb ik mijn 

studie aan deze faculteit afgerond. Ten tweede heb ik dit verslag geschreven voor Fasson, het 

bedrijf waar ik het afstudeeronderzoek heb uitgevoerd. Dit onderzoeksverslag is zo veel mogelijk 

praktijkgericht opgezet. Hiermee hoop ik te bereiken dat dit verslag een leidraad vormt voor 

strategische beslissingen in de fysieke distributie van Fasson en een basis is voor verdere ontwik

keling van de kostenbeheersing. Tenslotte hoop ik dat dit verslag een bron van inspiratie is voor 

andere geïnteresseerden. 

De opbouw van dit afstudeerverslag is als volgt. Het verslag begint met een oriëntatie op het 

bedrijf en de onderzoeksopdracht. Vervolgens wordt verslaggelegd van de doorlichtings- en 

oplossingsfase van het onderzoek. Hoofdstuk 4 vormt de inleiding hierop, waarna in de hoofdstuk

ken 5 tot en met 8 de resultaten van het onderzoek per deelonderzoek worden besproken. In 

hoofdstuk 9 wordt ingegaan op het gebruik van het model, dat uit het onderzoek resulteert. 

Tenslotte komen in hoofdstuk 10 de conclusies en aanbevelingen aan de orde. Op de volgende 

pagina is de opbouw van dit afstudeerverslag schematisch weergegeven (figuur 1.1).9 

9 



1. Inleiding 

2. Bedrijfsbeschrijving 

3. Opdrachtdefinitie 

4. Onderzoeksopzet 

analyse analyse modelbouw 
kosten kostendrijvers 

5. Transport 

6. Magazijnen 

7. Voorraad 

8. Besturing 

9. Gebruik van het model 

1 o. Conclusies en aanbevelingen 

Figuur 1.1 Opbouw van het afstudeerverslag. 
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2 BEDRUFSBESCHRIJVING 

2.1 Fasson Europe: produkt en afzetmarkt 

Fasson Europe vormt de Europese tak van het Amerikaanse bedrijf Avery Dennison International. 

Dit bedrijf is pionier en marktleider op het gebied van zelfklevende materialen. De naam Fasson is 

afgeleid van het Amerikaanse 'to fasten on'. 

Het produkt bestaat uit verschillende lagen materiaal. Figuur 2.1 illustreert de opbouw van het 

produkt. De verscheidenheid aan materialen die voor grondstoffen kunnen worden gebruikt, heeft 

tot gevolg dat een aanzienlijk aantal verschillende combinaties, en dus eindprodukten, mogelijk is. 

De zelfklevende materialen worden geleverd op rollen+ 1 of in de vorm van sheets+ (vellen). 

Frontmater1aa1 

Pr 1 mer 

L 1 j m 

Lak 

Rugmater1aa1 

1 rrpr 1 nt 

Figuur 2.1 Bij gebruik wordt de 'sticker' (frontmateriaal, primer en lijm) van de 'rug' (lak, rugmateriaal en 

imprint van Fasson) afgetrokken en op een andere ondergrond bevestigd. 

De afzetmarkt kan als oligopolistisch omschreven worden. Het aantal concurrenten is klein en 

stabiel, omdat de toetredingsdrempel tot de markt vrij hoog is. De verhouding tussen de markt

aandelen is echter in beweging. De totale vraag in de markt vertoont een dalende tendens. 

Differentiatie is in deze markt met name mogelijk op het gebied van prijsstelling, kwaliteit en 

service. De distributiefunktie speelt met name op het gebied van service een belangrijke rol. 

De meeste afnemers zijn groothandelaren, die hun bestaansrecht ontlenen aan de voorraad

funktie die zij voor hun klanten vervullen. Door zich te verenigen in groepen is hun macht ten 

opzichte van de aanbieders (waaronder Fasson) toegenomen. De afzetmarkt van Fasson Europe 

strekt zich uit over de West-Europese landen, Australië en Zuid-Afrika. 

Alle termen aangeduid met t zijn in de begrippenlijst opgenomen. 

11 



2.2 Distributieproces 

Na het verlaten van de produktie-afdeling worden de produkten bij de klanten afgeleverd. Alle 

activiteiten die worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de goederen vanaf de produktie met een 

bepaalde customer service bij de klant worden afgeleverd, alsmede de wijze waarop deze worden 

uitgevoerd, vormen het distributieproces+. 

Het distributieproces wordt uitgevoerd door verschillende functionele eenheden. In figuur 2.2 is 

de samenhang van deze functionele eenheden schematisch weergegeven. De pijlen in figuur 2.2 

geven de goederenstroom weer. Niet alle funktionele eenheden worden door alle produkten 

aangedaan alvorens bij de klanten te worden afgeleverd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 

goederen direct vanaf de fabriek in Hazerswoude naar klanten worden vervoerd. Elk van de 

funktionele eenheden zal in het navolgende kort worden besproken. 

v 
cS7 cS7 v 

v > > > 

cS7 D v 1 fabriek f-0.zerswoude 

2 fabriek Alphen 

v 3 afdel 1no LPD met DC 

4 FCS Leiden met DC 

5 lokaal DC 

Figuur 2.2 Het distributieproces wordt door verschillende functionele eenheden uitgevoerd. 

1 De fabriek in Hazerswoude is verantwoordelijk voor een deel van de produktie van zelfkleven

de materialen. Bij de fabriek bevindt zich een magazijn, dat in het verleden voor opslag van 

gerede produkten is gebruikt. 

2 De fabriek in Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor een ander deel van de produktie. 

3 De afdeling Logistics & Physical Distribution in Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor 

de besturing van het distributieproces. Tevens is zij verantwoordelijk voor de activiteiten in het 

distributiecentrum (DC+) in Alphen aan den Rijn. Een deel van de produkten wordt vanuit de 
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fabrieken naar het DC Alphen vervoerd om te worden opgeslagen. 

4 Een deel van de produkten wordt vanuit de fabrieken vervoerd naar het Finishing Centre 

Signages (FCS t) in Leiden. Het FCS verzorgt voor een deel van de produkten de afwerking 

(het snijden op klantorder) en draagt tevens zorg voor het opslaan van deze produkten, alsmede 

de besturing van de distributie van deze produkten. 

5 Tenslotte wordt gebruik gemaakt van een aantal lokale DCs. Een deel van de produkten wordt 

vanuit de fabrieken, het DC Alphen of het FCS naar de lokale DCs vervoerd om te worden 

opgeslagen. Vanuit deze voorraad wordt de lokale vraag naar bepaalde produkten beantwoord. 

Voor elk van de DCs is vastgesteld welk deel van de totale afzetmarkt vanuit dat bepaalde DC kan 

worden beleverd. Tabel 2.1 geeft hiervan een overzicht. Het transport vanaf de fabrieken naar de 

klanten wordt door Fasson vrijwel volledig uitbesteed aan transportbedrijven. 

Tenslotte, alvorens de produkten kunnen worden afgeleverd bij klanten, moeten ze worden 

verkocht. Het verkopen van produkten wordt uitgevoerd door een tiental verkooporganisaties 

(salescompanies, salco's+ ). 

Tabel 2.1 Vanuit elk distributiecentrum kan een deel van de totale afzetmarkt worden beleverd. 

voorraad punt afzetgebied 

DC Hemel Engeland, Ierland 

DC Kopenhagen Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken 

DC Milaan Italië 

DC Barcelona Spanje 

DC Wenen Oostenrijk, Oost-Europa 

DC Alphen Benelux, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en alle overige landen 

2.3 Organisatiestructuur 

Fasson is verdeeld in een aantal produktdivisies. Elke produktdivisie is verantwoordelijk voor een 

aantal produktgroepen. Een overzicht van de produktdivisies is opgenomen in bijlage 2.1. De in de 

vorige paragraaf besproken functionele eenheden ressorteren onder deze divisies. Dit wordt geïllus

treerd in figuur 2.3. Hierin zijn de drie grootste divisies opgenomen: de Merchants Products 

Division (MPDt ), de Marking and Promotional Films Division (MPFDt) en de Fasson Roll 

Division (FRDt). Naast de fabrieken in Hazerswoude en Alphen aan den Rijn heeft Fasson nog 

een vijftal andere fabrieken in Europa. Deze ressorteren onder de divisie FRD. 

13 



Tenslotte komt de organisatie van de afdeling LPD aan de orde. De afdeling LPD is opgebouwd 

uit de volgende sub-afdelingen. 

O De sub-afdeling Ll>gistical Projects is verantwoordelijk voor het uitvoeren en implementeren 

van logistieke projecten, 

O de sub-afdeling Customer Service+ is verantwoordelijk voor het verwerken van klantorders, 

het factureren van de salco's en het beantwoorden van vragen van klanten en salco's, 

O de sub-afdeling Logistjcs Planning is verantwoordelijk voor het beheersen van de voorraden in 

de DCs, 

O de sub-afdeling DC Operations is verantwoordelijk voor alle activiteiten in het DC Alphen, 

O de sub-afdeling Shipping, tenslotte, is verantwoordelijk voor het vervoer van de goederen 

vanaf de fabriek in Hazerswoude en het DC Alphen naar de klanten en naar de lokale DCs. 

Samen zijn deze sub-afdelingen verantwoordelijk voor de besturing van het distributieproces en 

voor de activiteiten in het DC Alphen. Het organisatieschema van de afdeling LPD is opgenomen 

in bijlage 2.2.@ 

MPO MPFD FRD divisies 

fabriek fabriek - DC Barcelona 
Hazerswoude Alphen - DC Mi laan 

- af de 1 i ng LPD FCS - DC Kopenhagen 

- DC Alphen DC Wenen 

DC Herne 1 

Figuur 2.3 De functionele eenheden, waardoor het distributieproces wordt uitgevoerd, ressorteren onder 

verschillende divisies. 
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3 OPDRACHTDEFINITIE 

In dit hoofdstuk komt het resultaat van de probleemanalyse aan de orde, alsmede de daaruit 

afgeleide probleemstelling. Deze probleemstelling vormt de aanleiding voor de opdracht. Ver

volgens worden de opdracht en de opdrachtafbakening besproken. 

3.1 Probleemanalyse en probleemstelling 

De eerste fase in het afstudeeronderzoek is de oriëntatiefase (Kempen en Keizer, 1990). In deze 

fase wordt onder andere een probleemanalyse uitgevoerd. In de probleemanalyse is een aantal 

zaken gesignaleerd, die als symptomen voor de probleemstelling kunnen worden aangemerkt. 

1 Beslissingen ten aanzien van veranderingen in het distributieproces kunnen vaak niet met 

betrouwbare kosteninformatie worden ondersteund. Fasson is een bedrijf waarin 

veranderingen elkaar snel opvolgen. Dit geldt ook voor veranderingen in het distributieproces. 

Het komt echter veelvuldig voor dat beslissingen intuïtief worden genomen, zonder dat de 

invloed van deze beslissingen op de logistieke kosten+ (in het afstudeeronderzoek gedefinieerd 

als de kosten van het distributieproces) kan worden overzien. 

2 Kosteninformatie, die nodig is voor het samenstellen van de budgetten voor de logistieke 

kosten, ligt verspreid over de organisatie. Deze kosteninformatie is bovendien noch 

gestructureerd noch gestandaardiseerd aanwezig. Het opstellen van de budgetten voor de 

logistieke kosten is daardoor een tijdrovend karwei. Bovendien is een goed overall inzicht in de 

logistieke kosten vrijwel niet aanwezig. 

3 Hoewel de verkoopvolume in de afgelopen jaren redelijk constant is geweest, is de winst 

van Fasson gedaald. De kosten van Fasson zijn ten opzichte van de omzet toegenomen. Dit 

heeft twee redenen, namelijk dat de verkoopprijzen zijn gedaald en dat de kosten zijn 

toegenomen. Doordat alleen de directe produktiekosten aan de produkten worden gealloceerd, 

heeft men geen inzicht in de winstgevendheid van de afzonderlijke produkten. Bovendien ont

breekt inzicht in de oorzaken van de kostenstijging. Bij gevolg blijft men het antwoord op de 

vraag of de 'juiste' (meest winstgevende) produkten worden verkocht schuldig. 

4 Beslissingen van de afdeling Marketing en/of de afdeling Produktie kunnen de logistieke 

kosten in sterke mate beïnvloeden. In de praktijk van Fasson geldt dat een groot deel van de 

logistieke kosten vastgelegd wordt door de afdelingen Marketing en Produktie. Dit wordt 
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geïllustreerd door figuur 3.1, die is opgesteld in navolging van Sheridan (1991 ). Een voorbeeld 

is dat de afdeling Marketing vaststelt wat de verpakkingsvorm is van de produkten die worden 

verkocht. Een ander voorbeeld is de minimale seriegrootte die door de afdeling Produktie wordt 

bepaald. De afdeling LPD kan daardoor maar op een klein deel van de kosten invloed uitoefe

nen. Bovendien kan het gebeuren dat als gevolg van het 'afdelingsdenken' niet de voor Fasson 

meest optimale beslissingen worden genomen. 

100% 

cum. 96 of 
loglstical 

casts 

casts the morrent 
they nave been 
determi ned 
by dec is 1 ons 

casts the morren~ 
the expenses 
have been made 

marketing 
/sa les 

purchasing/ distribution 
product ion 

time 

Figuur 3.1 In het voorbeeld is aan het begin van het distributietraject ongeveer 90% van de logistieke 

~egd in de vorm van beslissingen, terwijl pas 30% van de uitgaven al werkelijk zijn 

gedaan. 

Uit de vier beschreven symptomen kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een behoefte de 

logistieke kosten te beheersen. Om de logistieke kosten te kunnen beheersen zijn de volgende 

aspecten van belang. 

1 Inzicht hebben in de hoogte van de logistieke kosten. 

2 Inzicht hebben in de factoren die van invloed zijn op de logistieke kosten (later in te voeren 

onder de naam kostendrijvers). 

3 Inzicht hebben in de invloed van een bepaalde beslissing op de logistieke kosten. 

4 Door het vaststellen van indicatoren, een vinger aan de pols kunnen houden, waardoor 

veranderingen in de logistieke kosten al in een vroeg stadium zichtbaar worden. 

5 Het inzicht in de logistieke kosten verbreiden onder alle functionele afdelingen, zodat zij 

inzicht hebben in de wijze waarop zij de logistieke kosten (kunnen) beïnvloeden. 
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3.2 Opdracht en afbakening 

De uitvoering van het afstudeeronderzoek vindt plaats in opdracht van de Director Logistics & 

Physical Distribution. De opdracht luidt in beginsel: 

maak een eerste ontwerp van een kostenbeheersingssysteem voor de fysieke distributie. 

Naar aanleiding van de probleemanalyse is in overleg met de opdrachtgever besloten de opdracht 

af te bakenen. Daarbij is ervoor gekozen het onderzoek te richten op de aspecten die leiden tot 

kostenbeheersing en voor de opdrachtgever de grootste prioriteit hebben. Dit zijn de aspecten 1, 2 

en 3 van de vorige pagina. De afgebakende opdracht luidt als volgt. 

Ten eerste het structureren van de logistieke kosten, het verkrijgen van inzicht in de hoogte 

van de logistieke kosten en het verkrijgen van inzicht in de factoren die de logistieke kosten 

beïnvloeden. 

Ten tweede het ontwikkelen van een instrument (model) om inzicht te krijgen in de invloed 

van beslissingen op de logistieke kosten. 

De doelstelling van het eerste deel van de opdracht is het verschaffen van inzicht in de logistieke 

kosten en de factoren die van invloed zijn op deze kosten ten behoeve van kwalitatief betere 

beslissingen en communicatie tussen afdelingen onderling. De doelstelling van het tweede deel van 

de opdracht bestaat eruit betrouwbare kosteninfonnatie te geven waannee strategische beslissingen 

betreffende veranderingen in het distributieproces kunnen worden ondersteund. 

Voor het distributieproces geldt in het algemeen dat het proces zodanig wordt ingericht dat de 

produkten bij de klanten worden af geleverd en dat daannee tevens de gewenste customer service 

(leveringsprestatie) wordt bereikt. Dit vonnt de output van het distributieproces (figuur 3.2). De 

gewenste customer service wordt door de af deling Marketing in overleg met de klanten bepaald. 

products del lvered wlth 

distribution process 

customer service 

Figuur 3.2 Het afleveren van produkten bij klanten met een bepaalde customer service vormt de output van 

het distributieproces. 
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Het onderzoek concentreert zich op de volgende aspecten van het distributieproces: 

O ondersteuning van strategische beslissingen ten aanzien van veranderingen in het distributiepro

ces met betrouwbare kosteninformatie, waarbij alle kosten als variabel kunnen worden 

beschouwd. 

O de integrale kosten van het distributieproces, waarbij de jaarlijkse kosten voor verschillende 

alternatieve vormen van het distributieproces worden berekend, zonder extra uitgaven en 

inkomsten van de overgang van de huidige vorm naar de nieuwe vorm mee te nemen, 

O de divisie MPD (onder welke de afdeling LPD ressorteert), waarbij tevens kosteninformatie 

wordt verzameld voor de divisie MPFD, 

0 de goederenstroom beginnend bij het verlaten van het produktieproces en eindigend met het 

afleveren van de goederen bij de afnemers van Fasson, en de daarbij behorende informatie

stroom, 

O de Europese afzetmarkt, 

O en de reguliere stroom eindprodukten, waarbij uitzonderingen waar nodig worden gesignaleerd, 

maar niet in het onderzoek worden meegenomen. 

Bij het opzetten van het model is voor de volgende aspecten van de bedrijfsvoering van Fasson de 

uitgangssituatie gehanteerd: 

O het produktenpakket, 

0 de afzetmarkt, 

O de produktiestructuur, 

O en de financiële structuur, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van huidige 

systemen. 

De gevolgen van wijzigingen in de customer service en/of in het distributieproces kunnen in het 

model worden ingevoerd door het variëren van waarden van variabelen. De afhankelijke variabelen 

in het model zijn de logistieke kosten.@ 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

In het afstudeeronderzoek kunnen drie fasen worden onderscheiden (Kempen et.al., 1991): 

1 de oriëntatiefase, 

2 de doorlichtings- en oplossingsfase, 

3 de invoeringsfase. 

Het resultaat van de oriëntatiefase is in de hoofdstukken 2 en 3 beschreven. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op de onderzoeksopzet die in de doorlichtings- en oplossingsfase is gehanteerd. Het 

hoofdstuk vormt daarmee een inleiding op de hoofdstukken 5 tot en met 8, waarin de resultaten 

van deze fase worden beschreven. In hoofdstuk 9 komt de invoeringsfase aan de orde. 

De doorlichtings- en oplossingsfase is in het afstudeeronderzoek opgebouwd uit drie opeen

volgende stappen: 

1 analyse van de logistieke kosten, voor het krijgen van inzicht in de (huidige) kostenstructuur 

van het distributieproces en, in latere instantie, ten behoeve van gegevens voor het model, 

2 analyse van de kostendrijvers+, voor het krijgen van inzicht in de factoren die van invloed zijn 

op de logistieke kosten en de plaats in de organisatie waar deze worden vastgelegd, 

3 lcwantificering van de relatie tussen kostendrijvers en kosten, voor het ontwikkelen van een 

model waarmee de kosten van het distributieproces kunnen worden berekend. 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens voor elke stap een aantal relevante aspecten besproken. De 

hoofdstukken 5 tot en met 8 zijn overeenkomstig deze drie stappen opgebouwd. 

4.1 Analyse van de logistieke kosten 

De logistieke kosten worden veroorzaakt door de activiteiten die moeten worden verricht in het 
' 

distributietraject om produkten bij de klant af te leveren en daarbij een bepaalde customer service 

te bereiken. Binnen het distributieproces kunnen drie hoofdactiviteiten worden onderscheiden: 

transporteren, opslaan van produkten en besturen van het distributieproces. De logistieke kosten 

kunnen op grond van deze indeling in activiteiten worden onderverdeeld in vier kostencentra. 

Daarbij worden de kosten van het opslaan van produkten gesplitst in kosten van magazijnen en 

voorraden, omdat de aard van deze kosten verschillend is. Bovendien is het interessant om de 

kosten van voorraden expliciet te behandelen, omdat deze kosten in de huidige besluitvormings

processen niet worden meegenomen. In figuur 4.1 wordt deze indeling van de logistieke kosten 

geïllustreerd (Peelen en Van Goor, 1988). 
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1 Kosten van transport, uitgaven die worden gedaan voor het externe transport van eindprodukten 

vanaf de fabrieken en DC's naar de afnemers. 

2 Kosten van magazijnen, kosten van alle activiteiten die in de distributiecentra worden 

uitgevoerd, waaronder kosten van opslagruimte en van fysieke en administratieve handling. 

3 Kosten van voorraad, rente die verschuldigd is over het geïnvesteerd vermogen dat in de 

voorraad vastligt, alsmede uitgaven die moeten worden gedaan dan wel inkomsten die worden 

gederfd als gevolg van het incourant worden van voorraad. 

4 Kosten van besturing c.q. overhead, kosten van de activiteiten die worden verricht voor het 

besturen van het distributieproces, alsmede alle overige kosten die niet bij een van de andere 

kostensoorten zijn onder te brengen. 

De vier bovenstaande kostencentra hangen nauw met elkaar samen. Zij gedragen zich als 

'communicerende vaten': een verandering in één kostencentrum leidt vrijwel altijd tot veranderingen 

in andere kostencentra. Zo kunnen bijvoorbeeld als gevolg van een verlaging van de voorraden de 

transportkosten toenemen, ceteris paribus. 
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Figuur 4.1 De logistieke kosten worden onderverdeeld in kostencentra aan de hand van activiteiten in het 

distributieproces. 

De definitie van het begrip kosten is in het onderzoek van belang. In het onderzoek worden onder 

kosten alle integrale kosten verstaan, zowel uitgaven (die in een bepaald jaar als kosten worden 
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geboekt) als afschrijvingen (kosten voortvloeiend uit uitgaven die in het verleden zijn gedaan). 

In de hoofdstukken 5 tot en met 8 wordt ingegaan op de resultaten van de analyse van de 

kosten voor elk van de opeenvolgende kostencentra (figuur 4.1). 

4.2 Analyse van de kostendrijvers 

De tweede stap in het onderzoek is de analyse van de kostendrijvers. Inzicht in de kostendrijvers 

en in de plaats waar deze worden vastgelegd vormt de kern van kostenbeheersing. Een bijdrage in 

het onderzoek naar de kostendrijvers is geleverd door een stagaire van de NHTV in Tilburg, met 

name voor wat betreft de drijvers van de kosten van magazijnen en besturing. 

In het geval van beslissingscalculaties geldt dat kennis aangaande de kostendrijvers de gelegen

heid geeft om veranderingen in het distributieproces te vertalen in veranderingen in het volume van 

deze kostendrijvers en vervolgens in een verandering in de logistieke kosten. 

Bovendien levert deze kennis een middel voor communicatie tussen afdelingen, omdat de 

logistieke kosten voor een groot deel in het traject vóór het distributieproces worden vastgelegd 

(figuur 3.1). 

De activiteiten in het distributieproces vormen het uitgangspunt. Deze activiteiten worden 

uitgevoerd om produkten bij de klanten af te leveren en daarbij een bepaalde customer service te 

bereiken. Het uitvoeren van deze activiteiten kost geld. De hoogte van de kosten wordt bepaald 

door de capaciteit die nodig is om de activiteiten van het distributieproces uit te voeren en de 

kosten die worden gemaakt om deze capaciteit beschikbaar te stellen. De benodigde capaciteit kan 

bijvoorbeeld bestaan uit mensen, machines en gebouwen. 

Twee factoren kunnen worden onderscheiden die de benodigde capaciteit voor een bepaalde 

activiteit van het distributieproces bepalen: 

1 de bedrijfsdrukte, 

2 de efficiency (doelmatigheid) waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. 

In figuur 4.2 wordt de wijze waarop de logistieke kosten worden bepaald geïllustreerd. 

De factor efficiency wordt onder andere beïnvloed door leereffecten, veranderingen in 

procedures en de neiging van mensen om de hoeveelheid werk uit te spreiden over de beschikbare 

periode. Bovendien heeft toename van de complexiteit van het werk een negatieve invloed op de 

efficiency waarmee het werk wordt uitgevoerd. De factor efficiency is moeilijk te kwantificeren, 

waardoor het ook niet mogelijk is een eenduidig verband te leggen tussen bedrijfsdrukte en 

benodigde capaciteit. 
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Figuur 4.2 De logistieke kosten (Dfl.') worden bepaald door de benodigde capaciteit. 

Hoewel de invloed van de factor efficiency niet uit het oog mag worden verloren, concentreert het 

onderzoek zich op het zichtbaar maken van de factoren die de bedrijfsdrukte bepalen. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de methode Activity Based Costing (o.a. Kaplan (1987)). Activity 

Based Casting is een methode van kostenverbijzondering die op activiteiten is gebaseerd, in de 

eerste plaats met het doel de kostprijs van een produkt te berekenen. De methode wordt in het 

afstudeeronderzoek in een aangepaste vorm gehanteerd om geschikt te zijn voor gebruik in beslis

singscalculaties. Daarbij is gebruik gemaakt van inzichten die zijn verkregen door het bestuderen 

van een tweetal varianten op Activity Based Casting: Activity Based Budgetting (Harvey, 1991) en 

Activity Based Management (Turney, 1992). In bijlage 4.1 is een korte beschrijving van de uit

gangspunten van Activity Based Casting en de twee genoemde varianten opgenomen. 

Het onderzoek naar de kostendrijvers is samengesteld uit vier elementen: 

1 het inventariseren en structureren van activiteiten, 

2 het definiëren van kostendrijvers per activiteit, bijvoorbeeld voor de activiteit goederenont

vangst kan de kostendrijver colli+ (verpakkingseenheid: doos, rol of pallet) worden gede

finieerd, 

3 het bepalen van de factoren die van invloed zijn op het volume van deze kostendrijvers, 

bijvoorbeeld het type verpakking van de produkten heeft invloed op het aantal colli dat wordt 

ontvangen in het magazijn, 

4 het bepalen van de plaats in de organisatie waar deze factoren worden bepaald, bijvoorbeeld de 

afdeling Marketing bepaalt het type verpakking. 
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Lfet zwaartepunt van het onderzoek naar de kostendrijvers ligt bij het inventariseren en structureren 

van activiteiten en het definiëren van kostendrijvers, omdat deze de basis vormen voor het model. 

Aandacht wordt besteed aan de factoren die van invloed zijn op het volume van de kostendrijvers 

en de plaats in de organisatie waar deze factoren worden bepaald, omdat dit inzicht van belang is 

voor het beheersen van de logistieke kosten. Omdat in de praktijk alle afdelingen in meerdere of 

mindere mate invloed uitoefenen op de kostendrijvers, zal het onderzoek naar de plaats in de 

organisatie waar de kostendrijvers worden beïnvloed zich richten op het geven van een indicatie 

voor de plaats waar het zwaartepunt van deze invloed ligt. 

4.3 Modelbouw: kwantificering van de relatie kostendrijvers en logistieke kosten. 

Het inzicht dat wordt verkregen met het uitvoeren van de eerste twee stappen (analyse kosten en 

analyse kostendrijvers) vormt de basis voor de laatste stap van de doorlichtings- en oplossingsfase 

(modelbouw). 

Deze laatste stap komt overeen met het tweede deel van de opdracht. Doel van dit deel van de 

opdracht is het gefundeerd kunnen nemen van beslissingen ten aanzien van veranderingen in het 

distributieproces. Hiervoor is inzicht nodig in de relatie tussen veranderingen in het distributiepro

ces, de kostendrijvers en de logistieke kosten. 

Omdat het model ontwikkeld wordt ten behoeve van ondersteuning van strategische beslissin

gen (par. 3.2, pag. 17), heeft het model niet tot doel de exacte kosten te genereren, maar een 

indicatie te geven van de verwachte hoogte van de kosten. Bovendien is het belangrijk dat in het 

model waarden van variabelen kunnen worden gevarieerd, zodat de invloed van bepaalde verande

ringen in het distributieproces op de logistieke kosten kan worden onderzocht. 

Voor de verschillende hoofdactiviteiten is een verschillende aanpak van de modelbouw 

gehanteerd. De aard van de kostendrijvers en van de kosten van elke hoofdactiviteit is aanleiding 

geweest voor de keuze van een bepaalde aanpak. Het transport wordt bijvoorbeeld uitbesteed, 

waardoor de kosten voor een groot gedeelte worden bepaald door de tarieven die de transporteurs 

berekenen. Daarentegen zijn alle magazijnen onderdeel van Fasson en zijn de kosten van 

magazijnen direct aan activiteiten te relateren. De gekozen aanpak komt in de volgende hoofdstuk

ken voor elke hoofdactiviteit aan de orde. 

De gevonden relaties zijn vastgelegd in een spreadsheet+. Met behulp van dit spreadsheet kunnen 

de logistieke kosten voor verschillende vormen van het distributieproces worden bepaald. Hierbij 

kunnen zowel het volume van de kostendrijvers als de geschatte normwaarden worden gevarieerd 

en kan het effect van deze veranderingen op de logistieke kosten worden bekeken. 
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In overleg met de opdrachtgever is een aantal eisen gedefinieerd waaraan het spreadsheet dient te 

voldoen. 

0 Het dient flexibel te zijn, zodat zowel de kosten van de huidige vorm van het distributieproces 

als van alternatieve vormen kunnen worden berekend. Daarbij moet het ook mogelijk zijn het 

model aan grote veranderingen in het distributieproces (bijvoorbeeld een nieuw DC) aan te 

passen. Bovendien moet het mogelijk zijn om veranderingen in de overige aspecten van de 

bedrijfsvoering van Fasson (o.a. het produktenpakket) (pag. 18) in het model door te voeren. 

O Het dient modulair opgebouwd te zijn, ten eerste omdat de huidige opzet een eerste aanzet is 

en verdere uitbreiding mogelijk moet zijn, ten tweede omdat het mogelijk moet zijn delen 

afzonderlijk te gebruiken cq. te onderhouden, 

0 Het dient eenvoudig te zijn, zodat het gemakkelijk toepasbaar is. 

Er is voor gekozen gebruik te maken van het software pakket Lotus 123 release 3.1, omdat dit een 

gebruikersvriendelijk pakket is, waarin niet alleen sheets maar ook files eenvoudig te koppelen 

zijn. Ten behoeve van toekomstig gebruik van het spreadsheet door de opdrachtgever, is tevens een 

handleiding samengesteld (bijlage 4.2). 

Verder is er voor gekozen de mogelijkheid in te bouwen om de logistieke kosten op produkt

groepniveau te berekenen. Deze extra informatie kan worden gebruikt bij onderzoek naar de 

winstgevendheid van produkigroepen. 

Het resultaat van de derde onderzoeksstap wordt in de volgende hoofdstukken voor elk van de 

vier hoofdactiviteiten beschreven. Met het kwantificeren van de relatie tussen kostendrijvers en 

logistieke kosten en het vastleggen van deze relaties in een spreadsheet wordt het tweede deel van 

de opdracht afgerond.@ 

24 



5 TRANSPORT 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het onderzoek voor wat betreft het kosten

centrum transport. Het hoofdstuk begint met enkele conclusies ten aanzien van de resultaten van de 

analyse van de transportkosten. Vervolgens worden de kostendrijvers geanalyseerd. Tenslotte wordt 

de modelbouw beschreven. 

5.2 Analyse kosten 

Tot de kosten van transport worden alle uitgaven gerekend die worden gedaan voor het externe 

transport van eindprodukten vanaf de fabrieken en de DCs naar de afnemers. 

De basis voor het inzicht in de transportkosten wordt gevormd door inzicht in de goederenstro

men. Daartoe worden de zendingen van Fasson ingedeeld in een aantal categorieën. 

1 Reguliere versus speciale zendingen. 

O Reguliere zendingen+. Zendingen in de normale (reguliere) stroom van eindprodukten. 

O Speciale zendingen+. Zendingen die afwijken van de normale stroom. In het algemeen gaat het 

hier om spoedzendingen: zendingen die in het voorgaande traject vertraging hebben opgelopen 

of door de klant eerder gewenst zijn. 

2 Directe versus DC- versus AF DC-zendingen (figuur 5.1). 

O Directe zendingen+. Zendingen die vanuit produktie of centraal DC direct naar een afnemer 

worden getransporteerd. 

O DC-zendingen +. Zendingen die vanuit produktie of centraal DC 'laar een lokaal DC worden 

getransporteerd. 

O AF DC-zendingen +. Zendingen die vanuit een lokaal DC naar een afnemer worden getrans

porteerd. 

Hierbij geldt dat een DC-zending zowel een reguliere als een speciale zending kan zijn. Naast 

deze indelingen is een indeling mogelijk naar land van bestemming van de zending. 

Alle transporten worden uitbesteed, uitgezonderd de zendingen die tussen de fabrieken en het 

DC Alphen worden uitgevoerd. Deze worden voor een groot gedeelte met eigen vrachtwagen en 

chauffeur uitgevoerd. 
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Figuur 5.1 Indeling in typen zendingen: directe, DC- en AF DC-zendingen. 

Voor de analyse van de transportkosten is gebruik gemaakt van de gegevens aangaande transporten 

in 1992. Allereerst wordt ingegaan op de analyse van de kosten van directe en DC-zendingen. In 

bijlage 5.1 is een gedetailleerd overzicht gegeven van de gegevens betreffende deze zendingen 

uitgesplitst naar land van bestemming. Een samenvatting ervan is weergegeven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Transporten Directe en DC-zendingen 1992 

Directe en DC-zendingen 1992, excl. AF fabriek Alphen en FCS 
. 

MPD + MPFD waarvan MPFD ongeveer 50%. 

verzonden gewicht kosten 

totaal 23.442.282 kg totaal A. 4.166.924 FI. 0,18/kg 

regulier 98% 22.973.112 kg regulier 97% FI. 4.017.264 A. 0,17/kg 

speciaal 2% 469.170 kg speciaal 3,6% FI. 149.660 FI. 0,32/kg 

de 32% 7.501.530 kg de 32% FI. 1.333.416 FI. 0, 18/kg 

direct 68% 15.940.752 kg direct 68% A. 2.833.508 FI. 0,18/kg 

• Aangaande de zendingen vanaf de fabriek in Alphen en het FCS in Leiden zijn geen detail gegevens beschikbaar. 

Uit het onderzoek blijkt dat 51 % van het totale verzonden gewicht is verzonden naar Duitsland 

(21 % ), Engeland (17%) en Italië (13% ). Dit maakt deze stromen tot de meest interessante als het 

gaat om mogelijkheden voor kostenreductie. Bovendien blijkt dat de gemiddelde prijs per kilogram 

over de directe en DC-zendingen in 1992 Fl. 0,18 bedroeg. De gemiddelde prijs per kilogram per 

bestemming verschilt, variërend van Fl. 0,05 tot Fl. 0,83 per kilogram. Redenen hiervoor zijn de 

verschillende tariefafspraken, onder andere als gevolg van verschillen in afstand. Daarnaast blijkt 

dat het gemiddeld verzonden gewicht per zending eveneens sterk per bestemming verschilt. Er 

blijkt een negatief verband te bestaan tussen de prijs per kilogram en het verzonden gewicht per 

zending. Er blijkt een positief verband te bestaan tussen het aantal colli per zending en het gewicht 

per zending. Ook het aandeel van spoedzendingen in het totale verzonden volume verschilt sterk 
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per bestemming. Eveneens verschilt de betaalde prijs per kilogram. Gemiddeld kost een spoedzen

ding Dfl. 0,32 per kilogram. Van de totale verkopen in 1992 is 32% vanuit lokale DC's aan de 

klanten geleverd. Voor de bestemmingen, die vanuit een lokaal DC kunnen worden beleverd, is dit 

aandeel veel groter: van het totale gewicht naar Spanje ging 94% via het DC Barcelona. 

Ten tweede volgen de resultaten van de analyse van de AF DC-zendingen. In bijlage 5.2 is een 

overzicht opgenomen van de gegevens voor 1992. Een samenvatting ervan is opgenomen in tabel 

5.2. Hoewel de afstand, die zendingen vanaf de locale DC's afleggen, korter is, is de gemiddelde' 

prijs per kilogram van AF DC-zendingen hoger dan de prijs van directe en DC-zendingen. Reden 

hiervoor is het kleinere gemiddelde gewicht per zending, met name van zendingen met produkten 

van de divisie MPFD. 

Tabel 5.2 Transporten AF DC-zendingen 1992 

* AF DC-zendingen 1992, excl. AF DC Wenen en speciale zendingen 

MPD MPFD totaal 

verzonden gewicht 3.951.963 kg 2.916.669 kg 6.868.632 kg 

kosten FI. 617.300 FI. 792.716 Fl.1.410.016 

gemiddelde prijs/kilo FI. 0, 16 FI. 0,27 FI. 0,21 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. De zendingen AF DC Wenen vertegenwoordigen een klein volume. Van 

het totale gewicht (van de directe en DC-zendingen) is ongeveer 2% naar Oostenrijk vervoerd. 

Een overzicht van de totale transportkosten is opgenomen in tabel 5.3. Hierin zijn ook de kosten 

van transporten vanaf de fabriek in Alphen en het FCS in Leiden naar klanten en DC's opgenomen. 

In deze tabel is het verzonden gewicht en de prijs per kilogram niet opgenomen, omdat door 

optelling van de verzonden gewichten in de vorm van directe, DC- en AF DC-zendingen 

dubbeltellingen zouden ontstaan. 

Tabel 5.3 Transportkosten alle zendingen 1992 

Alle zendingen 1992, excl. AF DC Wenen 

MPD MPFD 

kosten Direct en DC FI. 1.941.347 FI. 3.288.688 

kosten AF DC FI. 617.300 FI. 792.716 

totaal transport FI. 2.558.647 FI. 4.081.404 
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5.2 Analyse kostendrijvers 

Vrijwel al het transport wordt door Fasson uitbesteed aan transportbedrijven. Met deze transpor

teurs zijn tariefafspraken gemaakt voor de reguliere zendingen. Naast de hoogte van de tarieven 

kan de structuur van de tarieven verschillen. Voor zendingen naar Duitsland geldt bijvoorbeeld een 

vaste prijs per kilogram, terwijl zendingen naar Scandinavië worden ingedeeld in gewichtscatego

rieën, waarbij per gewichtscategorie een andere prijs per kilogram geldt. Hoe hoger het gewicht 

van een zending is, hoe lager de prijs per kilogram, die wordt berekend, is. Dit is het zogenaamde 

staffeltarief+. Bovendien kan een minimale prijs per zending en/of een vaste prijs per extra drop+ 

(aflevering) worden berekend. 

Wanneer een vaste prijs per kilogram geldt, is de enige kostendrijver het aantal kilogram dat 

wordt vervoerd. Geldt echter een staffel, dan is een tweede drijver het aantal zendingen. Immers 

hoe groter het aantal zendingen, hoe kleiner het gemiddelde gewicht per zending en hoe hoger de 

prijs per kilogram. Ook wanneer een vaste prijs per drop geldt, is het aantal zendingen kostendrij

ver. Op deze wijze kan uitgaande van de huidige tarieven een aantal kostendrijvers worden 

gedefinieerd. In bijlage 5.3 is de samenhang tussen deze kostendrijvers en de kosten weergegeven. 

De huidige tarieven zijn echter vastgesteld op grond van het huidige transportpatroon. Wanneer 

er veranderingen worden aangebracht in het distributieproces (bijvoorbeeld minder goederen via de 

lokale DCs), zal ook het transportpatroon wijzigen (bijvoorbeeld kleinere zendingen direct naar 

klanten). Wanneer het transportpatroon wijzigt is het veelal mogelijk om in onderhandeling met 

transporteurs tot nieuwe tariefafspraken te komen. 

Om in te kunnen schatten wat het resultaat van dergelijke onderhandelingen zou kunnen zijn, is 

het belangrijk te kijken naar de kostendrijvers die voor de transporteur gelden. 

Hierbij dient opgemerkt dat de transporteur zijn tarief samenstelt op grond van een rationeel 

berekende kostprijs én de marktprijs. In de kostprijs spelen de kostendrijvers een rol. De marktprijs 

wordt echter extern bepaald en heeft een zeer grote, vaak bepalende invloed op het uiteindelijke 

tarief. 

Voor het bepalen van de kostendrijvers voor de transporteur is uitgegaan van de activiteiten die 

de transporteur uitvoert. De transporteur haalt de goederen op, vervoert deze naar bijvoorbeeld 

Italië, waar hij ze in bijvoorbeeld Milaan verdeelt in kleinere zendingen en combineert met 

goederen van andere klanten (overslag), alvorens ze bij de Italiaanse klanten af te leveren (figuur 

5.2). 
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Figuur 5.2 De activiteiten die de transporteur uitvoert om de goederen te vervoeren. 

Voor elk van de activiteiten is onderzocht wat de belangrijkste kostendrijvers zijn. Het resultaat 

hiervan is in beeld gebracht in bijlage 5.4. Samenvattend kan worden gesteld dat de belangrijkste 

kostendrijvers zijn: 

O het aantal loads+ (ladingen) (hoe vaak moet de transporteur komen voorrijden en wat voor 

mogelijkheden heeft hij om vaste retourvrachten te regelen), 

O het aantal drops en de locatie van de drops (hoeveel tijd is de transporteur kwijt met het 

afleveren van de goederen bij de klanten), 

O het aantal colli (hoeveel tijd kost laden, lossen en overslag), 

O de beladingsgraad, beïnvloed door de gemiddelde zendinggrootte (vertegenwoordigt het 

transport voor Fasson een volle wagen, of moeten zendingen worden gegroepeerd met 

zendingen van andere klanten), de levertijd (hoeveel speling heeft de transporteur om retour

vrachten te regelen en om zendingen te groeperen) en de frequentie waarmee de transporten 

worden uitgevoerd (is het mogelijk om (vaste) retourvrachten te regelen). 

O en de afstand (hoeveel kilometers moeten worden af gelegd). 

Deze conclusies zijn gebaseerd op kennis uit vakliteratuur (Robroeks, 1992), een interview met een 

transporteur (bijlage 5.5) en kennis die binnen Fasson aanwezig is. 

Voor elk van deze kostendrijvers is vervolgens gekeken naar de factoren die van invloed zijn 

op het volume ervan. Voor drops is dat bijvoorbeeld het aantal klanten. Tevens is gekeken naar de 

plaats in de organisatie waar elk van deze factoren wordt vastgelegd. Voor het aantal klanten is dit 

bijvoorbeeld de afdeling Marketing. Het resultaat hiervan is opgenomen in bijlage 5.6. 
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5.3 Modelbouw 

Zoals in de vorige paragraaf al werd gezegd, speelt de marktprijs een zeer grote rol in de 

tariefbepaling. Daarom is het niet mogelijk de tarieven te bepalen, die zouden kunnen worden 

bedongen na verandering van het transportpatroon. Desondanks is een methode ontwikkeld om 

toch een schatting te kunnen maken van de transportkosten onder zich wijzigende omstandigheden. 

De eerste stap voor het schatten van de transportkosten is als volgt. Uitgangspunt vormt de 

aanwezige informatie betreffende historische zendingen. Deze informatie is opgeslagen in een data 

bestand. Met gebruik van de actuele tarieven wordt per bestemming berekend wat de gemiddelde 

prijs per kilogram voor de historische zendingen zou zijn. Koppeling van deze prijs per kilogram 

aan de nieuwe goederenstromen levert een eerste indicatie van de te verwachten transportkosten. 

De omvang van de goederenstromen kan in het model worden gevarieerd door het variëren van het 

percentage van de verkopen dat vanuit de DCs wordt geleverd en het percentage van de verkopen 

dat met spoed wordt verzonden. 

Tweede stap vormt een gevoeligheidsanalyse waarin een schatting kan worden gemaakt voor de 

range waarbinnen de verwachte prijs per kilogram zich bevindt. Hiermee wordt een optimistische 

en een pessimistische schatting van de transportkosten gegenereerd. 

Vraag is echter of het werkelijk te bedingen tarief dichter bij de optimistische schatting of bij 

de pessimistische schatting ligt. Het krijgen van een antwoord op deze vraag is de derde stap. Om 

een indicatie te krijgen wordt een schatting gemaakt voor het verwachte volume van de belangrijk

ste kostendrijvers. Dit volume wordt vergeleken met het huidige volume, waarna de verwachte 

relatieve verandering kan worden berekend. 

Voor het bepalen van het huidige aantal loads, drops en colli (volume) kan gebruik worden 

gemaakt van de transportgegevens in het data bestand. Een schatting van het verwachte aantal kan 

worden gemaakt aan de hand van de kennis over de factoren die het aantal loads, drops en colli 

beïnvloeden (bijlage 5.6) en de samenhang tussen deze factoren (bijlage 5.7). Hoe groter de daling 

van bijvoorbeeld het aantal loads ten opzichte van de huidige situatie, hoe dichter de prijs naar 

verwachting bij de optimistische schatting ligt. 

Het bepalen van de verandering in de beladingsgraad (de vierde kostendrijver) kan op de 

volgende wijze worden uitgevoerd. Ten eerste kan voor alle goederenstromen het gemiddelde 

gewicht per zending worden bepaald. Ten tweede kan de verandering in de levertijd worden 

vastgesteld. Ten derde kan het aantal transporten en de verwachte regelmaat van de transporten 

worden bepaald. Voor de goederenstromen waarvoor een staffeltarief geldt, kan bovendien worden 

gekeken naar de invloed van de verandering in het distributieproces op de verdeling van de 

zendingen over de gewichtsklassen. Op basis van het huidige staffeltarief, kan vervolgens een 
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schatting worden gemaakt van de gemiddelde prijs per kilogram. die resulteert zonder dat er 

onderhandelingen met de betreffende transporteur hebben plaatsgevonden (bijlage 5.8). 

De laatste stap behelst het per bestemming aanpassen van de eerste indicatie van de prijs per 

kilogram, gebaseerd op de resultaten uit stap 2 en 3. Indien een bepaalde verandering in het 

distributieproces een interessante optie lijkt te zijn, kan bij een aantal transporteurs offerte worden 

aangevraagd om de werkelijk haalbare tarieven te achterhalen. Vervolgens kunnen door het inzicht 

in de kostendrijvers de onderhandelingen beter voorbereid worden ingegaan. 

Het grootste nadeel van deze methode is het feit dat de eerste schatting wordt gebaseerd op 

historische gegevens. Een alternatief voor deze methode is om voor álle goederenstromen staffel

tarieven te bedingen en het schatten van de verandering in de prijs per kilogram enkel te baseren 

op de verandering in de verdeling van het gewicht over de gewichtsklassen (zoals in stap 3 is 

uitgelegd). (In de huidige situatie worden slechts voor enkele bestemmingen de kosten op basis van 

een staffeltarief door de transporteur gefactureerd.) Eventueel kan het staffeltarief worden 

aangevuld met een vaste prijs per extra drop. Hierdoor is naast reductie van het aantal ladingen 

(om in een zo hoog mogelijke gewichtsklasse te komen), reductie van het aantal drops een factor 

die het gedrag stuurt. De kostendrijvers aantal colli en beladingsgraad kunnen verder worden 

beschouwd als in de eerste methode. 

Het nadeel van het gebruik van historische gegevens wordt hierdoor ondervangen. Echter ook 

deze alternatieve methode heeft enkele nadelen. Ten eerste geldt dat voor alle bestemmingen de 

staffel als tariefstructuur moet worden verkregen. Afhankelijk van de contacten die Fasson heeft 

met haar transporteurs is het mogelijk om met open calculaties te werken voor het bepalen van de 

transportkosten. In overleg met de transporteur kan een tariefstructuur worden overeengekomen, 

waarbij Fasson haar eigen transportkosten door middel van de kostendrijvers kan beïnvloeden. Een 

voorbeeld hiervan is de hierboven beschreven tariefstructuur. Uit het interview met een transporteur 

kwam naar voren dat het factureren volgens een bepaalde gewenste tariefstructuur geen probleem 

hoeft te zijn. 

Daarnaast geldt het feit dat de methode geen reële schatting geeft van de gemiddelde prijs per 

kilogram, wanneer de verdeling van het werkelijk verzonden gewicht niet overeenkomt met de 

verwachte verdeling. Immers, ten eerste is de verdeling van het gewicht over de staffelcategorieën 

geen normale verdeling, ten tweede is de prijslijn geen rechte lijn (zie bijlage 5.8). Om deze 

redenen is in overleg met de opdrachtgever de voorkeur uitgegaan naar de eerste methode. Echter 

aanbevolen wordt om de mogelijkheid van open calculaties in toekomstige onderhandelingen in 

overweging te nemen.@ 
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6 MAGAZUNEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het onderzoek voor wat betreft het kosten

centrum Magazijnen. Het hoofdstuk begint met enkele conclusies ten aanzien van de resultaten van 

de analyse van de kosten van magazijnen. Vervolgens worden de kostendrijvers geanalyseerd. 

Tenslotte wordt de modelbouw beschreven. 

6.1 Analyse kosten 

Tot de kosten van magazijnen worden de kosten gerekend van alle activiteiten die in de distribu

tiecentra worden uitgevoerd, waaronder zowel de kosten van ruimte als van fysieke en administra

tieve handling (par. 4.1). In het distributieproces van Fasson worden twee soorten magazijnen 

onderscheiden. 

1 IÁ)kaal magazijn. Een deel van de produkten ligt decentraal op voorraad in een van de vijf 

distributiecentra. 

2 Centraal magazijn. Een groot aantal produkten ligt in Alphen aan den Rijn op voorraad. Van 

daar uit wordt de voorraad in de lokale magazijnen aangevuld en worden klanten in Centraal 

Europa beleverd. In de nabije toekomst zal het magazijn bij de fabriek in Hazerswoude deze 

functie overnemen. Voor de divisie MPFD doet het Finishing Center Signages in Leiden dienst 

als tweede centrale magazijn. 

Elk magazijn valt onder de budgettaire verantwoordelijkheid van een bepaalde divisie (figuur 2.3). 

Voor het doorbelasten van kosten van bewezen diensten aan andere divisies wordt een chargeout

splan + gehanteerd. Voor het analyseren van de kosten van de lokale magazijnen is van dit 

chargeoutsplan gebruik gemaakt. In bijlage 6.1 is het chargeoutsplan voor 1992 opgenomen. Tabel 

6.1 geeft een samenvatting ervan. 

Opvallend is dat de kosten per m2 van de DCs in Milaan en Copenhagen beduidend hoger zijn 

dan van de andere twee DCs. Dit verschil wordt veroorzaakt door de hogere kosten van personeel 

en ruimte in Italië en Denemarken, vergeleken met de kosten in Spanje en Engeland. Bovendien 

valt op dat de kosten per m2 voor de produkten van de divisie MPFD consequent hoger zijn dan 

voor de divisie MPD. Dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat bijvoorbeeld 1000 m2 van 

produkten van de divisie MPFD gemiddeld meer ruimte in beslag neemt dan 1000 m2 van 

produkten van de divisie MPD. Daarnaast hebben de produkten van de divisie MPFD een lagere 

turnover van de voorraad. 
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De kosten van de lokale magazijnen zijn volgens het chargeoutsplan opgebouwd uit kosten voor 

ruimte (26%), kosten voor handling (52%) en kosten voor overhead (22%). 

Het chargeoutsplan is een goed middel voor het jaarlijks doorbelasten van de kosten. Het geeft 

echter geen inzicht in de werkelijke kosten van de activiteiten in de magazijnen. Om deze reden is 

het chargeoutsplan geen geschikt middel voor het beheersen van de logistieke kosten. 

Tabel 6.1 Kosten van de lokale magazijnen 1992, gerelateerd aan het verkoopvolume en het gemiddelde 

voorraadniveau. 

Lokale magazijnen, excl. DC Wenen 

MPD MPFD 

verkopen kosten kosten/m2 verkopen kosten kosten/m2 

voorraadniveau voorraadniveau 

DC 2.300.000 m2 Dfl. 80.855 Dii. 0,035 1.757.000 m2 Dii. 90.875 Dii. 0,052 

Barcelona 95.000 m2 204.000 m2 

DC 10.601.000 m2 Dfl. 649.681 Dii. 0,061 2. 798.000 m2 Dii. 218.947 Dii. O,Q78 

Milaan 664.000 m2 267.000 m2 

DC 1.748.000 m2 Dfl. 125.896 Dii. 0,072 2.750.000 m2 Dii. 246.139 Dii. 0,090 

Kopenhagen 152.000 m2 268.000 m2 

DC 7.554.000 m2 Dii. 378.245 Dii. 0,050 6.477.000 m2 Dii. 401.275 Dii. 0,062 

Hemel 604.000 m2 590.000 m2 

Totaal 22.203.000 m2 Dfl.1.234.6n Dii. 0,056 13.782.000 m2 Dii. 957.236 Dii. 0,069 

1.515.000 m2 1.329.000 m2 

Het centrale magazijn in Alphen is onderdeel van de afdeling LPD. Voor het bepalen van de 

kosten van het centrale magazijn is daarom uitgegaan van de kosten van de afdeling LPD. In het 

onderzoek is het budget van de afdeling LPD gebruikt. Hoewel het budget niet de werkelijke 

kosten weergeeft, is dit geoorloofd, omdat de gerealiseerde kosten weinig afwijken van de 

gebudgetteerde kosten (voor 1992 was de afwijking 6% ). Het totale budget is toebedeeld aan de 

sub-afdelingen binnen de afdeling LPD. De kosten van de sub-afdelingen die veroorzaakt worden 

door activiteiten in het magazijn, zijn uit het budget gefilterd. De resterende kosten zullen in latere 

instantie worden ondergebracht bij de hoofdactiviteit besturing (hoofdstuk 8). Een uitgebreide 

beschrijving van de aanpak is te vinden in bijlage 6.2. Een samenvatting van het resultaat is opge

nomen in tabel 6.2. 

Bovendien is onderzoek gedaan naar de aard van de kosten van de afdeling LPD in het 

algemeen en het DC Alphen in het bijzonder. Het resultaat hiervan is opgenomen in bijlage 6.3. 
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Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is, dat de personeelskosten tweederde van de kosten 

van het DC Alphen vormen. De overige kosten bestaan uit kosten van werkbenodigdheden (14%) 

en kosten van werkruimte (17% ). 

Tabel 6.2 Kosten van het centraal magazijn DC Alphen 1992, gerelateerd aan het verkoopvolume en het 

gemiddelde voorraadniveau. 

centraal magazijn Alphen en verzending Hazerswoude, gebaseerd op budget 1992 (dd. november 1991) 

MPD MPFD 

Verkopen 24.575.000 m2 13.154.000 m2 

Voorraadniveau 2.942.000 m2 2.693.000 m2 

DC Alphen * Dii. 1.415.911 Dii. 1.076.164 

kosten/m2 Dii. 0,057 Dii. 0,082 

Hierin zijn de kosten voor het verzendklaar maken van goederen bij de fabriek in Hazerswoude meegenomen (dit is 

3,5% van de kosten van DC Alphen). 

Voor de divisie MPFD kunnen hieraan de kosten van het Finishing Center Signages in Leiden, dat 

onder andere dienst doet als centraal magazijn, worden toegevoegd. Deze kosten zijn geschat op basis 

van het budget van de verschillende afdelingen van FCS. Hierbij is onderzoek gedaan naar het aandeel 

van de activiteiten, die in deze afdelingen worden uitgevoerd, dat gerelateerd is aan het magazijn 

(bijlage 6.4). De kosten van alle magazijnen (lokaal en centraal) zijn opgenomen in tabel 6.3. 

Tabel 6.3 Kosten van alle magazijnen 1992, gerelateerd aan verkoopvolume en gemiddeld voorraadniveau. 

Lokale en centrale magazijnen incl. FCS 

MPD MPFD 

verkopen 46.778.000 m2 26.936.000 m2 (excl. FCS) 

voorraadniveau 4.457.000 m2 4.022.000 m2 (excl. FCS) 

lokale magazijnen Dii. 1.234.677 Dii. 957.236 

centrale magazijnen Dii. 1.415.911 Dil. 2.021.164 

kosten van ruimte Dii. 572.887 Dii. 639.065 

kosten van handling Dii. 2.077.701 Dii. 2.339.335 

Totaal Dii. 2.650.588 Dii. 0,057/m2 Dii. 2.978.400 Dii. 0,075/m2 
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Doordat gebruik is gemaakt van verdeelsleutels (onder andere in het chargeoutsplan) bij de 

verdeling van de kosten over de divisies, geeft het hier gepresenteerde overzicht een indicatie van 

de hoogte van de kosten, maar geen beeld van de werkelijke kosten per divisie. 

6.2 Analyse kostendrijvers 

Voor het inventariseren en structureren van de activiteiten, die in magazijnen worden uitgevoerd, is 

de bottom-up benadering gehanteerd. Als voorbeeld zijn de activiteiten van het magazijn in 

Alphen tot in detail bestudeerd en vervolgens samengevoegd op grond van gemeenschappelijke 

kostendrijvers. 

Het komt voor dat kostendrijvers onderling verband met elkaar houden. De activiteiten met 

kostendrijvers die sterk met elkaar samenhangen zijn samengevoegd tot één activiteit, waarna één 

kostendrijver of een mix van kostendrijvers voor die activiteit is gedefinieerd. Een voorbeeld is het 

sorteren van goederen op bestemming, het plakken van labels op de goederen met daarop het adres 

van bestemming en het controleren of de 'juiste' goederen gereed staan. Deze (en andere) 

activiteiten zijn samengevoegd tot de activiteit 'sorteren en controleren' met als gemeenschappelijke 

kostendrijver het aantal colli. 

Figuur 6.1 toont de activiteiten die na uitvoering van dit onderzoek zijn onderscheiden. In 

bijlage 6.5 is een overzicht opgenomen van de kostendrijvers, die voor elk van deze activiteiten 

zijn vastgesteld. 
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Figuur 6.1 Activiteiten magazijn. 
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Geconcludeerd kan worden dat het aantal colli de belangrijkste kostendrijver is voor de kosten van 

magazijnen. Daarnaast zijn het aantal orderregels+, het aantal ladingen, het aantal afleveringen en 

het aantal palletplaatsen kostendrijvers. 

Het aantal colli is voor verschillende activiteiten als kostendrijver vastgesteld. De activiteiten 

uitladen en sorteren, en sorteren en laden kunnen eventueel worden samengevoegd. De overige 

activiteiten kunnen niet op grond van gemeenschappelijke kostendrijver worden samengevoegd. 
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Hiervoor zijn drie redenen aan te wijzen. Ten eerste is het aantal colli voor bijvoorbeeld het uitla

den van goederen gerelateerd aan de totale hoeveelheid produkten dat jaarlijks in het magazijn 

wordt afgeleverd. Het aantal colli voor het opslaan van produkten is gerelateerd aan de hoeveelheid 

produkten dat in de voorraad wordt opgenomen. Niet alle produkten die in het magazijn worden 

afgeleverd, worden in de voorraad opgenomen. 

Ten tweede is het gemiddeld aantal m2's produkt per collo voor de verschillende activiteiten 

anders. De produkten kunnen bijvoorbeeld in het magazijn worden aangeleverd op pallets. Het 

aantal m2 per collo (in dit geval per pallet) is groot (bijvoorbeeld 1000 m2's produkt). Wanneer 

produkten worden omverpakt, worden deze vrijwel altijd doos voor doos opnieuw verpakt. Het 

aantal m2 per collo (in dit geval per doos) is nu klein (bijvoorbeeld 100 m2's produkt). 

Ten derde is de tijdsbesteding per collo anders voor de verschillende activiteiten. Bij het 

omverpakken kunnen bijvoorbeeld 50 colli (dozen) per uur worden verplaatst, terwijl bij het 

uitladen van colli (pallets) maar 30 colli per uur kunnen worden verwerkt. 

Tenslotte is voor elk van de kostendrijvers bepaald welke factoren van invloed zijn op het volume 

ervan. Bovendien is een indicatie gegeven van de plaatsen in de organisatie waar de kostendrijvers 

worden beïnvloed. Het resultaat hiervan is opgenomen in bijlage 6.6. 

6.3 Modelbouw 

In paragraaf 4.2 is ingegaan op de wijze waarop de logistieke kosten worden veroorzaakt (figuur 

4.2). Kostendrijvers bepalen de bedrijfsdrukte. De bedrijfsdrukte bepaalt de benodigde capaciteit. 

De benodigde capaciteit bepaalt de kosten. In principe geldt dat hoe meer capaciteit nodig is, hoe 

hoger de kosten zijn. Dit vormt het uitgangspunt voor de modelbouw voor de kosten van 

magazijnen. 

Verandering in het distributieproces leidt tot verandering in het volume van de kostendrijvers. 

De benodigde capaciteit wordt berekend aan de hand van het nieuwe volume van de kostendrijvers 

en het volume van de kostendrijvers dat per capaciteitseenheid kan worden verwerkt. Vervolgens 

worden de kosten van de benodigde capaciteit bepaald door het aantal benodigde capaciteitseenhe

den te vermenigvuldigen met de kosten per capaciteitseenheid. In figuur 6.2 wordt deze reken

methode geïllustreerd. 

In figuur 6.3 is een voorbeeld gegeven van de toepassing van de beschreven rekenmethode. Als 

voorbeeld is de activiteit uitladen van produkten genomen. Het aantal colli dat per jaar per 

medewerker kan worden uitgeladen is een normwaarde die op grond van gegevens uit het verleden 

kan worden geschat. Hetzelfde geldt voor de kosten per medewerker. 
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Figuur 6.2 Rekenmethode: relatie tussen kostendrijvers en logistieke kosten. 
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Figuur 6.3 Een voorbeeld: relatie tussen aantal colli en kosten van goederenontvangst. 
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Op de lange termijn komt de capaciteitsbehoefte overeen met de gebruikte capaciteit, immers de 

capaciteit wordt in het algemeen aangepast aan de behoefte. Op kortere termijn is er echter sprake 

van een aantal restricties (figuur 6.4). 'ZIJ kan het zijn dat de huidige gebruikte capaciteit niet veel 

afwijkt van de berekende capaciteitsbehoefte, waarop besloten kan worden met de huidige 

capaciteit verder te werken. Ook kan het zijn dat er sprake is van vastgestelde capaciteitseenheden. 

Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om personeel. Stel dat berekend wordt dat er behoefte 

bestaat aan 2,3 full-time medewerkers, dan zal de gebruikte capaciteit 3 full-time medewerkers 

bedragen. In het model bestaat de mogelijkheid om de berekende benodigde capaciteit aan te 

passen aan de gebruikte capaciteit. 

~-----...,~ 
distribution 

process 

capacity in use 
capacity 1equi1ements 4 • 

1 
capacity restrictions 

capac i ty used ~ 

Figuur 6.4 Capaciteitsbehoefte versus gebruikte capaciteit. 

De relaties tussen de kostendrijver en de kosten zijn vastgelegd in een spreadsheet+, waarbij voor 

elk magazijn dezelfde structuur is gehanteerd. De normwaarden zijn geschat op basis van gegevens 

uit het verleden. In bijlage 6.6 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de wijze waarop 

deze normwaarden zijn geschat, waaronder de gegevens en aannames die hierbij zijn gebruikt. 

In de praktijk kan het voorkomen dat een bepaalde activiteit in een bepaald magazijn niet 

wordt uitgevoerd. In dat geval wordt de normwaarde voor het volume kostendrijvers per capaci

teitseenheid in het model op nul gesteld.@ 
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7 VOORRAAD 

In dit hoofdstuk komt het kostencentrum voorraden aan de orde. tlet hoofdstuk begint met een 

bespreking van de resultaten van de analyse van de voorraadkosten. Vervolgens worden de kosten

drijvers geanalyseerd. Tenslotte wordt de modelbouw beschreven. 

7.1 Analyse kosten 

Het houden van voorraad kost geld. Hiervoor zijn een drietal oorzaken aan te wijzen. 

1 Ten eerste zijn ruimte en stellingen nodig om de voorraad te plaatsen. (De kosten van ruimte 

en stellingen zijn al in de kosten van magazijnen opgenomen.) 

2 Ten tweede is geld geïnvesteerd in produkten dat pas weer als inkomsten terugkomt als deze 

produkten worden verkocht. Om dit gat op te vangen is kapitaal beschikbaar gesteld, dat 

zonder het aanhouden van voorraad alternatief aanwendbaar zou zijn geweest. Aangenomen 

wordt dat voor het aanhouden van voorraad beslag wordt gelegd op vreemd vermogen, 

waarover re.nli:. moet worden betaald. 

3 Ten derde bestaat het riskil dat produkten die op voorraad liggen in de loop van de tijd niet 

meer kunnen worden verkocht. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen zoals het 

verouderen van een produkt door nieuwe introducties in de markt en het beschadigen van het 

produkt. Het vernietigen van produkten kost geld, bovendien kan het zijn dat inkomsten 

worden gederfd en zijn vaak extra handelingen nodig. 

Tot de kosten van voorraad worden alleen de laatste twee gerekend.De kosten van rente en risico 

worden in het huidige kostensysteem wel gebudgetteerd (in verband met het plannen van finan

ciering van de onderneming) maar niet als onderdeel van de (logistieke) kosten op de winst- en 

verliesrekening zichtbaar gemaakt. Hierdoor worden deze kosten niet in de besluitvorming 

meegenomen en niet in de evaluatie van een verandering in het distributietraject beschouwd. Als 

gevolg hiervan is het in het verleden voorgekomen dat een verkeerd beeld is ontstaan van het 

effect van bepaalde veranderingen. Zoals gezegd in paragraaf 4.2 gedragen de hoofdactiviteiten 

zich tot elkaar als communicerende vaten. Om ervoor te zorgen dat het plaatje van de logistieke 

kosten zo volledig mogelijk wordt, worden daarom ook de kosten van rente en risico meegenomen. 

De rente wordt berekend over de waarde van de voorraad. Deze waarde vertegenwoordigt in 

theorie het totaal geïnvesteerd vermogen in de produkten die op voorraad liggen (de integrale 

kostprijs). Door de financiële afdeling wordt een kostprijs bepaald waarin de directe en een groot 

gedeelte van de indirecte produktiekosten zijn opgenomen. Dit is de zogenaamde full-absorption

costprice + (full-a-costprice). Hierin zijn niet de kosten van marketing, distributie en dergelijke 
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opgenomen. In het onderzoek is ervoor gekozen de voorraad tegen de full-a-costprice te 

waarderen, omdat deze infonnatie in de huidige financiële systemen beschikbaar is. In bijlage 7.1 

is de achtergrond van deze keuze verder uitgewerkt. Nadat het geïnvesteerd vennogen in de 

voorraad is bepaald, kan de hoogte van de jaarlijkse rentebetaling worden berekend. In bijlage 7.2 

is de berekening van de rentekosten opgenomen, tabel 7.1 toont een samenvatting van de resultaten 

ervan. 

Tabel 7.1 Kosten van rente 1992 

kosten van rente, gebaseerd op cijfers 1992, excl. Fes* 

interest 9% **, full-a-costprice MPD Dfl. 1, 12/m2 produkt, MPFD Dfl. 2, 19/m2 produkt 

MPD MPFD 

centrale voorraad Dfl. 297.000 Dfl. 531.000 

lokale voorraad Dfl. 152.000 Dfl. 262.000 

totaal Dfl. 449.000 Dfl 793.000 

* De voorraad in het FCS in Leiden is niet onderzocht ... 
Aangenomen wordt dat de voorraad wordt gefinancierd met vreemd vermogen. 

Het is moeilijk om de kosten van risico (van het incourant worden van produkten) te kwantificeren, 

omdat de kosten van risico slechts in beperkte mate worden gebudgetteerd en geregistreerd. Om 

desondanks een indicatie te krijgen van de omvang van deze kosten, zijn enkele gegevens 

achterhaald. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 7.3. Gebleken is dat jaarlijks ongeveer 4% 

van de waarde van de voorraad wordt afgeschreven. Voor het vernietigen van de incourant 

geworden produkten wordt jaarlijks ongeveer Dfl. 500.000 uitgetrokken. (Dit is 1 % van de waarde 

van de voorraad.) Op grond van deze gegevens kunnen de kosten van incourant worden van 

produkten worden geschat op 5% van de waarde van de voorraad. Deze schatting is arbitrair, 

omdat het percentage gerelateerd wordt aan de waarde van de voorraad en omdat hierin niet alle 

kosten zijn opgenomen. Omdat geen extra infonnatie beschikbaar is, wordt de schatting van 5% 

voor het bepalen van de kosten van risico aangehouden. 

7.2 Analyse kostendrijvers 

De kosten van voorraad zijn veroorzaakt door het voorraadhouden zelf. Het onderzoek naar 

kostendrijvers voor de kosten van voorraad wijkt af van de onderzoeken voor de andere hoofdacti

viteiten, omdat het grootste deel van de kosten van voorraad niet wordt bepaald door de benodigde 
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beschikbare capaciteit. De meeste kostendrijvers van de kosten van voorraad zijn dan ook niet aan 

activiteiten gerelateerd. Uitzondering hierop vormen de kosten van extra handelingen ten behoeve 

van incourant geworden produkten. 

De kosten van rente worden bepaald door: 

O het geïnvesteerd vermogen in de voorraad, 

O en het actuele rentepercentage dat jaarlijks aan de bank verschuldigd is. 

Het geïnvesteerd vermogen wordt bepaald door de inkoopwaarde van de produkten plus de kosten 

van de activiteiten die ten behoeve van de produkten zijn uitgevoerd (de toegevoegde waarde), en 

de hoeveelheid produkten dat op voorraad ligt (het voorraadniveau). 

De kosten van risico worden bepaald door: 

O de hoeveelheid produkten dat jaarlijks incourant moet worden verklaard (met name beïnvloed 

door het aantal (substituut) produkten dat jaarlijks wordt geïntroduceerd), 

O het vermogen dat in de produkten, die incourant zijn verklaard, is geïnvesteerd, 

O de kosten van het vernietigen van deze produkten, waaronder de kosten van extra handelingen 

en de kosten van het door externen laten vernietigen van de produkten, 

O en het al dan niet aanwezig zijn van een bottle-neck in het voorgaande traject van de 

goederenstroom. 

Wanneer er in het produktie- of distributieproces een bottle-neck aanwezig is, kan het incourant 

worden van produkten leiden tot gederfde inkomsten. De verkoopomzet, die daardoor wordt 

gemist, zorgen voor een verlaging van de winst (negatieve inkomsten). 

Een overzicht van de kostendrijvers voor de kosten van rente en risico is opgenomen in bijlage 

7.4. Voor elk van deze kostendrijvers is bepaald welke factoren erop van invloed zijn en in welke 

functionele afdeling deze factoren worden bepaald. Het resultaat hiervan is eveneens opgenomen in 

bijlage 7.4. 

7.3 Modelbouw 

De modelbouw voor de kosten van voorraad verloopt vrij eenvoudig. De basis voor het bepalen 

van de kosten van voorraad wordt gevormd door de waardering van de voorraad. 

De voorraad wordt gewaardeerd tegen de full-a-costprice, die voor de voorraad in Alphen is 

bepaald. De full-a-costprice verschilt per produktgroep. Een overzicht van de full-a-costprice 

voor de verschillende produktgroepen is opgenomen in bijlage 7.1. De full-a-costprice kan in de 

toekomst worden gedifferentieerd naar de verschillende magazijnen, zodat de waardering van de 
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voorraad het werkelijk geïnvesteerd vermogen beter benaderd. De full-a-costprice voor bijvoor

beeld produkten in DC Barcelona kan worden bepaald door bij de huidige full-a-costprice (die 

voor produkten in Alphen aan den Rijn is bepaald) de kosten van het transport naar Barcelona en 

de activiteiten in het DC Barcelona op te tellen. 

De kosten van rente worden berekend door het gemiddelde van de actuele rentepercentages 

voor leningen op de bank over de waarde van de voorraad te nemen. Momenteel wordt door 

Fasson een gemiddeld rentepercentage van 9% gehanteerd. 

De kosten van risico worden geschat door te kijken naar: 

O het deel van de waarde van de voorraad dat jaarlijks wordt afgeschreven, 

O de jaarlijkse uitgaven voor het vernietigen van de incourant geworden produkten, 

O de jaarlijks gederfde inkomsten, indien er sprake is van een bottle-neck in het produktie- of 

distributieproces. 

Op basis hiervan kan worden geschat welk percentage van de waarde van de voorraad de jaarlijkse 

kosten van risico benaderd. Zoals in paragraaf 7.1 is besproken, kan dit percentage momenteel op 

5% worden geschat. Het percentage van de waarde van de voorraad dat de jaarlijkse kosten van 

risico benaderd kan per produktgroep en per voorraadpunt verschillend zijn.@ 
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8 BESTURING 

Het laatste kostencentrum dat wordt besproken is besturing. Evenals de voorgaande hoofdstukken 

begint dit hoofdstuk met het in kaart brengen van de huidige kosten. Vervolgens wordt ingegaan 

op de kostendrijvers. Het hoofdstuk eindigt wederom met een beschrijving van de modelbouw. 

8.1 Analyse kosten 

Tot de kosten van besturen worden de kosten gerekend van de activiteiten die worden verricht ten 

behoeve van het besturen van het distributieproces. Bovendien worden alle kosten die niet bij één 

van de andere hoofdactiviteiten zijn ondergebracht hierin opgenomen (paragraaf 4.1). 

Besturingsactiviteiten worden uitgevoerd door de afdeling LPD in Alphen aan den Rijn (voor 

de divisies MPD en MPFD) en door het FCS in Leiden (voor de divisie MPFD). De kosten van 

besturing zijn onderzocht aan de hand van de budgetten van de afdeling LPD en het FCS in 

Leiden. In bijlage 6.2 is beschreven hoe de kosten van het DC Alphen zijn bepaald. De kosten van 

de afdeling LPD die niet tot de kosten van het DC Alphen worden gerekend, worden beschouwd 

als kosten van besturing. Voor 1992 bedragen deze kosten Dfl. 2.148.875. Voor de kosten van 

besturing van het FCS is in bijlage 6.4 beschreven hoe deze zijn bepaald. Tabel 8.1 toont de kosten 

van besturing. 

Tabel 8.1 Kosten van besturing 1992 

** 

* Besturing 

** LPD 

FCS 

totaal 

MPD MPFD 

Dfl. 973.575 Dfl. 1.189.925 

Dfl. 526.000 

Dfl. 973.575 Dfl. 1.715.925 

De kosten van de afdeling LPD zijn gebaseerd op het budget voor 1992, de kosten van het FCS in Leiden zijn 

gebaseerd op het budget voor 1993. 

De kosten zijn verdeeld over de divisies MPD en MPFD naar rato van het aandeel van de beide divisies in het 

totale aantal orderregels dat door de afdeling LPD wordt verwerkt. 

Evenals de kosten van het DC Alphen blijken ook de kosten van besturing van de afdeling LPD 

voor tweederde deel te bestaan uit personeelskosten. De kosten van besturing van het FCS vonnen 

12% van de totale kosten van het FCS. De logistieke kosten van het FCS (magazijnen en 

besturing) zijn geschat op 33% van de totale kosten van het FCS. 
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8.2 Analyse kostendrijvers 

Tot de activiteiten die worden verricht voor het besturen van het distributieproces wordt in de 

eerste plaats het besturen van de orderstroom vanuit de verkooporganisaties gerekend. Bovendien 

worden daartoe het besturen van de voorraad en het besturen van transport gerekend. Tenslotte 

kunnen daaraan het uitvoeren van projecten met het doel de goederenstroom te verbeteren alsmede 

het distributiemanagement worden toegevoegd. In figuur 8.1 wordt deze beschrijving geïllustreerd. 

order control 

& support 

managl no 

r nventory 

activltlest 

managing 

transport 

Figuur 8.1 Activiteiten van het besturen van het distributieproces. 
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De vijf onderscheiden activiteiten zijn bestudeerd, waarna voor elk van deze activiteiten één of 

meerdere kostendrijvers zijn vastgesteld. In het navolgende zal voor elk van de activiteiten een 

korte toelichting worden gegeven op de vastgestelde kostendrijvers. In bijlage 8.1 is een overzicht 

van activiteiten en kostendrijvers opgenomen. 

1 Het besturen van de orderstroom omvat het invoeren van orders en het factureren van orders. 

Daarnaast worden vragen van salco's en klanten beantwoord, waarmee een brug wordt gevormd 

tussen klant en fabriek. Kostendrijvers zijn het aantal orderregels en invoices (facturen), 

alsmede het aantal vragen dat wordt gesteld en de aard van de vragen. 

2 Het besturen van de voorraad omvat het plannen van de voorraden (op basis van vraagvoor

spellingen), het uitgeven van voorraadaanvulorders en het controleren van de voorraden. De 

belangrijkste kostendrijver is het aantal verschillende produkten dat in elk van de voorraadpun

ten op voorraad ligt (Stock keeping units, SKU's+ ). De SKU's kennen een soort van levenscy

clus: introductie, volwassenheid en verval. De meeste tijd vergen de SKU's die zich in de 

introductie- of vervalfase bevinden, omdat deze aanleiding vormen voor vragen, wijzigingen in 

de planning en andere uitzonderingen op de normale werkwijze veroorzaken. Zo kan het 

bijvoorbeeld zijn dat 20% van de SKU's zich in de introductie- of vervalfase bevindt en op 

80% van de capaciteit voor besturing van voorraden beslag legt. 
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3 Het besturen van de transporten omvat het plannen van transl'orten, het contracteren van 

transporteurs en het controleren van de uitgevoerde transporten. De belangrijkste kostendrijvers 

zijn het aantal bestemmingen en transporteurs, het aantal speciale zendingen (voor elke speciale 

zending afzonderlijk wordt een transporteur gecontracteerd) en het aantal logistieke klachten 

(op het punt van levertijd, beschadigingen of foute afleveringen). 

4 Logistieke projecten zijn projecten op het gebied van distributie en projecten met raakvlakken 

in de distributie. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van een voorraadplanningssysteem. 

Voor het uitvoeren van logistieke projecten zijn geen duidelijke kostendrijvers aan te wijzen. 

5 Het distributiemanagement verzorgt de coördinatie van de activiteiten die in het distributiepro

ces worden uitgevoerd. Voor het distributiemanagement zijn geen duidelijke kostendrijvers aan 

te wijzen. 

Vervolgens is gekeken naar de factoren die op elk van de genoemde kostendrijvers van invloed 

zijn. Een overzicht van deze factoren per kostendrijver is opgenomen in bijlage 8.2. In bijlage 8.2 

is tevens een indicatie opgenomen voor de plaats in de organisatie waar deze factoren kunnen 

worden beïnvloed. 

8.3 Modelbouw 

Voor de kwantificering van de relatie tussen kostendrijvers en kosten van besturing kunnen 

dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als voor de relatie tussen kostendrijvers en kosten van 

magazijnen. 

Voor het leggen van de relatie tussen kostendrijvers en kosten is het nodig de relatie tussen 

kostendrijvers en capaciteit te kwantificeren. Voor de activiteiten van besturing is het vrijwel niet 

mogelijk de relatie tussen kostendrijvers en capaciteit te kwantificeren. Reden hiervoor is dat de 

factor efficiency in de activiteiten van besturing een grote rol speelt. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de complexiteit van de activiteiten van besturing. Het zijn vooral de uitzon

deringssituaties die de benodigde capaciteit bepalen. 

In het volgende voorbeeld wordt dit geïllustreerd. Het voorbeeld betreft het besturen van de 

orderstroom. Met het toenemen van het aantal orderregels en facturen neemt de bedrijfsdrukte in de 

afdeling LPD en in de verkooporganisaties toe. Hierdoor is er minder tijd om vragen te stellen, die 

niet strikt noodzakelijk zijn. Bovendien is er minder tijd is voor sociale conversatie. In de praktijk 

blijkt dat met het toenemen van het aantal orderregels en invoices (er wordt bijvoorbeeld meer 

verkocht), het aantal vragen afneemt en de vragen eenvoudiger te beantwoorden worden. 

De stelling dat vooral de uitzonderingssituaties de benodigde capaciteit voor de activiteiten 
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bepalen, komt ook tot uiting in het feit dat het aantal introducties voor het besturen van voorraad 

een belangrijke kostendrijver is. Bovendien uit zich dit in het feit dat het aantal speciale zendingen 

en logistieke klachten voor het besturen van transport belangrijke kostendrijvers zijn. 

Om de redenen die hierboven zijn geschetst, is besloten de relatie tussen de kostendrijvers en 

kosten van besturing niet volledig te kwantificeren. In het rekenmodel is het mogelijk om per acti

viteit een schatting van de benodigde personele capaciteit in te voeren. Deze schatting kan worden 

gebaseerd op: 

O inzicht in de drijvers van de kosten van besturing, 

O het huidige volume van deze kostendrijvers, 

O de verwachting ten aanzien van de verandering van het volume van de kostendrijvers als 

gevolg van veranderingen in het distributieproces, 

0 de huidige personele capaciteit. 

Gekoppeld aan een norm voor de kosten per capaciteitseenheid levert dit een indicatie voor de 

kosten van besturing voor een bepaalde vorm van het distributieproces. In bijlage 8.3 is een 

uitwerking opgenomen van de wijze waarop de normwaarden voor de activiteiten van besturing 

kunnen worden bepaald.@ 
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9 GEBRUIK VAN HET MODEL 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van de doorlicbtings- en oplossingsfase 

besproken. De doorlichtings- en oplossingsfase hèeft geresulteerd in een model. Dit model is 

ontwikkeld voor het ondersteunen van strategische beslissingen ten aanzien van veranderingen in 

het distributieproces. In de laatste fase van het onderzoek wordt aandacht besteed aan de invoering 

van het model. 

In dit hoofdstuk komt deze laatste fase, de invoering van het model, aan de orde. Het hoofd

stuk begint met een verantwoording van de betrouwbaarheid van het model. In de tweede paragraaf 

wordt het gebruik van het model voor ondersteuning van strategische beslissingen besproken. 

Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op een aantal andere toepassingen van het model. Het 

hoofdstuk eindigt met een bespreking van de kosten en baten van het gebruik van het model. 

9.1 Betrouwbaarheid van het model 

Om de betrouwbaarheid van het model te toetsen, zijn gegevens betreffende het distributieproces in 

1992 in het model ingevoerd. Deze gegevens zijn ontleend aan de kosten-analyses die in de 

doorlichtings- en oplossingsfase zijn uitgevoerd. Alleen de verkopen van de twee grootste 

produktgroepen van de divisie MPD (samen 98% van de verkopen van de divisie MPD) zijn in het 

model ingevoerd. 

De betrouwbaarheid van het model is per module onderzocht. De conclusies ten aanzien van de 

betrouwbaarheid worden per module besproken. 

1 Transport. 

In totaal is in 1992 22.471.045 kg verzonden naar de landen in West-Europa. De totale kosten 

worden door het model geschat op Dfl. 5.053.000. Dit is bijna 1 miljoen gulden meer dan de 

werkelijke kosten in 1992. Deze afwijking van het model wordt veroorzaakt door: 

O het feit dat een aantal tarieven is veranderd (De gemiddelde transportprijzeri, waar het model 

mee rekent, zijn bepaald op basis van de actuele tarieven in januari 1993. De kosten van 1992 

zijn bepaald door de tarieven in 1992.), 

O het feit dat de gemiddelde transportprijzen, waarmee het model rekent, zijn gebaseerd op de 

nieuwe situatie voor 1993 in plaats van het transportpatroon in 1992. (In 1993 zal levering 

wekelijks plaatsvinden, zal alleen op palletniveau wordt uitgeleverd en zal 80% van de 

produkten vanuit produktie worden verkocht). 
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2 Magazijnen 

In totaal is in 1992 ruim 51 miljoen m2 verkocht. Aangenomen is dat 86% van de verkopen aan 

klanten buiten centraal Europa vanuit de lokale DC's is uitgeleverd. Met het model zijn de kosten 

van de DC's berekend. 

De totale kosten van de magazijnen bedragen volgens het model Dfl. 2.942.000. In de kosten

analyse van magazijnen zijn de kosten voor 1992 geschat op Dfl. 2.651.000 (tabel 6.1). Dit is een 

afwijking van 11 %. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door de hoeveelheid verkopen 

waarmee is gerekend. De hoeveelheid verkopen waarmee in de kosten-analyse is gerekend is 

gebaseerd op een schatting voor 1992 in plaats van de realisatie van 1992. Het verschil in de 

kosten per m2 verkoop bedraagt slechts 2%. 

De kosten van de lokale DC's zijn in de kosten-analyse geschat met behulp van het chargeout

splan. Zowel in het model als in het chargeoutsplan worden aannames gedaan ten aanzien van 

normwaarden. Zonder informatie over de werkelijke kosten van de lokale DC's is niet na te gaan of 

de berekening van de kosten met het model of met het chargeoutsplan de werkelijke kosten het 

beste benaderd. 

De kosten van het DC Alphen worden in het model bepaald voor de activiteiten goederen 

ontvangst, opslag en verzending. De kosten voor opslagruimte worden afzonderlijk bepaald. De 

kosten voor opslagruimte vormen volgens het model 17% van de totale kosten van het DC 

Alphen. Uit de analyse van de kosten van het DC Alphen is eerder geconcludeerd dat 17% van de 

werkelijke kosten van het DC Alphen uit kosten voor ruimte bestaan. 

3. voorraad 

Het model berekent een gemiddelde voorraad van 4, 7 miljoen m2. Dit is 3% meer dan het 

voorraadniveau dat in de kosten-analyse op basis van gegevens van de voorraden in 1992 (voor 

MPD) is geschat. 

De gemiddelde waarde van de voorraad wordt in het model geschat op 5,2 miljoen gulden. In 

de kosten-analyse is de waarde van de voorraad geschat op 5,0 miljoen gulden. Dit verschil wordt 

verklaard door: 

O het verschil in voorraadniveau waarmee is gerekend (Dit verschil is 3%.), 

O het niveau van detailleren waarmee de waarde van de voorraad is bepaald. (In de kosten

analyse is de waarde van de voorraad bepaald aan de hand van een gemiddelde full-a

costprice voor de divisie MPD, in het model wordt per produktgroep een gemiddelde full-a

cos tprice gehanteerd.) 
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4 Besturing 

Door het model wordt berekend dat de kosten van besturing Dfl. 2.208.000 bedragen. In de 

kosten-analyse zijn de kosten van besturing van de afdeling LPD geschat op Dfl. 2.149.000. Dit is 

een afwijking van 3%. De belangrijkste oorzaak van deze afwijking is het feit dat alle normwaar

den afgeronde getallen zijn. 

Conclusies 

Geconcludeerd kan worden dat de modules magazijnen, voorraad en besturing voor een van de 

basisjaren een niet al te grote afwijking geven van de kosten. Om de betrouwbaarheid van het 

model te garanderen, zullen de normwaarden voor de verschillende modules regelmatig opnieuw 

moeten worden bepaald. 

De berekeningen in de transportmodule zijn kwalitatief goed. Echter het model geeft met de 

huidige gegevens aangaande de transportprijzen geen betrouwbare informatie. Dit kan worden 

ondervangen door de prijzen opnieuw te bepalen op basis van historische gegevens. Belangrijk is 

dat de achtergrond van de prijzen, die in het model worden gebruikt, bekend is bij de gebruiker 

van het model. 

9.2 Gebruik voor strategische beslissingen 

Het model is ontwikkeld voor ondersteuning van strategische beslissingen. Om de toegevoegde 

waarde van het model aan te tonen is een voorbeeld uitgewerkt. Als voorbeeld is genomen een 

verandering in de customer service ten aanzien van de leverfrequentie: van 24-uurs levering naar 

wekelijkse levering. Een uitgebreide uitwerking van het voorbeeld is opgenomen in bijlage 9.1. 

Hieronder zullen de belangrijkste conclusies ten aanzien van het gebruik van het model worden 

besproken. 

Bij het opzetten van het model is ervan uitgegaan dat alle kosten variabel zijn. Voor gebruik 

van het model op kortere termijn (waarbij niet alle kosten als variabel kunnen worden beschouwd) 

biedt het model de mogelijkheid om bepaalde kosten als vast te beschouwen, en deze handmatig in 

het model in te voeren. 

Gebruik van het model voor ondersteuning van strategische beslissingen biedt de volgende 

voordelen ten opzichte van de huidige beschikbare middelen. 

O Gebruik van het model biedt de beslisser een conceptueel kader. 

O Het model bevat een groot aantal beslissingsvrijheden. 

O Het model berekent de logistieke kosten aan de hand van een groter aantal kostendrijvers dan 
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met de huidige middelen wordt gedaan, waardoor de logistieke kosten nauwkeuriger bepaald 

kunnen worden. 

O In het model kunnen een groot aantal variabelen worden gevarieerd, waardoor de invloed van 

een bepaalde verandering op de totale logistieke kosten kan worden onderzocht. 

O Het model geeft meer informatie dan de huidige middelen, omdat: 

- de kosten van verschillende activiteiten in het distributieproces kunnen worden berekend, 

- de kosten voor verschillende produktgroepen afzonderlijk kunnen worden berekend. 

0 Tenslotte is het model een hulpmiddel voor het uitvoeren van berekeningen. 

Gebruik van het model brengt ook een aantal nadelen met zich mee. 

O Het model moet worden onderhouden, om de betrouwbaarheid van de kosteninformatie te 

kunnen garanderen. Regelmatig zullen normwaarden opnieuw moeten worden bepaald. Zo 

moeten bijvoorbeeld de jaarlijkse kosten van een medewerker van het magazijn worden 

berekend, en moet worden berekend hoeveel colli door één medewerker per jaar kunnen 

worden uitgeladen. De meeste gegevens zijn wel aanwezig, maar zullen op een andere manier 

beschikbaar moeten worden gesteld. Een voorbeeld hiervan is het berekenen van het (werkelij

ke) aantal vrachten dat in een bepaalde periode is uitgevoerd uit de transportgegevens in het 

Dbase-bestand. 

O De gebruiker van het model moet een goed inzicht hebben van de achtergrond van de gegevens 

waarmee het model rekent en de wijze waarop de kostendrijvers en kosten in het model 

samenhangen. Voldoende inzicht voorkomt een verkeerde interpretatie van de kosteninformatie, 

waardoor foute beslissingen kunnen worden voorkomen. 

O Het model geeft slechts een ruwe indicatie van de logistieke kosten. Het aantal onzekerheden, 

dat met strategische beslissingen gepaard gaat, is echter in het model gereduceerd in vergelij

king tot de huidige beschikbare middelen. 

9.3 Andere toepassingen 

Het model kan ook voor andere toepassingen dan het ondersteunen van strategische beslissingen 

worden gebruikt. Ten eerste kunnen de figuren en tabellen en het spreadsheet worden gebruikt 

wanneer een bepaalde kostenreductie wordt beoogd. Een kostenreductie kan worden bereikt door 

veranderingen aan te brengen in het distributieproces. Voor het verkrijgen van inzicht of en in 

welke mate bepaalde veranderingen bijdragen aan een reductie van de totale logistieke kosten, 

kunnen de resultaten van het onderzoek een hulpmiddel vormen. 

Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in de logistieke 
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kosten voor verschillende produktgroepen afzonderlijk. Met de huidige resultaten is het mogelijk 

om voor de kosten van magazijnen en voorraad hiervan een indicatie te krijgen. Vanwege de sterke 

gemeenschappelijkheid van de kosten van transport is het vrijwel niet mogelijk de werkelijke 

kosten van transport voor de produkten afzonderlijk te bepalen. Dit geldt eveneens voor de kosten 

van besturing. 

Bovendien kunnen de resultaten worden gebruikt voor het doorrekenen van de invloed van een 

bepaalde beslissing, die ook in een andere afdeling dan de distributie afdeling kan worden ge

maakt, op de logistieke kosten. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het wijzigen van de 

verpakkingsvorm, wat invloed heeft op de kosten van magazijnen, voorraad en transport. 

Tenslotte kunnen de resultaten bijdragen aan verbetering van het inzicht van de medewerkers 

van diverse afdelingen, ook afdelingen anders dan de distributie-afdeling, voor wat betreft de 

invloed die zij (kunnen) uitoefenen op de logistieke kosten. 

9.4 Kosten en baten 

Waarschijnlijk is de meest voorkomende vraag in het bedrijfsleven: "Wat kost het en wat levert het 

op?" Deze vraag is ook in het kader van het onderhavige onderzoek gesteld. Om antwoord op deze 

vraag te krijgen is een kosten-baten analyse uitgevoerd. De uitwerking van deze analyse is 

opgenomen in bijlage 9.2. 

De initiële kosten van het model zijn geschat op Dfl. 61.000,=. Hierin zijn onder andere de 

kosten opgenomen van de tijd die medewerkers van Fasson aan het onderzoek hebben besteed. 

Jaarlijks zal bovendien tijd moeten worden uitgetrokken om de normwaarden up-to-date te 

houden, en om eventuele grotere veranderingen in het spreadsheet door te voeren (denk daarbij aan 

het toevoegen van een extra voorraadpunt). De jaarlijkse kosten van onderhoud van het model zijn 

geschat op Dfl. 20.000,=. Dit is ongeveer 0,003% van de totale logistieke kosten van de divisie 

MPD. 

Initiële baten van het model zijn niet aan te geven. Wel is het mogelijk een schatting te m<.~en 

van de jaarlijkse baten. Deze zijn in overleg met het management geschat op een reductie van 10% 

van de kosten van transporten, magazijnen en besturing, overeenkomend met ongeveer Dfl. 

551.000,=. Deze kostenreductie kan worden gerealiseerd door de verbetering van het inzicht in de 

kosten. Hierdoor is het mogelijk om kwalitatief betere beslissingen te nemen. Bovendien kan 

gebruik van het model het distributiemanagement tijd besparen. 

Per saldo levert dit een initiële investering van Dfl. 61.000,= tegenover jaarlijkse baten van het 

gebruik van de hulpmiddelen ter grootte van (Dfl. 551.000,= -/- Dfl. 20.000,=) Dfl. 531.000,=.@ 
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10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Naar aanleiding van het onderzoek, dat in de voorgaande hoofdstukken is beschreven, wordt een 

aantal conclusies getrokken en een aantal aanbevelingen gedaan. Deze komen in dit afsluitende 

hoofdstuk aan de orde. 

10.1 Conclusies 

Voor het bespreken van de conclusies wordt teruggegrepen op de opdrachtdefinitie: inzicht geven 

in de logistieke kosten en ontwikkelen van een rekenmodel voor ondersteuning van strategische 

beslissingen (par. 3.1). Eerst worden enkele algemene conclusies besproken, daarna komen de 

conclusies per deelonderzoek aan de orde. 

0 Inzicht in de logistieke kosten is gegeven door analyse van de kosten en van de kostendrijvers. 

Een overzicht van de logistieke kosten in 1992 voor de divisies MPD en MPFD is afgebeeld in 

figuur 10.2. De kosten zijn verdeeld over de kostencentra: transport, magazijnen, voorraad en 

besturing. De logistieke kosten van de divisie MPD bedroegen in 1992 7,3 % van de omzet, 

21 % van de toegevoegde waarde en circa Dfl. 0,13 per verkochte m2 produkt. 

magaz i J nen 
2651000 

t>esttr i no 
974000 

voorraad 
699000 

divisie MPD 
Ofl 6.883 000 

Figuur 10.1 Overzicht van de logistieke kosten in 1992. 

maoaz ij nen 
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transPort 
4081000 
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1716000 
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Of 1 . 10. 008. 000 

0 In het onderzoek naar kostendrijvers is voor de verschillende activiteiten in het distribtutiepro-

ces een aantal kostendrijvers gedefinieerd. Tabel 10.1 geeft een overzicht van deze kostendrij-

vers. Naar aanleiding van het onderzoek naar de kostendrijvers kan worden onderstreept dat ' _ 

voordat de eindprodukten het distributieproces ingaan, een groot deel van de logistieke kosten t) 
al is vastgelegd. 
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Tabel 10.1 Overzicht activiteiten ery kostendrijvers. 

/~\ ~steen~ 
/ activities ) transport warehousing inventories managing 

i\(~~ # loads #transport 

transport #drops companies 

#colli # special shipments 

occupation # logistical 

complaints 

goods receipt #colli 

# production 

orderlines 

goods storage #colli capital invested # SKU's 

# stock orderlines interst rate # of SKU's at start of 

# palletplaces amount of obsoletes life cycle 

destruction & extra # of SKU's at end of 

activities life cycli 

missed profit 

goods shipment #colli 

# (admin.) loads 

# (admin.) shipments 

orderprocessing # stock orderlines 

# production 

orderlines 

# invoices 

salco & customer # inquiries 

support 

O Het ontwikkelde rekenmodel geeft een indicatie van de logistieke kosten voor verschillende 

vormen van het distributieproces {hoofdstuk 9). Aan de hand van een voorbeeld is aangetoond 

dat het model bruikbaar is voor het ondersteunen van strategische beslissingen (hoofdstuk 9). 

Voordat een beslissing wordt genomen, moet echter rekening worden gehouden met extra 

kosten tijdens de overgang van de actuele vorm naar de nieuwe vorm van het distributieproces. 
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O Als gevolg van de kwalitatief betere beslissingen en tijdsbesparing is de jaarlijkse opbrengst 

van gebruik van het model in overleg met het management geschat op 5% - 10% van de 

logistieke kosten. De kosten voor onderhoud van het model bedragen naar schatting Dfl. 20.000 

per jaar. (Dit is 0,003% van de logistieke kosten van de divisie MPD.) 

Vervolgens wordt een aantal conclusies per deelonderzoek besproken. 

O Transport. Vanwege de bepalende rol van de marktprijs is het bijna niet mogelijk een schatting 

te maken van de transporttarieven voor verschillende vormen van het distributieproces. Door 

het meten van de verandering in het volume van de kostendrijvers (ladingen, afleveringen, colli 

en beladingsgraad) kan doelgericht worden gewerkt aan kostenverlaging. Uitbreiding van het 

Dbase-programma voor transportgegevens kan daarbij hulp bieden. Door het inzicht in de 

kostendrijvers kunnen bovendien de contractonderhandelingen met transporteurs beter 

voorbereid worden ingegaan. Aanbevolen wordt om met transporteurs open calculaties van 

transporttarieven overeen te komen, zodat Fasson haar eigen transportkosten aan de hand van 

meerdere kostendrijvers kan beïnvloeden. 

O Magazijnen. Tweederde van de kosten van magazijnen wordt gevormd door de personeelskos

ten. Personeelskosten en kosten van werkbenodigdheden vormen samen bijna 85% van de 

kosten. De kosten van ruimte vormen 17% van de kosten. Het beheersen van de kostendrijvers 

van de activiteiten die mancapaciteit vragen (handling, orderverwerking en gereed maken van 

verzenddocumenten), dient daarom de grootste prioriteit te hebben. 

O voorraad. De kosten van rente en risico vormen circa 10% van de totale logistieke kosten. Het 

is daarom van belang ook deze kosten in de besluitvorming mee te nemen. De in het onderzoek 

gemaakte schatting van de kosten van incourant worden van produkten (5% van de waarde van 

de voorraad) is arbitrair. Door het registreren van de kosten van het incourant worden van 

goederen kan het inzicht in deze kosten worden vergroot. Met name vergroot dit het inzicht in 

de gevolgen van veranderingen in het distributieproces voor de kosten van risico. 

O Besturing. Van de kosten van besturing bestaat eveneens tweederde uit personeelskosten. 

Kosten van ruimte kunnen als variabel met het aantal personeelsleden worden beschouwd. Op 

korte termijn zal er evenwel sprake zijn van onvermijdbare kosten. Als gevolg van de 

complexiteit van de activiteiten is het niet mogelijk een eenduidige relatie tussen kostendrijvers 

en kosten te leggen. 
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10.2 Aanbevelingen 

Voor het bespreken van de aanbevelingen wordt teruggekeken naar de probleemanalyse (par. 3.1). 

Ten eerste kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de behoefte aan 

kostenbeheersing. 

O Het budget voor de logistieke kosten wordt samengesteld op basis van de functionele af delin

gen in het distributieproces. Aanbevolen wordt om budgetten ook samen te stellen op basis van 

de activiteiten. Hierdoor wordt het oorzakelijk verband tu~en volume (bedrijfsdrukte) en . 
kosten beter zichtbaar. Wanneer de werkelijke kosten ook op basis van activiteiten worden 

geboekt, is het mogelijk een nacalculatie uit te voeren op basis van activiteiten. Een dergelijke 

werkwijze draagt in belangrijke mate bij aan het inzicht in de logistieke kosten en het 

beheersen van de logistieke kosten. Het niveau van detaillering is afhankelijk van de kosten 

van registratie en het belang van de extra informatie voor F~on. 

O Om het inzicht in de winstgevendheid te vergroten is het allereerst van belang alle logistieke 

kosten (inclusief kosten van rente en risico) eenduidig op de winst- en verliesrekening tot 

uitdrukking te laten komen. Op produktniveau kan op basis van de kostendrijvers doelgericht 

gewerkt worden aan het vergroten van de winstgevendheid. Met behulp van het model kan 

bovendien een indicatie worden berekend van de kosten van magazijnen en voorraad voor de 

afzonderlijke produktgroepen. Vanwege de sterke gemeenschappelijkheid van de kosten van 

transport is het vrijwel niet mogelijk de werkelijke kosten van transport voor de produkten 

afzonderlijk te bepalen. Ditzelfde geldt voor de kosten van besturing. 

O Het in alle afdelingen vergroten van het begrip aangaande logistieke kosten en kostendrijvers 

vormt een belangrijke stap in de richting van kostenbeheersing. Bovendien kan berekening van 

de gevolgen van alternatieve oplo~ingen met behulp van het model sub-optimale beslissingen 

helpen voorkomen. 

O Het afstudeeronderzoek heeft zich gericht op de kosten van het distributieproces op strategisch 

niveau. Op operationeel niveau kunnen indicatoren voor de logistieke kosten worden vastge

steld en gemeten, waardoor al in een vroeg stadium een verandering in de kosten kan worden 

gesignaleerd. Voorbeelden voor indicatoren zijn het aantal zendingen per week, het aantal colli 

per week en het gemiddeld aantal colli dat per medewerker wordt verwerkt. Door deze 

informatie te koppelen aan de metingen van de prestatie-indicatoren voor customer service, kan 
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bovendien het oorzakelijk verband tussen customer service en kosten worden achterhaald. Het 

meten van indicatoren kan een belangrijke bijdrage leveren aan beheersing van de logistieke 

kosten. 

Ten tweede kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het gebruik van model. 

O De baten van gebruik van de resultaten zijn naar verwachting vele malen hoger dan de kosten. 

Daarom wordt aanbevolen om met de resultaten van het onderzoek aan de slag te gaan. 

0 Om de betrouwbaarheid van het model te garanderen wordt aanbevolen regelmatig (bijvoor

beeld elk half jaar) de normwaarden, waarmee het model rekent, opnieuw te bepalen. Voor 

gebruik van het model geldt: 'effect = kwaliteit model • kwaliteit uitvoering'. 

O Het onderhoud van de normwaarden in het model kan worden uitgevoerd door de personen die 

verantwoordelijk zijn voor de activiteiten in het distributieproces die corresponderen met de 

onderdelen van het model. Het wordt aanbevolen de Manager Customer Service & Logistics 

verantwoordelijk te stellen voor het beheer van het model in zijn geheel. In samenwerking met 

de personen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende activiteiten in het distributieproces, 

is de Manager Customer Service & Logistics de gebruiker van het model. Geadviseerd wordt 

om de operationele verantwoordelijk te leggen bij de DC Manager Alphen. 

0 Het model is flexibel en modulair opgebouwd zodat verdere verfijning mogelijk is. Met name 

voor het vergroten van de gebruikersvriendelijkheid wordt verdergaande automatisering aanbe

volen. 

O Tenslotte wordt aanbevolen om kostenbeheersing niet te beschouwen als een eenmalig project, 

maar als een proces dat ingebakken moet zijn in de werkwijze en houding van .alle. medewer

kers van Fasson.9@ 

56 



LITERATUUR 

Ansari, S.L., Towards an open systems approach to budgetting, Syllabus Management Accounting, 

oktober 1989, TU Eindhoven. 

Attwood, P.R., N. Attwood, Logistics of a distribution system, Gower publishing company ltd., 

Hants (UK) - Vermont (USA), 1992. 

Beaujoin, G.J., V.R. Singhal, Understanding the activity costs in an activity based cost system, The 

journal of cost management /or the manufacturing industry, spring 1990, pag. 70. 

Blox, J.T.H.M., C. van der Enden, H.W.C. van der Hart, Bedrijfseconomie, economisch handelen 

in bedrijfskundig perspectief, Stenfert Kroese, Leiden-Antwerpen, 1987. 

Buffa, F.P., lnbound consolidation strategy: the effect of inventory cost rate changes, International 

journal of physical distribution and materials management, vol. 18, no. 7, 1988, pag. 3-14. 

Bums, L.D., R.W. Hall, D.E. Blumenfeld, C.F. Daganzo, Distribution strategies that minimize 

transportation and inventory costs, Operations Research, 1984, pag. 469-489. 

Cooper, R., Cost classification in unit-based and activity-based manufacturing cost systems, 

Journal of cost management /or the manufacturing industry, summer 1990, pf. 5-6. 

Cooper, R., Uw kostensysteem is aan vernieuwing toe wanneer ... , Holland Management Review, 

no.20, herfst 1989, pag.99-106. 

Dorsman, A.B., Van der Hulst, J., Post, C., Investeringsselectie: de evaluatietechnieken, TAC, no. 

7/8, juli/augustus 1990, pag. 18-20. 

Duijker, J.P., Performance-meting in de goederenstroom, Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, jrg. 

6, no. 3, 1990. 

Edersheim, E.H., Van den Bosch, B., Causal Based Accounting, Journal of cost management /or 

the manufacturing industry, winter 1991. 

EVO Supplement kostenbeheersing, 1993, diverse auteurs. 

57 



Goor, AR. van, Trends in distributie en logistiek, denken in toegevoegde waarde, H.E. Stenfert 

Kroese B.V., Leiden - Antwerpen, 1988. 

Goor, AR. van, M.J. Ploos van Amstel, W. Ploos van Amstel, Fysieke distributie: denken in 

toegevoegde waarde, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen, 1989. 

Harvey, M., Activity Based Budgettering, Certified Accounting, juli 1991. 

Herwaarden, K.L. van, Kostprijsbepaling: instrument voor bedrijfsverbetering, Tijdschrift Finan

cieel management, 1992/1, pag.8-17. 

Homgren, C.T., G. Foster, Cost accounting, a managerial emphasis, sixth edition, Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, 1987. 

Kaplan, R.S., R. Cooper, Betere besluitvorming door een betere kostencalculatie, Holland 

Management Review, no.18, voorjaar 1989, pag.84-92. 

Kaplan, R.S., H.T. Johnson, Relevance Lost, The rise and fall of management accounting, Harvard 

business school press, Boston - Massachusetts, 1987. 

Keamey, AT., Logistics productivity, the competitive edge in Europe, Chicago, 1987. 

Kempen, P.M., J.A. Keizer, Organisatie-adviesprocessen, handleiding voor afstudeerproject, 

college-dictaat, Faculteit Bedrijfskunde Technische Universiteit Eindhoven, 1991. 

Morrow, M., T. Connolly, The emergence of Activity Based Budgeting, Management Accounting, 

Februari 1991, pag. 38-41. 

Novin, A.M., Applying overhead: how to find the right bases and rates, Management Accounting, 

March 1992, pag. 40-43. 

Peelen, E., AR. van Goor, Customerservice als uitgangspunt voor distributiebeleid, Stenfert 

Kroese uitgevers, Leiden/Antwerpen, 1991. 

58 



Ploos van Amstel, W" Logistieke analyse, aanzet tot kostenreductie, Rendement, juni 1992, pag. 

22-27. 

Reijnders, W., P. Verstappen, Logistiek management: het marketinginstrument van de jaren '90, 

Holland Management Review, no. 27, zomer 1991, pag.100-107. 

Roberts, H.J.E., AAM. Boons, F.A Roozen, Activity based casting, strategisch cost management 

voor vernieuwende bedrijven, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1991. 

Robroeks, J.AN., Distributiekosten beheersen, besparing in wegvervoer door kosteninzicht, 

Logistiek Management, EVO supplement trends in distributie 1992, pag. 10-12. 

Roth, H.P., A Faye Borthick, Are you distorting costs by violating ABC assumptions? Homogeni

ty and proportionality are key factors in cost data decisions., Management Accounting, November 

1991, pag. 39-42. 

Russell, R.M., M.C. Cooper, Cost savings for inbound freight: the effects of quantity discounts and 

transport rate breaks on inbound freight consolidation strategies, International journal of physical 

distribution and materials management, vol. 22, no. 9, 1992, pag. 20-43. 

Sheridan, T., Nieuwe kijk op kostenbeheersing, Tijdschrift financieel management, 1991/2, pag.59-

67. 

Theeuwes, J.A.M., Het geldstroomprincipe - een gezond-verstand-benadering, Technische 

bedrijfsvoering, no. 6, november/december 1988, pag. 190-192. 

Tilanus, C.B., Rapporteren, presenteren, uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 1988. 

Tumey, B.B., Activity Based Management, ABM puts ABC information to work, Management 

Accounting, Januari 1992, pag. 20-25. 

Veld, J. In 't, Analyse van organisatieproblemen, een toepassing van denken in systemen en 

processen, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen, 1987. 

59 



Vogel, B., Kostencalculatie-problemen in het wegvervoer, Vervoerslogistieke werkdagen, 

Hogeschool Venlo, afd. Logistiek management, 1991, pag. 588-596. 

Womack, J.P., D.T. Jones, D. Roos, The machine that changed the world, the story of lean 

production, Harper Perennial, New York, 1990. 

60 



BEGRIPPENLUST 

Chargeou tsplan 

Colli 

Hulpmiddel voor het doorbelasten van de kosten van diensten die in de maga

zijnen aan andere divisies zijn bewezen. 

Verpakkingseenheid, dit kan zijn een doos, een rol of een pallet. 

Customer service Er bestaan verschillende definities voor het begrip customer service. Ten eerste 

wordt customer service gezien als de verantwoordelijkheid van de afdeling 

customer service. Ten tweede wordt het beschouwd als een verwachte of 

gewenste prestatie en de omschrijving ervan (bijvoorbeeld 95% van de produk

ten dient binnen zeven dagen te worden geleverd). Ten derde wordt customer 

service voorgesteld als een proces, dat gericht is op het beslissen over en het 

leveren van toegevoegde waarde. Zowel afnemers, producenten als distributeurs 

worden in dit proces betrokken en leveren een bijdrage aan de customer service. 

(Peelen et.al., 1991, pag. 23) In het onderzoek wordt het begrip customer service 

in de eerste (voor de afdeling customer service) en tweede (als onderdeel van de 

output van het distributieproces) betekenis gebruikt. 

DC Distributiecentrum, voorraadpunt, magazijn. 

Distributieproces Alle activiteiten die worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop deze worden 

uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de goederen vanaf de produktie bij de klant 

worden afgeleverd en dat daarmee een bepaalde customer service wordt bereikt. 

Drop 

FCS 

FRD 

aflevering. Zie ook zending. 

Finishing Center Signages. Produktie-faciliteit waar afwerking van een deel van 

de produkten van de divisie MPFD plaats vindt en waar tevens produkten 

worden opgeslagen. 

Fasson Roll Division. Dit is een van de grootste divisies van Fasson Europe. 

Het DC Barcelona, het DC Milaan en het DC Copenhagen alsmede de fabriek in 

Cramlington, Turnhout en Champs sur Drac ressorteren onder deze divisie. 
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Full-a-costprice Full-absorption-costprice, kostprijs van produkten bestaande uit materiaalkosten 

en directe arbeidskosten (van produktie) en een groot deel van de indirecte 

produktiekosten (waaronder afschrijvingen van machines, onderhoud, planning, 

kwaliteitszorg en produktiemauagement). Hierin zijn niet de kosten van bijvoor

beeld de financiële afdeling en marketing afdeling opgen'omen. 

Kostendrijvers 

Load 

Factoren die van invloed zijn op de kosten ofwel factoren die de hoogte van de 

kosten bepalen. 

Lading, vracht. Een hoeveelheid goederen die op een bepaalde dag naar een 

bepaalde bestemming wordt verzonden, die niet meer dan één vrachtwagen 

beslaat, en die uit goederen voor één of meerdere drops is samengesteld. 

Logistieke kosten In het onderzoek zijn de logistieke kosten gedefinieerd als de kosten van het 

distributieproces. In andere definities worden veelal onder de logistieke kosten 

tevens de kosten van de goederenstroom binnen de produktiefaciliteit verstaan. 

LPD 

MPD 

MPFD 

Orderregel 

Logistics & Physical Distribution. Afdeling die verantwoordelijk is voor de be

sturing van het distributieproces en rechtstreeks verantwoordelijk is voor de 

activiteiten in het DC Alphen. De afdeling LPD ressorteert onder de divisie 

MPD, maar verricht tevens diensten voor ander divisies, in het bijzonder voor 

de divisie MPFD. 

Merchant Products Division. Een van de grootste divisies van Fasson Europe. 

De afdeling LPD (incl. het DC Alphen), de fabriek in Hazerswoude en het DC 

Hemel ressorteren onder deze divisie. 

Marking Promotional Films Division. Een van de grootste divisies van Fasson 

Europe. De fabriek in Alphen aan den Rijn en het Finishing Center Signages in 

Leiden ressorteren onder deze divisie. 

Een orderregel maakt onderdeel uit van een order (een order bestaat uit één of 

meerdere orderregels). Een orderregel bevat de gegevens voor wat betreft de 

bestelling van een klant voor maximaal één produkt (met een bepaalde produkt

code). 
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Rollen 

Salco 

Sheets 

Shipment 

SKU's 

Spreadsheet 

Staffeltarief 

Zending 

reguliere 

speciale 

spoed-

directe 

Een gedeelte van de produkten wordt op rollen aan de klant verkocht. Deze 

rollen kunnen verder worden verwerkt tot bijvoorbeeld vellen. 

Salescompany, verkooporganisatie. 

Vellen. Een gedeelte van de produkten wordt in de vorm van vellen aan de klant 

verkocht. 

zie zending. 

Stock Keeping Units, produkten die op voorraad liggen. Wanneer een bepaald 

produkt in bijvoorbeeld twee DC's op voorraad ligt, wordt dit geteld als twee 

SKU's. 

Computerprogramma dat werkt met een tweedimensionale matrix, dat wil 

zeggen opgebouwd uit rijen en kolommen. 

Een verschijningsvorm van het transporttarief waarbij zendingen worden 

ingedeeld in gewichtsklassen en waarbij per gewichtsklasse een prijs per 

kilogram geldt. Hierbij geldt dat hoe groter het gewicht van een zending is, hoe 

lager de prijs per kilogram voor die zending is. 

Hoeveelheid goederen dat op een bepaalde dag naar een bepaald afleveradres 

wordt getransporteerd. Ook wel shipment of drop. 

Zending in de normale (reguliere) stroom van eindprodukten. 

Zending die afwijkt van de normale stroom. In het algemeen gaat het hier om 

spoedzendingen: zendingen die in het voorgaande traject vertraging hebben op

gelopen of door de klant eerder gewenst zijn. 

Zie speciale zending. 

Zending die vanuit produktie of centraal DC direct naar een afnemer wordt 

getransporteerd. 
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DC-

AFDC-

Zending die vanuit produktie of centraal DC naar een lokaal DC wordt getrans

porteerd. 

Zending die vanuit een lokaal DC naar een afnemer wordt getransporteerd. 
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Bijlage 2.1 Produktdivisies 

Fasson Europe is verdeeld in vijf produktdivisies met elk een eigen winstverantwoordelijkheid. De 

gegevens in deze bijlage zijn gebaseerd op de situatie in september 1992. 

O Merchant Product Division (MPD). Deze divisie is, evenals de Marking and Promotional Films 

Division (MPFD), ontstaan uit de Fasson Specialty Division. De produkten die onder deze 

divisie vallen worden hoofdzakelijk verkocht in de vorm van vellen. Produktgroepen zijn 

Fasprint, Crackback en Printers blank. Produktie vindt plaats in de fabriek in Hazerswoude. 

0 Marking and Promotional Films Division (MPFD). Onder deze divisie vallen hoofdzakelijk 

produkten voor markeer- en promotiedoeleinden. Produktgroepen zijn Promotional films, 

Durable films, Fasign, Sbg Durable films, Application tape en others. Produktie vindt plaats in 

Hazerswoude, Alphen aan den Rijn en Leiden. 

0 Fasson Roll Division (FRD). De divisie FRD is de grootste divisie. De produkten worden in 

grote hoeveelheden geproduceerd en op rollen geleverd. Produktie vindt plaats in Champs sur 

Drac (F), Turnhout (B) en Cramlington (GB). 

0 Automotive Division (AD). Deze divisie heeft de produkten onder zich die bestemd zijn voor 

de automobielindustrie. 

0 Specialty Tape Division (SID). Deze divisie is verantwoordelijk voor de tapes die worden 

verkocht voor industriële toepassingen. 
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Bijlage 4.1 Activity Based Costing 

Activity Based Costing (ABC) is een methode van kostenverbijzondering die op activiteiten is 

gebaseerd, in de eerste plaats met het doel de kostprijs van een produkt te berekenen. De laatste 

jaren is een groot aantal artikelen en boeken verschenen waarin deze theorie uitgebreid wordt 

beschreven. Met name Ka plan (o.a. 1987) en Cooper hebben veel onderzoek naar deze methode 

gedaan. De verschillende auteurs onderscheiden dezelfde stappen die moeten leiden tot een 

kostensysteem gebaseerd op ABC. De volgende beschrijving is ontleend aan Roberts (1991). 

0 Het groeperen van gelijksoortige activiteiten van één of meerdere afdelingen in activiteitencen

tra. 

O Het verbijzonderen van kostenposten uit het boekhoudsysteem naar activiteitencentra, waarbij 

een activiteitencentrum is gedefinieerd als een kostenplaats. 

0 Het bepalen van een kostendrijver per activiteitencentrum, die de relatie weergeeft tussen de 

activiteiten en de kosten van het voortbrengen van een produkt. 

O Het verbijzonderen van de kosten per activiteitencentrum via een tarief per kostendrijver naar 

de produkten. 

Volgens Roth (1991) kunnen de volgende twee veronderstellingen houvast bieden bij het 

samenvoegen van kostenposten tot kostenpools per activiteitencentrum. 

0 De hoogte van de kosten binnen elke kostenpool wordt bepaald door homogene activiteiten. Dit 

kan één enkele activiteit zijn of kunnen meerdere sterk gecorreleerde activiteiten zijn. 

O De kosten binnen een kostenpool variëren strikt proportioneel met de bedrijfsdrukte in de 

activiteiten van het activiteitencentrum. 

De bedrijfsdrukte in de activiteiten wordt gemeten aan de hand van kostendrijvers. Kostendrijvers 

dienen volgens Roth (1991) aan de volgende twee eigenschappen te voldoen. 

0 Het verband tussen de groep activiteiten in het activiteitencentrum en de produkten is eenduidig 

in de kostendrijver uit te drukken. 

O Een verandering in de hoeveelheid van de kostendrijver geeft een overeenkomstige verandering 

in bedrijfsdrukte van de activiteiten weer. 

Roth spreekt van strikt proportioneel (ofwel evenredig) variëren van kosten met de bedrijfsdrukte. 

In de praktijk is het echter niet waarschijnlijk dat er een strikt proportioneel verband bestaat tussen 

kosten en bedrijfsdrukte. Immers bijvoorbeeld personeelskosten zijn niet volledig variabel met de 

bedrijfsdrukte, de kosten zullen sprongsgewijs veranderen met het aannemen dan wel laten 

afvloeien van werknemers. 
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Activity Based Budgetting 

Een variant op Activity Based Costing is Activity Based Budgetting (ABB) (o.a. Harvey, 1991). 

Bij ABB wordt per activiteitencentrum het verwachte volume van de kostdrijvers bepaald voor het 

komende budgetjaar. De verwachte vaste kosten worden bepaald, die onafhankelijk zijn van het 

volume van de kostendrijvers. De variabele kosten worden afgeleid uit het verwachte volume 

kostendrijvers. Deze variabele kosten kunnen variabel zijn met elke toename van een eenheid 

kostendrijver (bijvoorbeeld papierkosten), dan wel stapsgewijs variabel zijn met de toename van 

het volume van de kostendrijver (bijvoorbeeld personeelskosten). De meeste variabele kosten zijn 

stapsgewijs variabel, waardoor er geen rechtlijnig verband bestaat tussen kostendrijver en kosten 

(zie Edersheim, 1991). Aan het einde van het budgetjaar wordt het gerealiseerde volume kos

tendrijvers vergeleken met de gerealiseerde kosten. Dit vormt de basis voor het nieuwe budget, 

waarbij leereffecten en inflatie in acht moeten worden genomen. Bovendien kan het management 

haar organisatie op grond van deze informatie op het nivo van activiteitencentra sturen. Hiervoor is 

het van belang dat de kostendrijvers zodanig worden gedefinieerd dat zij het gedrag van de 

medewerkers in de gewenste richting sturen. 

Activity Based Management 

Het gebruik van de informatie, die met behulp van ABC wordt gegeneerd, voor het verbeteren van 

de bedrijfsvoering wordt volgens Tumey (1992) Activity Based Management (ABM) genoemd. 

ABM is een proces van continue verbetering waarbij steeds de vraag wordt gesteld welke 

activiteiten moeten worden uitgevoerd en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Volgens Tumey 

heeft ABM twee doelstellingen: 

1 het verbeteren van de toegevoegde waarde van het produkt voor de klant, 

2 het verbeteren van de winst die wordt behaald met het beschikbaar stellen van de produkten 

met een bepaalde toegevoegde waarde voor de klanten. 

Tumey onderscheid in ABC twee gezichtspunten, die informatie opleveren ten behoeve van ABM 

(zie de figuur op de volgende pagina): 

1 het gezichtspunt van het verbijzonderen van kosten, 

2 het gezichtspunt van het verbeteren van het proces. 

Het eerste gezichtspunt geeft aan dat er behoefte bestaat de kosten van hulpbronnen toe te rekenen 

aan activiteiten en te verbijzonderen naar kostendragers (bijvoorbeeld klanten, produkten), voor het 
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nemen van beslissingen. Dit zijn beslissingen als prijsstelling, produktontwerp en het stellen van 

prioriteiten voor verbetering. Het tweede gezichtspunt geeft de behoefte weer aan 'nieuwe' 

informatie. Informatie over de factoren die werk veroorzaken (kostendrijvers) en de wijze waarop 

het werk wordt uitgevoerd (prestatie-indicatoren). Met behulp van deze informatie kan worden 

achterhaald waar zich mogelijkheden voordoen voor verbetering en hoe verbetering kan worden 

bewerkstelligd . 
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Verbetering van de prestatie van activiteiten kan volgens Tumey worden bewerkstelligd door het 

uitvoeren van de volgende drie stappen: 

1 analyseren van activiteiten voor het identificeren van mogelijkheden voor verbetering (welke 

acitviteiten dragen bij aan de doelstellingen (verbeterenen toegevoegde waarde voor de klant en 

verbeteren winstgevendheid) en welke niet), 

2 zoeken van kostendrijvers (factoren die verspilling in de hand werken), 

3 meten van de aspecten van activiteiten die aangeven dat de betreffende activiteit bijdraagt aan 

de doelstellingen. 
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Gebruik in het onderzoek 

Het onderhavige onderzoek heeft tot doel een methode te ontwikkelen die gebruikt kan worden 

voor het ondersteunen van strategische beslissingen. Bij beslissingscalculaties is het niet zo zeer 

van belang een kostprijs per produkt te berekenen, omdat elke wijze van berekenen uiteindelijk 

arbitrair is, maar om na te gaan welke factoren kosten bepalen. Inzicht in deze factoren geeft 

immers de gelegenheid om de invloed van beslissingen te vertalen in deze factoren en vervolgens 

in de verandering in kosten. Bovendien levert inzicht in deze factoren een middel voor communi

catie tussen afdelingen, immers veelal worden de kosten van een bepaalde afdeling in een andere 

afdeling bepaald. 

Met name Activity Based Budgetting (zoals door Harvey omschreven) heeft aanknopingspunten 

geboden voor het ontwikkelen van het rekenmodel. Daarbij is er vanuit gegaan dat alle kosten 

variabele kosten zijn. Het onderzoek sluit niet direct aan bij Activity Based Management zoals dat 

door Tumey is beschreven. Naar mijn mening echter kan strategische besluitvorming, die op 

activiteiten is gebaseerd, onderdeel zijn van Activity Based Management. Het gaat er immers 

steeds om te kijken vanuit het oogpunt van activiteiten. Daarnaast wordt in het onderzoek een 

aantal aanbevelingen gedaan, die het onderzoek in het grotere kader van kostenbeheersing plaatsen. 

Enkele aspecten van Activity Based Management, zoals beschreven door Tumey, worden door 

middel van deze aanbevelingen onder de aandacht gebracht. Met name geldt dit voor het meten 

van prestatie-indicatoren voor het uitvoeren van de activiteiten in het distributieproces. 
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Bijlage 4.2 Handleiding model 

Projectteam: 

R.A. Stramrood 

Project 'Logistical Costs' 

Cost control in physical distr.ibution 

support of strategie decision making 

Manual 
calculation model 

Fasson Europe, division MPD, Manager Logistical Development & 

Assistance 

P.J.A.M. Bessems Confluent, Logistics consultant 

M.P.M. van Laarhoven TUE, Industrial Engineering & Management Science, student 

Alphen aan den Rijn, May 1993 
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MANUAL CALCULATION MODEL 'LOGISTICAL COSTS' 

Tuis manual consists of three parts: 

1 structure of the calculation model, 

2 method for using the model, 

3 maintenance of the model. 

Software: WTUS 123R3 release 3.1 

1 Structure of the calculation model 

The model consists of the following files: 

0 MPDSAL93.WK3 

0 INVENSAL.WK3 

0 WAREHOUSE.WK3 

0 INVENfOR.WK3 

0 FRXTRACT.WK3 

0 WADSDROPS.WK3 

0 STAFDENMAR.WK3 

0 OVERHEAD.WIG 

Figure 1 shows the relationships between the files listed above. The file STAFDENMAR.WK3 

contains an example, more files like this one can be produced by using similar data as in 

STAFDENMAR.WK3. Only STAFDENMAR.WK3 bas been set up in WYSIWYG to make useful 

for presentation. A knotted line in figure 1 means that there does not exist an automatical Iinkage 

between the two connected files. 

Each of the files consists of one or more sheets. In the figures 2 to 7 the built up of each of 

the files is shown. In the figures it is indicated what data form an input to the file, and what data 

can be read from the file as output. All linkages to other files (indicated with for example 

INVENSAL.WK3: ... ) are automatical linkages. 

NOTE: 

0 INVENSAL. WK3: The input of% of sales from production always bas to be equal to 

100%, as all products that are sold in one year, have departed" from the 

factory first. The % of sales from centra! stock and local stock can be 

any value between 0% and 100%. Sales from inventory equal sales 
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from centra! stock plus sales from local stock. 

O FRXTRACT.WK3: The input of% of sales from production, centra! stock and local stock in 

total always has to equal to 100% (in contradiction to the input of 

INVENSAL.WK3). Total weight shipped directly equals sales from 

production and sales from centra} stock. Total weight shipped to DC 

equals sales from local stock. Total weight shipped EX DC equals sales 

from local stock as well. 

2 Method for using the model 

When using the model it is important to work in a structured way. In a few examples it is 

explained what can be a possible method. The person that uses the model bas to make sure he or 

she has got good knowledge of the origin of the data in the model as well of the relationships used 

in the model. The user has got a lot of freedom of decision. Therefor it is advisable to make notes 

while using the model, so he or she can always know what decisions have been made earlier. 

In the table on the following page it is shown what steps the decision maker can take in 

genera! and what tools are available for each of these steps. One tool that always has to be used is 

the experience of the people responsible for the activities in the distribution process as well as the 

experience of the decision maker him- or herself. 

lt is important to consider the fact that the model does not provide any solutions. It can only be 

used as a tool for decision making and offers an indication on the effect on the logistical costs of a 

certain decision. Besides the effect of the decision on logistical costs, as indicated by the model, 

the following aspects have to be taken in consideration, before making any decision: 

0 the effect of the decision on the level of customer service, 

0 the extra expenses that occur due to the change from the current situation to the wanted 

situation. 
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Table 1 Steps in strategie decision making and tools available. 

Steps Tools 

1 What dccision do you want to make? 

2 What information do you need? 0 figures of activities and costdrivers (see appendices 

managament summary and project report) 

0 tables of costdrivers and factors that influencc the 

volume of the costdrivers (see appendices project 

report) 

0 manual of the calculation model 

3 Where can you find the needed data? 0 tables of costdrivers and factors that influence the 

volume of the costdrivers (see appendices project 

report) 

0 description of the determination of normvalues (see 

appendices project report) 

4 Detennine and insert new values of variables in the 0 manual of the calculation model 

model. 

5 Examine the effect of the decision on the logistical 0 manual of the calculation model 

costs. 

3 Maintenance of the model 

Maintenance of the model is very important to make sure the information it provides is reliable. In 

the project 'Logistical costs' a first set of data is acquired and put in the model. Most of these data 

are estimated data. Maintenance of the model contains the following elements: 

O frequently re-estimating the values of variables and improving the methods of estimation (With 

reference to the appendices of the project report in which it bas been descibed on what base the 

current estimations have been made.), 

0 up-dating the spreadsheets in the model, when great changes in the distribution structure have 

taken place (For example in case an extra DC is opened). 
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Bijlage 5.1 Transportgegevens 1992, DC- en directe zendingen 

Deze bijlage is opgebouwd uit drie delen: 

1 de gerealiseerde cijfers 1992 voor alle DC- en directe zendingen, met de resultaten van een 

onderzoek naar het verband tussen prijs/kilogram, kilogram/zending, kilogram/collo en 

colli/zending. 

2 een indicatie voor het aandeel spoedzendingen in het totale volume, 

3 een indicatie voor het aandeel DC-zendingen in het totale volume. 

De gegevens zijn ontleend aan het Dbase-bestand met transportgegevens. 

1 Gerealiseerde cijfers 1992 voor alle DC- en directe zendingen 

Deze tabel is samengesteld aan de hand van gegevens over de periode 1 januari tot en met 31 

december 1992. In de eerste kolom zijn de bestemmingen geplaatst. De eerste zes bestemmingen 

zijn functionele eenheden binnen de Fasson organisatie. In de tweede kolom staat het aantal 

geregistreerde zendingen per bestemming. De derde kolom bevat het totale verzonden gewicht per 

bestemming. In de vierde kolom is het totale aantal verzonden colli per bestemming te vinden. De 

vijfde kolom bevat een overzicht van de totale kosten voor het verzenden van de goederen naar elk 

van de bestemmingen. Al deze gegevens zijn direct ontleend aan het Dbase-bestand met 

transportgegevens. 

Vervolgens is een aantal bewerkingen op deze gegevens uitgevoerd. Ten eerste is de gemiddel

de prijs per kilo berekend door de waarden in de vijfde kolom (casts) te delen door de waarden in 

de derde kolom (weight). Ten tweede is het gemiddeld aantal kilogram per zending berekend. Dit 

zegt iets over de gemiddelde grootte van een drop (aflevering). Hiermee is geen inzicht te krijgen 

in de gemiddelde grootte van een load (lading), en daarmee van de beladingsgraad. Wel valt hieruit 

te concluderen dat de ladingen naar Italië tenminste 11.000 kilogram bevatten, zodat de vrachtwa

gen tenminste halfvol geladen is. Vervolgens is gekeken naar het gemiddelde gewicht per collo. 

Dit zegt iets over het feit of de goederen naar een bepaalde bestemming vooral op doosniveau 

(klein aantal kilogram per collo) dan wel op palletniveau (groter aantal kilogram per collo) worden 

uitgeleverd. De laatste kolom tenslotte bevat de resultaten van de berekening van het gemiddeld 

aantal colli per shipment. 

Opvallend is dat de gemiddelde prijs per kilogram varieert van Dfl. 0,05 tot Dfl. 0,83. Dit zou 

verklaard kunnen worden uit het verschil in afstand, maar ook uit bijvoorbeeld het verschil in 

gemiddeld gewicht per zending. Om dit te onderzoeken is een observatie gedaan om het verband te 

bepalen. Figuur 1 in deze bijlage toont dat er inderdaad sprake is van een verband tussen het 
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gemiddelde gewicht per zending en de gemiddelde prijs per kilogram: als het gemiddelde gewicht 

toeneemt, daalt de gemiddelde prijs per kilogram. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de relatie 

tussen de prijs per kilogram en het aantal colli per shipment (figuur 2). De observatie toont dat ook 

in dit geval blijkt dat wanneer het aantal colli per shipment toeneemt, de prijs per kilogram daalt. 

Dit overeenkomstige verband wordt volledig verklaard door het verband tussen het gemiddelde 

gewicht per zending en het gemiddeld aantal colli per zending (figuur 3). Er blijkt slechts een 

gering verband te bestaan tussen het gemiddelde gewicht per collo en de prijs per kilogram (figuur 

4), en het gemiddelde gewicht per collo en het aantal colli per shipment (figuur 5). 

2 Een indicatie voor het aandeel spoedzendingen in het totale volume 

Deze tabel is samengesteld aan de hand van gegevens over de periode 1 januari tot en met 30 

oktober 1992. In de eerste kolom zijn weer de bestemmingen opgenomen, in de tweede kolom het 

aantal zendingen, in de derde kolom het verzonden gewicht en in de vierde kolom de kosten van 

de zendingen. 

Vervolgens is een aantal bewerkingen op de kolommen uitgevoerd. In de vijfde kolom 

(costs/kg) is het resultaat van deling van de kosten (kolom 4) door het gewicht (kolom 3) 

opgenomen. Hieruit blijkt dat de kosten van het met spoed verzenden van een kilogram produkt 

per bestemming sterk verschillen. Ten eerste speelt hierin de afstand een rol. Ten tweede speelt een 

rol hoe groot de spoedzending was (hoe groter de zending hoe lager de kosten per kilogram). 

Om te onderzoeken welke bestemming nu verantwoordelijk is voor het grootste deel van de 

spoedzendingen is nog een tweetal bewerkingen uitgevoerd. In de eerste plaats is het relatieve 

aandeel van het verzonden gewicht naar een bepaalde bestemming in het totale verzonden gewicht 

berekend (kolom 6). In de tweede plaats is het relatieve aandeel van de kosten van spoedzendingen 

naar een bepaalde bestemming in de totale kosten bepaald (kolom 7). Hieruit blijkt dat Nederland, 

Duitsland, Engeland en Italië voor het grootste deel van de spoedzendingen verantwoordelijk zijn. 

Tenslotte is onderzocht wat het aandeel is van het met spoed verzonden gewicht in het totale 

verzonden gewicht per bestemming. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de laatste kolom 

(kolom 10). Hieruit blijkt dat Fasson Europa (verkooporganisatie), Turnhout (fabriek), Nederland 

en Noorwegen het grootste deel van het totale gewicht als spoedzending krijgen toegestuurd. 

3 Een indicatie van het aandeel DC-zendingen in het totale volume 

De derde tabel van deze bijlage is opgenomen met het doel een indicatie te kunnen geven van het 

aandeel van DC-zendingen in het totale verzonden gewicht naar de verschillende bestemmingen. 
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Dit is alleen van toepassing voor de bestemmingen die vanuit een van de lokale DCs kunnen 

worden beleverd. In de eerste kolom zijn weer de bestemmingen opgenomen. In de tweede, derde 

en vierde kolom zijn respectievelijk het totale aantal zendingen, het totale gewicht en de totale 

kosten opgenomen. In de kolommen 5 en 6 zijn het aantal zendingen naar de DCs in Engeland, 

Denemarken, Italië en Spanje, en het verzonden gewicht naar deze DCs opgenomen. Ierland is met 

een sterretje gemarkeerd, omdat Ierland ook vanuit een lokaal DC (het DC in Engeland) kan 

worden beleverd. Voor de landen Finland, Zweden en Noorwegen geldt dat zij vanuit het DC in 

Denemarken kunnen worden beleverd. In de kolommen 7 en 8 is het aantal zendingen en het 

gewicht opgenomen dat direct naar klanten wordt verzonden (dus niet naar een van de lokale 

DC's). De waarden in deze kolommen zijn berekend door respectievelijk de waarden in kolom 2 te 

verminderen met de waarden in kolom 5, en de waarden in kolom 3 te verminderen met die in 

kolom 6. Vervolgens is berekend wat het aandeel van de DC-zendingen is in het totale aantal 

zendingen. Voor de zendingen naar het DC in Engeland bijvoorbeeld is daartoe het aantal DC

zendingen naar Engeland (195) gedeeld door het totale aantal zendingen naar Engeland en Ierland 

(569+37). Dit levert een aandeel van DC-zendingen van 32% in het totale aantal zendingen. Een 

zelfde exercitie is uitgevoerd voor de overige lokale DC's (kolom 9). Tevens is op eenzelfde wijze 

het aandeel van het verzonden gewicht naar de lokale DCs in het totale verzonden gewicht 

berekend (kolom 10). 
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transoort oa te 1992 All sn1pments EX Hazerswouoe ano oc Alpnen 

From 01-01-1992 unbll 31-12-1992 

shlpments W91Qhl COili costs COsts/kg kg/Shipm kg/collo colli/snipm 

(kg) (OH) (Dfl) (kg) (kg) 

FAs neo 13 9.361 352 974 0.10 720 27 27 

Cramlington 17 6,239 67 3.871 0.62 367 93 4 

FCS 121 828,526 2,945 62.640 008 6,847 281 24 

Fas Europe 27 8,087 124 864 0.11 300 65 5 

Champ sdr 2 8,059 112 1.840 0.23 4.030 72 56 

Turnhout 34 110,965 277 11.225 0.10 3.264 401 8 

Be1g1e 454 778.943 5,176 77,905 0.10 1,716 150 11 

Nederland 716 1.176.248 7,480 116.320 0.10 1.643 157 10 

Germany 2,640 4,931.211 32,893 1,264,469 0.26 1.868 150 12 

Sw1tzeriand 109 359.513 2.890 104.968 0.29 3,298 124 27 

Austria 91 432,740 2.958 96.667 0.22 4,755 146 33 

Luxembourg 27 66,541 394 6.480 0.10 2.464 169 15 

Englano 974 3.918,591 25.628 776.650 0.20 4.023 153 26 

lreland 83 80,930 452 36.087 0.45 975 179 5 

Norway 138 35,539 444 29.556 0.63 258 80 3 

Sweoen 175 76,661! 587 53,900 0.70 438 131 3 

Finland 162 90.986 657 63,889 0.70 562 138 4 

Oen mark 278 928,484 7,003 157,070 0.17 3.340 133 25 

France 1.898 1,689.642 11.137 342.105 020 890 152 6 

ltaly 274 3,132.039 17,338 551,9112 0.18 11.431 181 63 

lnternat. 827 3.61!1,477 a.835 173,864 0.05 4.452 417 11 

Spain 179 , ,091,493 7.788 233.600 0.21 6.098 140 44 

9,239 23,442.282 135,537 4,166.924 0.18 2.537 173 15 
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Transport aata 1992 Specra1 sn1pments EX Hazerswoude and DC Alpnen 

From 01-01-92 unttll 30-10-92 

estimared % specialties 

destinatlon sttipments weignt costs COStll/kg % of total weight 1992 total weignt ot total we1gn1 

(kg) (Dii) (Dii) we1gh! COSIS speciatties snlpped 1992 Shipped 1992 

Fas ned 0 0 0 0.00 0 0 0 9,361 0% 

Cramlington 20 1,755 87.75 0% 1% 24 6.239 0% 

FCS 3 6.810 294 0.04 2% 0% 6,172 628.526 1% 

Fas Europa 1,637 245 0.15 0% 0% 1,964 6.067 24% 

Champs dra( 0 0 0 0.00 0% 0% 0 6.059 0% 

Turnhout 3 16,901 1,942 0.11 4% 2% 20.281 110.965 18% 

Belg ie 10 19.875 3.905 0.20 5% 3% 23.650 776.943 3% 

Nederland 49 104,698 11,895 0.11 27% 10% 125.636 1,176.248 11% 

Germany 17 41.993 12.411 0.30 11% 10% 50,39'l 4,931.211 1% 

Switserland 0 0 0 0.00 0% 0% 0 359.513 0% 

Austt1a 3 5,337 6,378 1. 19 1% 5% 6,404 432,740 1% 

Luxembourg 0 0 0 0.00 0% 0% 0 66,541 0% 

England 41 64856 34.190 0.40 22% 27% 101.627 3.916,591 3% 

lreiand 2 1.317 922 0.70 0% 1% 1560 80,930 2% 

Norway 3 3.338 2.413 0.72 1% 2% 4,006 35,539 11% 

Sweden 607 1,200 1.98 0% 1% 728 76.668 1% 

Finland 3 3.454 4,225 1.22 1% 3% 4.145 90.966 5% 

Denmark 10 8,316 7,487 0.90 2% 6% 9,982 928,484 1% 

France 13 34.927 19,091 0.55 9% 15% 41,912 1,689,642 2% 

ltaly 5 56,381 15,865 0.26 14% 13% 67,657 3,132.039 2% 

International 0 0 0 0.00 0% 0% 0 3.681,477 0% 

Spain 506 500 0.99 0% 0% 607 1,091.493 0% 

Total 166 390.975 124.717 0.32 100% 100% 469, 170 23,442,262 2% 
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Transport Clata 1992 OC and 01rec1 sn1pmems EX Hazerswoude and DC Alpnen 

From 01-04-1992 untlll 01 -11-1992 

total to DC anct Direct shipments toDC direct to customers % of total % ot total 

shipments weght COSIS shipments weight shipments weight shipments weight 

(l<g) (dil) (kg) (kg) via DC via DC 

FCS 192 1 .260.531 56.064 192 1,260,531 

Nedenanct 384 644,185 62.675 384 644,105 

België 253 421.224 40,621 253 421.224 

Turnhout 11 38,771 3.588 11 38,771 

Austria 59 281,868 66,537 59 281,868 

Switzerlanct 64 224,420 62,536 64 224,420 

Germany 1,765 2,839.943 722.650 1,765 2,839,943 

Fasson Europa 20 2,285 202 20 2,285 

France 1,107 905,098 175,334 1,107 905.098 

Champ sur Drac 8,021 1,840 8,021 

Englanct 569 2,258,651 435,908 195 1.884.233 374 374,418 32% 82% 

lretanct 37 36.114 14,533 37 36, 114 

Cram1ington 5 1.031 681 5 1.031 

DenmarK 138 507.626 83.833 66 452,343 72 55.283 18% 73% 

Finlanct 83 51,075 32.360 83 51,075 

Swecten 84 45.383 26.802 84 45,383 

Norway 63 •6,606 9,173 63 16.606 

ltaty 152 1.792,227 299.477 128 1.648.053 24 144.174 84% 92% 

International 539 2,412.731 63.583 539 2,412,731 

Spam 101 633.325 135.694 94 597.005 7 36,240 93% 94% 

5,627 14,381.115 2,294,092 483 4,581.714 5.144 9,799,401 9% 32% 
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Bijlage 5.2 Transportgegevens 1992, AF DC-zendingen 

Het overzicht van de gegevens alsmede de resultaten van enkele eenvoudige bewerkingen erop zijn 

te vinden op de volgende pagina. Alleen de reguliere zendingen zijn hierin opgenomen. De 

gegevens over de transporten vanaf DC Wenen zijn niet verzameld, omdat deze transporten slechts 

1 a 2 % van het totale verzonden gewicht vertegenwoordigen. 

De gegevens van Milaan zijn gebaseerd op de maandcijfers van de laatste tien maanden van 

1992, zoals die door de DC Manager van Milaan aan het hoofdkantoor in Leiden zijn gerappor

teerd. De gegevens van Hemel zijn gebaseerd op weekrapporten van 37 weken in 1992, zoals die 

aan de Director LPD worden gerapporteerd. De gegevens van Barcelona zijn gebaseerd op 

maandcijfers die door de DC Manager Barcelona ten behoeve van het project 'Logistical Costs' zijn 

gerapporteerd. Tenslotte de gegevens van Copenhagen, deze zijn telefonisch vanuit Copenhagen 

doorgegeven, waarbij de kosten werden uitgedrukt in vier verschillende valuta. Deze kosten zijn 

daardoor minder betrouwbaar, maar waarschijnlijk in orde van grootte correct. 

De resultaten zijn voor de DC's Copenhagen, Hemel, Milaan en Barcelona afzonderlijk 

weergegeven. Voor elk van de DCs zijn dezelfde gegevens verzameld: het aantal zendingen, het 

verzonden gewicht, het verzonden aantal m2 en de kosten van de transporten. Voor alle DCs zijn 

deze gegevens voor de divisies MPD en MPFD afzonderlijk verzameld. Deze gegevens zijn in de 

eerste vier rijen voor elk DC weergegeven. 

Vervolgens is op deze gegevens een aantal bewerkingen uitgevoerd. Ten eerste is het 

gemiddelde gewicht per zending berekend (Se rij) door de waarden in de 2e rij (weight) te delen 

door de waarden in de le rij (shipments). Op soortgelijke wijze zijn het gemiddeld aantal m2 per 

zending (6e rij) en de gemiddelde kosten per kilogram berekend (7e rij). 
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rransoon oata 1992 

From 1-1-1992unnll31-12-1992 

sh1pments (#) 

waght (kg) 

sqm (m2) *) 

COS!S (dfl) **) 

avg we1ghl/snip m 

avg m21sn1pmenrs 

avg costslkg (dfl) 

snipments (#) 

weight (kg) 

sqm (m2) •) 

COSts ldfl) 

avg wetgntlsnip m 

avg m2/snipments 

avg COS1S/kg (dfl) 

EX oc COpennagen 

MPD MPFD 

488 1.276 

320,179 602.330 

1,360,640 1,814.124 

121,3JO 425.roJ 

656 472 

2.788 1.422 

0.38 0.71 

EXCCMilano 

MPD MPFD 

2.122 2.729 

1,689.041 564.689 

6.756.164 2.258.756 

210.901 105.901 

796 207 

3,184 826 

0.12 0.19 

All regu1ar sn1pmems EX 1oca1 DC's 

EXDCHemel 

TOTAL MPD MPFD 

1,764 2,138 2.9Z! 

922.509 1,500,859 1,297.611 

3.174.764 6.003,436 5.190.444 

546.000 195,112 168,689 

523 7fl2 444 

1,800 2,808 1.n6 

0.59 0.13 0.13 

EX 00 Barcelona 

TOTAL MPD MPFD 

4.851 451 2.161 

2.253.730 441,884 452,039 

9.014.92) 2275.395 1,871.348 

316.002 69.987 92,526 

465 900 209 

1.858 5,045 866 

0.14 0.20 0.20 

') Figures or CC c~nagen and cc Barcelona aie attual figures. others are estimateo. 

"1 Costs ot snipmems EX CC Copennagen are rougnty esumated due 10 valuta's 

assumptlOns: 4 sqm equals 1 kg 

Pnd 1 SQuaJs Oft. 2.80 

92 

TOTAL 

5,060 

2.798,470 

11.193,880 

363,!ll1 

553 

2212 

0.13 

TOTAL 

2.612 

893.923 

4,146.743 

182.513 

342 

1.588 

0.20 



Bijlage 5.3 Transport: kostendrijvers bij actuele tarieven 

Vanuit het oogpunt van de verlader, Fasson, zijn de kostendrijvers de factoren die de kosten 

omhoog schroeven bij de huidige tarieven. De structuur van de tarieven verschilt per transporteur 

en per bestemming. Voor Fasson zijn in het algemeen de volgende factoren bij de huidige tarieven 

de kostendrijvers: 

O het aantal drops, 

O het aantal loads, 

O het totale verzonden gewicht en de verdeling ervan over eventuele staffelcategorieën. 

Afhankelijk van de tariefstructuur die de transporteur hanteert (dus de wijze waarop deze zijn 

kosten doorbelast) heeft een verandering in deze factoren al dan geen invloed op de transportkos

ten. 

In de figuur op de volgende bladzijde zijn deze kostendrijvers afgebeeld, alsmede hun relatie 

met de tariefstructuur. De kostendrijvers zijn in de blokjes (in de derde rij) geplaatst. Bovendien 

zijn voor elk van de kostendrijvers de factoren opgenomen die het volume van deze kostendrijvers 

beïnvloeden. Deze factoren zijn voor elke kostendrijver onder het betreffende blokje geplaatst. 
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Bijlage S.4 Transport: activiteiten en kostendrijvers 

Als gevolg van veranderingen in de distributiestructuur, zal het transportpatroon veranderen. De 

actuele tarieven van een verlader zijn gebaseerd op het actuele transportpatroon. Om een indicatie 

te krijgen van de tarieven die bij een bepaalde tariefstructuur zullen gelden, is onderzoek gedaan 

naar de activiteiten die de transporteur uitvoert en de kostendrijvers die voor die activiteiten 

kunnen worden gedefinieerd. Op de volgende pagina is het resultaat van dit onderzoek afgebeeld. 

De activiteiten zijn in de blokjes geplaatst. In deze figuur zijn de belangrijkste gedefinieerde 

kostendrijvers opgenomen, deze zijn onder de blokjes van de betreffende activiteiten geplaatst. 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur (Robroeks, 1992), de aanwezige kennis 

binnen Fasson en is een interview gehouden met een transporteur (bijlage 5.5). 
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Bijlage 5.5 Interviewverslag 

gesprekspartner: Dhr. E. Poelmans 

Sales Manager Europe 

Harry Vos Internationaal Transport B.V. 

Waalkade 4 

5347 KS OSS 

Datum: 13 april 1993 

Onderwerp: Tariefbepaling 

Bij het bepalen van het tarief wordt de rationele kostprijs van de dienst berekend aan de hand van 

de kostendrijvers. Bovendien wordt de marktprijs vastgesteld. Hieruit wordt de offerte prijs 

bepaald. Momenteel is de marktprijs veel belangrijker dan de rationele kostprijs. 

Op het internationale traject is van belang: 

O de beladingsgraad (hoe vol is de vrachtwagen, over welk volume kunnen loon-, vaste en 

kilometerkosten worden verdeeld), 

O de afstand (tijd en kilometerkosten), 

O de mogelijkheid van retourvrachten (hoe frequenter het transport naar een bepaald regio is en 

hoe meer volume de transporteur al naar die bepaalde regio vervoerd, hoe meer mogelijkheden 

de transporteur heeft om retourvrachten te regelen); 

O de mogelijkheid van consolidatie met andere klanten (hoe langer de levertijd, hoe meer 

mogelijkheden de transporteur heeft). 

Op het lokale traject speelt een rol: 

0 de locatie van de klant (welk materieel moet worden ingezet, bijvoorbeeld in het centrum van 

een stad kan men met een volume auto niet terecht), 

O de verpakkingsvorm (dozen of pallets): de tijd die nodig is om de goederen over te laden naar 

kleiner materieel, 

0 de tijd die nodig is voor de extra drop: omrijtijd, wachttijd, lostijd (met name een aflevering in 

het centrum van de stad is tijdrovend). 

De gemiddelde zendinggrootte heeft invloed op de beladingsgraad en het aantal drops. 
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Bijlage 5.6 Transport: kostendrijvers en factoren die van invloed zijn op het volume van 

de kostendrijvers 

Voor de belangrijkste kostendrijvers is onderzocht welke factoren van invloed zijn op het volume. 

Bovendien is onderzocht in welke afdeling(en) deze factoren worden bepaald. Het resultaat hiervan 

is afgebeeld op de volgende pagina. 

In de eerste kolom staan de kostendrijvers uit bijlage 5.4. In de tweede kolom zijn voor elk van 

de kostendrijvers de belangrijkste factoren genoemd die van invloed zijn op het volume van die 

bepaalde kostendrijver. Bijvoorbeeld het aantal loads wordt bepaald door onder andere het 

verkoopvolume, de minimale laadfrequentie en het maximale gewicht per load. De volgorde waarin 

de factoren zijn geplaatst zegt niets over het relatieve belang van de factoren. In de drie kolommen 

er naast staat voor elk van de afdelingen marketinglsales, inkoop/produktie en distributie aangege

ven of zij al dan niet invloed kunnen uit oefenen op een bepaald factor. Wanneer op een bepaalde 

factor invloed kan worden uitgeoefend is een X ter hoogte van die factor in de kolom geplaatst. 

Onder 'others' wordt een afdeling buiten de Fasson organisatie verstaan (in dit geval de transpor

teur). 

Deze tabel geeft een indicatie van de belangrijkste factoren en de mate waarin de afdelingen 

invloed uitoefenen op de kosten van transport. 
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TRANSPORTATION Costdrivers & factors that influence their volume 

costdriver factors influencing the volume of the department directly influencing factor 

costdriver 

marketing/ purchasingl distribution others 

sales product ion 

loads sqm sales x 
minimum load frequency x 
maximum weight/load x x 
# destinations x x 
# transport companies x 
package type x x 

drops order frequency x 
maximum delivery frequency x 
# customers x 

colli sqm sales x 
minimum order quantity x x 
order units x x 
package type x x 

occupation sqm sales x 
#of loads x 
return shipments x 
delivery time x x x 



Bijlage 5.7 Schatting van het aantal loads en drops 

1 Schatting van het aantal loads 

Een load is gedefinieerd als een hoeveelheid goederen die op een bepaalde dag naar een bepaalde 

bestemming wordt verzonden, die niet meer dan één vrachtwagen beslaat, en die uit goederen voor 

één of meerdere drops is samengesteld. 

Het aantal loads wordt bepaald door de uitleverfrequentie vanaf een fabriek of DC van Fasson 

naar een bepaalde regio, de maximale beladingshoeveelheid en de totale vraag per jaar per regio. 

Voor het schatten van het aantal loads in een bepaalde vorm van het distributieproces kan de 

volgende vergelijking worden gebruikt. 

Gevraagd: 

Variabelen: 

Aannames: 

Dan geldt: 

en: 

L = verwacht aantal loads per jaar 

F = uitleverfrequentie 

Q = totale vraag per jaar (uitgedrukt in kilogram per jaar) 

Lxnax = maximale beladingshoeveelheid voor transporten (uitgedrukt in kilogram 

per load) 

v = gemiddelde beladingsgraad (uitgedrukt in kilogram per load) 

Een jaar komt overeen met 50 weken 

L = Verwacht aantal loads/jaar 

= MAX( Q / Lxnu , 50 * F) 

v = Q/L 

Bovendien speelt de bestelhoeveelheid van klanten een rol. Overschrijdt deze namelijk een bepaald 

maximum, dan wordt een aparte vrachtwagen ingezet (en daarmee een extra load), die de goederen 

rechtstreeks levert aan de betreffende klant. Deze mogelijkheid is niet in de formule ondervangen. 

Er zal derhalve een schatting gemaakt moeten worden van het verwachte aantal loads en aantal 

kilogram direct naar klanten, op grond waarvan het berekende totaal gecorrigeerd kan worden. 

Tenslotte geldt dat de zendingen naar Scandinavië als een stroom kunnen worden gezien, waardoor 

ook voor deze stroom als geheel het aantal loads moet worden geschat. Hetzelfde geldt voor de 

zendingen naar Engeland. 
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2 Schatting van het aantal drops 

Een drop is gedefinieerd als een hoeveelheid goederen dat op een bepaalde dag naar een bepaald 

afleveradres wordt getransporteerd. 

Het aantal drops kan worden geschat op grond van de bestelfrequentie van de klanten en 

vestigingen van Fasson, de frequentie waarmee klanten en vestigingen van Fasson worden beleverd 

en het aantal klanten en vestigingen van Fasson (uitgedrukt in het aantal afleveradressen, omdat 

een klant meerdere afleveradressen kan hebben). Voor het schatten van het aantal drops in een 

bepaalde vorm van het distributieproces kan de volgende vergelijking worden gebruikt. 

Gevraagd: 

Variabelen: 

Aannames: 

Dan geldt: 

en: 

D = verwacht aantal drops per jaar 

F = afleverfrequentie 

bi = bestelfrequentie klant i 

B = gemiddelde bestelfrequentie 

n = aantal afleveradressen 

Een jaar komt overeen met 50 weken 

Verwacht aantal drops/week 

D 
= SOMCi=l->n)MIN(F,bJ 

= Verwacht aantal drops/jaar 

= SOMCi=l-:.n>MIN(F,bJ • 50 

= n * MIN(F,B) • 50 

Een nadeel aan het gebruik van deze formule voor het schatten van het aantal drops is dat de 

bestelfrequentie sterk verschillend is voor de afzonderlijke klanten. Werken met een gemiddelde 

levert een verkeerd resultaat. Het is mogelijk om de formule per klant toe te passen, echter dit zou 

een erg tijdrovende bezigheid zijn. Bovendien zou die tijd verloren zijn, omdat een grove schatting 

voor de doeleinden van het onderzoek voldoende informatie geeft. Deze formule is daarom vooral 

bruikbaar als gedachtensteun bij het maken van een schatting. 
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Bijlage 5.8 Voorbeeld van onderzoek naar de invloed van verandering van de verdeling 

van bet gewicht op de transportprijs 

Door veranderingen in het distributieproces kan de verdeling van het verzonden gewicht naar een 

bepaalde bestemming over de zendingen wijzigen. In deze bijlage wordt een voorbeeld uitgewerkt 

van de wijze waarop onderzocht kan worden wat de invloed is v,an een dergelijke verandering op 

de transportkosten. Gekeken wordt naar de invloed op de transportkosten gegeven de actuele 

tarieven. Er zal alleen dan een verandering in de kosten zichtbaar zijn als het tarief de vorm heeft 

van een staffel. 

Als voorbeeld is de goederenstroom naar Denemarken gekozen. Dit omdat voor deze goede

renstroom een tarief geldt in de vorm van een staffel en omdat deze staffel redelijk uitgebreid is (er 

worden negen gewichtsklassen onderscheiden). Op de volgende pagina is linksboven de staffel met 

gewichtsklassen en voor elke gewichtsklasse de prijs per kilogram afgebeeld. In de vierde kolom 

linksboven staat voor elke gewichtsklasse het gemiddelde gewicht in die klasse. Deze gegevens 

zijn nodig voor het in latere instantie genereren van een grafiek. 

Vervolgens wordt gekeken naar de verdeling van het gewicht over deze klassen. Rechtsboven 

staan de historische gegevens. Voor elke zending afzonderlijk wordt bepaald in welke 

gewichtsklasse deze valt. In de eerste kolom staat het resultaat hiervan met voor elke gewichts

klasse het totale verzonden gewicht binnen die klasse over 1992. Deze gegevens worden met de 

hand ingevoerd. Ze zijn ontleend aan een standaard rapportage uit de Dbase file met transportge

gevens. In deze rapportage zijn alle zendingen per bestemming ingedeeld in een groot aantal 

(ongeveer 20) gewichtsklassen. In de tweede kolom is weergegeven welk deel van het totale 

verzonden gewicht in elk van de gewichtsklassen valt. In de derde kolom is berekend wat de 

kosten zijn van deze goederenstroom gegeven de actuele staffelprijzen. Daartoe is de derde kolom 

linksboven (price Dfl/kg) vermenigvuldigd met de eerste kolom rechtsboven (historie data kg). In 

de laatste kolom rechtsboven is de gemiddelde prijs per kilogram over alle zendingen berekend. 

Deze wijkt af van de prijs die is berekend aan de hand van de gefactureerde kosten in bijlage 5.1 

(Dfl. 0,17/kg), omdat in de prijs, die in deze bijlage is berekend, niet de kosten van douane, 

inklaring en dergelijke zijn meegenomen. 

De volgende stap is het bepalen van de verwachte verdeling van het gewicht over de gewichts

klassen en de kosten bij die bepaalde verdeling. Op de volgende pagina staan rechtsonder de 

gegevens die bij deze berekening horen. In de eerste kolom kan de verwachte verdeling van bet 

totale gewicht over de klassen in procenten worden ingevoerd. In de tweede kolom wordt onderaan 

(gestippelde blok) het totale te verzenden gewicht ingevoerd. Vervolgens wordt automatisch de 

verdeling van het gewicht over de klassen gegenereerd. Eveneens automatisch worden de kosten 

berekend (kolom 3 rechtsonder) en de gemiddelde prijs per kilogram. Helemaal rechtsonderaan is 
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de verandering in procenten weergegeven van de prijs per kilogram voor de verwachte verdeling in 

vergelijking met die voor de historische verdeling. Dit is de belangrijkste output van de bere

kening, omdat dit gegeven gebruikt kan worden voor het aanpassen van de gemiddelde prijs per 

kilogram naar Denemarken. 

Tenslotte zijn links onder de gegevens in een grafiek uitgezet. Voor elke gewichtsklasse is het 

verzonden gewicht in die klasse aangegeven, zowel voor de historische verdeling als voor de 

verwachte verdeling. Tevens is hierin de prijslijn uitgezet die voor de staffel geldt: per gewichts

klasse is de prijs per kilogram uitgezet. 

De hellingshoek van de prijslijn laat zien in hoeverre verschuiving van het gewicht naar een 

hogere gewichtsklasse een verlaging van de gemiddelde prijs per kilogram oplevert. Hoe steiler de 

raaklijn in een bepaald punt op de prijslijn is, hoe groter de daling van de kosten als het zwaarte

punt van de verdeling naar rechts wordt geschoven. 
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Bijlage 6.1 Kosten van lokale magazijnen 1992 

Elk magazijn valt onder de budgettaire verantwoordelijkheid van een divisie. Het DC charge

outsplan wordt gehanteerd voor het doorbelasten van kosten van bewezen diensten aan andere 

divisies. Het DC chargeoutsplan is ontworpen op basis van de methode Activity Based Costing. 

Inputvariabelen van het DC chargeoutsplan zijn de verkopen (in m2) vanuit de magazijnen en 

de gemiddelde voorraadhoogten (in m2) in de magazijnen. Beide waarden worden via een ge

schatte nonnwaarde omgerekend naar respectievelijk het aantal pallets dat jaarlijks door het 

magazijn stroomt ('pallet tumover') en het aantal pallets dat gemiddeld op voorraad ligt ('# pallets'). 

Voor het bepalen van de kosten van lokale magazijnen voor de divisies MPD en MPFD over 

1992 zijn de normwaarden uit het chargeoutsplan 1992, de in 1992 gerealiseerde verkopen uit 

voorraad en de gemiddelde voorraadhoogten over 1992 gebruikt. De nonnwaarden zijn gebaseerd 

op een onderzoek dat is uitgevoerd binnen DC Alphen in 1991. Deze nonnwaarden worden jaar

lijks bijgesteld. De gevonden kosten geven een indicatie voor de werkelijk doorbelaste kosten per 

divisie in 1992. 

In de eerste kolom van het chargeoutsplan staat de divisie waar de kosten naar worden 

doorbelast. In de tweede kolom staan de vijf DCs: DC Alphen, DC Barcelona, DC Milaan, DC 

Copenhagen en DC Hemel. (Het DC Wenen is zo klein dat het ook in deze berekeningen buiten 

beschouwing wordt gelaten.) In de derde kolom staat het aantal pallets dat gemiddeld op voorraad 

ligt. In de vierde kolom staan de opslagkosten per pallet. Deze kosten zijn bepaald op grond van 

de kosten van ruimte en stellingen die in het DC Alphen gelden, gecorrigeerd naar het kostenni

veau in Spanje, Italië, Denemarken en Engeland. Vennenigvuldiging van de derde met de vierde 

kolom levert de vijfde kolom: de kosten van opslag. In de zesde kolom (pallet tumover) staat de 

schatting van het aantal pallets dat in 1992 vanuit elk van de lokale DCs is uitgeleverd. In de 

zevende kolom staat het aantal pallets dat gemiddeld per medewerker in het magazijn wordt 

verwerkt. Vanwege schaalvoordelen is dit aantal voor het DC Alphen hoger geschat dan voor de 

andere DCs. Vervolgens wordt berekend hoeveel medewerkers nodig zijn en wat deze medewer

kers kosten. Hiennee zijn de handling kosten (throughput costs) bepaald. Tenslotte wordt. een 

toeslag per pallet toegevoegd, waarin alle overige kosten zijn opgenomen. 
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DC COSTS CHARGEDUTS 

Based on sales and inventory f rom April 111till NovElllber 1992 
Based on norms Chargeoutsplan 1992 

assumptions: MPD 1200 sqm/pallet 
MPFD 1000 sqm/pallet 

division RDC # pallets cost/ storage pallet pallet/ # men of salaries throughput overhead overhead total total DC 
pallet cost tumover man required /rran cost rate/pallet cost throughput cost 

MPFD RAL 2,693 148 398,583 13,154 2,609 5.04 87,706 442,177 15.26 200,722 642,900 1,041,482 
RBA 204 128 25,994 1,757 1,957 0. 90 42,416 38,070 15.26 26,811 64,881 90,875 
RHI 267 144 38,340 2,798 1,957 1.43 96,473 137,906 15.26 42,701 180,607 218,947 
RCO 268 292 78,006 2,750 1,957 1.40 89,800 126,165 15.26 41,968 168,133 246,139 
RHE 590 166 98,143 6,477 1,957 3.31 61,719 204,268 15.26 98,865 303,132 401,275 

--------------------
Total 639,065 1,359,653 1,998,718 

========== 

MPD RAL 2,452 148 362,955 20,479 2,609 7.85 87,706 688,428 15.26 312,506 1,000,934 1,363,889 
RBA 79 128 10,073 1,916 1,957 0.98 42,416 41,532 15.26 29,250 70,782 80,855 
RHI 553 144 79,373 8,834 1,957 4.51 96,473 435,470 15.26 134,838 570,308 649,681 
RCO 126 292 36,846 1,456 1,957 0.74 89,800 66,822 15.26 22,228 89,050 125,896 
RHE 503 166 83,639 6,295 1,957 3.22 61, 719 198,528 15.26 96,087 294,615 378,254 

--------------------
Total 572,887 2,025,689 2,598,575 

========== 

RDC total MPD MPFD storage throughput throughput 
charged (space) handling overhead 

RAL 2,405,371 1,363,889 1,041,482 761,537 1,130,606 513,228 
RBA 171,731 80,855 90,875 36,068 79,602 56,061 
RHI 868,628 649,681 218,947 117 ,713 573,376 171,539 
RCO 372,035 125,896 246,139 114,852 192,987 64,196 
RHE 779,529 378,254 401,275 181, 782 402, 796 194,951 

TOTAL 4,597,293 2,598,575 1,998,718 1,211,951 2,379,367 1,005,975 



Bijlage 6.2 Kosten van centraal magazijn DC Alphen 1992 

De kosten van het centraal magazijn DC Alphen zijn onderdeel van de kosten van de afdeling 

LPD. Voor het bepalen van de kosten van het DC Alphen is daarom gebruik gemaakt van het 

budget van de afdeling LPD. 

Voor het bepalen van de kosten van het DC Alphen was in de eerste plaats antwoord nodig op 

de vraag: welke sub-afdelingen van de afdeling LPD voeren de activiteiten uit die behoren tot het 

DC Alphen. Na onderzoek bleek dat de sub-afdeling DC operations en de sub-afdeling Shipping 

deze activiteiten uitvoeren. Bij benadering kan worden gesteld dat alle kosten van de sub-afdeling 

DC operations en de helft van de kosten van de sub-afdeling Shipping toegewezen kunnen worden 

aan het DC Alphen. 

Het totale gebudgetteerde bedrag voor de afdeling LPD bedroeg voor 1992 Dfl 4.640.950. De 

kosten voor de sub-afdeling DC operations en voor de sub-afdeling Shipping waren respectievelijk 

gebudgetteerd op Dfl. 2.177.900 en Dfl. 628.350. Dit betekent dat kosten voor DC Alphen voor 

1992 geschat worden op (Dfl. 2.177.900 + 0,5 • Dfl. 628.350) Dfl. 2.492.075. Het resterende 

bedrag van het budget van de afdeling LPD (Dfl. 2.148.875) wordt toebedeeld aan het kostencen

trum besturing (hoofdstuk 8). 

De kosten van DC Alphen worden doorbelast aan de divisies MPD en MPFD (de Automotive 

Division (AD) neemt slechts 2% voor haar rekening en wordt daarom buiten beschouwing gela

ten). Voor het doorbelasten wordt gebruik gemaakt van het DC chargeoutsplan 1992 (bijlage 6.1). 

Volgens dit chargeoutsplan wordt aan de divisies MPD en MPFD respectievelijk Dfl. 1.363.889 en 

Dfl. 1.041.482 doorbelast. Hiervan vormen de kosten van ruimte 32%. In totaal wordt Dfl. 

2.405.371 doorbelast. 

Het resterende bedrag van de kosten van DC Alphen (Dfl. 2.492.075 - Dfl. 2.405.371 = Dfl. 

86.704) wordt verdeeld over de divisies naar rato van het beslag dat de divisies leggen op de 

mensen in de fabriek die de goederen verzendklaar maken. Hiervoor wordt het aandeel in het totale 

aantal m2 produkten, dat in de fabriek in Hazerswoude is geproduceerd, voor beide divisies 

berekend. Aangenomen wordt dat de divisie MPFD 40% en de divisie MPD 60% van de 

verkopen voor haar rekening neemt. 

De hierboven beschreven berekening levert het kostenplaatje in de tabel op de volgende 

bladzijde op. 
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Tabel Kosten DC Alphen 1992 

Kosten van DC Alphen 1992 

divisie MPD divisie MPFD totaal 

kosten van DC Alphen 
. 

Dfl. 1.363.889 Dfl. 1.041.482 Dfl. 2.405.371 

(doorbelast op grond van chargeoutsplan 

1992) 

kosten voor handling in Hazerswoude Dfl. 52.022 Dfl. 34.682 Dfl. 86.704 

(verdeeld naar rato van het aandeel in de 

verkopen vanuit Hazerwoude) 

Totaal Dfl. 1.415.911 Dfl. 1.076.164 Dfl. 2.492.075 

Van de kosten van DC Alphen is 32% doorbelast als kosten van ruimte. 
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Bijlage 6.3 Kosten van de afdeling LPD 

In deze bijlage zijn de resultaten van het onderzoek naar de aard van de kosten van de afdeling 

LPD opgenomen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het budget van de afdeling LPD van 

1993 (dd. november 1992). Deze bijlage bestaat uit twee delen: 

1 indeling van de gebudgetteerde kosten in categorieën, 

2 bepaling van de kosten per medewerker per afdeling. 

1 Indeling van de gebudgetteerde kosten in categorieën 

De gebudgetteerde kosten zijn ingedeeld in vier categorieën: 

O personeelskosten, 

O kosten van werkbenodigdheden, 

O kosten van ruimte, 

O overige kosten. 

Deze categorieën zijn gekozen, omdat de kosten in elk van deze categorieën op verschillende wijze 

variabel zijn. 

0 De personeelskosten zijn variabel met het aantal personeelsleden. Typisch verschijnsel voor 

personeelskosten is dat deze sprongsgewijs variabel zijn, ten eerste vanwege capaciteitsre

stricties (het is bijvoorbeeld niet mogelijk 0,3 mensen in dienst te nemen). ten tweede vanwege 

de factor efficiency (een toename van de bedrijfsdrukte met 10% heeft geen personele 

consequenties). 

O De kosten yan werkbenodjgdheden zijn voor een gedeelte variabel met het aantal personeelsle

den (bijvoorbeeld computers, trainingen), en voor een gedeelte direct variabel met de bedrijfs

drukte (bijvoorbeeld papier, labels). 

0 De ndmtekosten zijn op korte termijn niet variabel. Pas op lange termijn zal de beschikbare 

capaciteit worden aangepast aan de gewijzigde capaciteitsbehoefte. Bijvoorbeeld de afdeling 

LPD huurt een gebouw en verdeelt de ruimte over de afdelingen. Als het aantal personeelsle

den met 1 afneemt zal de beschikbare ruimte en daarmee de huur niet veranderen. 

0 Overige kosten zijn alle kosten die niet in een van de voorgaande categorieën zijn onder te 

brengen. 

Deze indeling is voor elke sub-afdeling afzonderlijk gemaakt. Op de volgende pagina is het 

resultaat hiervan afgebeeld. In de eerste kolom staan de verschillende sub-afdelingen van de 

afdeling LPD. Uit de kosten van de sub-afdelingen DC operations en Shipping zijn de kosten van 
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het transport dat in eigen beheer wordt uitgevoerd (transport tussen de fabrieken in Hazerswoude 

en Alphen en het DC Alphen) gedestilleerd. Deze kosten zijn onder de naam 'intern transport 

(shuttle)' in het totaal plaatje opgenomen. 

In de tweede, derde en vierde kolom zijn respectievelijk voor elke sub-af deling de kosten van 

personeel, werkbenodigdheden en werkruimte opgenomen. In de laatste kolom zijn de overige 

kosten geplaatst. 

Uit de tabel is af te lezen dat de personeelskosten voor de afdeling LPD 65% van de totale 

kosten bedragen. De kosten van personeel en werkbenodigdheden samen vonnen 83% van de 

totale kosten. Voor het DC Alphen vonnen de kosten van personeel zelfs 70% van de totale 

kosten. 

2 bepaling van de kosten per medewerker per afdeling 

Gebruik makend van de indeling in categorieën van kosten zijn de kosten per medewerker geschat. 

Ten eerste zijn de kosten per medewerker geschat voor wat betreft kosten van personeel en 

werkbenodigdheden (deze vertegenwoordigen samen 85% van de kosten). Hiertoe zijn per afdeling 

de kosten van personeel en werkbenodigdheden uit de tabel (indeling in categorieën) afgelezen. 

Deze kosten zijn gedeeld door het aantal medewerkers van de afdeling. 

Ten tweede zijn de kosten van ruimte per medewerker geschat. Uit de tabel (indeling in 

categorieën) zijn de kosten van ruimte per afdeling afgelezen. Vervolgens zijn ook deze kosten 

door het aantal medewerkers in de afdeling gedeeld. 

De 'overige kosten' (tabel indeling in categorieën) zijn niet gedeeld door een bepaald aantal 

medewerkers. 

In tabel op pagina 90 (kosten per medewerker) zijn de resultaten van deze berekeningen 

opgenomen. Opgemerkt moet worden dat deze kosten een gemiddelde schatting zijn. Het kan 

voorkomen dat de kosten van medewerkers binnen een bepaalde afdeling van elkaar verschillen. 

Met name is dit het geval voor LPD Management, waartoe de Director LPD en de afdelings

secretaresse behoren. 
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Bu:lget LPD expenses based on concept bu:lget 1993 dd. October 1992 
restructured 

( dfl •• 1000} bu:lget cost category 
1 2 3 4 

DEPARTEMENT personnel work attributes space/work environment others total 

OC operations person.costs 1611 depr.machine&equipmnt 48 power 45 outside services 15 
depr. hardware 73 depr.building & equip. 1 
depr.forklifttrucks 32 depr.furn.&fixture 2 
insurance 17 rep./maint.outside 53 
travel/entertainrnnt 16 safety/security 1 
rental machine 89 rep./maint.building 15 
office supplies 5 rent building 302 
telephone 20 
training & courses 8 
unifoIDIS 7 
software 2 

1611 317 419 15 2362 
48% 

shipping person.costs 405 operation supplies 60 depr.build.&equip. 1 
depr. hardware 5 rent building 15 
office supplies 5 
telephone 20 
training & courses 4 
software 2 

405 96 16 0 517 
11% 

intern transport person.costs 50 insurance 20 
(shuttle} auto exp/canp cars 66 

50 86 0 0 136 
3% 

Customer service person.costs 294 depr. hardware 6 depr.build.&equip. 1 
travel/entertainmnt 2 depr.furn.&fixture 3 
office supplies 5 rent building 15 
telephone 46 
telex & fax 13 
training & courses 4 
software 2 

294 78 19 0 391 
8% 



( dfl. il! 1000) budget cost category 
1 2 3 4 

DEPARTEMENT personnel work attributes space/work environment others total 

logistics planning person.costs 256 depr. hardware 1 rent building 15 
travel/entertairunnt 8 
office supplies 5 
telepbone 20 
training & courses 13 
software 2 

256 55 15 0 326 
1% 

logistical projects person.costs 359 depr. hardware 7 depr.building&equip. 4 
travel/entertairunnt 16 rent building 15 
office supplies 5 
telephone 20 
training & courses 30 

359 78 19 0 456 
9% 

LPD Management person.costs 305 depr. hardware 13 rent building 15 outside services 28 
travel/entertairunnt 18 depr.building insurance 44 
office supplies 5 & equipannt 6 canpany car 46 
telepbone 20 depr.furn.&fixture 26 autanobile allow 5 
training & courses 1 safety/security 12 rental machine 14 

rep./maint. building 5 dues/subscriptions 13 
genera! stationary 10 
cantine casts 60 
genera! mangt f IJld 25 
jubilee 2 
social activities 16 

305 57 64 263 689 
14% 

3280 767 552 278 4877 
67% 16% 11% 6% 100% 

1+2: 83% 



Tabel Kosten van de afdeling LPD: kosten per medewerker 

sub-afdeling aantal kosten van kosten van kosten van kosten van 

medewer- personeel en ruimte personeel en ruimte per 

kers werkbenodigd- werk benodigd- medewerker 

heden heden per me-

dewerker 

DC Operations 16 Dfl. 1.928.000 Dfl. 434.ooo· Dfl 121.000 DfL o· 

Shipping 4.5 Dfl. 501.000 Dfl. 16.000 Dfl. 111.000 Dfl. 4.000 

intern transport (shuttle) 1 Dfl. 136.000 Dfl. 0 Dfl. 136.000 on. o 

customer service 3 Dfl. 372.000 Dfl. 19.000 Dfl. 124.000 Dfl. 6.000 

logistical planning 3 Dfl. 311.000 Dfl. 15.000 Dfl. 104.000 Dfl. 5.000 

logistlcal projects 2 Dfl. 437.000 Dfl. 19.000 Dfl. 219.000 Dfl. 9.000 

LPO management 2 Dfl. 362.000 Dfl. 64.000 Dfl. 181.000 Dfl 11.000 -

overige kosten Dfl. 306. 000 

totaal Dfl. 4.877.000 31.5 Dfl. 4.047.000 Dfl. 524,000 Dfl. 128.000 Dfl. 6.000 

Hierin zijn ook de kosten van 'outside services' opgenomen. 

De ruimtekosten van het magazijn zijn niet aan personen toe te wijzen. een groot gedeelte wordt in beslag genomen 

door de voorraad. 

De ruimtekosten van LPO management. zoals die in de indeling van de kosten in categorieën Is bepaald, bestaan naast 

kosten van werkruimte voor de beide medewerkers. ook uit de kosten van ruimte die niet aan een van de sub

afdelingen zijn toe te wijzen. Daarom is een schatting gemaakt van de kosten van werkruimte van de beide medewer

kers en Is het resterende bedrag ondergebracht bij de 'overige kosten'. 
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Bijlage 6.4 Kosten van Finishing Center Signages 

De kosten van het Finishing Center Signages (FCS) in Leiden worden geschat aan de hand van het 

budget van het FCS dd. december 1992. Het totaal gebudgetteerde bedrag bedroeg FI. 4.395.000. 

In het FCS worden zowel produktie gerelateerde (het afwerken van produkten) als distributie 

gerelateerde activiteiten uitgevoerd. In overleg met medewerkers van het FCS zijn de logistieke 

kosten in het budget onderscheiden. 

Van de ruimte voor magazijn en produktie wordt ongeveer 80% gebruikt voor voorraadhouden: 

80% van FI. 318.000 = FI. 250.000. Van de afdeling 'Converting department' wordt 30% van de 

capaciteit ingezet ten behoeve van het magazijn: 30% van FI. 2.010.000 = FI. 603.000. De 

gebudgetteerde kosten van incourante produkten zijn hierin niet opgenomen. Van de afdeling 

'Conversion & materials control' wordt 30% van de personele capaciteit ingezet ten behoeve van 

het plannen van de voorraden: 30% van FI. 306.000 = FI. 92.000. De capaciteit van de afdeling 

'Orderhandling' wordt volledig ten behoeve van distributie ingezet: FI. 276.000. Deze afdeling 

verzorgt naast het verwerken van de orderstroom ook het gereedmaken van verzenddocumenten en 

het besturen van transporten. Geschat wordt dat 33% van de capaciteit wordt ingezet voor het 

gereedmaken van verzenddocumenten (een van de activiteiten van het magazijn). De capaciteit van 

de afdeling 'Distributie management' wordt eveneens volledig ten behoeve van distributie ingezet: 

FI. 250.000. Aangenomen wordt dat alle overige kosten (inclusief financiën, automatisering en 

algemeen) veroorzaakt worden door produktie activiteiten. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geschatte logistieke kosten van het FCS. De 

logistieke kosten bedragen naar schatting 33% van de totale kosten van het FCS. 

Tabel Logistieke kosten van het FCS 

logistieke kosten FCS, gebaseerd op bud- magazijn besturing 

get 1993 

ruimte FI. 250.000 

Converting department A. 603.000 

Conversion & materials control FI. 92.000 

Orderhandling FI. 92.000 FI. 184.000 

Distributie management FI. 250.000 

Totaal FI. 945.000 FI. 526.000 
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Bijlage 6.5 Magazijnen: activiteiten en kostendrijvers 

Als gevolg van veranderingen in het distributieproces, zal de bedrijfsdrukte in de magazijnen 

veranderen. Wordt er bijvoorbeeld een kleiner gedeelte van het verkoopvolume uit voorraad 

geleverd, dan in de huidige situatie het geval is, dan zal de bedrijfsdrukte afnemen. Minder colli 

worden ontvangen, in de voorraad opgenomen, weer uit de voorraad gehaald en verzonden. Minder 

voorraadaanvullingen hoeven te worden geregistreerd, en minder orders van leveringen uit voorraad 

van de voorraad afgeboekt. 

Op de volgende pagina is het resultaat van het onderzoek naar de activiteiten die in het 

magazijn worden uitgevoerd en de kostendrijvers afgebeeld. De resultaten zijn gebaseerd op een 

zeer groot aantal interviews en discussies met betrokken personen. In de hokjes staan de activitei

ten. De activiteiten 'goods receipt', 'goods storage' en 'goods shipment' zijn verder uitgesplitst naar 

activiteiten. Onder elk van deze activiteiten staan de kostendrijvers afgebeeld. 

Benadrukt moet worden dat het onderzoek op zeer gedetailleerd niveau is uitgevoerd, maar dat 

gestreefd is naar een eenvoudig eindplaatje, dat inzichtelijk en hanteerbaar is, terwijl het toch het 

grootste deel van de activiteiten en kostendrijvers dekt. 
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Bijlage 6.6 Magazijnen: kostendrijvers en factoren die van invloed zijn op het volume van 

de kostendrijvers 

Voor de belangrijkste kostendrijvers is onderzocht welke factoren van invloed zijn op het volume. 

Bovendien is onderzocht in welke afdeling(en) deze factoren worden bepaald. Het resultaat hiervan 

is atgebeeld op de volgende pagina. 

In de eerste kolom staan de kostendrijvers uit bijlage 6.5. In de tweede kolom zijn voor elk van 

de kostendrijvers de belangrijkste factoren genoemd die van invloed zijn op het volume van die 

bepaalde kostendrijver. Bijvoorbeeld het aantal colli wordt bepaald door onder andere het 

verkoopvolume, de minimale ordergrootte en het verpakkingstype. De volgorde waarin de factoren 

zijn geplaatst zegt niets over het relatieve belang van de factoren. In de drie kolommen er naast 

staat voor elk van de afdelingen marketing/sales, inkoop/produktie en distributie aangegeven of zij 

al dan niet invloed kunnen uit oefenen op een bepaald factor. Wanneer op een bepaalde factor 

invloed kan worden uitgeoefend is een X ter hoogte van die factor in de kolom geplaatst. 

Deze tabel geeft een indicatie van de belangrijkste factoren en de mate waarin de afdelingen 

invloed uitoefenen op de kosten van magazijnen. 
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WAREHOUSING Costdrivers & factors that inOuence their volume 

costdriver factors influencing the volume of the department directly influencing factor 

costdriver 

marketing/ purchasing/ distribution 

sales production 

colli sqm sales x 
% of sales from warehouse x x x 
minimum order quantity x x 
order units x x 
package type x x 

stock sqm sales x 
orderlines % of sales from stock x x x 

minimum order quantity x x 
order frequency x x 
# customers x 
# SKU's x 

production orderlines sqm sales x 
% of sales from production x x x 
minimum order quantity x x 
# customers x 
order frequency x x 



W AREHOUSING Costdrivers & factors that inOuence their volume 

costdriver factors influencing the volume of the department direcly influencing factor 

costdriver 

marketing! purchasingl distribution 

sales production 

loads sqm sales x 
( administrative) minimum load frequency x 

maximum weight/load x 
# destinations x x 
# transport companies x 
package type x x 
planning of orderentry x 

shipments (admini- order frequency x 
strative) maximum delivery frequency x 

# customers x 

palletplaces sqm of inventory x x 
package type x x 
measurements of palletplaces x 



Bijlage 6.7 Magazijnen: bepaling normwaarden voor rekenmodel 

Voor het kwantificeren van de relatie tussen kostendrijvers en kosten is een groot aantal nonn

waarden nodig. In deze bijlage zal voor elke normwaarde worden beschreven hoe deze is bepaald. 

Dit zal voor het centraal magazijn (DC Alphen, onderdeel van de afdeling LPD) en voor de lokale 

magazijnen afzonderlijk worden gedaan. Omdat alle nonnwaarden schattingen betreffen, worden ze 

allemaal afgerond (de wijze waarop is afhankelijk gesteld van het aantal decimalen). 

Nog niet voor alle nonnwaarden zijn gegevens beschikbaar uitgesplitst naar produktgroepen. 

Een deel van deze gegevens zou uit de beschikbare informatiesystemen kunnen worden verzameld. 

Voor het overige deel zou op grond van ervaring of verdere analyses een schatting kunnen worden 

gemaakt. 

1 Centraal magazijn DC Alphen 

Hierin is het klaarmaken voor verzending bij de plant in Hazerswoude opgenomen, omdat beide op 

korte termijn worden verenigd. Mocht er in de toekomst weer een scheiding ontstaan, dan kan het 

nieuwe voorraad- c.q. overslagpunt door middel van een extra sheet aan de spreadsheet worden 

toegevoegd. 

1.1 gemiddeld # m2 per collo = 950 m2 

De gegevens betreffende de output Hazerswoude (bijlage 6. 7) zijn hiervoor gebruikt. In 

deze bijlage is berekend dat bij benadering het gemiddelde aantal m2 per pallet 933 m2 

bedraagt. Daarnaast is gebruik gemaakt van de transportgegevens voor 1992: in 1992 was 

het gemiddeld aantal m2 produkt per collo dat werd getransporteerd (en dus eerst geladen) 

628 m2 produkt. Bij het bepalen van de waarden van de variabelen in het model is ervan 

uitgegaan dat alle produkten op paHetnivo worden uitgeleverd met een gemiddeld aantal m2 

produkt per collo van 950 m2 (in tegenstelling tot in 1992). Het aantal m2 produkt per 

collo is in het model een gevoelige variabele. 

1.2 gemiddeld #colli/man/jaar = 31.000 colli 

Gebruikt zijn de transportgegevens (bijlage 5.1). Hierin valt af te lezen dat in 1992 vanuit 

DC Alphen en plant Hazerswoude 135.537 colli zijn verzonden. Aannemende dat deze 

gemiddeld driemaal gehandled zijn (ontvangst en verzenden, en bovendien is een deel op 

voorraad gelegd en weer uit voorraad gehaald), zijn er in totaal (3 • 135.537) 406.611 colli 

gehandled. Dit werk is door 13 personen uitgevoerd: gemiddeld ( 406.611 / 13 ) 31.000 

colli/man/jaar. Aangenomen is hierbij dat de tijdsbeslag per collo voor de verschillende 
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activiteiten gelijk is. Ook het aantal colli per man per jaar is in het model een gevoelige 

variabele. 

1.3 gemiddelde kosten per man/jaar = Dfl. 121.000 voor handling en invoeren van orders. 

(Dit zijn alle activiteiten die onder de afdeling DC operations vallen). Gebruikt is bijlage 

6.3: kosten van afdeling LPD. In deze bijlage is een uitsplitsing van de kosten van de 

afdeling LPD opgenomen. Voor elk van de afdelingen is bepaald wat de kosten per 

werknemer (in die bepaalde afdeling) zijn. Hierin zijn alle kosten meegenomen behalve de 

kosten van ruimte: deze laatste vormen ongeveer 15% van de totale kosten van het DC 

Alphen. De kosten van ruimte worden in het model gekoppeld aan de benodigde ruimte 

voor het opslaan van de voorraad (met als kostendrijver het aantal pa~letplaatsen). 

1.4 Gemiddelde kosten per man/jaar = Dfl. 111.000 voor het gereedmaken van verzend

documenten 

Deze kosten zijn op dezelfde wijze bepaald als de kosten onder punt 1.3: gemiddelde 

kosten per man/jaar voor handling en invoeren van orders. 

1.5 Gemiddeld aantal produktie-orderregels per man/jaar = 30.200 

Dit aantal is bepaald aan de hand van een download van gegevens uit het orderinformatie

systeem dat door Fasson wordt gebruikt. Verzameld zijn gegevens betreffende het aantal 

orderregels van de tweeae helft van 1992, uitgesplitst naar salco (verkooporganisatie) en 

naar ordertype (voorraad- en produktie-orderregels). Uit de gegevens valt te lezen dat in 

de tweede helft van 1992 3.772 produktie-orderregels door de verschillende salco's zijn 

ingevoerd. Naar schatting zijn er in heel 1992 (2 * 3.772 =) 7.544 produktie-orderregels 

verwerkt. Al deze produktie-orderregels worden door de mensen in DC Alphen ingevoerd: 

hiervoor wordt ongeveer 0,25 manjaar capaciteit ingezet. Dit levert een gemiddeld aantal 

van 30.176 orderregels per man/jaar. 

1.6 Gemiddeld aantal voorraad-orderregels/man/jaar = 35.400 

Voor het bepalen van het aantal voorraad-orderregels is gebruik gemaakt van gegevens uit 

het orderinformatiesysteem (zie uitleg punt 1.5). Voor de tweede helft van 1992 bedraagt 

het aantal voorraad-orderregels, dat vanuit DC Alphen is uitgeleverd, 17.684. Voor heel 

1992 is dit naar schatting 35.368. Ongeveer 1 manjaar capaciteit wordt hiervoor ingezet, 

waarmee het gemiddeld aantal voorraad-orderregels/man/jaar geschat kan worden op 

35.368. 
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1.7 Gemiddeld aantal shipments/man/jaar = 6.200 

Uit de transportgegevens (bijlage 5.1) blijkt dat in 1992 9.239 shipments zijn geregistreerd. 

Hiervoor wordt ongeveer 1,5 manjaar capaciteit ingezet, wat betekent dat het gemiddeld 

aantal shipments/man/jaar geschat kan worden op 6.159. 

1.8 Gemiddeld aantal loads/man/jaar = 2.800 

Voor het bepalen van het aantal loads kan gebruik worden gemaakt van: 

O het Dbase-bestand met transportgegevens, waarin alle zendingen worden geregistreerd, 

0 het orderinformatiesysteem, waarin alle loads worden geregistreerd. 

Voor het afleiden van het aantal loads (vrachten), dat in een bepaalde periode is gereali

seerd, uit de gegevens in het Dbase-bestand is een Dbase-programma nodig. Dit is 

momenteel nog niet aanwezig. Daarom is vooralsnog gebruik gemaakt van gegevens uit het 

orderinformatiesysteem. Verzameld zijn gegevens betreffende het aantal geregistreerde loads 

(voor de periode mei 1992 tot en met januari 1993). Dit zijn het aantal loads dat in het in

formatiesysteem is verwerkt. Dit aantal wijkt enigszins af van het werkelijk aantal vrachten 

(de 'betere' drijver voor het gereedmaken van verzenddocumenten). Reden hiervoor is dat in 

het magazijn gewacht moet worden met het verzamelen van goederen totdat volledig 

geregistreerd is welke goederen in een load (vracht) worden vervoerd. Omdat men voor 

grote vrachten al eerder met verzamelen wil beginnen, wordt de 'load' in het informatiesys

teem tussentijds afgesloten. Voor de resterende goederen wordt een tweede 'load' in het 

informatiesysteem aangemaakt. Uit bijlage 6.9 blijkt dat in acht maanden tijd 2.787 loads 

zijn geregistreerd die vanuit DC Alphen of plant Hazerswoude zijn vertrokken. Voor 1992 

wordt daarom een aantal van 4.181 geschat. Voor het verwerken van het aantal loads is 

ongeveer 1,5 manjaar capaciteit geregistreerd, wat een gemiddeld aantal loads van 2. 787 

loads/man/jaar oplevert. 

1.9 Gemiddeld aantal m2 per orderregel = 
produktgroep: Fasprint 4.100 m2 

Crackback 

Prom. films 

2.800 m2 

1.700 m2 

Ook deze gegevens zijn ontleend aan het orderinformatiesysteem. Regelmatig wordt een 

rapportage gemaakt betreffende het aantal orderregels en de verkopen - uitgeplitst per 

produktgroep - die over een bepaalde periode zijn gerealiseerd. Er wordt hierin geen 

onderscheid gemaakt tussen produktie- en voorraad-orderregels. Via downloads uit het 
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informatiesysteem TOIAS is het echter waarschijnlijk mogelijk ook deze gegevens per 

produktgroep te achterhalen. Daarmee kan de schatting voor het gemiddeld aantal m2 per 

ordertype worden aangescherpt. 

1.10 Gemiddeld aantal m2 per shipment = 9.400 m2 

In 1992 is ongeveer 87 miljoen m2 vanuit DC Alphen en plant Hazerswoude vervoerd. Dit 

betekent gemiddeld (87.000.000 / 9.239) 9.417 m2 per shipment. Omdat produktgroepen 

worden samengevoegd tot één shipment (hoeveelheid goederen dat op een dag naar een 

afleveradres wordt vervoerd) is het niet mogelijk een uitsplitsing hiervan te maken naar 

produktgroepen. 

1.11 Gemiddeld aantal m2 per load = 20.800 m2 

Bij een hoeveelheid verkopen van 87 miljoen m2 en een aantal loads van 4.181 over 1992 

is het gemiddeld aantal m2 per load 20.808 m2. 

1.12 Gemiddeld aantal m2 produkt per palletplaats = 2.000 m2 

Als definitie voor een palletplaats wordt de ruimte die één pallet nodig heeft genomen. 

Afhankelijk van het pallettype past een bepaald aantal pallets in een stellingvak. In DC 

Alphen is dit voor pallets met het produkt verpakt in de vorm van sheets en pallets met het 

produkt verpakt in de vorm van rollen respectievelijk 3 en 2 pallets per stellingvak. 

Volgens de gebruikte definitie zijn er 2.100 palletplaatsen in DC Alphen. In maart en april 

1993 lag er gemiddeld 3,3 miljoen m2 op voorraad in DC Alphen. Dit betekent dat er 

gemiddeld (3.300.000 / 2.100 =) 1.650 m2 per palletplaats ligt. In 1992 was de gemiddelde 

voorraad 6 miljoen m2 wat een gemiddelde betekende van 2.857 m2 per palletplaats. Voor 

het vaststellen van de capaciteit per palletplaats wordt gerekend met een gemiddelde van 

beide waarden: 2.000 m2 per palletplaats. Deze norm wordt ook binnen de afdeling LPD 

gehanteerd. 

1.13 Gemiddeld aantal palletplaatsen per m2 vloeropp. = 1,6 palletplaatsen/ml. 

Het aantal palletplaatsen is geschat op 2.100 (zie punt 1.12). Het vloeroppervlakte in het 

DC Alphen waarop de stellingen staan is (63 • 21,5) 1354,5 m2. Gemiddeld betekent dat 

(2.100 / 1354,5) 1,55 palletplaatsen/m2 vloeroppervlakte. 

1.14 Gemiddeld o/o van vloeroppervlakte voor de voorraad toegevoegd voor het ontvangen 

en klaarzetten van goederen en voor administratieve handelingen = 90 o/o 
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De benodigde ruimte voor het ontvangen en klaarzetten van goederen wordt bepaald door 

het aantal aanlegplaatsen voor vrachtwagens, het aantal bestemmingen waarop de goederen 

moeten worden gesorteerd, de spreiding van de aankomst van vrachtwagens over de week 

en de hoeveelheid goederen dat gemiddeld op een dag wordt verzonden, alsmede de 

spreiding daarin. Het vloeroppervlakte voor de stellingen bedraagt 1354,5 m2. Het totale 

vloeroppervlakte van DC Alphen bedraagt (63 • 40) 2520 m2. (Dit is inclusief kantoor

ruimte en ruimte voor het ontvangen en verzendklaar zetten van goederen.) Dit betekent 

een toevoeging van 86 % aan de ruimte voor de voorraad. 

1.15 Gemiddelde kosten per ml vloeroppervlakte = Dfl. 170 

De kosten van het DC Alphen zijn af te leiden uit bijlage 6.3. Hierin zijn de kosten van de 

afdeling LPD uitgesplitst naar onder andere kosten voor ruimte. Deze kosten zijn voor DC 

Operations gebudgetteerd op Dfl. 419.000. Het totale vloeroppervlakte van DC Alphen be

draagt 2520 m2. Per m2 vloeroppervlakte bedragen de kosten derhalve gemiddeld Dfl. 166. 

2 Lokale magazijnen 

Voor het bepalen van de normwaarden voor de lokale magazijnen zijn nog niet veel gegevens 

beschikbaar. Een eerste schatting wordt gemaakt aan de hand van de gegevens uit het chargeout

splan (bijlage 6.1) en van de transportgegevens (bijlage 5.2). Als voorbeeld wordt hier de bepaling 

van de normwaarden voor het DC Barcelona uitgewerkt. Voor de overige DCs kan een soortge,.... 

lijke aanpak worden gehanteerd. Alle normwaarden die voor DC Alphen zijn bepaald worden ook 

voor de lokale DCs gebruikt, tenzij andere gegevens over bepaalde normwaarden beschikbaar zijn. 

2.1 gemiddeld # m2 per collo = 950 m2 

2.2 gemiddeld # colli/man/jaar = 31.000 colli 

2.3 gemiddelde kosten per man/jaar = Dfl. 58.000 voor handling en het invoeren van 

orders. 

Voor het DC Alphen bedragen de gemiddelde kosten per man/jaar Dfl. 121.000 (incl. 

kosten van werkbenodigdheden). Het kostenniveau is in Nederland echter hoger dan in 

Spanje. (Dit blijkt ook uit het chargeoutsplan in bijlage 6.1.) Daarom worden de kosten van 

DC Alphen gecorrigeerd. De personeelskosten in het DC Barcelona zijn volgens het 

chargeoutsplan 52% lager dan die in het DC Alphen. De kosten voor handling en invoeren 
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van orders van het DC Barcelona worden daarom geschat op (0,48 • Dfl. 121.000) Dfl. 

58.000. 

2.4 Gemiddelde kosten per man/jaar = Dfl. 53.000 voor het gereedmaken van verzenddo

cumenten 

Ook hier worden de kosten in het DC Alphen gecorrigeerd. De kosten in het DC Barcelona 

worden geschat op (0,48 • Dfl. 111.000) Dfl. 53.000. 

2.5 Gemiddeld aantal produktie-orderregels per man/jaar = 30.200 

2.6 Gemiddeld aantal voorraad-orderregels/man/jaar = 35.400 

2.7 Gemiddeld aantal shipments/man/jaar = 6.200 

2.8 Gemiddeld aantal loads/man/jaar = 2.800 

2.9 Gemiddeld aantal m2 per orderregel = 
produktgroep: Fasprint 4.100 m2 

Crackback 2.800 m2 

Prom. films 1.700 m2 

2.10 Gemiddeld aantal m2 per shipment = 
produktgroep: Fasprint 

Crackback 

Prom. films 

5.000 m2 

5.000 m2 

870 m2 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de transportgegevens in bijlage 5.2. Uit deze bijlage 

kan worden afgelezen dat het gemiddelde aantal m2 per shipment voor produkten van 

de divisie MPD 5.000 m2 is, en voor produkten van de divisie MPFD 870 m2 per 

shipment is. 

2.11 Gemiddeld aantal m2 per load = 20.800 m2 

2.12 t/m 2.15 Normwaarden voor kosten van opslag. 

Voor het bepalen van de normwaarden voor opslag wordt zoveel mogelijk gebruikt 

gemaakt van het chargeoutsplan (bijlage 6.1). In het chargeoutsplan is een aanname 
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gehanteerd voor het aantal m2 per pallet. Tevens is een normwaarde gebruikt voor de 

kosten van opslag per pallet. In het rekenmodel wordt daarom aangenomen dat het 

aantal m2 per palletplaats overeenkomt met het aantal m2 per pallet. (Aangenomen is 

dat deze voor de divisie MPD en MPFD respectievelijk 1200 en 1000 m2 per pallet 

bedraagt (overeenkomstig het chargeoutsplan). De kosten per palletplaats bedragen voor 

het DC Barcelona volgens het chargeoutsplan Dfl. 128. 
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Bijlage 6.8 Het aantal m2 produkt per verpakkingstype 

In deze bijlage zijn de resultaten van het onderzoek naar het aantal m2 produkt per verpakkingsty

pe opgenomen. Deze resultaten zijn gebaseerd op gegevens betreffende het aantal geproduceerde 

m2 produkt in Hazerswoude (output Hazerswoude) gedurende 12 weken. 

In de output van Hazerswoude wordt onderscheid gemaakt in vier typen verpakkingen: 

O vellen verpakt in dozen (sheets packed), 

0 vellen los op pallets gestapeld (sheets bulk), 

O losse rollen (rolls), 

0 rollen in aantallen van 4 tot 8 stuks op pallets gestapeld (rolls bulk). 

Op de volgende pagina is in de tabel links onder de verdeling van de output van Hazerswoude 

over deze vier typen verpakkingen afgebeeld. De vellen vertegenwoordigen 85% van de totale 

output. 

Voor de verpakkingstypen sheets packed en sheets bulk is een uitsplitsing gemaakt in twee 

pallettypen: f5 en flO. Deze pallettypen worden het meeste gebruikt. Onderzocht is wat het 

gemiddelde aantal rn2 per doos en per pallet is voor produkten die op deze pallettypen zijn 

verpakt. Het resultaat is af te lezen uit de tabellen op de volgende pagina. 

Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld 80 m2 per doos wordt verpakt. Bovendien blijkt dat voor 

vellen verpakt in dozen gemiddeld 912 m2 op een pallet wordt geplaatst. Voor vellen niet verpakt 

worden in dozen, maar los op pallets worden gestapeld, geldt een gemiddelde van 1.039 m2 per 

pallet. 

Hieruit kan bij benadering worden berekend wat het gemiddeld aantal m2 is per pallet voor alle 

produkten. In totaal (9.772.154 + 2.223.790 m2) 11.995.944 m2 komt overeen met (10.714 + 2.140 

=) 12.854 pallets. Dat levert een gemiddelde van 933 m2 per pallet. 
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Package data 

Time span: 

sheets packed 
sales (sqm) 

sf 5 5,789,989 
sf10 2,261,630 
sother 1,720,535 

total 9,772,154 

sheets bulk 
sales (sqm) 

sbf5 706,245 
sbf10 1,517,545 
sbother 1, 115,945 

total f5+f1 o 2,223,790 
total 3,339,735 

total output Hazerswoude 

sales {sqm) 

sheets packed 9,772, 154 
sheets bulk 3,339,735 
rolls 1,482,558 
rolls bulk 896,466 

output Hazerswoude 

from week 45 1992 untill week 5 1993 
not included week 2 

boxes pallets 

59% 67,239 5,651 
23% 30,908 3,777 
18% 23,746 1,286 

100% 121,893 10,714 

boxes pallets 

45% 869 
33% 1,271 
33% 

67% 2,140 
100% 

63% 
22% 
10% 
6% 

total 15,490,913 100% 
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sqm/box sqm/pallet 

86 1,025 
73 599 
72 1,338 

80 912 

sqm/box sqm/pallet 

813 
1, 194 

1,039 



Bijlage 7.1 Waardering van de voorraad 

Er wordt geld geïnvesteerd in produkten dat pas weer als inkomsten terug komt als deze produkten 

worden verkocht. Om dit gat in de tijd op te vangen wordt een lening afgesloten bij de bank waar

over re.nm moet worden betaald. 

Door het aanhouden van meer voorraad wordt de tijd tussen investeren en ontvangen van 

inkomsten vergroot. De lening die bij de bank moet worden afgesloten wordt daardoor groter. Het 

gevolg is dat het totale bedrag aan rente betalingen zal toenemen. Het omgekeerde is het geval bij 

het verlagen van de voorraad. 

Wordt een deel van de voorraad verplaatst naar een andere locatie (het totale aantal m2 op 

voorraad blijft hetzelfde) dan zal de tijd tussen investeren en ontvangen niet wijzigen. Wel is het 

mogelijk dat het geïnvesteerde bedrag lager wordt. Een voorbeeld van het verplaatsen van voorraad 

is het verhogen van de centrale voorraad en het verlagen van de lokale voorraad. 

In theorie zou de voorraad moeten worden gewaardeerd tegen de integrale kostprijs: het totale 

bedrag dat al in de produkten is geïnvesteerd. Fasson kent hiervoor de term 'full-absorption

costprice (full-a-costprice). Deze is door Fasson als volgt samengesteld. 

Full-a-costprice = directe kostprijs (materiaalkosten en directe arbeidskosten) 

+ indirecte produktiekosten (alle overige produktiegerelateerde kosten, waar

onder afschrijvingen van machines, onderhoud, planning. kwaliteitszorg en 

produktiemanagement) 

De full-a-costprice is voor elk produkt door de financiële afdeling van Fasson bepaald. De directe 

kostprijs vormt ongeveer 85% van de full-a-costprice. In de full-a-costprice zijn de kosten van 

bijvoorbeeld boekhouding en automatisering niet meegenomen. Evenmin zijn de kosten van 

marketing, verkoop en distributie hierin opgenomen. 

De voorraad in de fabriek in Hazerswoude en in het DC Alphen wordt tegen de full-a

costprice gewaardeerd. De voorraad in de lokale DCs wordt gewaardeerd tegen de zogenaamde 

transferprice (de prijs die het lokale DC aan de fabriek betaalt). In deze prijs zit naast de full-a

costprice een opslagpercentage voor de overige kosten van de fabriek en een winstmarge voor de 

fabriek. De transferprice wordt bovendien op zodanige wijze bepaald dat het belastingtechnisch zo 

voordelig mogelijk is. Als gevolg van de wijze waarop de transferprice tot stand komt 

geeft deze geen beeld van het werkelijk geïnvesteerd vermogen in de voorraad. 
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Drie mogelijkheden om de voorraad te waarderen kunnen worden onderscheiden. Deze zijn 

waardering tegen: 

O full-a-costprice, 

O transferprice, 

O verkoopprijs, 

O en integrale kostprijs. 

De transferprice niets zegt over de werkelijke waarde van de produkten en de verkoopprijs 

hoofdzakelijk door de markt wordt bepaald. Daarom zijn deze alternatieven niet geschikt voor het 

waarderen van de voorraad. Voor waardering van de centrale voorraad kan de full-a-costprice 

worden gebruikt. Voor het waarderen van de lokale voorraad zou het meest ideale zijn de integrale 

kostprijs te berekenen. Echter gezien de tijd die dit vraagt is besloten voorlopig ook de lokale 

voorraden tegen de full-a-costprice, die voor de produkten in het DC Alphen is bepaald, te 

waarderen. In de toekomst kan met behulp van het verkregen inzicht in de logistieke kosten deze 

prijs worden bijgesteld. 

Tabel Gegevens van de waarde van de voorraad: de gemiddelde full-a-costprice per produktgroep. 

Full-a-costprice dd. 07-12-1992 

divisie produktgroep full-a-costprice 

MPFD Promotional Films Ofl. 1,80/m2 

Durabel Films Dfl. 3,71/m2 

Fasign Ofl. 14, 70/m2 

SBG Durable Films Ofl. 1,75/m2 

Application Tape Ofl. 1,05/m2 

Andere Ofl. 11,20/m2 

Il:l!aal gemiddeld Dfl. 2,19/m2 

MPD Fasprint Dfl. 1, 16/m2 

Crackback Off. 1,03/m2 

Printers blank Off. 1, 76/m2 

Iolaal gemiddeld Off. 1, 12/m2 

Bron: Memorandum dd. 07-12-1992 'inventories against full-a-costprice' Centra! stock. 

Het memorandum dd. 07-12-1992 is vergeleken met eenzeHde memorandum dd. 28-09-1992, waarbij bleek dat 

de gemiddelde prijzen per produktgoep op deze twee meetpunten niet ver uiteen liepen. Besloten is daarom de 

meest recente waardering te gebruiken. 
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Bijlage 7.2 Berekening kosten van rente 

Op de volgende pagina is de berekening van de kosten van rente weergegeven. Allereerst is voor 

de DCs het gemiddelde voorraadniveau bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens 

betreffende de voorraad in 1992. Het resultaat is te vinden in de eerste kolom van de tabellen op 

de volgende bladzijde. 

Vervolgens is de gemiddelde waarde van de voorraad bepaald. Het gemiddelde voorraadniveau 

voor de divisie MPD is daartoe vermenigvuldigd met de gemiddelde full-a-costprice voor pro

dukten van de divisie MPD (Dfl. l,12/m2). Hetzelfde is gedaan voor de voorraad van de divisie 

MPFD. Het resultaat is te vinden in de tweede kolom. 

Tenslotte zijn de rentekosten berekend. Het rentepercentage bedraagt gemiddeld 9%. Verme

nigvuldiging van de gemiddelde waarde van de voorraad met 0,09 levert de kosten van rente (in de 

derde kolom). 
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Casts of inventories 

Interest expenses 1992 

MPD 

DC average level average value Interest 
of inventory of inventory expenses 
(sqm) (Dfl.) (Dfl.) {9%) 

DC Alphen 2,943,000 3,296, 160 296,654 
DC Hemel 604,000 676,480 60,883 
DC Barcelona 95,000 106,400 9,576 
DC Milano 664,000 743,680 66,931 
DC Copenhagen 152,000 170,240 15,322 

Total 4,458,000 4,992,960 449,366 

MPFD 

DC average level average value Interest 
of ::1vem Jry of inventory expenses 
(sqm) (Dfl.) (Dfl.) (9%) 

DC Alphen 2,693,000 5,897,670 530,790 
DC Hemel 590,000 1,292, 100 116,289 
DC Barcelona 204,000 446,760 40,208 
DC Milano 267,000 584,730 52,626 
DC Copenhagen 268,000 586,920 52,823 

Total 4,022,000 8,808, 180 792,736 

Assum ptions: - interest 9 percent/year 
- value based on full- a- costprice DC Alphen 

- division MPD: on average Ofl. 1, 12/sqm 
- division MPFD: on average Dfl. 2, 19/sqm 

Note: - lnventory of finished products in FCS is not included. 
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Bijlage 7.3 Gegevens over incourante voorraden 

Jaarlijks wordt ongeveer 4% van de waarde van de voorraad afgeboekt, vanwege het niet meer 

voldoen aan de eisen van de markt of ouderdom van de produkten. 

De kosten van vernietiging bedragen Dfl. 150 per 1000 kilogram. Jaarlijks wordt hieraan Dfl. 

50.000 uitgegeven. (Dit is ongeveer 1 % van de waarde van de voorraad voor de divisie MPD.) 

Hierin zijn de kosten van extra handelingen en eventueel extra transport niet meegenomen. 

Jaarlijks wordt ongeveer 500.000 m2 incourant. Bij een verkoopwaarde van Dfl. 2 per m2 

vertegenwoordigt dit een verkoopwaarde van Dfl. 1.000.000. Dit betekent Dfl. 1.000.000 aan 

gederfde inkomsten, 20% van de waarde van de voorraad. Er is echter alleen dan sprake van 

gederfde inkomsten, wanneer er in het produktie- of distributieproces zich een bottle neck 

voordoet, waardoor de gemiste verkopen niet alsnog goed kunnen worden gemaakt. 

Wanneer wordt aangenomen dat er zich geen bottle-neck in het produktie- en distributieproces 

bevindt, is een schatting van (1% + 4% =) 5% van de waarde van de voorraad als kosten van 

risico redelijk. Deze schatting ligt eerder onder de werkelijke kosten dan erboven. Met de huidige 

gegevens is het niet mogelijk een betere schatting te maken. 

De voorraad is in deze berekeningen gewaardeerd tegen full-a-costprice voor de centrale 

voorraad en transferprice voor de lokale voorraad (zie bijlage 7.1). De totale voorraad van de 

divisie MPD was volgens deze uitgangspunten in januari 1993 gewaardeerd op 5,5 miljoen gulden. 
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Bijlage 7.4 Voorraad: kostendrijvers en factoren die van invloed zijn op het volume van de 

kostendrijvers 

Deze bijlage bestaat uit twee delen: 

O de kostendrijvers, 

0 de factoren die van invloed zijn op de kostendrijvers en de plaats in de organisatie waar deze 

worden bepaald. 

De kosten van voorraad zijn onderverdeeld in de kosten van rente en de kosten van risico (van 

incourant worden van produkten). Voor beide kostensoorten is gekeken naar de factoren die de 

hoogte van de kosten bepalen (de kostendrijvers). Deze kostendrijvers zijn afgebeeld in de figuur 

op de volgende pagina. De belangrijkste kostendrijvers zijn hierin opgenomen en in hokjes 

geplaatst. Onder deze kostendrijvers zijn in de figuur de factoren geplaatst die de kostendrijvers 

beïnvloeden. 

In de tabel 'Inventories, costdrivers and factors that influence their volume' zijn deze kosten

drijvers en factoren overgenomen. Hieraan is een indicatie voor de plaats in de organisatie waar de 

factoren kunnen worden beïnvloed toegevoegd. Met 'others' worden hier de banken bedoeld. 
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INVENTORIES Costdrivers & factors that influence their volume 

costdriver factors influencing the volume of the department directly influencing factor 

costdriver 

marketing/ purchasingl distribution others 

sales production 

capital costs of production x 
invested costs of distribution x 

level of inventory x x 

interest x 
percentage 

amount of obsoletes #1 introductions of new (substitute) pro-

du cts x x 
#1 productcodes x x 
level of inventory x x 

destruction & extra amount to be destroyed x x 
activities amount to be relocated x x 

missed profit bottle-neck x x 
contribution margin x x x 



Bijlage 8.1 Besturing: activiteiten en kostendrijvers 

Als gevolg van veranderingen in het distributieproces, zal ook de bedrijfsdrukte in de besturingsac

tiviteiten veranderen. Op de volgende pagina is het resultaat van het onderzoek naar de activiteiten 

en de kostendrijvers afgebeeld. De resultaten zijn gebaseerd op een groot aantal interviews en 

discussies met betrokken personen. In de hokjes slaan de activiteiten. De activiteiten 'order control 

& support' en 'managing transport' zijn verder uitgesplitst. Onder elk van de activiteiten staan de 

bijbehorende kostendrijvers afgebeeld. 

Het onderzoek is op gedetailleerd niveau uitgevoerd. Gestreefd is naar een eenvoudig 

eindplaatje, dat inzichtelijk en hanteerbaar is, terwijl het toch de belangrijkste kostendrijvers onder 

de aandacht brengt. 
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Bijlage 8.2 Besturing: kostendrijvers en factoren die van invloed zijn op het volume van de 

kostendrijvers 

Voor de belangrijkste kostendrijvers is onderzocht welke factoren van invloed zijn op het volume. 

Bovendien is onderzocht in welke afdeling(en) deze factoren worden bepaald. Het resultaat hiervan 

is afgebeeld op de volgende pagina's. 

In de eerste kolom staan de kostendrijvers uit bijlage 8.1. In de tweede kolom zijn voor elk van 

de kostendrijvers de belangrijkste factoren genoemd die van invloed zijn op het volume van die 

bepaalde kostendrijver. Bijvoorbeeld het aantal invoice lines (factuurregels) wordt bepaald door 

onder andere het verkoopvolume, de minimale bestelhoeveelheid en de bestelfrequency. De 

volgorde waarin de factoren zijn geplaatst zegt niets over het relatieve belang van de factoren. In 

de drie kolommen er naast staat voor elk van de afdelingen marketing/sales, inkoop/produktie en 

distributie aangegeven of zij al dan niet invloed kunnen uit oefenen op een bepaald factor. 

Wanneer op een bepaalde factor invloed kan worden uitgeoefend is een X ter hoogte van die factor 

in de kolom geplaatst. 

Deze tabel geeft een indicatie van de belangrijkste factoren en de mate waarin de afdelingen 

invloed kunnen uitoefenen op de kosten van besturing. 
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OVERHEAD/MANAGING Costdrivers & factors that influence their volume 

costdriver 

invoice lines 

factors influencing the volume of the 

costdriver 

sqm sales 

minimum order quantity 

order frequency 

# customers 

# origins (plants, central stock) 

#DCs 

production orderlines sqm sales 

% of sales from production 

minimum order quantity 

# customers 

order frequency 

department directly influencing factor 

marketing/ 

sales 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

purchasingl 

production 

x 

x 

x 
x 

distribution 

x 

x 

x 

x 



OVERHEAD/MANAGING Costdrivers & factors that influence their volume 

costdriver factors influencing the volume of the department direcly influencing factor 

costdriver 

marketing/ purchasing/ distribution 

sales production 

stock sqm sales x 
orderlines % of sales from stock x x x 

minimum order quantity x x 
order frequency x x 
# customers x 
# SKU's x x 

inquiries complexity of orderprocess x x 
changes in productcodes x x 
changes in delivery dates x x x 

special shipments return shipments x x x 
not regular delivery time x x x 
not regular shipping route x 
not regular sort of products shipped x 



OVERHEAD/MANAGING costdrivers & factors that intluence their volume 

costdriver factors influencing volume costdriver 

logistical complaints deliveries too late or too early 

damages 

Stock Keeping 

Units 

% of SKU's at 

start of life cycle 

% of SKU's at end 

of life cycle 

delivered wrong place 

# stock points 

# product codes 

life cycle throughput time 

# SKU's 

life cycle throughput time 

# SKU's 

department directly influencing factor 

marketing/ 

sales 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

purchasingl 

production 

x 

x 

distribution 

x 
x 
x 

x 

x 

x 



Bijlage 8.3 Besturing: bepaling normwaarden voor rekenmodel 

In paragraaf 8.3 (modelbouw) is uiteengezet dat de relaties tussen kostendrijvers en kosten voor 

besturing niet volledig kunnen worden gekwantificeerd. Het rekenmodel is daarom op alternatieve 

wijze opgezet, waarbij het mogelijk is om per activiteit een schatting te maken van de benodigde 

personele capaciteit. Deze schatting kan onder andere worden gebaseerd op het huidige volume van 

de kostendrijvers. 

In het eerste deel van deze bijlage zal per kostendrijver worden aangegeven hoe het volume 

van die bepaalde kostendrijver kan worden bepaald en, voor zover bekend, wat het huidige volume 

van die kostendrijver is. 

In de tweede plaats zal in deze bijlage een indicatie worden gegeven van de normwaarden die 

gebruikt kunnen worden voor het verbinden van kosten aan de benodigde personele capaciteit. 

1 Bepaling volume kostendrijvers 

1.1 Voorraad-orderregels + produktie-orderregels 

1.2 

produktgroep: Fasprint 7.080 

Crackback 7.623 

Prom. films 13.528 

In totaal werden door de afdeling LPD in 1992 38.978 orderregels verwerkt. Deze gegevens 

zijn ontleend aan het orderinformatiesysteem. 

Facturen (invoices) 

produktgroep: Fasprint 

Crackback 

10.291 

8.299 

Prom. films 14.259 

In totaal werden door de afdeling LPD in 1992 43.132 învoices verwerkt. Deze gegevens 

zijn eveneens ontleend aan het orderinformatiesysteem. 

1.3 Vragen (inquiries) 

Het aantal vragen evenals de aard van de vragen zijn momenteel onbekend. Het is aan te 

bevelen om gedurende een af gebakende periode de vragen te registreren. Ten eerste omdat 

dit inzicht geeft in het aantal vragen. Ten tweede kunnen door de registratie de redenen van 

de vragen worden achterhaald en waar mogelijk geëlimineerd, en kunnen hulpmiddelen 

voor het beantwoorden van de vragen worden ontwikkeld. Een registratie geeft daarmee 

aanknopingspunten voor het terugdringen van de tijd die nodig is voor het beantwoorden 

van vragen. 
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1.4 Voorraadprodukten (Stock keeping units, SKU's) 

In januari 1993 bedroeg het aantal SKU's 881. Deze informatie is ontleend aan het 

voorraadplanningssysteem. Een uitsplitsing naar produktgroepen is daarin mogelijk. 

1.5 Percentage van de SKU's aan de start en het einde van de levenscyclus 

Deze gegevens zijn momenteel niet voorhanden. Het is waarschijnlijk dat de afdeling 

Marketing deze gegevens kan verzorgen. 

1.6 Aantal transporteurs 

Het aantal transporteurs waarmee contracten voor reguliere zendingen vanaf DC Alphen en 

plant Hazerswoude zijn afgesloten bedroeg in oktober 1992 acht. Dit aantal is aan verande

ringen onderhevig. Bovendien is hier niet het aantal transporteurs opgenomen dat ad hoc 

wordt ingeschakeld voor speciale zendingen. In het Dbase-bestand met transportgegevens is 

het aantal transporteurs voor reguliere zendingen terug te vinden. 

1.7 Aantal speciale zendingen 

In 1992 bedroeg het aantal speciale zendingen naar schatting 200. Gegevens betreffende 

aantal en aard van de speciale zendingen zijn te vinden in het Dbase.:.bestand met trans

portgegevens. 

1.8 Aantal logistieke klachten 

Gegevens betreffende logistieke klachten zijn gedeeltelijk beschikbaar, doordat periodiek de 

prestatie op het gebied van customer service wordt gemet~n. Overige registraties zijn niet 

bekend. 

2 Bepaling nonnwaarden voor de kosten per capaciteitseenheid 

Voor het bepalen van de normwaarden voor de kosten per medewerker wordt gebruik gemaakt van 

bijlage 6.3. De methode die wordt gehanteerd komt overeen met de methode die is gehanteerd voor 

het bepalen van normwaarden voor DC Alphen (bijlage 6.6). In bijlage 6.2 is per afdeling bepaald 

wat de huidige gebudgetteerde kosten zijn per medewerker. Er is een onderscheid gemaakt tussen 

de kosten per medewerker bestaande uit personeelskosten en kosten van werkbenodigdheden, en de 

kosten per medewerker bestaande uit kosten van ruimte. Al deze kosten zijn afhankelijk van het 

aantal medewerkers. Tenslotte restten een aantal overige kosten die onafhankelijk zijn van het 

aantal medewerkers. 

144 



In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de kosten per medewerker die voor de 

activiteiten van besturing als normwaarden dienst doen. In de eerste kolom staan de activiteiten 

waarvoor de normwaarden zijn bepaald. Onder elke activiteit staat tussen haakjes de afdeling die 

deze activiteit uitvoert, en waarvan uit bijlage 6.3 de kosten zijn overgenomen. In de twee kolom

men ernaast staan respectievelijk de personeelskosten plus kosten voor werkbenodigdheden per 

medewerker en de kosten voor ruimte per medewerker. 

De kosten van ruimte verschillen afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die de medewerkers in 

de verschillende afdelingen ter beschikking hebben. In het rekenmodel kan voor de hoofdactiviteit 

besturing met de volgende normwaarden worden gerekend. 

Tabel Kosten per medewerker voor besturingsactiviteiten 

(in Dfl.) kosten/medewerker (manjaar) 

activiteit personeelskosten en kosten van kosten van werkruimte 

werkbenodlgdheden 

Order control & support Dfl. 124.000,= Dfl. 6.000,= 

(customer service) 

Managing inventory Dfl. 104.000,= Dfl. 5.000,= 

(togistical planning) 

Managing transport Ofl. 111.000,= Dfl. 4.000,= 

(shipping) 

Logistical projects Dfl. 219.000,= Dfl. 9.000,= 

(togistical projects) 

Distributie management Ofl. 181.000,= Ofl. 11.000,= 

(LPD Management) 

De overige kosten bedragen Dfl. 306.000,=. Dit zijn onder andere kosten van kantine-voorzieningen, bedrijfswagens, 

tijdschriften en sociale activiteiten. Deze kosten zijn niet gerelateerd aan het aantal medewerkers. 
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Bijlage 9.1 Uitwerking van een voorbeeld voor gebruik van het model 

In deze bijlage is een uitgebreide beschrijving opgenomen van een voorbeeld voor het gebruik van 

het model. Als voorbeeld is gekozen een verandering van de customer service door van een 24-

uurs levering naar een wekelijkse levering te gaan. Het voorbeeld is stap voor stap uitgewerkt. 

Voorbeeld: van 24-uurs levering naar wekelijkse levering. 

Stap 1. Verandering in het verkoopvolume 

Aangenomen wordt dat er geen veranderingen in het verkoopvolume plaatsvinden. 

Stap 2. Verandering in het % van de verkoop vanuit produktie, lokaal DC en centraal DC. 

In de uitgangssituatie is het percentage van de verkoop vanuit produktie, lokaal DC en centraal DC 

respectievelijk 10%, 80% en 10%. Voor de verkopen in Centraal Europa is dit 10%, 0% en 

80%. Immers, het centraal DC doet voor Centraal Europa tevens dienst als lokaal DC. 

Omdat in de nieuwe situatie de levertijd beduidend langer is, is het mogelijk om bijvoorbeeld 

voor alle landen 80% van de verkopen vanuit produktie te leveren. Vanuit centraal DC kan voor 

Centraal Europa 20% van de verkopen worden geleverd en voor de overige landen bijvoorbeeld 

10%. De overige 10% van de verkopen wordt vanuit lokaal DC geleverd waar een noodvoorraad 

aanwezig is. 

Stap 3. Verandering in de omloopsnelheid van de voorraden 

Aangenomen wordt dat de omloopsnelheid van de voorraad per jaar in alle DC's lager wordt. De 

nieuwe verwachte omloopsnelheden bedragen bijvoorbeeld voor het centrale DC 10 en voor de 

·1okale DC's 8 per jaar. 

Stap 4. Bepaling kosten van trans.port. 

il Alle prijzen per kilogram zijn korter dan een half jaar geleden berekend. Aangenomen dat zich 

geen veranderingen in de tarieven hebben voorgedaan kunnen deze prijzen per kilogram worden 

aangehouden . 

.4..2 De transportkosten bedragen in de uitgangssituatie Dfl. 4.018.746,=, waarvan de kosten van 

transport vanaf de lokale DC's 25% uitmaken .. Hierbij is aangenomen dat gemiddeld 2% van de 

verkopen als spoedzending wordt geleverd. Als gevolg van de wijzigingen in stap 2 worden de 

kosten Dfl. 4.097.522,=, een stijging van de kosten van 2%. De kosten van transport vanaf de 

lokale DC's vormen nu nog maar 3% van de totale kosten. 
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U Stel dat ten gevolge van de grotere afstand en het afwezig zijn van grote lokale voorraden het 

percentage spoedzendingen toeneemt van 2% tot 10% voor de landen met een lokaal DC, dan 

stijgen de kosten met 3 % tot Dfl. 4.206.000,=. Wanneer rekening wordt gehouden met een 

spreiding van de gemiddelde prijzen per kilogram van 10%, dan kan worden verwacht dat de 

transportkosten in deze situatie hoger zijn dan Dfl. 3.770.000,= en lager zijn dan Dfl. 4.644.000,= . 

.4A Tot nu toe is nog geen rekening gehouden met veranderingen in de kostendrijvers. Met behulp 

van de figuur uit bijlage 5.5 en de tabel uit bijlage 5.6 kan een schatting worden gemaakt van de 

verwachte veranderingen. Verwacht mag worden dat het aantal loads gaat veranderen, evenals het 

aantal drops. Bovendien zal hierdoor het gemiddelde gewicht per load toenemen, waardoor de 

bezettingsgraad (occupation) verandert. Het aantal colli neemt af, omdat grotere hoeveelheden per 

keer worden uitgeleverd. Alle overige kostendrijvers worden verondersteld niet te veranderen. 

Gekeken wordt naar de verandering in het aantal loads, drops en colli ten opzichte van de uit

gangssituatie. 

Voor het schatten van het aantal loads is het van belang kennis te hebben van de factoren die 

erop van invloed zijn. Daarvoor biedt bijlage 5.6 hulp. Bovendien kan gebruik worden gemaakt 

van de formule in bijlage 5.7. Volgens gegevens uit het informatiesysteem is het aantal loads in de 

uitgangssituatie (24-uurs levering) 4.181 per jaar. Dit aantal wijkt echter af van het werkelijke 

aantal loads (vrachten), doordat een vracht naar bijvoorbeeld Duitsland in twee gedeelten (twee ad

ministratieve loads) kan zijn geregistreerd. Stel dat het aantal werkelijke loads 10% minder is, dan 

komt het aantal loads op 3.763 per jaar. Een betere schatting is te maken met behulp van het 

Dbase-bestand met transportgegevens. Om het huidige aantal loads en het aantal loads in de 

ni~uwe situatie te genereren zal echter nog een deelprogramma moet_en worden geschreven. 

Verwacht wordt bijvoorbeeld dat het aantal loads ten gevolge van de overgang naar wekelijkse 

levering met 30% zal afnemen. 

Het aantal drops in de huidige situatie wordt geschat 90% te zijn van het aantal geregistreerde 

zendingen (shipments), omdat het voorkomt dat meerdere zendingen met hetzelfde afleveradres op 

een dag worden geregistreerd. Het aantal drops bedraagt dan 90% van 9.239 (bijlage 5.1), 8.315 

drops per jaar. Omdat klanten nog maar maximaal eenmaal per week worden beleverd, wordt 

geschat dat het aantal drops zal afnemen met 10%. Ook voor deze schatting is gebruik gemaakt 

van de kennis ten aanzien van de factoren die het aantal drops beïnvloeden. De formule van bijlage 

5.8 blijkt moeilijk toe te passen omdat de spreiding in het vraagpatroon van de afzonderlijke 

klanten erg groot is. De schatting zou meer gefundeerd gemaakt kunnen worden, wanneer een 

deelprogramma is ontwikkeld voor het genereren van aantal drops uit het Dbase-bestand met 

transportgegevens. 

Het aantal colli in de huidige situatie kan worden bepaald uit het Dbase-bestand met transport-
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gegevens: 135.537 (bijlage 5.1). Verwacht wordt dat dit aantal afneemt met 10%, doordat meer op 

palletniveau in plaats van doosniveau kan worden uitgeleverd. 

Voor de goederenstromen met een tarief in de vorm van een staffel wordt een schatting 

gemaakt van de directe verandering in de kosten onder de huidige tarieven. Voor Scandinavië is dit 

als voorbeeld uitgewerkt (bijlage 5.8). Verwacht mag worden dat de zendingen in hogere 

gewichtsklas.sen zullen vallen. In de gekozen verdeling in de bijlage levert de verandering een 

directe daling van de gemiddelde prijs per kilogram van 7% op . 

.4:...5. Op grond van de informatie dat het aantal loads, het aantal drops en het aantal colli naar 

verwachting met respectievelijk 30%, 10% en 10% zullen dalen, alsmede de informatie betref

fende de directe daling van de prijs per kilogram voor de goederenstromen met een tarief in de 

vorm van een staffel (voor Scandinavië 7%) wordt geschat dat de gemiddelde prijzen per kilogram 

voor directe en CC-zendingen (na onderhandeling over de tarieven) met 10% zullen dalen. De 

transportkosten worden met het model geschat op Dfl. 3.823.000,=. Dit is een geschatte daling van 

5% ten opzichte van de kosten in de uitgangs.situatie. Het is echter een daling van 9% ten opzichte 

van de kosten die zijn berekend gebruikmakend van de huidige tarieven (stap 4.3). 

Geconcludeerd kan worden dat de beoogde verandering in het distributieproces naar verwachting 

weinig effect heeft op de transportkosten. 

Stap 5. Bepaling kosten van magazijnen. 

ll De laatste up-date van de normwaarden is korter dan een half jaar geleden gemaakt. Aangeno

men dat zich geen grote veranderingen hebben voorgedaan hoeven deze daarom niet opnieuw 

berekend te worden. 

5..2 De kosten in de uitgangs.situatie bedragen Dfl. 4.381.000,=. De verdeling van de kosten over de 

activiteiten goederen ontvangst, goederen opslag en goederen verzending en de kosten van 

opslagruimte is volgens de respectievelijke percentages 22%, 19%, 34% en 25%. De verdeling 

over de kosten van Centraal DC (incl. shipping Hazerswoude) en lokale DCs is respectievelijk 

62% en 38%. Naar aanleiding van de verschuiving in het percentage van de verkopen vanuit de 

DCs worden de kosten geschat op Dfl. 1.948.000,=, een daling van maar liefst 56%. 

De kosten van opslagruimte zijn bepaald aan de hand van het benodigde aantal m2 magazijn

ruimte. Dit aantal m2 is bepaald aan de hand van de benodigde ruimte voor de gemiddelde voor

raad vermeerderd met een percentage voor de benodigde ruimte voor het ontvangen en klaarzetten 
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van goederen (shippingruimte). Het verbinden van de benodigde shippingruimte aan de benodigde 

ruimte voor de voorraad is niet helemaal juist. Beter is het om het te verbinden aan de hoeveelheid 

goederen die vanuit het DC wordt vervoerd. Met name voor de shippingruimte in Hazerswoude en 

die in het centraal DC in Alphen levert dit een verkeerd beeld op. Immers wanneer, zoals in dit 

voorbeeld het geval is, de gemiddelde voorraad in Hazerwoude en Alphen afneemt, daalt ook de 

berekende benodigde ruimte voor shipping, terwijl nog altijd dezelfde hoeveelheid goederen vanuit 

Hazerswoude en Alphen worden vervoerd. Omdat de kosten van ruimte relatief laag zijn (Dfl. 

170,= per m2 per jaar), geeft een afwijking van bijvoorbeeld 100 m2 (15%) een afwijking in de 

kosten te zien geeft van Dfl. 17.000,=, ongeveer 1% van de totale kosten van magazijnen. 

i..l Vervolgens wordt gekeken naar de activiteiten waarin ten opzichte van de huidige situatie 

veranderingen optreden. Met behulp van de figuur uit bijlage 6.5 en de tabel uit bijlage 6.6 kan 

bijvoorbeeld worden vastgesteld dat naar verwachting: 

O het volume van aJle kostendrijvers ten gevolge van de afname van het percentage van de 

verkopen uit voorraad verandert, 

O het gemiddeld aantal m2 per produktie orderregel met naar schatting 20% afneemt, 

O het gemiddeld aantal m2 per colli met naar schatting 10% stijgt (overeenkomstig de aanname 

die is gedaan in stap 4.4), 

O het gemiddeld aantal m2 per voorraad orderregel met naar schatting 20% afneemt, 

O het gemiddeld aantal m2 per load met naar schatting 30% toeneemt voor DC Alphen en 

Hazerswoude (overeenkomstig de schatting die is gemaakt in stap 4.4) en met naar schatting 

50% afneemt voor de lokale DC's (omdat het hier in de nieuwe situatie vooral spoedzendingen 

betreft). 

O het gemiddeld aantal m2 per shipment met naar schatting 10% toeneemt voor DC Alphen en 

Hazerswoude (overeenkomstig de schatting die is gemaakt in stap 4.4), terwijl naar verwachting 

het aantal m2 per shipment voor de lokale DC's niet verandert (ook in de uitgangssituatie 

betrof het hier vooral kleine zendingen). 

Alle overige normwaarden (denk bijvoorbeeld aan de kosten van een medewerker) worden 

verondersteld niet te veranderen. 

5A Aanpassing van de normwaarden in het spreadsheet levert een schatting van de kosten van 

magazijnen op van Dfl. 1.824.000,=. Een daling van de kosten ten opzichte van de huidige situatie 

met 58%. De verdeling van de kosten over de activiteiten goederen ontvangst, goederen opslag en 

goederen verzending en de kosten van opslagruimte is in de nieuwe situatie volgens de respectie

velijke percentages 34%, 10%, 43% en 13%. 
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De verdeling over de kosten van Centraal DC (incl. shipping Hazerswoude) en lokale DC's is nu 

respectievelijk 87% en 13%. 

Geconcludeerd kan worden dat een verschuiving van de verkopen van de DC's naar produktie een 

bijzcn1der groot effect heeft op de kosten van magazijnen. Dit is aannemelijk, want doordat 

produkten direct vanuit produktie aan klanten worden geleverd, hoeven de produkten veel minder 

vaak worden gehandled, hoeven minder orderregels te worden verwerkt en is minder ruimte nodig. 

Het effect van verandering in de normwaarden is gering. 

Dat het centrale DC Alphen een aandeel heeft van 87% in de kosten in de eindsituatie, komt 

doordat hierin tevens de kosten van handling in de fabriek in Hazerswoude zijn opgenomen. De 

kosten van handling in de fabriek in Hazerswoude veranderen niet met de verschuiving van de 

verkopen. 

S1ap._6 Bepaling kosten van Voorraad 

6.1 De laatste up-date van de normwaarden is korter dan een half jaar geleden gemaakt. Aangeno

men dat zich geen grote veranderingen hebben voorgedaan hoeven deze daarom niet opnieuw 

berekend te worden . 

.6.2. De kosten in de uitgangssituatie bedragen Dfl. 1.087.000,=. Het aandeel van de kosten van 

risico (van het incourant worden van goederen) hierin is 36%. Ten gevolge van veranderingen in 

het percentage verkopen vanuit de DC's en de verandering in de omloopsnelheden van de 

voorraden veranderen deze kosten. Met het spreadsheet wordt een daling van de kosten met 74% 

naar Dfl. 283.000,= berekend. 

6.3. Als gevolg van de verandering van 24-uurs levering in wekelijkse levering heeft de voorraad 

in de lokale DC's vooral de functie van gekregen om voor noodgevallen (spoedzendingen) te 

worden gebruikt. Dit maakt het risico dat goederen incourant zullen worden groter. Met behulp van 

de figuur en de tabel in bijlage 7.4 kan een schatting worden gemaakt van de nieuwe kosten van 

risico. Gesteld kan bijvoorbeeld worden dat het risico zodanig wordt dat de jaarlijkse kosten ervan 

20% van de waarde van de voorraad gaan bedragen. De waarde van de produkten alsmede het 

jaarlijkse interestpercentage worden verondersteld niet te veranderen . 

.6A De verwachte jaarlijkse kosten van voorraad in de nieuwe situatie kunnen nu worden berekend 

en blijken Dfl. 586.000,= te bedragen. Het aandeel van de kosten van risico hierin is nu 69%. 
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Stap_1 Bepaling kosten van besturing. 

1..1 Ook van deze normwaarden is de laatste up-date korter dan een half jaar geleden gemaakt. 

Aangenomen dat zich geen grote veranderingen hebben voorgedaan hoeven deze daarom niet op

nieuw berekend te worden. 

1.2. De kosten in de uitgangssituatie bedragen Dfl. 2.208.000,=. 

1..3. Een direct verband tussen veranderingen in de hoeveelheid verkopen vanuit produktie en de 

DCs en de kostendrijvers kan niet worden gelegd. Daardoor kan ook geen direct verband worden 

gelegd met de benodigde capaciteit. Bepaling van de gevolgen van de verandering van de customer 

service op de benodigde capaciteit zal daarom volledig kwalitatief moeten gebeuren. Daarbij kan 

gebruik worden gemaakt van de kennis van de activiteiten en de kostendrijvers die deze benodigde 

capaciteit bepalen (bijlage 8.1) en de kennis van de factoren die de kostendrijvers beïnvloeden 

(bijlage 8.2). In het onderhavige voorbeeld kan op grond hiervan bijvoorbeeld worden vastgesteld 

dat ten opzichte van de uitgangssituatie: 

O het aantal voorraad orderregels (voor goederen geleverd vanuit DC Alphen) daalt, 

0 het aantal produktie orderregels stijgt, .echter naar verwachting daalt het totaal aantal orderre

gels (voorraad- + produktie-orderregels), 

O het aantal facturen (invoices) daalt, omdat er minder verzenddata zijn per afleveradres, 

O het aantal Stock keeping units (SKU's) daalt, omdat er minder verschillende produkten op 

voorraad worden gelegd, 

O het percentage SKU's dat zich in het begin van de levenscyclus bevindt, alsmede het percentage 

SKU's dat zich aan het eind van de levenscyclus bevindt ten opzichte van het totale aantal 

SKU's toeneemt, 

O het aantal transporteurs waarmee vaste contracten zijn afgesloten gelijk blijft, 

O het aantal speciale zendingen toeneemt (zie de gemaakte schatting in stap 4.3), 

O het aantal logistieke klachten daalt, omdat naar verwachting door de lagere levertijd (wekelijkse 

in plaats van 24-uurs levering) en de grotere regelmaat (levering op vaste dagen in de week) 

de transporten beter beheerst kunnen worden. 

1A Per activiteit kan vervolgens een inschatting worden gemaakt van de benodigde capaciteit. 

Deze inschatting is gebaseerd op de resultaten van stap 7.2 alsmede over de ervaring die de 

beslisser heeft met de invloed van de veranderingen in de kostendrijvers op de benodigde capaciteit 

voor de uitvoering van de activiteiten. Hierbij dient de factor efficiency niet uit het oog te worden 

verloren (paragraaf 4.2). In voorbeeld zijn is voor de volgende capaciteiten gekozen (tabel). 
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Tabel Voorbeeld capaciteiten voor besturingsactiviteiten bij wekelijkse levering 

huidige aantal nieuw aantal 

capaciteitseenheden capaciteitseenheden 

order control & support 3 2,5 

managing inventory 3 2 

managing transport 3 4 

logistical projects 2 1 

distribution management 2 2 

De overige kosten zijn als niet veranderd beschouwd. Bovendien is aangenomen dat de kosten van 

ruimte volledig variëren met het aantal werknemers. Dit is gerechtvaardigd wanneer de vrijgeko

men ruimte voor andere doeleinden wordt benut, dan wel wanneer de totale kosten van ruimte 

eveneens dalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het huren van minder m2 kantoorruimte. Wanneer 

deze aanname niet kan worden gedaan, bestaat de mogelijkheid om de werkelijke kosten van 

ruimte in het spreadsheet in te voeren. 

25. Aanpassing van het aantal benodigde capaciteitseenheden in de spreadsheet levert een totaal 

bedrag van Dtl 1.921.000,= voor de nieuwe situatie. Dit is een daling van 13% ten opzichte van 

de uitgangssituatie. Het totaal aantal benodigde capaciteitseenheden daalt van 13 naar 12. 

S.tap_8. Bepaling totale logistieke kosten 

Na de stappen 1 tot en met 7 te hebben doorlopen kunnen de totale logistieke kosten worden 

bepaald. Het resultaat hiervan is weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel Overzicht logistieke kosten voorbeeld: van 24-uurs levering naar wekelijkse levering. 

Kosten in de uit- Kosten in de nieuwe verschil 

gangssituatie: 24-uurs situatie: wekelijkse 

levering levering 

Kosten van transport Dfl. 4.019.000 Dfl. 3.823.000 - 5% 

Kosten van magazijnen Dfl. 4.381.000 Dfl. 1.824.000 -58% 

Kosten van voorraad Dfl. 1.087.000 Ofl. 586.000 - 46% 

Kosten van besturing Dfl. 2.208.000 Dfl. 1.921.000 - 13% 

Totale logistieke kosten Dfl. 11.695.000 Dfl. 8.154.000 -30% 
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Bijlage 9.2 Kosten-baten analyse voor gebruik van het model (voor divisie MPD) 

KOSTEN 

Kwalitatief 

.l.ni.tie.eJ.: 
1 kosten Confluent 

2 kosten tijdbeslag Fasson medewerkers 

3 gebruik kantoorbenodigdheden 

4 huisvesting 

5 training en opleiding 

6 eventueel kosten programmeur 

Jaadijks: 

onderhoud spreadsheet als hulpmiddel voor 

strategische beslissingen 

Kwantitatief 

.l.ni.tie.el.: 

1 Dfl. 22.800 

2 4 uur/week * 32 weken * Dfl. 60/uur (inter

views) + 160 uur* Dfl. 100/uur (werk- en 

stuurgroep en projectleider) = Dfl. 24.000 

3 Dfl. 1.000 

4 Dfl. 0 

5 30 uur* Dfl. 100/uur = Dfl. 3.000 

6 eventueel Dfl. 10.000 

Totaal Dfl. 61.000 

Jaadijks: 

4 uur/week* Dfl. 100/uur = 
Dfl. 20.000 

Totaal Dfl. 20.000 

BATEN 

Kwalitatief 

Jaarlijks: 

1 Verbeterd inzicht. daardoor: 

O kwalitatief betere beslissingen 

O communicatiemiddel: minder sub-op

timale beslissingen en minder fout

herstel van distributie en andere af

delingen 

2 vermindering uitgaven transport, maga

zijnen, voorraad, besturing 

3 beheerst distributieproces, daardoor min

der besturingscapaciteit nodig 

4 sneller en nauwkeuriger werken 

SALDO: initieel: Dfl. 61.000 

Kwantitatief 

Jaadijks: 

1 Moeilijk te kwantificeren 

2 Schatting kosten reductie transport en ma

gazijnen 10% van Dfl. 4.860.000 = 

Dfl. 486.000 

3+4 Schatting tijdbesparing besturing 

(personeelskosten) 10% van 

Dfl. 650.000 = Dfl. 65.000 

Totaal Dfl. 551.000 

jaarlijks: Dfl. 551.000 - Dfl. 20.000 = Dfl. 531.000 

(Dfl. 20.000 = 0,003% van de logistieke kosten van divisie MPD) 
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