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Abstract 
 
This report covers the redesign of the order and delivery schedule of fresh cutflowers for the various Jumbo 
supermarkets. Inventory control of fresh cutflowers in supermarkets is a complex task; sales of cutflowers are 
highly influenced by external factors like the weather, holidays, seasons and vacations. Thereby, cutflowers are 
highly perishable what makes it difficult to stock up, aiming for a good presentation at local supermarkets. A 
new order and delivery schedule with an orderleadtime of one day and a delivery frequency of six days should 
make inventory control less complicated at local supermarkets. Overall objective will be improving sales due to 
the new schedule. 
 
Keywords: Cutflowers, Perishable, Short term forecast, Supermarket 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them” 
 

Aristotle 

 
 
 
 
 

“A good forecaster is not smarter than everyone else; he merely has his ignorance better organized” 
 
 

Anonymous
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Samenvatting 
 
Binnen de diverse Jumbo winkels is een aparte afdeling te vinden, speciaal ingericht voor de verkoop van 
bloemen en planten. Bloemen en planten zijn een aparte productgroep binnen de versgroep, vergelijkbaar met 
de afdelingen vlees, vis en a.g.f. In dit rapport staat de groep bloemen centraal, waaronder boeketten en 
monobossen vallen. Bloemen zijn niet één op één te vergelijken met andere versproducten. Een pak melk 
wordt gekocht om de primaire behoeften van de mens te vervullen, dit geldt ook voor brood en vlees. Voor 
bloemen geldt dat deze gekocht worden om de secundaire behoeften te vervullen. Hierdoor is de uitstraling 
van het product en de wijze waarop het product gepresenteerd wordt aan de consument belangrijk. De 
aankoop van bloemen is namelijk veelal een impuls aankoop wat een goede uitstraling van de bloemenafdeling 
binnen de diverse Jumbo winkels extra belangrijk maakt. Het is dan ook zaak om de voorraad bloemen in de 
winkels op een dermate wijze te beheersen dat er een goed evenwicht is tussen derving van producten en de 
uitstraling van de afdeling. Vanuit Jumbo bestaat het vermoeden dat dit evenwicht momenteel ontbreekt in het 
grootste deel van de Jumbo winkels. Met dit gegeven is de afstudeeropdracht gestart. Na een oriëntatie periode 
van een maand is intern een presentatie gegeven. Tijdens de presentatie zijn de oorzaken van de matige 
voorraadbeheersing binnen Jumbo winkels naar voren zijn gebracht. Vanuit Jumbo werd aangegeven dat 
behoefte was aan de aanpak van één van de kernoorzaken. Deze kernoorzaak is de huidige ordercyclus van de 
bloemen. De indruk bestond dat de ordercyclus voor de aansturing van bloemen richting Jumbo winkels, te 
complex was en dit de voorraadbeheersing onnodig gecompliceerd maakte. Een uitgebreide analyse bevestigde 
dit met als reden de afstemming van de ordercyclus op de inkoopmomenten van de veiling. Er werd via make-
to-order en make-to-buy geproduceerd en ingekocht, waardoor geen risico werd gelopen op derving van 
producten op de bloemenafdeling in Veghel, waar de boeketten en monobossen geproduceerd worden. Dit 
betekende voor Jumbo winkels dat drie bestelmomenten elkaar overlapten. Met andere woorden, dat een 
bestelling geplaatst moet worden wanneer twee eerdere bestellingen nog niet uitgeleverd zijn aan de winkel. 
Aangezien de verkoop van bloemen al een vak apart is en het personeel binnen de winkels veelal geen experts 
zijn op het gebied van bloemenverkoop, is een dergelijke ordercyclus niet wenselijk. De probleemstelling luidt 
dan ook: 
 
Het huidige bestel en afleverschema van bloemen is dermate lastig voor de meeste bloemen verantwoordelijken binnen Jumbo 
winkels, dat zij niet in staat zijn om de voorraad bloemen in de winkels optimaal te beheersen. Dit leidt over het algemeen tot hoge 
dervingen van bloemen en onnodige out of stocks wat resulteert in onbenutte kansen met betrekking tot de verkoop van bloemen.  
 
Vanuit Jumbo bestond de behoefte om aan de hand van de probleemstelling, de ordercylus op zeer korte 
termijn aan te passen. Binnen drie maanden diende een geschikte oplossing gevonden te worden en moest de 
oplossing geïmplementeerd worden. Ook diende de oplossing binnen gestelde randvoorwaarden gemaakt te 
worden. Zodoende is binnen de gestelde randvoorwaarden gezocht naar een passende oplossing. Jumbo 
winkels zijn zes dagen per week open en de consument kan op al deze dagen zijn of haar boodschappen doen. 
Het zou daarom wenselijk zijn om ook iedere dag bloemen uit te leveren aan de winkel, waardoor snel 
gereageerd kan worden op de aankopen van de consument. Besloten is daarom om op alle zes de dagen, 
bloemen uit te leveren aan de winkels, met een levertijd van één dag. Dit vereist uiteraard een andere logistieke 
aansturing. Dagelijks zal vraag vanuit de winkels binnenkomen, opgesplitst in vraag vanuit avondklanten en 
ochtendklanten. Door de gestelde randvoorwaarden is het niet mogelijk om via make-to-order en make-to-buy 
te blijven werken maar zal veel meer via make-to-stock gewerkt worden. Hierdoor komt meer risico op 
derving in Veghel te liggen. Een nieuwe logistieke grondvorm is ontwikkeld welke de belangrijkste 
aanpassingen bevat, benodigd om de nieuwe ordercyclus te bewerkstellen. Onderscheid is gemaakt tussen 
make-to-order en make-to-stock producten. Voor producten die via make-to-order worden aangestuurd, geldt 
dat de vraag naar de producten relatief laag is, waardoor op basis van werkelijke winkelorders geproduceerd 
kan worden (geen capaciteitrestricties).  
 
Voor de make-to-stock producten is een extra voorraadpunt aangelegd. Om dit voorraadpunt te beheersen is 
besloten om via een vraagvoorspelling te produceren. Het is namelijk niet mogelijk om veel voorraad 
eindproduct te houden, aangezien de afspraak is gemaakt dat eindproducten één nacht in Veghel mogen 
blijven staan.  
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Voor de make-to-order producten wordt enkel op basis van een vraagvoorspelling ingekocht. Vanuit de 
randvoorwaarden is namelijk gesteld dat inkoopmomenten blijven zoals ze zijn (ma t/m vrij van 5:00 uur tot 
10:00 uur), en winkels onder de nieuwe ordercyclus vóór 10:00 uur moeten bestellen. Er kan dus niet op basis 
van winkelorders worden ingekocht.  
 
Gebruiksgemak, eenvoud en snelheid van implementatie speelde de belangrijkste rol bij de keuze van een 
geschikte voorspelmethodiek. Het personeel op de bloemenafdeling in Veghel dient de voorspelmodellen te 
gebruiken en te onderhouden. Het personeel heeft geen enkele achtergrond op het gebied van 
vraagvoorspellen. Dit is een belangrijk aspect dat meegenomen is in de keuze en de implementatie van het 
herontwerp. De gekozen voorspelmethodiek is single exponential smoothing (SES). Deze methodiek houdt 
geen rekening met seizoensinvloeden en trends. Hierdoor dient een goede keuze voor de smoothing constante 
gemaakt te worden. Er is gekozen voor een optimale smoothing constante door de mean square error (MSE) 
te minimaliseren na het verwijderen van invloeden van externe factoren. Wanneer dergelijke invloeden 
optreden is menselijke input vereist. Voorbeelden van dergelijke invloeden zijn moederdag, Kerstmis en Pasen. 
Een meervoudige regressie analyse is uitgevoerd voor de boeketten, ter ondersteuning van de aanpassing van 
de voorspelling ten tijde van externe invloeden. Voorspelmodellen zijn gemaakt waarmee wekelijks een 
voorspelling wordt gemaakt voor de verkoop van bloemen een week later. De voorspelling wordt 
gedisaggregeerd over alle dagen van de week aan de hand van een tradingprofile, waardoor een 
dagvoorspelling wordt gecreëerd. Vanuit de vraagvoorspelling worden beslissingen gemaakt met betrekking tot 
inkopen, productie en distributie. Deze beslissingen worden ook wel ordervrijgave functies genoemd. 
Dagelijks wordt een order voor productie op de volgende dag vrijgegeven. Ook wordt dagelijks bepaald wat 
wordt uitgeleverd aan iedere winkel. Ordervrijgave voor inkoop is gebaseerd op de inkoopmomenten van de 
veiling.  
 
Om de voorspelmodellen te implementeren, is Microsoft Excel gebruikt. De output van de modellen zijn 
gekoppeld aan het ERP systeem van Jumbo. De ordervrijgave functies zijn in de vorm van adviezen 
opgenomen in rapporten. Voor iedere ordervrijgave functie is een apart rapport opgesteld. Na de 
implementatie zijn nametingen gedaan om beter onderbouwde parameters te kiezen. Ook is het gehele 
herontwerp verankerd in de organisatie. Aangezien er na de implementatie geen tijd meer is geweest om het 
effect van de nieuwe ordercyclus te meten, kan niet gesteld worden dat de nieuwe ordercyclus leidt tot een 
betere voorraadbeheersing in de winkel.  
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Voorwoord  
 
Dit afstudeerproject is uitgevoerd als afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde, verzorgd door de 
Technische Universiteit te Eindhoven. De capaciteitsgroep waarbinnen is afgestudeerd is Operations, 
Planning, Accounting and Control ook wel OPAC genoemd. 
 
Door mijn gevolgde vooropleiding Chemische Technologie, heb ik een verkorte versie van de studie gevolgd. 
Dit is de reden waarom het afstudeerproject een doorlooptijd heeft gekend van zes maanden, in tegenstelling 
tot negen maanden dat staat voor regulier afstuderen. Binnen de zes maanden is voor Jumbo Supermarkten te 
Veghel een opdracht uitgevoerd. De opdracht is uitgevoerd voor en op de bloemen en planten afdeling binnen 
Jumbo. Er is niet alleen een herontwerp gemaakt voor een nieuwe logistieke aansturing van bloemen, het 
herontwerp is ook geïmplementeerd en is inmiddels operationeel. Dit heb ik als zeer prettig ervaren, aangezien 
alles wat vanuit theoretisch perspectief is bedacht, ook is omgezet naar de praktijk. Het geeft veel voldoening 
wanneer blijkt dat een bedachte oplossing ook toepasbaar blijkt te zijn in de praktijk.  
 
Het zelfstandig managen van een project en efficiënt werken onder tijdsdruk zijn de twee belangrijkste 
leerdoelen geweest tijdens het afstudeertraject. Ook is ondervonden dat het vinden van een passende oplossing 
veelal waardevoller is dan een optimale oplossing wanneer deze in de kast wordt gezet.  
 
Het gerealiseerde resultaat zou zonder de steun van diverse personen nooit behaald zijn. Personen vanuit 
Jumbo en de TU/e die ervoor gezorgd hebben dat het gehele project niet ontspoord is. Vanuit de TU/e waren 
dit Karel van Donselaar en Rob Broekmeulen. Door het gehele afstudeertraject is Karel van Donselaar als 
eerste TU/e begeleider altijd beschikbaar geweest om een kritische noot te geven wanneer dit nodig was. Ook 
heeft Karel altijd ruim de tijd genomen om diverse zaken door te spreken met me, om me vervolgens de juiste 
richting op te sturen. Bij deze mijn dank hiervoor. Rob Broekmeulen heeft als tweede TU/e begeleider op 
kritische momenten waardevolle input geleverd waardoor ik op een net iets andere manier tegen bepaalde 
zaken ben gaan aankijken. Dit is zeer verhelderend geweest, ook hiervoor mijn dank.  
 
Binnen de bloemen en planten afdeling in Veghel is altijd voldoende draagvlak geweest voor de 
oplossingsrichting die gevolgd is. Ook is er vanuit de directe bedrijfsbegeleider, Paul Swinkels, altijd voldoende 
en waardevolle input gegeven, dat mede heeft geleid tot een goed eindresultaat. Bij deze mijn dank hiervoor. 
Mijn directe collega’s Mark, Tamara, Sonja, Ad en Ivo wil ik via deze weg danken voor de steun, informatie en 
prima medewerking die ik van ze heb verkregen tijdens mijn afstudeertraject. Verder wil ik al het personeel van 
Jumbo Supermarkten bedanken dat betrokken is geweest bij mijn afstudeerproject. 
 
Afsluitend wil ik mijn speciale dank uiten richting mijn ouders, die ieder weekend het gezucht en gesteun 
hebben aangehoord wanneer weer bijgetankt werd voor een nieuwe en unieke week. 
 
 
 
 
Rob IJpelaar 
Veghel, Januari 2007 
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Symbolen en afkortingen 
 
Symbolen 
 

ija  Matrix van de product stuklijst voor product i. 

ia    Niveau van product i.   

)(ˆ tai   Schatting van niveau voor product i voor week t.  

)(ˆ xDi    Verwachte vraag voor product i op dag x. 

)(ˆ xDa
i    Verwachte vraag voor product i van avondklanten op dag x, over periode L1. 

)(ˆ xDo
i   Verwachte vraag voor product i van ochtendklanten op dag x, over periode L2. 

)(xD a
i   Toegewezen vraag van product i aan avondklanten op dag x, over periode L1. 

)(xD o
i   Toegewezen vraag van product i aan ochtendklanten op dag x, over periode L2. 

)(ˆ tDi   Verwachte vraag voor product i voor week t. 

)(tDi  Werkelijke vraag voor product i in week t. 

xF   Verdeelfactor vanuit tradingprofile voor dag x. 

)(xGi  Afhankelijke vraag voor product i over periode x. 
)(xIi    Eventueel over of tekort voor product i voor uitlevering op dag x. 

)(xIAi  Inkopen op dag x voor product i. 

)(xIOi   Ontvangen of nog te ontvangen ingekocht product i op dag x. 
)(tMSE  Mean Square Error in week t. 

)(xPi   Productie op dag x van product i. 

)(xSi   Behoefte voor product i op dag x 

)(xVVi   Veiligheidsvoorraad voor product i voor opvangen voorspelfout op dag x. 
w   Smoothing constante voor berekening MSE(t).  

)(xXi   Beginvoorraad op dag x van product i.  

)(ˆ xYi   Verwachte eindvoorraad op dag x van product i. 
α  Smoothing constante 

)(tiε    Random fout in periode t. 
ρ   Verdeelfactor avond en ochtendklanten 
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Afkortingen 
 
BO      Business Object 
 
CSE      Consumenten eenheid 
 
DF  Daily fresh, producten met een shelf life kleiner dan tien 

dagen 
 
E Verzameling eindproducten make-to-stock 
 
ERP   Enterprise Resource Planning 
 
F   Verzameling eindproducten make-to-order 
 
FIFO   First in first out 
 
IMA   Boeket Ilios, Milva en Akito 
 
IO    Inkooporders 
 
K   Verzameling producten op level 1 van de product stuklijst 
 
KOOP      Klantenorder ontkoppelpunt 
 
MAD      Mean Absolute Deviation 
 
MAPE      Mean Absolute Percentage Error 
 
MRP      Material Requirement Planning  
 
MSE      Mean Square Error 
 
OOS       Out of stock 
 
PU   Productie Unit 
 
SCM   Supply Chain Management 
 
SES   Single Exponential Smoothing 
 
SCOP   Supply Chain Operation and Planning 
 
THT   Tenminste Houdbaar Tot 
 
WF Weekly fresh, producten met een shelf life kleiner dan 31 en 

groter dan 9 dagen 
 
WI Winkelinkoopprijs



PRODUCTIE OP PROGNOSE     INLEIDING 
 

 IX

Inleiding en de drijfveer van het onderzoek 
 
De laatste jaren is prijsstelling in de supermarkt industrie een steeds belangrijker middel geworden om klanten 
te werven, met als hoofdoorzaak de enorme concurrentie binnen de industrie. Hierdoor zijn brutowinst 
marges op droge kruidenierswaren de laatste jaren flink gereduceerd en vooral op merkartikelen. Voor de 
verkoop van versartikelen geldt dit minder. Bij deze producten speelt kwaliteit en versheid van de producten 
een grotere rol voor de consument. Op versartikelen kunnen relatief hoge brutowinst marges gehaald worden 
in tegenstelling tot drogekruidenierswaren. Mede hierdoor leggen supermarkten steeds meer focus op de 
versafdelingen binnen de winkels. Bloemen en planten is een productgroep die onder de noemer 
versafdelingen valt en is de productgroep die centraal staat in dit rapport. Voorraadbeheersing van bloemen en 
planten is alles behalve eenvoudig. De verkoop van bloemen en planten hangt namelijk af van vele factoren, 
zoals feestdagen, prijsstelling, het weer, vakanties, de presentatie en uitstraling van de afdeling binnen de 
Jumbo supermarkten. Vooral de laatste factoren zijn erg van belang voor de bloemen en planten verkoop. In 
principe kan de productgroep bloemen en planten beschouwd worden als een actie artikel. Veelal geldt voor 
actie artikelen dat naast scherpe prijzen ook de manier van presenteren van de producten, over het algemeen 
hogere omzetten doet genereren. Doordat bloemen en planten kort houdbaar zijn, is het erg lastig om de 
producten in grote hoeveelheden op te slaan, zonder dat derving uit de hand loopt. Het evenwicht vinden 
tussen een optimale presentatie en een toegestane derving van producten vormt dan ook een uitdaging. Er 
blijkt namelijk veel potentieel te zitten in de verkoop van bloemen en planten in supermarkten, Mienis (2005). 
 
In dit rapport ligt de focus op de groep bloemen binnen de productgroep bloemen en planten. Het onderzoek 
is uitgevoerd voor Jumbo Supermarkten B.V. dat in het vervolg als Jumbo zal worden aangeduid. Voor Jumbo 
supermarkten zal Jumbo winkels worden gebruikt om verwarring te voorkomen. 
 
Drijfveer van het onderzoek 
De bloemen voorraad in de winkels wordt momenteel aangestuurd via een pull strategie. Personeel binnen de 
diverse Jumbo winkels plaatsen zelf bestellingen voor bloemen op basis van een assortiment aangeboden door 
de productie afdeling in Veghel. In Veghel is ook het hoofdkantoor van Jumbo gevestigd. Het assortiment kan 
door het personeel in de Jumbo winkels bekeken worden via Jumbo Net, het intranet van Jumbo. De 
bestelmomenten waarop het personeel in de Jumbo winkels bestellingen voor bloemen kan plaatsen zijn 
momenteel afgestemd op de inkoopmomenten van losse snijbloemstelen via de veiling. Productie vindt plaats 
op basis van werkelijke winkelorders. Het huidige bestel en afleverschema zorgt hierdoor dat derving op de 
productie afdeling in Veghel  minimaal is (buy-to-order en make-to-order). Voor het personeel in de Jumbo 
winkels zorgt dit echter voor een enorm ingewikkeld bestel en afleverschema. Drie van de vier 
bestelmomenten lopen door elkaar heen, wat betekent dat een bestelling geplaatst moet worden wanneer twee 
eerdere bestellingen nog niet uitgeleverd zijn aan de winkel. Vanuit Jumbo bestaat het vermoeden dat hierdoor 
de voorraadbeheersing van bloemen onder de maat is hetgeen mogelijkerwijs leidt tot te lage verkopen door 
out of stocks en een te hoge derving van boeketten en monobossen. 
 
Besloten is om het bestel en afleverschema aan te passen. Vanuit Jumbo is aangegeven dat met een nieuw 
bestel en afleverschema het volgende gerealiseerd moet worden: 
 
“Dagelijkse levering van boeketten en monobossen aan de winkels met een uitlevering binnen 24 uur nadat 
een winkel een bestelling plaatst.” 
 
In dit rapport wordt onderzocht hoe de huidige situatie veranderd dient te worden om dit te realiseren. Welke 
logistieke aansturing is vereist en hoe kan deze logistieke aansturing binnen de huidige systemen van Jumbo 
geïmplementeerd worden? Dit vormt het kernvraagstuk waarop in dit rapport antwoord wordt gegeven. Een 
bijkomend gegeven is dat de ontwikkelde oplossing in week 46 2006 geïmplementeerd dient te worden. Ook 
zijn er enkele andere randvoorwaarden gesteld vanuit Jumbo die de grenzen van het herontwerp vormen. 
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Doel van het onderzoek 
Het doel is om de huidige logistieke aansturing te herzien om te zorgen dat het personeel binnen de diverse 
Jumbo winkels, op een relatief eenvoudige wijze de voorraad bloemen kan beheersen. Dit dient op langere 
termijn te resulteren in een betere prestatie met betrekking tot de verkoop van boeketten en monobossen ten 
opzichte van verkopen onder de huidige logistieke aansturing.  
 
Rapport Opbouw 
Dit rapport is opgebouwd uit vier delen. In het eerste hoofdstuk van deel A, wordt een algemene introductie 
gegeven van Jumbo en de bloemenafdeling van Jumbo. Ook wordt kort toegelicht wat de eigenschappen van 
de producten zijn die centraal staan in dit rapport. Verder wordt in het eerste hoofdstuk besproken of er 
potentieel zit in de verkoop van bloemen in supermarkten, in het bijzonder voor Jumbo. Hoofdstuk 2 
beschrijft de projectopzet, waarin wordt beschreven welke aanpak is gevolgd en welke methoden en 
technieken gebruikt zijn om het probleem aan te pakken.  
 
Deel B beschrijft de huidige situatie binnen de Supply Chain van de bloemen. Hoofdstuk 3 geeft een 
toelichting op het huidige assortiment bloemen van Jumbo, in hoofdstuk 4 wordt de logistieke aansturing van 
dit assortiment besproken. Aan de hand van hoofdstuk 3 en 4 wordt in hoofdstuk 5 de probleemanalyse 
gegeven. Hierin wordt duidelijk aangegeven waarom de huidige manier van werken het zo lastig maakt om de 
voorraad bloemen in de supermarkten te beheersen. Ook wordt in hoofdstuk 5 besproken wat de 
randvoorwaarden zijn waarbinnen het herontwerp gemaakt dient te worden. 
  
Deel C beschrijft het herontwerp dat binnen de randvoorwaarden van hoofdstuk 5 is gemaakt. In hoofdstuk 6 
wordt toegelicht voor welke aanpak is gekozen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 op basis van deze aanpak de 
nieuwe ordercyclus en de logistieke aansturing beschreven. Hoofdstuk 7 beschrijft de uitwerking van de 
kernpunten binnen de nieuwe logistieke grondvorm. Dit is een vraagvoorspelling en de nieuw gedefinieerde 
ordervrijgave functies.  
 
Het gehele herontwerp diende in week 46 2006 geïmplementeerd te zijn. Deel D van dit rapport beschrijft de 
implementatie van het herontwerp gegeven in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 beschrijft de implementatie stap voor 
stap. Doordat het herontwerp binnen zeer geringe tijd ontwikkeld en geïmplementeerd diende te zijn, is in 
hoofdstuk 8 een hoofdstuk “kritische activiteiten” en “nazorg van de implementatie” opgenomen. In deze 
hoofdstukken wordt toegelicht wat punten van aandacht zijn na de implementatie. In hoofdstuk 9 wordt de 
conclusie gegeven en worden aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolg onderzoek. 
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Deel A De projectorganisatie en supermarkt branche 
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1. Jumbo Supermarkten  
 
Jumbo Supermarkten, begonnen in 1921 als groothandel, is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende 
supermarktketen in Nederland. Jumbo bezit 96 Jumbo winkels (januari 2007), vooral gevestigd in Zuid 
Nederland en een hoofdkantoor gevestigd in Veghel.  
 
In de jaren ’90 heeft Jumbo een grondig onderzoek verricht naar de grootste ergernissen van de consument. 
Vanuit deze ergernissen zijn zekerheden opgesteld, wel te verstaan 7 zekerheden, die het fundament vormen 
van de unieke formule van Jumbo. De zeven zekerheden zijn weergegeven in figuur 1. 
 

 
 

Figuur 1 De zeven zekerheden 
 
Dat de formule zijn vruchten af werpt, mag duidelijk zijn. Jumbo wordt zeer gewaardeerd door de consument, 
wat blijkt uit de prijzen die Jumbo behaalt. Uit de resultaten van de Elsevier Retail Top 100, blijkt dat de 
consument Jumbo als de nummer één supermarkt bekroont in zowel 2005 als in 2006 binnen de categorie 
supermarkten. Naast de prijzen die Jumbo behaalt, blijkt er ook een goede groei te zitten in de omzet en het 
marktaandeel van Jumbo. Dit is niet alleen het gevolg van de uitbreiding van Jumbo, maar ook door de groei 
van reeds bestaande supermarkten. Deze groei is weergegeven in figuur 2. De omzet in 2006 naderde een 
miljard euro dat een doelstelling is geworden voor 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 Omzet en omzetaandeel groei van Jumbo 
 
Uit het figuur blijkt dat zelfs ten tijde van hevige concurrentie binnen de supermarkten industrie, 
Jumbo toch weet te groeien. Een verklaring hiervoor is de passie en de ambitie die Jumbo nastreeft.  
 
Onze Passie: klanttevredenheid tot in het extreme! 
In een tijd waarin alles steeds meer op elkaar gaat lijken, zoekt Jumbo Supermarkten het onderscheid. Zij ontwikkelde 
een uniek supermarktconcept waarin de wensen van klanten nu eens écht centraal staan. En dus vroeg Jumbo aan haar 
klanten, hoe zij de ideale supermarkt zien. ‘De prijzen van Aldi, de kwaliteit en service van Albert Heijn’ was 
unaniem het antwoord . Deze wensen zijn nu voor het eerst gecombineerd in een totaal nieuwe supermarktformule. 
Hiermee is Jumbo uniek in Nederland. (www.jumbonet.nl april 2006) 
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Jumbo probeert van iedere Jumbo winkel een lokale marktleider te maken. Dit kan door goede ondersteuning 
vanuit het hoofdkantoor, waardoor het winkel personeel zich 100% kan richten op de consument en niet 
onnodig veel tijd bezig hoeft te zijn met administratieve werkzaamheden. 
 
1.1 Bloemen en planten afdeling 
Binnen Jumbo is de bloemen en planten afdeling een aparte afdeling. Deze afdeling wordt net als de andere 
versgroepen zoals vlees, vis, brood en a.g.f. ook als versgroep beschouwd. Het organigram van de versgroepen 
en de bloemen en planten afdeling is weergegeven in bijlage 1 en 2. Jumbo beheert het grootste deel van de 
Supply Chain voor bloemen en planten. Figuur 3 geeft de Supply Chain weer. De goederenstroom loopt vanuit 
de externe leveranciers richting Jumbo winkels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3 Supply Chain bloemen en planten afdeling 
 
De verkoop van bloemen en planten is in iedere Jumbo winkel uniek te noemen. Er worden geen standaard 
schapindelingen gebruikt om de bloemen en planten te presenteren en te verkopen, maar de winkel wordt over 
het algemeen “vrij” gelaten om zelf te bepalen hoe de bloemen en planten presentatie eruit ziet in de winkel. 
Tussen de diverse Jumbo winkels zitten verschillen met betrekking tot het winkeloppervlak, de gemiddelde 
omzet en de winkelinrichting. Dit geldt ook voor de bloemen en planten afdelingen. In bijlage 3 zijn enkele 
uiteenlopende bloemen en planten presentaties weergegeven. Diverse meubelen zijn in omloop om de 
bloemen en planten op te presenteren. Ook worden diverse plaatsen om de bloemen en planten te presenteren 
gebruikt; voor de kassa’s, na de kassa’s of midden in de winkel. De plaatsing van de bloemen en planten 
afdeling binnen een Jumbo winkel wordt bepaald wanneer de supermarkt wordt ontworpen. De filiaalmanager 
geeft de laatste invulling aan de exacte inrichting van de bloemen en planten afdeling.  
 
1.1.1 Product eigenschappen 
Bloemen en planten zijn niet één op één te vergelijken met andere versproducten. Een pak melk wordt 
gekocht om de primaire behoeften van de mens te vervullen, dit geldt ook voor brood en vlees. Primaire 
behoeften kunnen geplaatst worden in de onderste laag van de veel besproken Maslow piramide, Gibson 
(2003). De piramide beschrijft oplopend de behoeften van de mens, gestart met de primaire behoeften 
(fysiologische), daarna behoefte naar veiligheid, vervolgens behoefte naar liefde en het ergens bij horen en 
uiteindelijk de behoefte naar zelfrespect en zelfrealisatie. Bloemen en planten kunnen in de derde laag worden 
geplaatst, de behoefte naar liefde en het ergens bij horen. De welbekende slogan “Bloemen houden van 
mensen” benadrukt dit enigszins. Waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat is dat bloemen en planten niet direct 
gekocht worden voor de vervulling van de eerste levensbehoeften. Hierdoor is de uitstraling van het product 
belangrijk wanneer het product gepresenteerd wordt aan de klant. De aankoop van bloemen en planten is 
namelijk veelal een impuls aankoop. Even een bloemetje meenemen als cadeautje of om het huis op te fleuren. 
Bloemen en planten hebben net als andere versproducten een bepaalde houdbaarheidsdatum (THT). Planten 
zijn over het algemeen langer houdbaar dan snijbloemen. Vanuit logistiek oogpunt kan er dan ook een 
onderscheid gemaakt worden tussen snijbloemen en planten. Donselaar et al (2006) maken de volgende 
verdeling binnen de productgroep versproducten: 
 
Daily fresh (DF)   Versproducten met een shelf life § 9 dagen 
Weekly fresh (WF)  Versproducten met een 30 ¥ shelf life ¥ 10 dagen 
 

JUMBO BLOEMEN EN PLANTEN EXTERNE 
LEVERANCIERS 

Jumbo 
Supermarkten 

Distributie Productie bloemen 
en opslag planten 
en overige 

Inkoop 
- Veiling 
- Kwekers 
- Overige 
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Shelflife wordt door de auteurs gedefinieerd als de tijd van productie tot en met de maximale verkoopdatum. 
Snijbloemen vallen duidelijk in de categorie DF. Planten zijn wat langer houdbaar, maar dienen ook zo snel 
mogelijk verkocht te worden omdat het onderhoud van planten geld kost (voeding en water is nodig om de 
planten mooi te houden). Tabel 1 geeft het verschil weer tussen DF en WF voor snijbloemen en planten 
gebaseerd op Donselaar et al (2006), Entrup (2005) en Ashayeri en Kampstra (2005)  
 
Tabel 1 Onderscheid tussen snijbloemen en planten 
 

Daily Fresh (DF)  Snijbloemen Weekly Fresh (WF)  Planten 

Zeer korte levertijd vereist, cross docking en directe 
levering vaak noodzakelijk. 

Korte levertijd vereist, voorraad mogelijk bij 
distributie centrum. 

Substituten nodig Substituten in mindere mate noodzakelijk 
Korte levensduur in de winkel Meer variatie mogelijk in assortiment 
Kort op voorraad, waardoor lage voorraadkosten Lang op voorraad te houden binnen de winkel 
Inkoop veelal via de veiling Op voorraad houden is relatief duur 

 Inkoop via de veiling en via kwekers 

 
Uit tabel 1 blijkt dat er verschil zal zitten tussen de aansturing van de snijbloemen voorraad en de planten 
voorraad binnen supermarkten. De omloopsnelheid van bloemen in de winkel dient hoog te zijn om derving 
te voorkomen. Na de inkoop van snijbloemen dient de levertijd naar de winkels toe zo beperkt mogelijk te zijn 
om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de bloemen hoog is in de winkels. Om ervoor te zorgen dat de 
omloopsnelheid van snijbloemen en planten toch zo hoog mogelijk is in de winkels is gekozen voor een “te 
verkopen t/m” datum en een “gegarandeerd mooi t/m” datum te gebruiken. Ook staan er wat tips op de 
verkoopstickers om de snijbloemen te onderhouden. Figuur 4 geeft een voorbeeld van een sticker die op de 
bloemen en planten zit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het personeel in de winkels kan door de datum op de stickers dagelijks goed in de gaten houden welke 
producten nog verkocht kunnen worden en welke op derving gezet dienen te worden. Ook zorgt dit ervoor 
dat het personeel in de winkels niet bij uitstek “verstand” van bloemen en planten hoeft te hebben om te 
kunnen beoordelen of producten nog verkocht kunnen worden. 
 
1.1.2 Prestatie indicatoren in de winkels 
De prestatie van de bloemen en planten verkoop binnen de winkels wordt bijgehouden door de bloemen 
verantwoordelijken door wekelijks op maandag een formulier in te vullen. Een voorbeeld van dit formulier is 
weergegeven in bijlage 4. In dit formulier dienen alle activiteiten met betrekking tot de bloemen en planten 
afdeling vastgelegd te worden, de verkopen, inkopen, retourleveringen en dervingen. Aan de hand van deze 
input wordt het omzetaandeel en de brutowinst van de bloemen en planten afdeling berekend. Het 
omzetaandeel wordt berekend door de verkoop van de bloemen en planten afdeling van een bepaalde week te 
delen door de totale winkelomzet van die week. Ook geeft het formulier een prognose voor de omzet voor de 
opvolgende week. Deze prognose wordt voorgesteld aan de bloemen en planten verantwoordelijken en als 
deze instemmen met de prognose dan worden zij ook beoordeeld op het al dan niet realiseren van de 
prognose.  

Figuur 4 Sticker boeket en plant met 
THT en ‘te verkopen t/m’ datum 
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Het is bediscussieerbaar of omzetaandeel een goede prestatie indicator is. Wanneer een afdeling binnen de 
winkel een actie houdt waardoor veel omzet wordt gegenereerd is het mogelijk dat het omzetaandeel van de 
bloemen lager is dan wanneer de actie niet gehouden zou worden. Dit kan weerlegd worden door te 
veronderstellen dat de klanten die komen voor de actie ook een bloemetje mee zouden ‘moeten’ nemen. Toch 
blijft het een prestatie indicator die niet alles zeggend is. De brutowinst die een winkel haalt is erg afhankelijk 
van de marges die de bloemenafdeling in Veghel aandraagt aan de winkels. Wanneer deze marges laag zijn zal 
het moeilijk worden voor de winkels om een hoge brutowinst realiseren. Wanneer acties worden gehouden en 
de verkoopprijs scherp is, zal de marge laag zijn. Dan wordt wel veel verkocht, maar valt de brutowinst laag 
uit. Een mogelijke andere optie om de bloemen en planten afdelingen op prestatie te beoordelen is m.b.v. het 
gemiddelde aantal klanten dat een bloemetje koopt bij Jumbo en de gemiddelde besteding per klant. Dit 
onderwerp valt echter buiten de scope van dit onderzoek, maar kan een discussiepunt vormen. Cumulatief 
wordt aan de hand van de wekelijkse formulieren de periode omzetten berekend. Dit wordt ook voor de 
brutowinst en derving gedaan. 
 
1.2 Benchmark 
In ieder bloemen en planten vaktijdschrift is wel iets te lezen met betrekking tot de potentie van bloemen 
verkoop in supermarkten. Op bloemen gerelateerde websites en in krantenartikelen gerelateerd aan deze 
productgroep is ook genoeg informatie te vinden dat dit ondersteunt. Enkele voorbeelden: 
 
“supermarkten kunnen binnen vier jaar een jaarlijkse omzet van minimaal 250 miljoen euro behalen met de 
verkoop van bloemen en planten. Vorig jaar lag de omzet op 192,5 miljoen euro” Bron: Vakblad voor de 
bloemisterij (28/07/2006) 
 
“Het marktaandeel van supermarkten lag in 2002 nog op 11 procent, het afgelopen jaar lag dat cijfer al op 15 
procent. 'Het aantal supermarkten dat begint met de verkoop van bloemen en planten blijft stijgen” Bron: 
Telegraaf (15/05/2006) 
 
“Volgens het onderzoeksbureau (Van Es Marketing Services) winnen supermarkten steeds meer terrein op de 
gespecialiseerde bloemenzaken. Ze zouden handig inspelen op de behoefte van de consument met het 
zogenoemde one-stop-shopping, waarbij de klant gemak en snelheid prefereert. Inmiddels verkoopt drie vijfde 
van de supermarkten in Nederland bloemen.” Bron: ANP (08/08/2006) 
 
Jumbo is zich bewust van het potentieel, wat blijkt uit de toenemende aandacht die uitgaat naar de bloemen en 
planten afdeling in Veghel en vanuit Veghel naar Jumbo winkels toe. De vraag is echter hoe hoog het plafond 
is. Wat is de omvang van het potentieel en wat doet de concurrent. Onlangs is door bureau GFK in opdracht 
van Distrifood en Zibb.nl/food een versonderzoek uitgevoerd.  
 
In het versonderzoek is de fair share in kaart gebracht. Met de fair share wordt de eigen prestatie vergeleken 
met een van te voren vastgestelde norm, bijvoorbeeld het totale marktaandeel. Een waarde in tabel 2 hoger 
dan 100, betekent dat beter wordt gescoord dan de norm. 
 
Tabel 2 Fair Share bloemen en planten verkoop 
 

Positie Supermarktketen Fair schare 2006 Q2 
1 Deen 308 
2 Aldi 217 
3 Golff 170 
4 Spar 156 
5 Vomar 133 
6 Plus 118 
7 Hoogvliet 118 
8 Albert Heijn 103 
9 Dekamarkt 100 
10 Coop 99 
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Zoals blijkt uit tabel 2, staat Jumbo niet in de top 10 in 2006 Q2. Het doel is dan ook om binnen de top 10 te 
komen in 2007. In een ander onderzoek uitgevoerd door bureau GFK medio 2004, blijkt dat Jumbo relatief 
goed scoort wanneer de bloemen en planten afdeling op een aantal aspecten wordt beoordeeld. Op 10 criteria 
zijn 33 supermarktformules beoordeeld, Jumbo werd derde achter Deen en de Konmar Superstores (12 
Konmar winkels zijn eind 2006 overgenomen van Laurus door Jumbo). Voor een uitgebreidere toelichting kan 
Hamstra (2005) geraadpleegd worden. 
 
Vanuit tabel 2 is aan te nemen dat er voor Jumbo nog genoeg kansen liggen op het gebied van bloemen en 
planten verkoop. Afgezien van het feit dat consumenten de bloemen en planten afdeling van Jumbo relatief 
goed waarderen, blijft de verkoop achter. Door de omschakeling van de ordercyclus van bloemen, wordt 
getracht de verkoop te laten toenemen in de winkels. Of dit lukt, zal blijken uit een voor en nameting welke 
niet binnen de scope van dit rapport valt. 
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2. Project opzet 
 
Er zijn veel verschillende wegen die naar Rome leiden. Om tot een bepaald resultaat te komen is dit ook het 
geval. Uiteraard kan het wegdek verschillen waardoor de ene weg wat soepeler gaat dan de andere, of de ene 
route wat langer is dan de ander. Om tot een bepaald resultaat te komen voor Jumbo dient ook een weg 
uitgestippeld te worden en welke weg dat is wordt besproken in dit hoofdstuk. Vanuit de literatuur zijn er tal 
van onderzoeksmethodieken bekend. In het boek van Cooper en Schindler (2003) worden diverse 
onderzoeksmethoden beschreven die toepasbaar zijn om bedrijfsproblemen te onderzoeken. Volgens de 
auteurs is onderzoek altijd probleem georiënteerd en zijn er een viertal onderzoeksmethodieken; rapportage, 
beschrijvend, verklarend en voorspellend onderzoek. Verklarend onderzoek gaat volgens de auteurs een stap 
verder dan beschrijvend onderzoek. Zoals de term al zegt, beschrijft deze vorm van onderzoek niet alleen het 
probleem maar zoekt het ook een verklaring. Dit is het soort onderzoek waarop dit rapport gebaseerd is. In dit 
hoofdstuk zal de onderzoeksmethodiek besproken worden en de bijbehorende methoden en technieken die 
gekozen zijn om de onderzoeksmethodiek te volgen.  
 
2.1 Onderzoeksmethodiek 
Om een verklarend onderzoek uit te voeren zijn diverse mogelijkheden. De aanpak die gekozen is voor dit 
onderzoek is die van Van Strien (1975). De aanpak van Van Strien (1975) is verdeeld in zes stappen waarbij 
begonnen wordt om vanuit een probleemkluwen een probleemstelling te genereren. Het betreft de regulatieve 
cyclus en is weergegeven in figuur 5. Volgens Van Aken et al (2001) is de regulatieve cyclus toepasbaar op een 
groot aantal praktijk problemen.  
 

 
 

Figuur 5 Regulatieve cyclus en hoofdstuk indeling 
 
In de figuur is aangegeven in welk deel van dit rapport welke stap van de regulatieve cyclus wordt gevolgd. 
Door de snelle implementatie zal een herhaling van de stap ingreep/realisatie onvermijdelijk zijn, vandaar dat 
in figuur 5 een gestippelde pijl loopt van evaluatie naar ingreep/realisatie.  
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2.2 Methode en technieken 
De methoden en technieken beschrijven de manier hoe door de regulatieve cyclus wordt gelopen. De start van 
het onderzoek begint bij het analyseren van de huidige situatie. Voor de analyse worden twee methoden 
toegepast.  
 
1. Interviews en observaties 
Allereerst is het goed om de huidige situatie voor de laatste schakel van de Supply Chain in kaart te brengen. Is 
de voorraadbeheersing wel zo slecht als verwacht wordt? Door interviews af te nemen bij bloemen en planten 
verantwoordelijken binnen de winkels kan een beeld worden geschetst van de huidige werkwijze binnen 
diverse winkels. Het is uiteraard niet mogelijk om alle Jumbo winkels te bezoeken en interviews af te nemen, 
hierdoor is gekozen om uiteenlopende winkels te selecteren en deze twee dagdelen te bezoeken. Uiteindelijk 
zijn tien winkels bezocht. Naast een afgenomen formeel interview is ook informeel met de mensen gesproken. 
Om ook een beeld te krijgen over het imago van de bloemen en planten afdeling binnen Jumbo winkels zijn 70 
klanteninterviews afgenomen. Ook is het gedrag van de klanten ten opzichte van de bloemen en planten 
afdelingen geobserveerd. De resultaten zijn niet expliciet behandeld in dit rapport maar zijn enkel gebruikt om 
een goed onderbouwd beeld te krijgen over de bloemen en planten afdeling binnen diverse Jumbo winkels. 
 
Naast de interviews afgenomen in de winkels, worden binnen de overige schakels in de Supply Chain 
interviews afgenomen. Dit om alle processen met betrekking tot de aansturing van bloemen in kaart te 
brengen. Vanuit de interviews is een probleemkluwen opgesteld.  
 
2. Data analyse 
Met behulp van een data analyse wordt het huidige bloemen assortiment onderzocht. Vraag karakteristieken 
worden bekeken. Voor analyses wordt het statistische programma Statgraphics 5.0 plus gebruikt. Een analyse 
van historische data is nodig om een oplossingsrichting te kunnen kiezen en een bijbehorend herontwerp te 
genereren.  
 
Nadat een goede analyse is gemaakt en het probleem in kaart is gebracht kan naar een geschikte oplossing 
worden gezocht. Een tweede stap is om de eisen van Jumbo ten opzichte van de oplossingsrichting in kaart te 
brengen en aan de hand van de eisen de theorie te raadplegen om een goede oplossingsrichting te kiezen. De 
beschouwde aandachtgebieden waarbinnen de oplossing valt worden afgezet tegen de theorie gerelateerd aan 
die aandachtsgebieden. In de theorie wordt dit een tailor made diagram genoemd, Van Aken et al (2001). 
Vanuit dit diagram wordt gekeken welke theorie toepasbaar is, dan wel niet of in een aangepaste versie. 
Wanneer bekend is wat toepasbaar is voor de oplossing van het probleem kan het herontwerp gemaakt 
worden. Het herontwerp is een blauwdruk van de oplossing. Om het herontwerp te implementeren wordt een 
projectgroep opgestart. Deze projectgroep is een multidisciplinaire groep die stap voor stap het herontwerp 
implementeert. Wekelijks wordt bijeengekomen om de voortgang te bespreken en actiepunten eruit te lichten. 
Na de implementatie van het herontwerp komt de evaluatie van de implementatie. Het zal onvermijdelijk zijn 
om de laatste twee stappen in figuur 5 meerdere malen te herhalen.  
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3. Het assortiment 
 
Het totale productaanbod van bloemen en planten voor de verschillende winkels is opgebouwd uit drie 
productgroepen, namelijk: 
 
 
 
 
 
 
 
Van productgroep 1 kan niet iedere winkel alle artikelen bestellen. Voor productgroep 1 zijn de winkels 
ingedeeld in modulen. De module indeling is weergegeven in bijlage 5. Winkels in hogere modulen hebben 
over het algemeen een groter verkoopoppervlak voor bloemen en planten en een hogere omzet waardoor een 
breed assortiment gewenst is. Door een module indeling wordt ook voorkomen dat relatief kleinere winkels te 
veel verschillende artikelen op voorraad hebben waardoor een rommelige presentatie ontstaat. Op basis van 
omzetaandeel wordt momenteel bepaald of een winkel kan doorgroeien naar een hogere module. De € 2,15 
module weergegeven in bijlage 5 krijgen enkel emmers geleverd met verschillende monobossen erin met een 
consumenten verkoopprijs van € 2,15. De betreffende winkels kunnen door verschillende redenen slecht 
bloemen verkopen en hebben daarom behoefte aan een product met een lage verkoopwaarde. 
 
Om goed inzichtelijk te krijgen welke producten gezien de omzet het meest van belang zijn voor de bloemen 
en planten afdeling in Veghel is een ABC analyse uitgevoerd en deze is weergegeven in bijlage 6. De analyse is 
gebaseerd op data uit 2006, aangezien niet meer data voorhanden was en veel is veranderd met betrekking tot 
het assortiment in 2006. Verkopen van bloemen worden momenteel niet goed geregistreerd. Een deel van de 
winkels maakt zelf boeketten en verkopen worden vaak onder één nummer geboekt. Mede hierdoor is 
gekozen voor een analyse op basis van winkelorders. Ook wordt voorspeld op basis van winkelorders. Hierop 
wordt nog teruggekomen in hoofdstuk 7 en 9. Uit de analyse blijkt dat de rozen de belangrijkste groep zijn 
voor de monobossen groep en drie boeketten (Ilios, Milva en de Akito) voor de boekettengroep. De monobos 
“totaal overige” is een verzameling van diverse kleinere producten waaronder ook seizoensartikelen. Er is een 
gemiddelde verkoopprijs gebruikt om voor die groep verkopen te berekenen. Iedere productgroep zal kort 
worden toegelicht. 
 
3.1 Productgroep 1: Snijbloemen 
De eerste productgroep betreft snijbloemen. Snijbloemen worden over het algemeen als losse snijbloemstelen 
ingekocht en aan de winkels aangeboden in diverse vormen. Wanneer een aantal verschillende snijbloemen bij 
elkaar worden gestoken in een verpakking spreekt men van een boeket. Wanneer een bepaald aantal 
snijbloemen van dezelfde soort bij elkaar wordt gestoken in een verpakking spreekt men van een monobos. 
Winkels in module 4 krijgen ook losse snijbloemstelen aangeboden om zo zelf bloemstukken te maken voor 
de klanten. Bijlage 7 geeft een aantal voorbeelden van monobossen die aan de winkels worden aangeboden.  
 
3.1.1 Boeketten 
De boeketten zorgen voor ongeveer 48% van de afzet binnen de productgroep snijbloemen. Momenteel zijn 
er tien verschillende soorten boeketten die aan de winkels worden aangeboden. De boeketten worden aan de 
winkels aangeboden onder een vaste naam en consumenten verkoopprijs. De inkoopprijs van de boeketten 
varieert over het algemeen, dit hangt namelijk af van de inkoopprijs van losse snijbloemstelen (inkopen op de 
veiling). Iedere twee weken verandert de samenstelling van de boeketten waardoor de winkels een wisselend 
assortiment kunnen bieden aan de consument. In bijlage 8 is een voorbeeld van de samenstelling van de 
Sphinx weergegeven (boeketnamen zijn vernoemd naar de Latijnse namen van rozen). 
 

Productgroep 1: Snijbloemen Productgroep 2: Planten  Productgroep 3: Overige 
 
1. Boeketten  1. Bloeiende planten  
2. Monobossen  2. Groene planten 
3. Losse snijbloemstelen  3. Tuinplanten 
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Een analyse op basis van de totale productie van boeketten over 2006 laat zien dat het effect van moederdag 
enorm is op de verkoop van boeketten, dit is weergegeven in figuur 6. Van Loo (2006) heeft onderzoek 
uitgevoerd naar de out of stock (OOS) reductie van actie artikelen door zogenoemde liftfactoren te 
voorspellen. Dit zou een mogelijke methode kunnen zijn om de effecten van externe factoren te bepalen die 
van invloed zijn op de verkoop van bloemen. Moederdag kan namelijk ook als een actie beschouwd worden. 
Volgens de methodiek van Van Loo zouden de boeketten een liftfactor van 2.48 meekrijgen. De liftfactor is 
berekend door verkopen (productie in dit geval) in actie weken te delen door de gemiddelde verkopen 
(productie aantallen) in reguliere verkoopweken (productie weken).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2006 is veel veranderd binnen het assortiment boeketten. De boeketten Bibi, Gracia en Sphinx zijn relatief 
nieuwe boeketten. Boeket Inka is tegelijk met de implementatie van het herontwerp geïntroduceerd en 
vervangt het boeket Trixx. De samenstelling van het boeket is totaal veranderd en de winkel verkoopprijs is 
hoger. Voor boeket Super geldt dat dit boeket vooral voor intern gebruik geproduceerd wordt. (alle namen zijn 
terug te vinden in bijlage 6). Aangezien geen orderacceptatie functie gebruikt wordt en dus alle orders worden 
geaccepteerd en worden omgezet in productie aantallen zijn de geproduceerde aantallen ook de werkelijke 
winkelorders.  
 
3.1.2 Monobossen 
Het aanbod van monobossen aan de verschillende winkels kan onderverdeeld worden in een tweetal groepen. 
Enerzijds jaarrond artikelen, bloemen die het gehele jaar door besteld kunnen worden door de winkels, 
anderzijds zijn er de seizoensartikelen. Seizoensartikelen zijn monobossen die slechts een bepaalde tijd in het 
jaar worden aangeboden aan de winkels, wat sterk afhangt van de tijd van het jaar voor het laten groeien en 
oogsten van de bloemen. Een overzicht van de monobossen die het afgelopen jaar zijn aangeboden aan de 
winkels is weergegeven in bijlage 9. De verkoopprijs van deze artikelen varieert en is gerelateerd aan de 
inkoopprijs. Voor de artikelen waarvoor contractleveranciers gelden, is wel sprake van vaste winkel 
verkoopprijzen. Vooral voor seizoensartikelen is sprake van een fluctuerende winkelverkoopprijs. Wanneer de 
bloemen net te verkrijgen zijn is de inkoopprijs relatief hoog. Vervolgens zakt de prijs en uiteindelijk stijgt de 
prijs weer wanneer de bloemen weer moeilijk te verkrijgen zijn omdat het seizoen afgelopen is. Momenteel 
wordt een hogere inkoopprijs doorberekend aan de winkels, dat resulteert in een hogere verkoopprijs. De 
gemiddelde productie aantallen per week in bijlage 9, zijn per product berekend over de weken dat het product 
ook werkelijk aangeboden is aan de winkels. Tijdens het uitvoeren van dit project is besloten om voor de 
rozen de gemengde emmers en de trosrozen uit het assortiment te halen. Dit zijn gezien de aantallen uit bijlage 
9 de “belangrijkste” productgroepen voor de rozen. Aangenomen wordt dat het totale aantal rozen dat 
geproduceerd gaat worden gelijk zal blijven, maar de verdeling over de kleuren anders komt te liggen. Uit 
bijlage 9 blijkt wanneer naar de aantallen wordt gekeken dat een aantal producten dermate weinig worden 
geproduceerd (besteld) dat te overwegen valt om deze producten niet meer aan te bieden aan de winkels. Dit is 
echter een beslissing die door de productmanager gemaakt dient te worden. Dit geldt ook voor de rozen. 
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De verkoopprijs voor de “rozen kort” is € 0.50 lager dan die van de rozen middel. Ook hiervoor kan 
overwogen worden om over te schakelen naar slechts één groep rozen. De vraag is echter wat het effect 
hiervan is op de consument die werkelijk de rozen koopt.  
 
De rozen, chrysanten en tulpen komen in verschillende kleur varianten voor. De afzet van de kleur varianten is 
erg gevoelig voor externe factoren. Wanneer het Pasen is worden meer gele bloemen verkocht, rond de 
Kerstmis en Valentijnsdag rode en met moederdag nagenoeg alle bloemsoorten. Geconcludeerd kan worden 
dat er een enorm dynamisch assortiment monobossen wordt aangeboden aan Jumbo winkels. De vaste kern 
binnen het dynamische assortiment bestaat uit de rozen. De rozen zullen centraal staan voor de monobossen 
groep binnen dit rapport. Bij de seizoensartikelen geldt dit voor de tulpen.  
 
3.1.3 Losse snijbloemstelen 
Voor module vier winkels is het mogelijk om losse snijbloemstelen te bestellen. De losse snijbloemstelen 
worden door de inkoper ingekocht. Ook bepaalt de inkoper samen met de productmanager welke losse 
snijbloemstelen aangeboden worden aan de diverse winkels. De snijbloemstelen worden door de winkels 
gebruikt om zelf boeketten te maken of om de losse snijbloemstelen aan de consument aan te bieden. Door 
deze activiteiten hebben de module 4 winkels aardig wat vrijheid om verkoopmarges te bepalen. In de module 
4 winkels lijkt de bloemenafdeling dan ook meer op een shop-in-shop.  
 
3.2 Productgroep 2 & 3: Planten en overige  
Planten worden dagelijks aangeboden aan de diverse winkels. Er is geen module indeling voor de planten. Dit 
betekent dat alle winkels ook alle planten kunnen bestellen die op Jumbo Net worden aangeboden. Aan de 
hand van de foto kan de winkel intekenen op een bepaalde plant of een mix van diverse planten. Planten zijn 
er in diverse soorten; Bloeiende planten, groene planten of tuinplanten. Het assortiment van de 
plantenafdeling is op dit moment erg aanbod gedreven. Het komt wel voor dat winkels input geven aan de 
inkoper waardoor de inkoper bepaalde planten inkoopt op basis van klantenvraag. Planten hebben over het 
algemeen het voordeel dat ze langer houdbaar zijn dan snijbloemen. Planten worden ook vaak in de vorm van 
acties aangeboden aan de winkels. Als de intekening sluit kan de inkoper de ingetekende aantallen inkopen om 
deze vervolgens uit te laten leveren aan de winkels. In dit rapport zijn de planten niet meegenomen in de 
analyses. Er is enkel een focus geweest op bloemen aangezien deze productie activiteiten ondergaan.  
 
Onder ‘overige’ vallen alle producten met toegevoegde waarde. Dit betreft bloemen in potjes, bakjes, etc. Er 
wordt continu gezocht naar nieuwe producten om de consument te verleiden tot het doen van aankopen. 
Onder ‘overige’ valt ook het zomerassortiment, dat aangeboden wordt aan de winkels in de zomer maanden 
wanneer de verkoop van bloemen minder is.  
 
De aansturing van productgroep 2 verschilt van productgroep 1. Planten worden veelal vanuit voorraad 
geleverd aan de winkels, op basis van winkelorders. De aansturing van de groep planten wordt niet besproken 
in dit rapport. Vanaf het volgende hoofdstuk zal enkel de groep bloemen, opgesplitst in boeketten, 
monobossen en losse snijbloemstelen, centraal staan. 
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4. Logistieke aansturing 
 
In dit hoofdstuk is de huidige logistieke beheersing beschreven van het assortiment toegelicht in hoofdstuk 3. 
Allereerst is het van belang om de logistieke grondvorm op te stellen. In een logistieke grondvorm wordt de 
logistieke aansturing schematisch weergegeven. De huidige logistieke grondvorm is weergegeven in figuur 7.  
 

 
 

Figuur 7 Huidige logistieke grondvorm bloemen en planten afdeling Jumbo 
 
De twee productie units (PU’s) vormen de basis van de logistieke grondvorm. Het klantenorder 
ontkoppelpunt (KOOP) ligt in de winkels. Vanuit het KOOP, de voorraad bloemen in de winkel, plaatst het 
personeel van de Jumbo winkels bestellingen voor bloemen. Deze bestellingen zijn als klantenorders 
opgenomen in figuur 7. In dit hoofdstuk zal eerst de ordercyclus worden toegelicht waarin enkele 
randvoorwaarden terugkomen die in hoofdstuk 5 verder worden toegelicht en van invloed zijn op het 
herontwerp. Hierna zullen de huidige ordervrijgave functies worden besproken, welke zijn weergegeven in 
figuur 7. 
 
4.1 Huidige ordercyclus 
De basis van de huidige ordercyclus, is gebaseerd op het feit dat de bloemenafdeling in Veghel nagenoeg geen 
risico loopt op derving van producten. Er wordt ingekocht en geproduceerd op basis van de werkelijke 
winkelorders. Om dit te realiseren is de ordercyclus afgestemd op de inkoopmomenten van de veiling. Figuur 
8 geeft de cyclus van een order (W) weer. 

 
 

Figuur 8 Huidige ordercyclus 
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Jumbo winkels zijn gebruikelijk zes dagen per week open (zondag gesloten). Om te zorgen dat er zoveel 
mogelijk uitleveringen in die zes dagen plaatsvinden, met zo weinig mogelijk risico op derving voor de 
bloemenafdeling in Veghel, is de totale ordercyclus in bijlage 10 ontstaan. Dit is de ordercyclus voor de gehele 
week waarin de ordercyclus in figuur 8 zich herhaald. In bijlage 10 is te zien dat voordat order X aan de winkel 
wordt uitgeleverd, de winkel al twee andere orders moet plaatsen (Y en Z). Dit maakt het niet echt eenvoudig 
voor de winkels om de voorraad bloemen in de winkels te beheersen. In hoofdstuk 5 wordt dit wat verder 
toegelicht. Nu zal besproken worden hoe klantenorders ontstaan en deze hoe de klantenorders leidden tot 
ordervrijgave functies van distributie, productie en inkoop. 
 
4.2 Klantenorders 
Op basis van het aangeboden assortiment vanuit de bloemen en planten afdeling in Veghel, kunnen de 
medewerk(st)ers in de winkels bestellingen plaatsen. De winkels dienen bestellingen voor bloemen voor 10:00 
te plaatsen. Tabel 3 geeft vanuit winkelperspectief de bestel en leverdagen van de verse snijbloemen weer.  
 
Tabel 3 Bestel en aflevertijden 
 

Bestelmoment 
Product in de winkel 
(wanneer niet manco) 

Orderleadtime 
(dagen) 

Maandag (voor 10:00) Woensdagochtend 2 
Woensdag (voor 10:00) Vrijdagochtend 2 
Woensdagmiddag Zaterdagochtend 2,5 
Donderdagmiddag Maandagochtend 2,5 

 
Dit bestelschema maakt het erg lastig voor personeel op de winkelvloer de voorraad in de winkel te beheersen. 
Deze manier van bestellen vereist erg veel inzicht en ervaring op het gebied van het verkopen van boeketten 
en monobossen. Na het bezoeken van diverse Jumbo winkels is gebleken dat de “kwaliteit” van bestellen erg 
afhangt van de persoon die de bestelling plaatst (de discipline op de verkoopvloer). Uit interviews die 
afgenomen zijn met het personeel binnen de bezochte winkels is gebleken dat er een aantal methoden van 
bestellen in omloop zijn. Drie terugkomende methoden zijn: 
 
1. Standaard programma vanuit de bloemen en planten afdeling in Veghel. Een Excel programma is opgesteld 
om het bestellen voor de medewerk(st)ers eenvoudiger te maken. Dit programma is weergegeven in bijlage 11. 
Het programma geeft op basis van verkopen een week eerder een besteladvies. De kans bestaat dat het 
winkelpersoneel het gegeven advies blind volgt en niet zelf nadenkt over bijvoorbeeld externe factoren die van 
invloed kunnen zijn op de verkoop van bloemen. 

 
2. Op “gevoel”. De medewerk(st)er in kwestie houdt geen rekening met historische data en maakt zelf een 
inschatting over te verwachte verkopen en bestelt aan de hand hiervan. Ook worden bestellingen van een week 
eerder wel eens herhaald. 
 
3. Bestellen gebeurt op basis van historische gegevens. Het personeel bekijkt verkopen en de bestelde 
hoeveelheden van een week eerder en gebruikt deze gegevens om een bestelling te plaatsen.  
 
De gehanteerde bestelmethodieken zorgen ervoor dat de voorraadbeheersing in de winkels over het algemeen 
nogal te wensen over laat. Naast de reguliere orders is het voor de bloemen verantwoordelijke mogelijk om 
extra bestellingen te plaatsen. Er wordt vrij soepel omgegaan met nabestellingen. Nabestellingen gebeuren 
meestal via de telefoon of via de e-mail. Momenteel is er geen orderacceptatie functie. Alle orders worden 
geaccepteerd. 
 
Wanneer de bloemen verantwoordelijke bepaald heeft wat besteld gaat worden zal de bestelling opgenomen 
worden via een handterminal. De bestellingen komen binnen op het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, en 
worden om 10:30 vrijgegeven voor gebruik. Vanuit de winkelorders wordt een productie order gemaakt op de 
bloemenafdeling. 
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4.3 Ordervrijgave productie 
De totale winkelorder wordt één op één omgezet in een productie order. De volgende dag worden de 
producten geproduceerd en uitgeleverd. Een voorbeeld van een productie order is weergegeven in bijlage 12. 
Op de productie order is precies aangegeven van welke producten hoeveel collo geproduceerd moet worden. 
Zoals aangegeven in de huidige logistieke grondvorm zijn er twee PU’s te onderscheiden. Vanuit de productie 
order wordt een dag later geproduceerd. ‘s Ochtends kan gestart worden met de materialen die een dag eerder 
zijn binnen gekomen (65% op prognose ingekocht).  
 
Voor het produceren van monobossen is een lopende band aanwezig. De volgende stappen worden doorlopen 
op de band: Opleggen, afsnijden, elastiek om de bloemen, hoezen, stickeren en de bloemen in een emmer 
plaatsen. De lijnverantwoordelijke bepaalt wie wat doet en bepaalt ook de volgorde van productie. Doordat 
sommige monobossen in kleine emmers moeten en andere in grote, zijn soms relatief kleine aanpassingen 
nodig om van product te wisselen, er is dus sprake van omsteltijden. De huidige manier van werken vraagt om 
een goede communicatie tussen de lijnverantwoordelijke, de productieleider en de magazijnbeheerder om te 
zorgen dat de orders van de avondklanten op tijd uitgeleverd kunnen worden. De boeketten worden op tafels 
door bloembinders gemaakt. Voor de aanlevering van de producten naar de tafels is een medewerker 
aangesteld. Deze dient te zorgen dat altijd genoeg materiaal aanwezig is zodat de binders door kunnen gaan 
met binden.  
 
Er is momenteel geen capaciteitsprobleem, de band heeft overcapaciteit. Wel is er sprake van een groot 
leereffect. Het “fatsoenlijk” binden van boeketten vergt enige expertise. Er dient een goed evenwicht te zijn 
tussen snelheid en kwaliteit van binden. Momenteel wordt personeel opgeleid om goed te leren binden, zodat 
in het voorjaar voldoende personeel aanwezig is dat “fatsoenlijk een boeket kan schikken op een wenselijke 
snelheid”. 
 
4.4 Ordervrijgave inkoop 
Inkopen worden grotendeels op de veiling gedaan, tussen 5:00 uur en 10:00 uur. Alleen voor de rozen en 
tulpen zijn er contractleveranciers. Beide roossoorten komen uit Kenia en worden via contractleveranciers in 
Nederland ingekocht. Jaarlijks dient een minimale en maximale hoeveelheid rozen afgestemd te worden met de 
leverancier, en binnen deze grenzen kunnen de rozen wekelijks besteld worden met een levertijd van 7 dagen. 
De bloemen ingekocht op de veiling worden gecontroleerd op aantallen en kwaliteit en worden via een eigen 
vrachtwagen naar Veghel gebracht. Wanneer de aantallen niet goed zijn of de kwaliteit niet goed is, wordt dit 
op de veiling opgelost waardoor een vertraging ontstaat in de levering van de bloemen richting Veghel. 
 
Inkopen gebeuren zoals aangegeven in figuur 8, deels op prognose en deels op basis van de werkelijke 
winkelorders. De inkoper heeft veel vrijheid om zelf de verhouding hiertussen te bepalen. Zoals aangegeven in 
bijlage 10 wordt ongeveer 65% van een winkelorder op prognose ingekocht. Dit is om te zorgen dat productie 
de volgende dag gelijk kan beginnen aangezien inkopen op de dag zelf pas rond 13:00 uur binnenkomen. Een 
dag later wordt het overige materiaal ingekocht op basis van de werkelijke winkelorder. Dit betreft het tekort 
met betrekking tot de 65% die reeds is ingekocht.  
 
Voor verpakkingen, emmers, elastiekjes etc. zijn verschillende leveranciers aangesteld. De voorraad van deze 
artikelen wordt beheerst door productie en wanneer niet meer voldoende op voorraad is wordt dit 
doorgegeven aan de servicedesk van de bloemenafdeling. De levertijd van het verpakkingsmateriaal is relatief 
kort (soms een dag) en het houden van voorraad van deze artikelen is relatief goedkoop. Zeker gezien de 
capaciteit aan ruimte dat de bloemenafdeling bezit. Wat wel een punt van aandacht is zijn de boekethoezen. 
Iedere week wisselt de boeketsamenstelling waardoor nieuwe boeket hoezen nodig zijn. Om te zorgen dat niet 
altijd dezelfde hoezen gebruikt worden is het goed om de voorraad van de hoezen op een goede manier te 
beheersen. Een voordeel is dat de boekethoezen klein in volume zijn en dat de levertijd van de boekethoezen 
relatief kort is (enkele dagen), wat de voorraad beheersing van deze artikelen relatief eenvoudig maakt. 
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4.5 Ontvangst en expeditie 
De ingekochte goederen worden ontvangen bij de bloemenafdeling in Veghel. De goederen zijn bij de veiling 
al gecontroleerd op kwaliteit en aantallen. Soms wordt dit bij de ontvangst van de goederen nogmaals gedaan, 
om zeker te zijn dat genoeg voorraad van goede kwaliteit aanwezig is. De inkooporder wordt altijd voor de 
levering van de producten opgeboekt in het ERP systeem van Jumbo. De inkooporder wordt na het inkopen 
vanuit de veiling naar de servicedesk gestuurd.  
 
Wanneer geproduceerd is, worden de producten verdeeld over de verschillende winkelorders. De winkelorders 
zijn ingedeeld in avond en ochtendklanten en dit is aangegeven op Deense karren die klaar staan om de 
producten uit te leveren (soms ook op rolcontainers, afhankelijk van de omvang van de order). Per winkel 
wordt een verzamelopdracht aangemaakt. Op die verzamelopdracht staan de producten weergegeven die 
samen een complete winkelorder vormen (planten en bloemen worden gescheiden verzameld). Wanneer een 
winkelorder compleet is wordt deze na het insealen klaargezet om uitgeleverd te worden. De vrachten voor de 
avondklanten vertrekken tussen 15:00 uur en 19:30 uur vanuit het centrale distributie centrum naar de diverse 
Jumbo winkels. Met een pendelbus worden de bloemen opgehaald bij de bloemenafdeling en naar het centrale 
distributie centrum van Jumbo gebracht. De bloemen gaan vervolgens met de reguliere versvracht mee naar de 
winkels. De vrachten komen ‘s avonds in de winkels. Het tweede deel is voor de ochtendklanten. De vrachten 
voor de ochtendklanten vertrekken tussen 3:00 uur en 6:15 uur. Tijdstippen van uitlevering zijn uiteraard 
afhankelijk van de rittenplanning van de vrachtwagens. 
 
4.6 Samenvatting van de bevindingen 
Uit paragraaf 4.1 blijkt dat de huidige ordercyclus vrij lastig is voor het personeel van de Jumbo winkels om de 
bestellingen voor bloemen te plaatsen. Dit is in paragraaf 4.2 nog eens toegelicht door de bestelmomenten en 
de uitlevermomenten in kaart te brengen. Drie bestellingen lopen door elkaar heen en de levertijd van bloemen 
aan winkels is minimaal twee dagen. Dit is voor een versproduct niet wenselijk omdat deze bederfelijk zijn. 
Verder blijkt dat drie verschillende methodieken in omloop zijn om de voorraad bloemen in de winkels aan te 
sturen. De kwaliteit van de voorraadbeheersing van bloemen binnen de Jumbo winkels is daarom momenteel 
erg persoonsafhankelijk. Degene die besteld krijgt erg veel vrijheid om de bestelling te plaatsen. Dit zal binnen 
het nieuwe herontwerp niet veranderen, toch is het een punt van aandacht. In het volgende hoofdstuk wordt 
toegelicht waarom dit niet veranderd in de nieuwe situatie. Ook wordt het kernprobleem, de complexiteit van 
de huidige ordercyclus, verder bloot gelegd. 
 
Naast het feit dat de huidige ordercyclus erg complex is, is er ook geen strakke capaciteitsplanning en 
orderacceptatie functie. Dit komt vooral door de capaciteit die momenteel aanwezig is. De bloemenafdeling in 
Veghel is ingericht met in gedachte verdere groei van Jumbo. Wanneer de groei gerealiseerd wordt, zal een 
strakkere capaciteitsplanning en een orderacceptatie strategie noodzakelijk zijn. Doordat momenteel 
voldoende capaciteit aanwezig is vormt dit echter geen kernpunt binnen dit onderzoek. 
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5. Probleemanalyse 
 
Dit hoofdstuk geeft wat meer diepgang met betrekking tot de conclusie die uit de analyse van hoofdstuk 4 is 
gekomen. De kernoorzaken van de slechte voorraadbeheersing van bloemen op de winkelvloer worden nader 
bekeken, waarna de probleemstelling wordt gegeven en vervolgens de randvoorwaarden waarbinnen het 
herontwerp gemaakt dient te worden. 
 
5.1 Probleemkluwen 
Een slechte voorraadbeheersing van bloemen in diverse Jumbo winkels kan een heleboel oorzaken hebben. 
Om alle oorzaken in beeld te brengen is een probleemkluwen opgesteld. De afstudeeropdracht is echter 
afgebakend vanwege de beperkte beschikbare tijdshorizon, waardoor de focus van dit onderzoek op een deel 
van de probleemkluwen komt te liggen. Het wil daarom niet zeggen dat de gehele probleemkluwen aangepakt 
is wanneer een nieuw bestel en afleverschema wordt geïntroduceerd. Het deel van de probleemkluwen waar de 
focus op ligt in dit onderzoek is weergegeven in figuur 9. 
 

 
 

Figuur 9 De scope van het onderzoek 
 
In het figuur komen twee hoofdoorzaken van een slechte voorraadbeheersing van bloemen op de winkelvloer 
naar voren. Enerzijds is de voorraad strategie die de bloemen verantwoordelijken hanteren in de winkels onder 
de maat. Anderzijds is de discipline die heerst op de winkelvloer onder de maat. De bloemenafdeling is in de 
meeste winkels momenteel een ondergeschoven kindje. Toch is het vreemd dat de bloemenafdeling relatief 
weinig aandacht krijgt vanuit filiaalmanagers aangezien de verkoopmarges van bloemen relatief hoog zijn in 
vergelijking met de droge kruidenierswaren. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de productgroep bloemen 
een erg lastige productgroep is om te beheersen. Korte houdbaarheid van bloemen maakt het moeilijk om 
onder een geringe derving hoge omzetten te realiseren. Verder is het omzetaandeel van bloemen relatief laag. 
Een realisatie van een omzet aandeel van 1% is momenteel een goede prestatie. Dit is voor de betreffende 
filiaalmanager uiteraard weinig in vergelijking met de omzet van andere versgroepen waarvoor ook een hoge 
verkoop marge geldt. Uiteraard levert een omzetaandeel van 1% over 80 winkels een behoorlijke totale omzet 
bloemen op. In dit onderzoek is de scope afgebakend tot de eerste oorzaak. Dit betreft de voorraad strategie 
die gebruikt wordt om de presentatie van de bloemen optimaal te houden in de winkels. Momenteel wordt 
vanuit de bloemenafdeling in Veghel veel aandacht geschonken aan de andere kernoorzaak. Er vindt veel 
communicatie plaats, er worden workshops georganiseerd en regio bijeenkomsten worden gehouden om de 
discipline op de winkelvloer te verbeteren. Het is natuurlijk essentieel dat de discipline op de winkelvloer ook 
verbeterd wil het uiteindelijke probleem, de slechte voorraadbeheersing van bloemen, opgelost worden. 
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5.2 Probleemstelling 
De probleemstelling is vrij eenvoudig af te leiden uit de vorige paragraaf. Gegeven het feit dat de 
randvoorwaarden niet gewijzigd worden kan de probleemstelling als volgt geformuleerd worden: 
 
Het huidige bestel en afleverschema van bloemen is dermate lastig voor de meeste bloemen verantwoordelijken binnen Jumbo 
winkels, dat zij niet in staat zijn om de voorraad bloemen in de winkels optimaal te beheersen. Dit leidt over het algemeen tot hoge 
dervingen van bloemen en onnodige out of stocks wat resulteert in onbenutte kansen met betrekking tot de verkoop van bloemen.  
 
Er zal dus een nieuw bestel en afleverschema worden ontworpen waarmee bovenstaand probleem wordt 
opgelost. Dit zal op zeer korte termijn gerealiseerd moeten worden, waardoor beperkingen bestaan met 
betrekking tot de ontwikkeling van het herontwerp. Dit houdt in dat de complexiteit van de oplossing niet te 
groot mag zijn. De kunst is daarom om een goede, eenvoudige en realiseerbare oplossing te vinden voor het 
bovenstaande probleem. Deze oplossing moet binnen gestelde randvoorwaarden, die allen aan bod zijn 
gekomen in hoofdstuk 4, ontwikkeld worden. De randvoorwaarden zullen stuk voor stuk besproken worden 
in de volgende paragraaf.  
 
5.3 Randvoorwaarden voor het herontwerp 
Alle beslissingen die gemaakt gaan worden zijn afhankelijk van randvoorwaarden en afspraken. Deze zijn 
opgesteld door Jumbo en zijn om bepaalde redenen gehandhaafd vanuit de huidige situatie. De volgende 
randvoorwaarden zijn van belang: 
 

- De meeste inkopen gebeuren via de veiling. ‘s Ochtends tussen 5:00 uur en 10:00 uur wordt 
ingekocht. Ingekochte goederen komen ‘s middags rond 13:00 uur binnen in Veghel. Voor de inkopen 
via contract leveranciers geldt dat de aflevermomenten in overleg plaats kunnen vinden. De tijden van 
inkopen veranderen niet in de nieuwe situatie. 

- Het bestelmoment in de winkels blijft zoals het reeds is. Voor 10:00 uur dient besteld te worden door 
de winkels. Voor deze tijd is het in de winkels over het algemeen niet zo druk en heeft de bloemen 
verantwoordelijke tijd om de bestelling te plaatsen.  

- Standaard afleverschema’s. Bloemen worden samen met andere versvrachten vervoerd naar de 
winkels. De tijden voor dit transport staan vast. Er zijn drie levermomenten; ‘s ochtends, ‘s middags 
en ‘s avonds. Voor de bloemen zal enkel ‘s middags (dus avondklanten) en ‘s avonds (ochtendklanten) 
uitgeleverd worden. De tijden van deze uitleveringen staan vast en daardoor dient een winkelorder 
klaar te staan voor de uitlevering.  

- Ordervrijgave functies dienen overdag gemaakt te worden. Overdag is personeel aanwezig dat de 
ordervrijgave functies kan maken. 

- Een productie dag loopt van 9:00 uur tot en met 18:00 uur. 
- Zondag is géén productie dag 
- Iedere week wisselt de boeketsamenstelling. 

 
Naast de geldende randvoorwaarden zijn er ook nog enkele afspraken met betrekking tot de kwaliteit van de 
bloemen. De belangrijkste afspraken zijn: 
 

- Aangezien het om kort houdbare producten gaat en gestreefd wordt naar een optimale kwaliteit van 
de bloemen in de winkels is het noodzaak dat de artikelen zo kort mogelijk in Veghel staan. Er zijn 
afspraken gemaakt over de tijd dat iets op voorraad mag staan. Voor de losse snijbloemstelen is dit 
afhankelijk van de steel maar voor de eindproducten is dit één nacht. 

- Voor alle bloemen, dus losse snijbloemstelen dan wel eindproducten wordt ‘first in first out’ (FIFO) 
gewerkt. Dit houdt in dat de oudste producten als eerst verkocht of geproduceerd worden. 

 
Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden en afspraken die gelden voor het te maken herontwerp. Hierbinnen 
zal een herontwerp gemaakt worden. Hierdoor zal geen optimale oplossing gecreëerd worden, maar wel een 
goede oplossing die snel geïmplementeerd kan worden. 
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6. Opbouw herontwerp 
 
Het herontwerp beschrijft de keuzes die gemaakt zijn om ervoor te zorgen dat winkels met een levertijd van 
één dag dagelijks bloemen kunnen bestellen. Om dit structureel aan te pakken is ervoor gekozen om de gehele 
Supply Chain te beschouwen en aan te geven op welke punten wat verandert.  
 
6.1 Aanpak  
Voor het maken van het herontwerp is gebruik gemaakt van een raamwerk dat is weergegeven in figuur 10, De 
Kok en Graves (2003). Orders komen van de winkels, de SC Units zijn vertaald naar de Jumbo respectievelijk 
distributie, productie en inkoop. De parameter settings zijn beslissingen met betrekking tot capaciteitbelading, 
veiligheidsvoorraad, servicegraad, doorlooptijden en seriegroottes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 10 Raamwerk Logistieke beheersing Supply Chain 

 
6.1.1 Supply Chain Design  
Supply Chain Design is een benaming voor de gehele inrichting van de Supply Chain en bevat vragen als: 
Welke producten worden op welke locatie geproduceerd en op welke wijze is distributie ingericht? Voor de 
bloemenafdeling is dit geen vraagstuk, de inrichting van de Supply Chain is reeds bepaald. Productie en 
distributie zijn beide gepositioneerd in Veghel en de locaties van de diverse Jumbo winkels liggen vast, 
verspreid door Nederland. Door de verwachte groei van Jumbo is wel behoefte aan uitbreiding van de huidige 
Supply Chain. Wanneer Jumbo uit wil breiden, geldt het vraagstuk wel maar niet enkel voor de 
bloemenafdeling. De positie van inkoop kan wel nog beschouwd worden. De inkoop van losse snijbloemstelen 
vindt plaats via de veiling in Bleiswijk. Er zijn echter meerdere opties in Nederland zoals Naaldwijk of 
Aalsmeer. Overwogen kan worden of het beter is om (ook) een positie bij een andere veiling in te nemen om 
op die manier betere inkopen te verrichten. Een afweging dient gemaakt te worden maar dit valt niet binnen 
de scope van deze opdracht 
 
Omdat er op een totaal andere wijze gewerkt gaat worden is besloten om de functionele inrichting van de 
productie afdeling te herontwerpen. De Sitter (1998) geeft aan dat een bottom-up benadering de beste 
methode is om een nieuw herontwerp te maken van een productie afdeling. Wat is aanwezig en wat dient 
aanwezig te zijn aan productie faciliteiten en resources om te kunnen maken wat men wil maken. Jumbo heeft 
bij het inrichten van de productie afdeling reeds rekening gehouden met een eventuele groei in de toekomst. 
De nieuwe functionele indeling is weergegeven in bijlage 13.  
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Het functionele ontwerp is met behulp van een projectgroep tot stand gekomen. Wekelijks is de projectgroep 
bij elkaar gekomen om de nieuwe inrichting op te zetten. Mensen uit productie zijn nauw betrokken geweest 
aangezien deze mensen erg veel ervaring hebben en bekend zijn met de praktische zaken betreffende de 
productie afdeling. De nieuwe functionele inrichting is zodanig opgesteld dat de orderstroom door de afdeling 
logisch is. Dit heeft ook te maken met de introductie van werkbonnen waarbij bepaalde statussen doorlopen 
worden. Het werkbonnen proces is toegelicht in bijlage 14. Ook is een nieuwe voorraadcel voor losse 
snijbloemstelen ingericht. Een onderscheid is gemaakt tussen jaarrond bloemen, seizoensbloemen en blad 
materiaal. De inrichting van de voorraadcel is weergegeven in bijlage 15. In de voorraadcel worden producten 
afgeteld en voorbereid voor productie. Vanuit de werkvoorbereiding worden de producten naar productie 
gebracht. Na productie worden de eindproducten opgeslagen voor uitlevering en losse snijbloemstelen worden 
teruggebracht naar de voorraadcel. Dit is in het kort hoe de nieuwe functionele inrichting is opgesteld. Dit is 
een totaal andere werkwijze dan de werkwijze voor de implementatie. 
 
6.1.2 Aggregaatplanning 
De aggregaatplanning bevat lange termijn beslissingen voor de gehele Supply Chain. Een belangrijk punt 
hierbij is de bepaling van de inkoop kanalen. Het herontwerp is vooral gericht op inkopen via de veiling. In de 
toekomst wordt meer gestreefd naar contractleveranciers. Dit geeft meer leverzekerheid en een stabielere 
prijsvoering. Een voorbeeld hiervan is de prijs van rode rozen in een korte periode voor Valentijnsdag. Via de 
veiling zijn de rode rozen erg duur in de korte periode voor Valentijnsdag. Met contractleveranciers worden er 
normaliter jaarprijzen afgesproken waardoor het ook op feestdagen mogelijk is om voor goede prijzen 
snijbloemstelen in te kopen. Hierdoor kan er met goede prijzen geconcurreerd worden zonder veel marge te 
verliezen. 
 
Een ander belangrijk punt dat valt onder aggregaat planning zijn de afspraken die gemaakt dienen te worden 
tussen de diverse schakels van de Supply Chain. Tussen de verschillende schakels in de Supply Chain kunnen 
onderling afspraken gemaakt worden over leveringsvoorwaarden, prijzen en te leveren hoeveelheden. Supply 
Chain Management (SCM) is momenteel een “hot topic” doordat men inziet dat er veel gewonnen kan worden 
door goede afspraken en overeenkomsten te maken. Voor dit herontwerp geldt dit ook. Binnen het 
herontwerp is het essentieel dat goede afspraken worden gemaakt tussen de diverse Jumbo winkels en de 
bloemenafdeling in Veghel. 
 
6.1.3 Supply Chain Operation and Planning  
SCOP behandelt de werkelijke logistieke aansturing van de verschillende schakels van de Supply Chain onder 
gestelde parameters. Een belangrijk onderdeel in de gehele aansturing zijn de ordervrijgave functies voor de 
verschillende elementen in de Supply Chain. Een erg belangrijk gegeven hierbij is dat door de 
randvoorwaarden gesteld door Jumbo, de ordervrijgave functie voor de voorraadbeheersing in de winkels niet 
centraal bepaald wordt. Iedere winkel heeft zijn eigen strategie met betrekking tot het opstellen van de 
ordervrijgave functies, zoals aangegeven is in hoofdstuk 4.2. Vanuit figuur 10 kunnen “customer orders” 
daarom vertaald worden naar winkelorders. Voor de bloemenafdeling wordt in dit herontwerp voor ieder 
element in de Supply Chain de ordervrijgave gedefinieerd. 
 
6.2 Logistieke parameters  
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen logistieke parameters en prestatie indicatoren. De prestatie 
indicatoren zijn in hoofdstuk 2 besproken. Dit zijn de prestatie indicatoren die betrekking hebben op de laatste 
schakel in de Supply Chain, namelijk de winkels. Naast die prestatie indicatoren zijn ook prestatie indicatoren 
te onderscheiden voor de productie afdeling zoals servicegraad, kwaliteit en derving kwantiteit. Logistieke 
parameters zijn in principe de “draaiknoppen” die deels de prestatie van een systeem bepalen. Bertrand et al 
(1998) onderscheid een vijftal logistieke parameters.  
 
1. Capaciteitsbeladingsgraad 
2. Seriegroottes 
3. Gevraagde doorlooptijden 
4. Veiligheidsvoorraad  
5. Servicegraad 
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De capaciteitsbeladingsgraad geeft aan in hoeverre de beschikbare resources bezet zijn (ook wel de normatieve 
bezettingsgraad genoemd). Gezorgd dient te worden dat de bezettingsgraad niet meer dan 100% wordt. 
Momenteel is geen sprake van capaciteit problemen op de bloemenafdeling. De band voor de monobossen 
heeft overcapaciteit en wanneer er mensen tekort zijn wordt dit binnen Jumbo opgelost (afdelingen 
ondersteunen elkaar).  
 
Seriegroottes zijn erg belangrijk voor de productie van de boeketten en monobossen, dit door de gestelde 
randvoorwaarden. Om 15:00 uur dienen de eerste leveringen van bloemen naar de winkels toe plaats te vinden. 
Een deel van de dagelijkse vraag naar boeketten en monobossen zal gereed dienen te zijn vóór de eerste 
uitlevering. Door de introductie van het werkbonnen proces zal batchgewijs geproduceerd worden. Hierdoor 
is het van belang dat de grootte van de batch goed bepaald wordt, zodat om 15:00 uur uitgeleverd kan worden. 
Doorlooptijden hangen nauw samen met seriegroottes en de capaciteitsbeladingsgraad. De doorlooptijden zijn 
begrensd door de uitlevermomenten van de avond en ochtendklanten. Wanneer de seriegroottes te groot zijn 
en de doorlooptijden hierdoor te lang zal niet op tijd uitgeleverd kunnen worden naar de avondklanten. Er is 
geen sprake van backordering waardoor niet uitgeleverde vraag verloren gaat.  
 
De veiligheidsvoorraad is extra voorraad, die ervoor moet zorgen dat er met een grotere zekerheid geleverd 
wordt aan de Jumbo winkels. Er zijn diverse manieren om een keuze te maken voor de grootte van de 
veiligheidsvoorraad. In hoofdstuk 7.2 wordt toegelicht welke methode is gekozen voor het herontwerp.  
  
Het uiteindelijke doel is om een hoge servicegraad in het KOOP te behalen. Om dit te realiseren is het 
theoretisch gezien niet nodig om op de bloemenafdeling een hoge (P2) servicegraad te realiseren, De Kok en 
Visschers (1999).Voor producten als boeketten en monobossen geldt dat hoe meer voorraad aanwezig is in de 
winkel, des te beter de presentatie is in de winkel (uitgaande van discipline op de winkelvloer), waardoor meer 
kans is op verkopen. Hierdoor is het noodzakelijk om een hoge servicegraad te realiseren op de 
bloemenafdeling in Veghel. Voor de gewenste servicegraad kan onderscheid gemaakt worden tussen een P1 
(Cycle service level) en P2 (fill rate) servicegraad. Silver et al (1998) beschrijft de P1 servicegraad als een 
gespecificeerde kans dat er geen OOS plaatsvindt in een cyclus. Voor de bloemenafdeling is dagelijks sprake 
van een cyclus. Iedere dag komt een winkelorders van een product binnen en is er een bepaalde voorraad 
beschikbaar van dat product.  In hoofdstuk 7 wordt toegelicht hoe op een eenvoudige wijze een order-up-to 
level met een gewenste P1 servicegraad berekend kan worden. De P2 servicegraad is de fractie vraag die op 
lange termijn vanuit voorraad wordt geleverd. De P2 servicegraad kan ook gebruikt worden om order-up-to 
levels te berekenen. Hierbij wordt uitgegaan van een oneindige tijdshorizon en backordering. Een andere 
manier van service naar de klant toe is kwaliteit. De bloemen dienen in een goede staat aan te komen in de 
winkels. Besloten is om een uitgaande goederen controle te gebruiken om te zorgen dat de producten in goede 
staat naar de klant gaan. 
 
Door de logistieke parameters op een goede onderbouwde manier te kiezen is het mogelijk om de prestatie 
indicatoren te verbeteren. Eerder is al behandeld op welke wijze de prestatie van Jumbo winkels gemeten 
wordt met betrekking tot de verkoop van bloemen. Het is niet ondenkbaar dat er een zeer nauwe relatie 
bestaat tussen de prestatie indicatoren op afdelingsniveau en Supply Chain niveau. Wanneer manco’s geleverd 
worden (indicator leverbetrouwbaarheid) is het niet ondenkbaar dat verkopen ook afnemen in de Jumbo 
winkels. In dit rapport wordt niet de samenhang van de prestatie indicatoren onderzocht maar dit is wel een 
mogelijk onderwerp voor verder onderzoek.  
 
6.3 Nieuwe logistieke grondvorm 
Er zijn diverse manieren waarop de voorraadpositie van de bloemen in de diverse Jumbo winkels aangestuurd 
kan worden. De huidige wijze van aansturing kan omschreven worden als een pull strategie. Partijen aan het 
einde van de keten (Jumbo winkels) plaatsen een bestelling bij een schakel hoger in de Supply Chain (afdeling 
bloemen in Veghel). Een andere methode is een push strategie, waarbij de bloemenafdeling in Veghel voorraad 
alloceert over Jumbo winkels. Bonney et al (1999) geeft een overzicht van de beschikbare literatuur met 
betrekking tot push en pull strategieën. Het nadeel van de huidige pull strategie is dat iedere winkel 
verantwoordelijk is voor het bijhouden van eigen data om de vraag te voorspellen (als dit al gedaan wordt). 
Ook dient er ervaring opgebouwd te worden met betrekking tot vraagvoorspellen.  
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In hoofdstuk 4.2 is aangetoond dat winkels diverse methoden van bestellen gebruiken en de 
voorraadbeheersing in de winkels momenteel onder de maat is. Dit zouden redenen kunnen zijn om over te 
gaan naar een push strategie. Als besloten wordt om over te gaan naar een push strategie zijn er diverse 
methoden bekend om de voorraad vanuit de bloemenafdeling in Veghel te alloceren over de diverse Jumbo 
winkels. Van der Heijden et al (1997) geeft een methode waarbij eerste de allocatieverhoudingen van de 
winkels worden vastgesteld en vervolgens de order-up-to levels. Er zijn nog meerdere methoden bekend, deze 
worden niet verder toegelicht in dit rapport. Het voordeel van een pull strategie is dat het personeel in de 
Jumbo winkels veelal bekend is met de locale markt en hierop kan inspelen. Een goede overweging dient dus 
gemaakt te worden. Een omschakeling van pull naar push zal tijd kosten. Voor dit herontwerp is door de 
behoefte om snel om te schakelen naar de nieuwe ordercyclus het pull principe gehandhaafd. Jumbo winkels 
blijven zelf bestellingen plaatsen maar kunnen dit dagelijks doen.  
 
Aangegeven is door Jumbo dat het huidige assortiment in stand wordt gehouden. Het huidige assortiment 
bestaat uit jaarrond producten en seizoensartikelen. Voor de producten kan onderscheid gemaakt worden 
tussen slow en fastmovers. Voor de slowmovers en fastmovers zal de nieuwe logistieke aansturing worden 
toegelicht. De kern van de nieuwe aansturing is een orderlevertijd van één dag realiseren met een dagelijkse 
uitlevering. De nieuwe ordercyclus is weergegeven in figuur 11.  
 

 
Deze cyclus herhaalt zich dagelijks. Een uitzondering voor levering aan de winkels is zaterdag. Winkels kunnen 
bestellen op zaterdag voor uitlevering op zaterdagavond (avondklanten) of maandagochtend (ochtendklanten). 
Voor de kwaliteit van de producten is dit nadelig, maar aangezien de winkels op zondag zijn gesloten en de 
nieuwe ordercyclus binnen de gestelde randvoorwaarden dient te vallen is geen andere optie mogelijk. Inkopen 
zullen nog afhankelijk zijn van de inkoopmomenten van de veiling. Hierdoor wordt op vrijdag ingekocht voor 
vrijdag, zaterdag en maandag, omdat het volgende inkoopmoment op maandag is. Dit is een nadeel voor de 
kwaliteit, maar doordat losse snijbloemstelen nog niet aangesneden zijn en vaak donker bewaard worden is de 
houdbaarheid van de losse snijbloemstelen langer dan die van eindproducten. 
 
Door de orderlevertijd van één dag is het niet meer mogelijk om via een make-to-order strategie te 
produceren, althans niet voor alle producten. Nu is de vraag hoe het beste geproduceerd kan worden in de 
nieuwe situatie. Fisher en Hammond (1994) stellen dat producten met een lage vraagonzekerheid het best 
verder vooruit geproduceerd kunnen worden (maximaal één dag voor bloemen). Zo blijft capaciteit over voor 
producten met een hoge vraagonzekerheid. Dit wordt ondersteund door Metters (1998) die ook stelt dat 
vraagzekerheid voor vraagonzekerheid gaat. Bradley en Arntzen (1999) sluiten zich hierbij aan en stellen dat 
het op voorraad produceren van producten met een hoge vraagonzekerheid, onnodige voorraadkosten en 
productveroudering met zich meebrengt. Nu zijn voorraadkosten niet een doorslaggevend criterium voor de 
productie van bloemen maar productveroudering des te meer. Sommige producten worden in lage aantallen 
besteld door de winkels en het is zelfs mogelijk dat de producten helemaal niet besteld worden. Wanneer dat 
gebeurd gaat de kwaliteit van de producten achteruit en neemt de kans op derving toe. Om deze redenen is 
besloten om een hybride vorm van make-to-order en make-to-stock toe te passen. De boeketten, die het meest 
arbeidsintensief zijn om te produceren worden via make-to-stock geproduceerd (m.u.v. boeket Super). Ook 
worden de rozen en enkele andere monobossen, die beschouwd kunnen worden als fastmovers, via make-to-
stock geproduceerd. Alle overige producten worden via make-to-order geproduceerd.  

Figuur 11 Nieuwe ordercyclus 

Inkopen op basis van 
vraagvoorspelling 
voor dag x en x+1

Productie van 
w

inkelorder X op 
basis van 
vraagvoorspelling

DinsdagMaandag

W
inkelorder X

voor 10:00

U
itleveren 

W
inkelorder X

A
vondklanten

U
itleveren 

W
inkelorder X

O
chtendklanten

O
rder X

 
O

chtendklanten 
in de w

inkels

O
rder X

 
avondklanten in 
de w

inkels



PRODUCTIE OP PROGNOSE  HERONTWERP 

 34

Door de verandering van de ordercyclus en de methode van aansturing verandert de huidige logistieke 
grondvorm. De nieuwe logistieke grondvorm is weergegeven in figuur 12. 
 

 
Figuur 12 Nieuwe logistieke grondvorm 

 
Onder de lange termijn planning (aggregaat planning uit hoofdstuk 6) vallen contracten met leveranciers voor 
de aankoop van rozen en tulpen. Ook is een lange termijn planning nodig met betrekking tot 
assortimentsvoering, vooral wat betreft assortimentsvoering op feestdagen zoals Moederdag, Valentijn en 
Kerst. De capaciteitsplanning wordt ook op een langere termijn bekeken. Dit vooral met betrekking tot het 
voorjaar, waarin significant meer bloemen worden verkocht. De lange termijn planning zal niet wijzigen in de 
nieuwe situatie. 
 
De korte termijn planning verandert wezenlijk. Dagelijks zal een uitspraak gedaan worden met betrekking tot 
de ordervrijgave functies voor productie en distributie. Verder is een korte termijn vraagvoorspelling nodig als 
input voor de ordervrijgave functies van inkoop en productie. De korte termijn vraagvoorspelling wordt 
uitgebreid besproken in hoofdstuk 7 net als de ordervrijgave functies, die opnieuw gedefinieerd worden.  
 
7. Korte termijn voorspelling en ordervrijgave functies 
 
Dit hoofdstuk is opgebouwd uit twee delen. Eerst wordt de ontwikkeling van de korte termijn 
vraagvoorspelling uitgebreid besproken. In het tweede deel van dit hoofdstuk worden de ordervrijgave 
functies opnieuw gedefinieerd en wordt het optreden van een mogelijk bullwhip effect besproken. 
 
7.1 De korte termijn vraagvoorspelling 
Er kan op diverse manieren voorspeld worden. Geurts en Kelly (1986) geven drie categorieën van 
voorspelmethoden: 
 

1. Kwalitatief voorspellen (in de literatuur vaak judgemental genoemd) 
2. Economisch voorspellen  
3. Kwantitatief voorspellen (extrapoleren van tijdreeksen of causaal voorspellen op basis van tijdreeksen) 
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Per categorie valt onderscheid te maken tussen diverse technieken van voorspellen. Waar het uiteindelijk om 
gaat is welke categorie (of combinatie van categorieën) het meest geschikt is voor de voorspelling van 
boeketten en monobossen. Kort zullen de categorieën toegelicht worden. 
 
Kwalitatief voorspellen wordt door Makridakis en Wheelwright (1982) gedefinieerd als; “the practice of 
developing forecasts based on the intellectual experience of the staff, with little or no formal analysis of 
quantitative data”. Webby en O’Connor (1996) geeft een overzicht van de literatuur die beschikbaar is (tot 
1996), waarin kwalitatief voorspellen wordt beschreven. De invloed van tijdreeks eigenschappen, zoals trends, 
seizoenen, mate van white noise en het aantal datapunten van invloed op de nauwkeurigheid van kwalitatief 
voorspellen hebben de auteurs in kaart gebracht. Ook hebben de auteurs gekeken naar invloeden van mening 
en omgevingskarakteristieken, zoals de ervaring en motivatie van de voorspeller en de mate waarin contextuele 
informatie aanwezig is. De conclusie van de auteurs is dat de bijdrage van kwalitatief voorspellen vooral ligt in 
de manier waarop contextuele informatie geïntegreerd wordt in de vraagvoorspelling. Contextuele informatie 
is gedefinieerd als; “informatie los van de tijdreeks en de ervaring van de voorspeller, die helpt bij het verklaren 
en interpreteren van het gedrag van de tijdreeks en de anticipatie hierop”. Voor de bloemenafdeling betekent 
dit informatie over acties, openingen van nieuwe Jumbo winkels en andere buitengewone activiteiten van 
invloed op de vraag naar boeketten en monobossen. Silver et al (1998) geeft een aantal factoren die normaliter 
niet in kwantitatieve methoden ondergebracht zijn, waardoor menselijke input vereist is. Door de auteurs 
wordt onderscheid gemaakt tussen interne factoren (bijv. acties, prijswijzingen, introductie van nieuwe 
producten, opening nieuw distributie kanalen voor bestaande producten) en externe factoren (bijv. 
conjunctuur en concurrentie). De interne factoren komen veel voor bij de bloemenafdeling (consumenten 
verkoopprijzen zijn bijvoorbeeld vaak afhankelijk van de inkoopprijs). Er worden vaak acties georganiseerd en 
er komen ieder jaar nieuwe Jumbo winkels bij. Ook geeft de auteur aan dat het wenselijk is menselijke input te 
gebruiken wanneer weinig historische data beschikbaar is en er op korte termijn voorspeld wordt. Dit zijn twee 
punten die ook gelden voor de aansturing van boeketten en monobossen.  
 
Economisch voorspellen wordt door Geurts en Kelly (1986) beschreven als een regressie analyse met 
economische variabelen als onafhankelijke variabelen en verkopen als afhankelijke variabelen. Momenteel is 
niet voldoende betrouwbare data aanwezig om de prestatie van een dergelijke methodiek te onderzoeken. Ook 
wordt voorspeld op basis van winkelorders waardoor economisch voorspellen minder interessant is 
(manipulatie door besteller in de winkel). Smyth (1983) geeft een uitgebreide discussie over economisch 
voorspellen. 
 
Kwantitatief voorspellen betreft het voorspellen op basis van historische gegevens. Onderscheid kan gemaakt 
worden tussen extrapoleren en causaal voorspellen. Met extrapoleren wordt op basis van de historische 
gegevens een voorspelling gemaakt voor de toekomstige verkopen. Hierbij wordt enkel gekeken naar het 
patroon dat de historische data volgt. Voorbeelden van methodieken zijn de single exponential smoothing 
(SES) en de Box-Jenkins methoden (ARIMA modellen). Gardner (1985) geeft een totaal overzicht met 
betrekking tot SES waarin twaalf verschillende data patronen worden beschouwd. Een nadeel van extrapoleren 
is dat de toekomstige verkopen het verkooppatroon van de historische data dient te volgen om een goede 
voorspelling te genereren. Herhaling van het patroon is dus enigszins een vereiste.  
 
Met causaal voorspellen worden invloeden van onafhankelijke variabelen meegenomen in de voorspelling. 
Voor de voorspelling van de verkoop van boeketten en monobossen is dit erg interessant. De verkoop van 
boeketten en monobossen is onderheven aan diverse interne (prijsstelling, presentatie, locatie, acties, etc.) en 
externe factoren (weer, seizoen, conjunctuur, etc). Er is echter wel voldoende informatie nodig om iets te 
kunnen zeggen over de invloeden van de interne en externe factoren op de verkoop van boeketten en 
monobossen. Momenteel is zeer weinig historische data aanwezig, waardoor dergelijke verbanden nagenoeg 
niet in kaart te brengen zijn. Doordat de tijd, waarin het herontwerp ontwikkeld en geïmplementeerd moet 
worden erg kort is, is het niet mogelijk om een uitgebreid onderzoek uit te voeren naar de optimale methodiek 
om de verkoop van boeketten en monobossen te voorspellen. Door deze beperking en het feit dat er zeer 
weinig historische data aanwezig is, is gekozen om een combinatie van kwantitatief en kwalitatief voorspellen 
toe te passen. Pankoff (1968) en Reimuth (1972) tonen aan dat een combinatie van beide beter is, wanneer de 
vraag onderheven is aan diverse factoren, zoals acties en weersinvloeden. Uiteraard zijn er hedendaags diverse 
methodieken ontwikkeld, die de kwantitatieve methoden geavanceerder maken. 
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Om te komen tot een goede voorspelmethodiek (combinatie kwantitatief en kwalitatief) wordt het raamwerk 
gegeven door Silver et al. (1998, blz. 75) gebruikt als leidraad in dit hoofdstuk. Het model is weergegeven in 
figuur 13. Iedere stap van het raamwerk zal besproken worden in dit hoofdstuk. 
 

Figuur 13 Raamwerk voor vraag voorspellen 
 
De cyclus begint aan de hand van historische data. Nadat besproken is wat de historische data is en hoe deze 
gebruikt wordt kan een wiskundig model gekozen worden op basis van de beschikbare data. Nadat het 
kwantitatieve model gekozen is zal besproken worden op welke wijze het beste kwalitatieve methoden gebruikt 
kunnen worden om tot een betere voorspelling te komen. Eerst zullen beslissingen worden besproken, die 
betrekking hebben tot het aggregatie niveau, waarop voorspeld gaat worden. 
 
7.1.1 Aggregatieniveaus 
Voor drie gebieden is sprake van een beslissing met betrekking tot het aggregatieniveau. 
 
De eerste beslissing is of het beste op productgroep- of op productniveau voorspeld kan worden. In de 
literatuur is hierover veel en uiteenlopend geschreven. De termen bottom-up en top-down zijn veel gebruikte 
termen, die hiervoor gebruikt worden. Deze termen worden in de literatuur niet eenduidig gedefinieerd. 
Schwarzkopf et al (1988), Dangerfield en Morris (1992) en Dekker et al (2004) beschrijven bottom-up als een 
voorspelling op productniveau. Ouwehand (2006) beschrijft bottom-up als het aggregeren van de 
voorspellingen op productniveau om zo een voorspelling op productgroepniveau te verkrijgen. De diverse 
auteurs zijn het veelal wel eens over de definitie van het begrip top-down. Ouwehand (2006) geeft een 
uitgebreid overzicht van de relevante literatuur over bottom-up en top-down methodieken. Voor dit rapport is 
aan de hand van de beschikbare literatuur gekozen om de begrippen als volgt te definiëren en te gebruiken:  
 

 Top-down: Het maken van een voorspelling op productgroepniveau en deze voorspelling met behulp 
van factoren disaggregeren naar productniveau. 

 Bottom-up: Het maken van een voorspelling op productniveau. 
 
Vanuit de literatuur is geen uitsluitsel te geven welke methode het beste is. In paragraaf 7.1.6 zal verder worden 
ingegaan op het voorspellen via een top-down en bottom-up methode. 
  
De tweede beslissing is of het beste op winkelniveau of Supply Chain niveau voorspeld kan worden. Voor de 
bloemenafdeling zijn de order-up-to levels in de diverse Jumbo winkels momenteel niet vastgesteld. Zoals 
eerder al is aangegeven heeft iedere winkel nagenoeg een unieke bloemen presentatie in de winkel. Voor de 
droge kruidenierswaren is dit niet het geval en zijn de order-up-to levels wel vastgesteld (maximale 
schapinhoud).  
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Momenteel loopt er een traject bij Jumbo om de droge kruidenierswaren in Jumbo winkels automatisch aan te 
sturen. Dit gebeurt op basis van een voorspelling van kassascans via een (R,s,S,nQ) voorraadstrategie op 
winkelniveau. Eind 2007, begin 2008 wordt gekeken of het mogelijk is om de voorraadbeheersing van de 
bloemenafdelingen om te zetten op het automatische bestelsysteem. Het is momenteel niet mogelijk om de 
voorraad bloemen in de winkels op basis van kassascans aan te sturen. Om over te gaan op een dergelijk 
systeem dienen een aantal zaken geregeld te zijn. Een standaard schapindeling (order-up-to levels) van de 
producten en betrouwbare kassascans zijn vereisten. Uit een steekproef onder vier winkels is gekeken naar het 
percentage nonscans (niet correct geregistreerde verkopen). Voor vier winkels was tussen de 10% en 20% van 
de afzet over 13 weken gemeten, als non scan geregistreerd. Dit is een voorbeeld waarom nog niet over gegaan 
kan worden op de aansturing op kassascans.  
 
Wanneer op winkelniveau voorspeld wordt kan rekening gehouden worden met locale factoren. Dit kan voor 
de bloemenafdeling van belang zijn, aangezien er veel verschil zit tussen de diverse Jumbo winkels wat betreft 
de lokale markt. In eerste instantie lijkt het daarom beter om op winkelniveau te voorspellen. Studies van Bunn 
en Wright (1999) en Geurts en Kelly (1986) tonen echter aan dat voorspellen op supply chain niveau 
nauwkeuriger is dan het voorspellen op winkelniveau. Door te aggregeren wordt variantie gedempt en is de 
data stabieler. In de toekomst zal de overweging nog eens gemaakt moeten worden. Binnen dit herontwerp 
wordt op basis van winkelorders voorspelt. Het personeel in de Jumbo winkels blijft zelf de voorraad 
beheersen en een sturing op kassascans is momenteel niet mogelijk. Winkelorders worden geaggregeerd en op 
basis van de geaggregeerde winkelorders wordt vervolgens een voorspelling gemaakt.  
 
De derde beslissing die genomen dient te worden is de tijdsperiode, waarover voorspeld gaat worden. 
Gekozen is om wekelijks een voorspelling te maken voor de opvolgende week en deze voorspelling te 
disaggregeren over alle dagen van de week op basis van een tradingprofile. Een tradingprofile is een verdeling 
van verkopen op dagniveau over zes dagen per week. Figuur 14 laat het tradingprofile zien, die berekend is 
over een periode van 13 weken voor de implementatie van het herontwerp op basis van omzet over alle 
winkels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het figuur is te zien dat op vrijdag en zaterdag relatief meer verkocht wordt dan op de andere dagen van de 
week. In de nieuwe situatie is het wenselijk dat de winkels gaan bestellen, zoals het tradingprofile loopt. Het is 
in de nieuwe situatie namelijk mogelijk voor de winkels om dagelijks een bestelling te plaatsen. Een andere 
methodiek is om te voorspellen op dagniveau (lager aggregatieniveau) en de marktindex te smoothen. Hierbij 
wordt wekelijks deels rekening gehouden met de marktindex van een week eerder en deels met de marktindex 
uit het verleden vanuit de historische data. De methodiek hiervoor in combinatie met SES is weergegeven in 
bijlage 16. Een nadeel van deze methodiek is dat er een extra smoothing constante gebruikt wordt en sterk 
gereageerd wordt (afhankelijk van de smoothing constante) op varianties in de marktindex. Deze methodiek 
wordt daarom niet toegepast. Door “vaste” waarden te nemen voor de marktindexen op basis van 
verkoopcijfers worden de winkels enigszins gedwongen om via het tradingprofile te bestellen. Uiteraard is het 
nuttig om het tradingprofile na een bepaalde tijd te herzien vanuit de verkoopdata in de winkels (bijvoorbeeld 
ieder kwartaal). 
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Figuur 14 Trading profile bloemen en planten 
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7.1.2 Historische data 
Doordat via extrapolatie voorspeld wordt is het essentieel dat de historische data goed begrepen wordt. 
Daarom wordt eerst kort toegelicht wat allemaal van invloed kan zijn op de verkoop van bloemen waarna 
beschreven wordt hoe de beschikbare data gebruikt wordt. 
 
Vanuit de praktijk bestaat het vermoeden dat diverse factoren van invloed zijn op de verkoop van bloemen. 
Onderscheid kan gemaakt worden tussen interne en externe factoren. Figuur 15 geeft een overzicht van 
mogelijke factoren van invloed op de verkoop van bloemen vanuit winkelperspectief. 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 15 Interne en externe factoren mogelijk van invloed op de verkoop van bloemen  
 
In de literatuur is niet veel geschreven over de invloeden van de factoren genoemd in figuur 15 ten opzichte 
van de verkoop van bloemen. Koelemeijer en Oppewal (1999) hebben onderzoek gedaan naar de invloed van 
enkele factoren uit figuur 15 op de verkoop van monobossen. Dit met behulp van een keuze experiment, 
waarin een geselecteerde groep klanten (741) vanuit een aangeboden assortiment een aankoop verricht. De 
relevante bevindingen vanuit het onderzoek met betrekking tot figuur 15 worden kort toegelicht. De ambiance 
van, de reisafstand tot en de assortimentskeuze van een concurrent blijkt niet direct van invloed te zijn op het 
wel of niet kopen van monobossen door de klant, wanneer de klant al in de winkel is. Ook geldt dit voor de 
ambiance van de winkel in kwestie. De assortimentskeuze blijkt echter wel van invloed te zijn op het al dan 
niet weglopen van de klant naar een concurrent. Wanneer het assortiment toeneemt, nemen verkopen 
proportioneel toe. De laatste relevante bevinding vanuit het onderzoek is dat geen ondersteuning gevonden is 
voor prijs substitutie. Dit houdt in dat wanneer de prijs van een product binnen een gegeven assortiment 
omhoog gaat het niet gelijk betekent dat de klant een ander product meeneemt vanwege de prijs. Dit zijn de 
meest relevante bevindingen vanuit het onderzoek. De interne factoren vanuit figuur 15 kunnen beheerst 
worden door Jumbo maar dit geldt minder voor de externe factoren. De mate waarin de interne en externe 
factoren beheerst worden zal uiteindelijk een deel van de verkoop van bloemen bepalen. De factoren uit figuur 
15 gelden minder voor de verkoop op Supply Chain niveau (opheffen varianties). Er wordt voorspeld op basis 
van winkelorders. Een winkelorders is niet één op één te vertalen vanuit de werkelijke verkoop van bloemen. 
De huidige voorraad, verwachte verkopen (mede bepaald door externe factoren) en de derving van bloemen 
bepalen ook deels de omvang van een winkelorders. De gemiddelde winkelorders per week en per product zijn 
beschikbaar en worden voor de voorspelmodellen gebruikt. Data vanaf week 1 2006 is gebruikt.  
 
Er zijn verschillende manieren om de vraag te voorspellen op basis van historische data. Gaynor (1994) stelt 
de tijdlijn gegeven in figuur 16 voor. Sample data wordt gebruikt om een model te ontwerpen. Van de sample 
data kunnen de eerste vijf waarnemingen gebruikt worden om de eerste voorspelling te berekenen, dit kan 
door het gemiddelde van de waarnemingen te nemen, Silver et al (1998). Een deel van de historische data 
wordt gebruikt om het model te testen, de Ex Post. In de Ex Ante periode wordt een werkelijke voorspelling 
gemaakt. 
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Figuur 16 Gebruik Historische Data
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7.1.3 Model Keuze 
Meerdere factoren zijn van invloed op de keuze van het kwantitatieve voorspelmodel. De volgende factoren 
zijn meegenomen voor het bepalen van het juiste voorspelmodel: 
 

1. Grote dynamiek in het assortiment, waardoor de artikelen een vrij uniek vraagpatroon vertonen.  
2. Er valt duidelijk onderscheid te maken tussen slow en fast movers (ingedeeld in make-to-order en 

make-to-stock aansturing). 
3. Interne en externe factoren zijn van invloed op de vraagpatronen. 
4. De modellen dienen begrijpbaar en eenvoudig in gebruik te zijn. 
5. De modellen dienen eenvoudig geïmplementeerd te kunnen worden. 
6. Er is weinig historische data beschikbaar. 

 
Zoals eerder al aangegeven is causaal voorspellen momenteel geen optie. Het herontwerp is waarschijnlijk van 
tijdelijke aard en dient snel geïmplementeerd te worden. Hierdoor worden de modellen in een Microsoft Excel 
spreadsheet geïmplementeerd. Punten 4 en 5 wegen daarom zwaar mee in de keuze van het model. Ook 
worden de modellen onderhouden door de servicedesk medewerkers op de bloemenafdeling, die geen 
relevante ervaring hebben op het gebied van voorspelmodellen; de opbouw, het gebruik en het onderhoud 
ervan. Gezocht is naar een relatief eenvoudige methodiek op basis van extrapolerend voorspellen. De meest 
voor de hand liggende methodiek is SES. Double of triple exponential smoothing waarin trends en/of 
seizoenseffecten worden meegenomen leveren meer complexiteit. In de studie van Dekker et al. (2004) tonen 
de auteurs aan dat SES gelijk of zelfs beter presteert dan de Holt-Winters methode waarin seizoensindexen 
zijn opgenomen. Ook wordt SES gebruikt in het automatische bestelsysteem van Jumbo. De keuze van SES 
zou een eventuele koppeling van de bloemenafdeling aan het automatische bestelsysteem in de toekomst 
kunnen vereenvoudigen. Om deze redenen, punt 6 en de periode van gebruik van de modellen is gekozen 
voor SES. Het onderliggende model dat ten grondslag ligt aan SES is gegeven in formule (7.1).  
 

)()(ˆ tatD iii ε+=  (7.1) 

)(ˆ tDi  = Schatting van de vraag voor product(groep) i voor week t, op basis van besteleenheden 

ia  = Niveau (level) van product i  

)(tiε  = Random component 
 
In dit rapport wordt in het vervolg gesproken over tijdstip t als de tijdseenheid een week bedraagt en met x als 
de tijdseenheid een dag bedraagt. Silver et al (1998) beschrijft een methode om )(ˆ tai  te bepalen, een schatting 

voor ia in week t.  
 

))1(ˆ)1(()1(ˆ)(ˆ −−−⋅+−= tatDtata iiii α  (7.2) 
 
Met α als smoothing constante, die bepaald hoe zwaar de voorspelfout van tijdstip t mee wordt genomen in de 
volgende voorspelling. De hoogte van α bepaald hoe sterk gereageerd wordt op variantie in de winkelorders. 
Wanneer een hoge α wordt gekozen past het model zich snel aan onder nieuwe omstandigheden.  
 
Als er een nieuwe Jumbo winkel geopend wordt en er vindt een verschuiving in het niveau (level) plaats, dan 
past het model zich eerder aan wanneer een hoge α gekozen is. Ook reageert een hoge α snel op invloeden 
van externe factoren maar wordt altijd achter de feiten aangelopen. Door de keuze van een goede α en een 
combinatie van kwantitatief en kwalitatief voorspellen kunnen deze effecten worden opgevangen. Zoals reeds 
aangegeven is de contextuele informatie van belang om de voorspelling aan te passen. In paragraaf 7.1.5 wordt 
verder ingegaan op de methoden om contextuele informatie met kwantitatieve modellen te combineren. De 
uiteindelijke functie om de behoefte per dag (x) te bepalen is gegeven in formule (7.3).  
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Met behulp van de formule (7.3) wordt een voorspelling op weekniveau gedisaggregeerd naar dagniveau.  
 

)()(ˆ)(ˆ xFtaxD ii ⋅=  met  x = [maandag,.., zaterdag]   en    1)( =∑
=

za

max

xF   (7.3) 

 
7.1.4 Voorspelfout 
Er zijn diverse methoden bekend om voorspelfouten te meten. Een voorspelfout is de afwijking van de 
werkelijke vraag ten opzichte van de voorspelling. Om de variantie van de voorspelfout te meten beschrijft 
Silver et al (1998) drie methoden. De mean square error (MSE), mean absolute deviation (MAD) en de mean 
absolute percentage error (MAPE). De MSE is direct gerelateerd is aan de standaarddeviatie van de 
voorspelfout. Ook is de MSE eenvoudig te implementeren in een spreadsheet. De MSE in formule vorm: 
 

∑
=

−=
N

t
ii tatD

N
MSE

1

2))(ˆ)((1
  (7.4) 

 
De MSE is gebruikt om de waarde van de smoothing constante α te berekenen. De α die zorgt voor een 
minimale MSE in de sample data is gebruikt voor model validatie met behulp van de Ex-Post data. De MSE, 
zoals gegeven in formule (7.4) wordt berekend over een dataset. Om de MSE te berekenen dient iedere 
periode een nieuwe berekening uitgevoerd te worden over een beschikbare dataset. Een andere mogelijkheid is 
om de MSE(t) te gebruiken.  
 

)1()1())(ˆ)(()( 2 −⋅−+−⋅= tMSEwtatDwtMSE ii  (7.5) 
 
Deze methode zorgt er ook voor dat niet evenveel gewicht wordt gegeven aan iedere waarde in de 
tijdshorizon, waarover de MSE wordt berekend. De w is een smoothing constante en wordt normaliter tussen 
de 0.01 en 0.1 gekozen. De MSE(t) wordt niet toegepast voor het berekenen van de voorspelfout, maar 
gekozen is voor een grafische weergave van de voorspelfout. De MAPE is een handige grootheid om 
verschillende voorspellingen met elkaar te vergelijken. De grootheid wordt niet beïnvloed door de grootte van 
de vraag, maar is een relatieve grootheid. Voor artikelen met een kleine vraag dient wel opgepast te worden. 
Wanneer er twee artikelen besteld worden en één artikel wordt geleverd is de MAPE 100%, dit geeft uiteraard 
een vertekend beeld. 
 
Silver et al (1998) bespreken drie methoden om te meten of er een structurele afwijking zit tussen de 
voorspellingen en de werkelijke vraag (bias). De eenvoudigste methode is om te kijken of er sprake is van 
autocorrelatie op lag 1 voor de voorspelfouten. Wanneer dit het geval is, betekent dit, dat opeenvolgende 
voorspelfouten elkaar significant beïnvloeden en is er sprake van autocorrelatie. Een andere “eenvoudigere” 
methode is om de voorspelfout grafisch weer te geven. Wanneer de voorspelfout “wegloopt” van het 
gemiddelde (0) is er sprake van bias. Op deze manier kan snel ingegrepen worden. In de volgende paragraaf 
wordt hierop teruggekomen.  
 
7.1.5 Menselijke input 
Er zijn diverse manieren bekend om kwalitatief en kwantitatief voorspellen te combineren. Webby en 
O’Connor (1996) beschrijven vier methoden welke zijn weergegeven in bijlage 17. De meest kosten effectieve 
en eenvoudige methode is volgens de auteurs methode 3. Dit is de methode die gebruikt zal worden aangezien 
kosten en gebruiksgemak de twee belangrijkste selectie criteria zijn. De methode houdt in dat nadat een 
kwantitatieve voorspelling is gemaakt, de voorspelling handmatig wordt aangepast. Dit is vooral noodzakelijk 
wanneer de vraag afwijkt van het niveau (a) door invloeden van factoren gegeven in figuur 15. Zoals 
aangegeven houdt SES geen rekening met deze factoren. Verdere toelichting op methode 1 is te vinden in 
Bunn en Wright (1991), voor methode 2 raadpleeg Clemen (1989) en voor methode 4 Edmundson (1990). De 
methoden worden niet verder uitgewerkt in dit rapport aangezien gekozen is voor methode 3. De uiteindelijke 
voorspelling ontstaat dus uit een aanpassing op de voorspelling, die komt vanuit het kwantitatieve model op 
basis van relevante contextuele informatie.  
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De contextuele informatie zal op drie wijzen aangeboden worden aan de voorspeller op de bloemenafdeling in 
Veghel en geldt vooral voor de artikelen die via make-to-stock geproduceerd worden: 
 
1. Grafische weergave van de voorspelling ten opzichte van de werkelijke bestellingen en een grafische 
weergave van de voorspelfout per artikel. 
 
Voor ieder artikel, waarvoor voorspeld wordt, zal grafisch bijgehouden worden wat de prestatie is van het 
voorspelmodel. Dit biedt de voorspeller overzichtelijke informatie over het gedrag van verkopen en de 
voorspelfout. Wanneer ongewone gebeurtenissen plaatsvinden, kan dit in één oogopslag waargenomen 
worden, waarna ingegrepen kan worden.  
 
2. Een meervoudige regressie analyse om een relatieve toe of afname in verkopen voor een week later te 
berekenen (enkel voor de boeketten). 
 
Voorspellingen worden over een tijdshorizon van een week gemaakt. Wanneer deze week voorspeld wordt 
voor volgende week, is het handig om een idee te krijgen over de te verwachte relatieve toe- of afname van de 
winkelorders ten opzichte van deze week. Dit kan door een meervoudige regressie analyse toe te passen met 
de relatieve toe- of afname als afhankelijke variabele. Als onafhankelijke variabelen zijn factoren als de 
winkelinkoopprijs (WI), het weer, feestdagen en vakanties genomen. De vraagpatronen van de monobossen 
wijken af van de vraagpatronen van de boeketten (ander gedrag op invloeden van factoren). Ook is er weinig 
data beschikbaar voor de monobossen, waardoor het niet efficiënt is om een meervoudige regressie analyse toe 
te passen voor de monobossen. Om deze redenen is besloten om enkel voor de boeketten een dergelijke 
analyse toe te passen, de analyse is weergegeven in bijlage 18. Er zijn maar weinig variabelen significant, enkel 
moederdag, Kerstmis, de bouwvak en Valentijnsdag. De reden hiervoor zou de afwezigheid van 
onafhankelijke variabelen kunnen zijn of een niet lineair verband. De afwezigheid van de onafhankelijke 
variabele ‘boeketsamenstelling’ kan wel eens belangrijk zijn. Iedere week verandert de boeketsamenstelling en 
wordt deze aangeboden via Jumbo Net aan de winkels. Het is niet ondenkbaar dat hierdoor de 
boeketsamenstelling een significante invloed op de afhankelijke variabele heeft. Gegevens over 
boeketsamenstellingen zijn echter nooit geregistreerd, waardoor de variabele niet te kwantificeren is. Wanneer 
naar de vraagpatronen van de boeketten wordt gekeken (figuur 6) is waar te nemen dat vooral moederdag een 
enorme invloed heeft op de winkelorders. Ook lijkt de bouwvakvakantie of het weer een grote invloed te 
hebben (de bouwvakvakantie is significant, het weer niet). Verder lijkt Kerstmis een grote invloed te hebben. 
Voor deze drie variabelen kan door middel van het eenvoudige model een factor gegenereerd worden om 
verkopen aan te passen. Wanneer meer data wordt geregistreerd, is het in de toekomst aan te bevelen om een 
uitgebreidere analyse uit te voeren maar dan op winkelniveau op basis van kassascans.  
 
3. Visie op verkopen van monobossen  
 
Zoals gezegd is een meervoudige regressie analyse voor de monobossen niet waardevol op basis van de 
beschikbare data. Hierdoor is voor de “belangrijkste” monobossen in bijlage 19 een overzicht gegeven waarin 
de belangrijkste effecten gekwantificeerd zijn (ook de kleurverdelingen van bepaalde producten) op basis van 
verkoopdata uit 2006. Aangezien het personeel momenteel nagenoeg geen historische data gebruikt, geeft dit 
een goede samenvatting van de gebeurtenissen in 2006. Met deze contextuele informatie kan vervolgens beter 
onderbouwd de voorspelling aangepast worden. 
 
Naast de informatie, die uit de modellen van de regressie analyse en bijlage 19 komt, heeft de bloemenafdeling 
de “luxe” dat het de laatste schakel van de Supply Chain beheerst. Hierdoor zijn de communicatie 
mogelijkheden met de diverse bloemenafdelingen in de winkels relatief eenvoudig. Zo is de afspraak gemaakt 
met de diverse bloemen verantwoordelijken, dat wanneer een actie gepland wordt op winkelniveau, dit wordt 
gecommuniceerd naar de bloemenafdeling in Veghel. Zo kan een handmatige aanpassing op de voorspelling 
gemaakt worden. Dit is uiteraard een enorm waardevolle bron van informatie. Vooral voor de 
seizoensartikelen, aangezien de winkels met de seizoensartikelen regelmatig zelf acties houden. 
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7.1.6 Voorspellen 
Voor de make-to-stock producten is nu besproken op welke wijze contextuele informatie beschikbaar is om de 
uiteindelijke voorspelling te maken. Ook is besproken welk voorspelmodel gebruikt wordt met bijbehorende 
voor en nadelen (SES). Nu dient een beslissing gemaakt te worden voor de hoogte van de smoothing 
constante α. Onderscheid wordt gemaakt tussen make-to-order, make-to-stock en productintroducties waar 
seizoensartikelen onder vallen.  
 
Make-to-order 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3, wordt voor deze groep producten op basis van werkelijke winkelorders 
geproduceerde. De producten worden meestal maar door een aantal winkels besteld. Er dient echter wel 
voorspeld te worden voor deze producten, aangezien winkelorders binnen komen na een inkoopmoment.  
 
De beschikbare historische data (Data vanaf week 1 2006) is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel is 
gebruikt om tia ,ˆ te initiëren  en de waarde van α te bepalen (de sample data voor modelbouw) door de MSE te 
minimaliseren. Het tweede deel van de data wordt gebruikt voor de validatie van de modellen (ex post data). 
“Extreme” winkelorders, veelal veroorzaakt door buitengewone invloeden, zijn verwijderd voor de initiatie van 
de modellen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4, voor alle producten zijn 25 waarnemingen voor de 
modelbouw gebruikt (waarvan 5 voor de initiatie) en 25 waarnemingen voor de validatie. Voor de chrysanten 
is gekozen om via een top-down wijze te voorspellen.  
 
Tabel 4 Berekening α voor weekvoorspelling voor make-to-order producten. 
 

Product α MSEModelbouw MSEValidatie 

Chrysant gewoon 0.038 613 1317 
Tros Anjer 0.246 5703 1945 
Fresia 0.881 65 27 
Dianthus 0.001 7 3 
Gerbera 0.078 1740 706 
Super 0.063 149 38 

 
Uit het vraagpatroon van de Fresia blijken de winkelorders een trend te vertonen, waardoor de waarde voor α 
hoger komt te liggen. De MSE van de “chrysanten gewoon” is in de validatie periode hoger dan tijdens de 
modelbouw periode. Dit is te verklaren uit een korte termijn trendvorming, die in de validatie data zit. Door de 
lage α wordt te lang achter de feiten aangelopen, waardoor bias wordt veroorzaakt. De Dianthus vormt een 
punt van aandacht. Tijdens de validatie periode zijn er gemiddeld twee per week besteld. Dit is erg laag 
uitgaande van het aantal Jumbo winkels dat besteld. Afgevraagd dient te worden of het wel relevant is om een 
dergelijk artikel in het assortiment te hebben. Gekozen is om α heel laag te zetten, zodat het gemiddelde van 
twee gebruikt wordt. De MAPE is weggelaten uit de tabel 4, aangezien deze grootheid een vertekend beeld 
geeft voor de aantallen van de producten in tabel 4.  
 
Make-to-stock  
De make-to-stock producten zijn producten die op voorraad worden geproduceerd. Voor de keuze van α 
voor de make-to-stock producten gelden twee belangrijke eisen: 
 

1. Snel aanpassen aan korte termijn trendvorming. Korte termijn trendvorming komt mede voort uit 
invloeden vanuit externe factoren, autocorrelatie op lag 1 en een dynamische assortimentsvoering. 

2. Niet te fel reageren op variantie en extreme invloeden. 
 
Binnen deze groep blijkt dat een aantal producten een hoge autocorrelatie vertoont. Hoge autocorrelatie op lag 
1 wil zeggen dat opeenvolgende winkelorders afhankelijk zijn van elkaar. Wanneer dit voorkomt is een hoge 
waarde voor de smoothing constante α vaak gewenst, Cohen (1962). Er kleeft echter een groot nadeel aan een 
hoge α.  
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De kracht van SES is dat wanneer een lage α gekozen wordt, niet extreem wordt gereageerd op de invloed van 
externe factoren en variantie, dat juist wel gebeurt bij een hoge α. Beide eisen spreken elkaar daarom tegen. 
Een hoge α is wenselijk om snel aan te passen aan korte termijn trendvorming. Een lage α om niet te fel te 
reageren op invloeden vanuit externe factoren en variantie. Wanneer α geïnitieerd wordt met data, die extreme 
invloeden bevat zal een lage α berekend worden (wanneer de MSE geminimaliseerd wordt met behulp van de 
sample data). Daarom zullen de extreme invloeden uit de data gefilterd worden om vervolgens een α te 
berekenen door de MSE te minimaliseren over de sample data.  
 
Zoals besproken in hoofdstuk 7.1.1, zal eerst bepaald moeten worden of via top-down of bottom-up 
voorspeld gaat worden. Dagelijks komen winkelorders binnen, die zijn geplaatst op basis van foto’s op Jumbo 
Net. Voor de boeketten betekent dit dat de samenstelling erg van belang is. Voor de Ilios, Milva en Akito 
(IMA) boeketten bepaalt dit mede de verdeling van de drie boeketten met betrekking tot de totale 
winkelorders. Wanneer top-down voorspelt wordt, bestaat de vraag hoe de voorspelling gedisaggregeerd moet 
worden om een uitspraak op productniveau te doen. Voor de IMA boeketten is de werkelijke verdeling van 
winkelorders grafisch weergegeven in figuur 17. Uit het figuur blijkt dat tot aan week 21 de verdeling van de 
boeketten vrij constant is en gelijk op gaat. Daarna lopen de factoren erg uiteen dat het disaggregeren van de 
voorspelling op productgroepniveau lastig maakt. De oorzaak hiervoor is reorganisatie op de bloemenafdeling 
in Veghel. De boeketten zijn veranderd van samenstelling en de Akito is gewijzigd van collo inhoud, waardoor 
winkels minder inkopen van het product. Gross en Sohl (1990) vergelijken diverse manieren om de factoren te 
bepalen om een voorspelling gemaakt via een top-down strategie te disaggregeren. Door het dynamische 
assortiment en de afhankelijkheid van verkopen, met betrekking tot de samenstelling, is gekozen om de 
boeketten via een bottom-up methode te voorspellen.  
 

Factor verdeling IMA boeketten
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Figuur 17 Verdeling winkelorders IMA boeketten 
 
Voor de rozen wordt wel via een top-down strategie voorpelt, aangezien de kleurvarianten substituten van 
elkaar kunnen zijn en de samenstelling eenduidig is. Om de voorspelling van de rozen te disaggregeren is een 
gemiddelde verdeelfactor over week 41 tot en met week 46 2006 genomen. Uit het artikel van Gross en Sohl 
(1990) komt naar voren dat twee van de drie best presterende methoden van factor bepalingen gebaseerd zin 
op het rekenkundige gemiddelde. Dit ondersteunt de factorbepaling voor het disaggregeren van de 
voorspelling voor de rozen.  
 
 Nu zal voor ieder product, dat via de make-to-stock procedure geproduceerd wordt, de α bepaald worden 
zoals gedaan is voor de make-to-order producten. Tabel 5 geeft de berekende waarde voor α. Voor de Bibi en 
de roossoorten was niet voldoende data aanwezig voor modelbouw en modelvalidatie, waardoor alle data 
gebruikt is voor het initiëren en optimaliseren van het model. 
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Tabel 5 Berekening α voor weekvoorspelling voor make-to-stock producten 
 
Make-to-stock #Datapunten α MSEModelbouw MSEValidatie MAPEModelbouw MAPEValidatie

Ilios 50 0.270 1452 2863 12% 12% 
Milva 50 0.192 2953 3917 9% 14% 
Akito 50 0.289 10690 28685 9% 24% 
Bibi 18 0.590 15411 - 23% - 
Inka 50 0.310 1703 3199 10% 19% 
Sphinx 36 0.465 5351 4277 16% 15% 
Vendela 50 0.292 2479 1845 16% 15% 
Roos middel 25 0.510 1043 - 10% - 
Roos kort 25 0.520 7610 - 9% - 
Aziatische Lelie 50 0.600 342 304 20% 25% 
 
Voor een aantal producten uit tabel 5 lijkt het onderliggende voorspelmodel niet correct te zijn. De MSE van 
de validatie periode is namelijk hoger dan de MSE van de modelbouw periode. Dit geldt vooral voor de Akito. 
Dit is te verklaren door een trend in de validatieperiode. Dit is terug te zien in figuur 17, waarin de relatieve 
verkoop van de Akito terugloopt ten opzichte van de Milva en Ilios. Op een hoger aggregatie niveau 
voorspellen zou dit effect deels kunnen wegnemen. Zoals eerder aangegeven is echter bewust gekozen voor 
voorspellen via een bottom-up strategie. De MAPE van de Bibi is hoog, dit komt doordat het een nieuw 
boeket is waardoor weinig data beschikbaar is. Uit tabel 5 blijkt dat hogere waarden voor α gewenst zijn om 
toch enigszins om te gaan met korte termijn trendvorming.  
 
Product introducties 
Op de bloemenafdeling wordt veel “geëxperimenteerd” met nieuwe producten hetgeen het assortiment erg 
dynamisch maakt. Voor nieuwe producten dient ook de vraag te worden voorspeld. Voor producten die in het 
standaard assortiment worden opgenomen zal gestart worden met parameters van vergelijkbare producten. De 
keuze hiervoor ligt bij de bloemenafdeling in Veghel. Wanneer voldoende waarnemingen beschikbaar zijn kan 
de waarde van α opnieuw geïnitieerd worden vanuit de data.  
 
Seizoensproducten hebben als eigenschap dat de artikelen maar heel kort op de markt zijn. Ieder jaar worden 
seizoensproducten opnieuw geïntroduceerd. De verkoop van de seizoensproducten is erg aanbod gedreven. 
Wanneer het product voor het eerst wordt geïntroduceerd is, is het aanbod laag en de prijs hoog en zullen 
slechts een aantal winkels bloemen bestellen. Wanneer het aanbod groter wordt en de prijs daalt, zullen de 
producten door meerdere winkels gekocht worden. Uiteindelijk wordt het aanbod lager en de prijs hoger en 
worden de bloemen door een kleine groep winkels besteld. Seizoensartikelen volgen hierdoor een typisch 
vraagpatroon. Als voorbeeld is het vraagpatroon van enkele seizoensartikelen weergegeven in bijlage 20. 
Wekelijks worden prijzen vastgesteld voor de seizoensartikelen. Regelmatig worden acties georganiseerd, die 
de meeste pieken in de patronen in bijlage 20 verklaart. De omvang van een dergelijke piek hangt veel af van 
de soort actie die gevoerd wordt en het initiatief dat de winkels nemen. Na gesprekken met de inkoper blijkt 
dat dergelijke pieken vooral voorkomen door eigen geplande acties. Als de prijs op de veiling laag is, worden 
producten wel eens als twee voor de prijs van één aangeboden. Voor de seizoensartikelen is gekozen voor een 
hogere α, aangezien er sprake is van trendvorming, en acties op voorhand bekend zijn. Er is getracht om het 
effect van prijsdaling op verkoopaantallen te analyseren maar door de geringe data en methode van aanbieden 
van de producten is geen verklarende relatie gevonden. De meeste seizoensartikelen worden via make-to-order 
geproduceerd, omdat de aantallen relatief laag zijn.  
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7.2 De ordervrijgave functies 
Beschikbaar is nu een vraagvoorspelling die de te verwachten winkelorders geeft voor een bepaald product op 
dagniveau. De volgende stap is nu de bepaling van de ordervrijgave functies. Dagelijks komt vraag naar 
bloemen binnen op de bloemenafdeling in Veghel. Met betrekking tot deze vraag dienen drie beslissingen 
gemaakt te worden; de ordervrijgave functies. De drie beslissingen zijn: 
 

1. Wat wordt daadwerkelijk uitgeleverd aan de winkels?  Ordervrijgave distributie 
2. Wat dient ingekocht te worden?  Ordervrijgave inkoop 
3. Wat moet de grootte van de productie order worden?  Ordervrijgave productie 

 
De eerste beslissing wordt dagelijks gemaakt wanneer vraag binnenkomt vanuit de winkels. De tweede 
beslissing is afgestemd op de inkopen via de veiling en wordt vijf keer per week gemaakt. Op vrijdag niet 
omdat op zaterdag geen inkoopmoment is. De derde beslissing wordt dagelijks gemaakt voor de volgende dag. 
Op zaterdag wordt een beslissing voor maandag gemaakt. De basis van de ordervrijgave functies voor inkoop 
en productie is dat inkopen op de veiling plaats vinden. Het nieuwe inkoopschema onder de gegeven 
randvoorwaarden is weergegeven in tabel 6. 
 
Tabel 6 Inkoopschema losse snijbloemstelen 
 

Ordervrijgave op Inkopen op Voor  
Zaterdag Maandag Maandag en dinsdag 
Maandag  Dinsdag Dinsdag en woensdag 
Dinsdag Woensdag Woensdag en donderdag 
Woensdag Donderdag Donderdag en vrijdag 
Donderdag Vrijdag Vrijdag, zaterdag en maandag 

 
Op ieder inkoopmoment wordt ingekocht voor dezelfde dag en de te verwachte afzet en veiligheidsvoorraad 
voor een dag later. Dit wordt toegelicht in paragraaf 7.2.3. Dezelfde te verwachte afzet en veiligheidsvoorraad 
wordt ook gebruikt als order-up-to level voor productie.  In paragraaf 7.2.2 wordt dit verder toegelicht.  
 
Nu wordt eerst de terminologie toegelicht, waarmee de ordervrijgave functies zijn gedefinieerd. Figuur 18 laat 
de review momenten zien en bijbehorende parameters als levertijden en voorraadhoogtes. Doordat t eerder de 
tijdseenheid week heeft meegekregen wordt in dit hoofdstuk tijd aangegeven met x, met dag als tijdseenheid. 
De fysieke review voor de ordervrijgave van productie vindt dagelijks plaats rond 12:00 uur. Er wordt echter 
fictief op het einde van de dag gekeken naar de voorraadpositie (Y(x)). Er wordt net gedaan of alle productie 
en uitlever activiteiten op dag x zijn afgesloten. Hierdoor wordt gerekend met een theoretische eindvoorraad. 
Dit heeft te maken met de bezetting van de bloemenafdeling. Er is altijd enige werkvoorbereiding nodig en het 
personeel dat verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding werkt tot 18:00. Om ervoor te zorgen dat 
voldoende tijd is voor werkvoorbereiding is besloten om de ordervrijgave functie voor productie ’s middags te 
genereren. Vandaar dat achter het review moment fictief staat in figuur 18.  
 

 
L1 = Levertijd avondklanten  
L2 = Levertijd ochtendklanten  
R = Review moment 
X(x) = Beginvoorraad op dag x 
P(x) = Productie op dag x (tussen twee  
review momenten) 
Y(x)= Eindvoorraad op dag x 
 
 
 
 

 
 

Figuur 18 Terminologie
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De vraag op dag x wordt aangegeven met D(x). Op een dag komt vraag binnen voor uitlevering na L1 en voor 
uitlevering na L2. De vraag over L1 is de vraag van avondklanten en wordt in het vervolg met Da(x) 
aangegeven. De vraag over L2 is vraag van ochtendklanten en wordt aangeduid met Do(x). Om de notatie 
eenvoudig te houden is gekozen om te spreken over vraag op dag x, wanneer vraag over periode L2 wordt 
bedoeld. Periode L2 valt namelijk altijd binnen een dag (geen backordering). De vraag D(x) is dus opgesplitst 
en dit kan als volgt worden weergegeven: 
 

)()( xDxDa ⋅= ρ    (7.6) 

)()1()( xDxDo ⋅−= ρ  (7.7) 
 
Met ρ als verdeelfactor tussen avond- en ochtendklanten. Dit bepaald hoeveel producten gereed dienen te zijn 
om de avondklanten uit te leveren. Bepalen van de waarde ρ kan pas na de implementatie aangezien de 
rittenplanning verandert en de winkels anders kunnen gaan bestellen onder de nieuwe situatie. In hoofdstuk 8 
is ρ voor de make-to-stock producten berekend. De ordervrijgave functies distributie en productie gaan over 
eindproducten. De verzameling van eindproducten, die via make-to-stock en make-to-order geproduceerd 
worden, is als volgt gedefinieerd: 
 
Make-to-Stock  { }NjNiaiE ij ,....,3,2,1,,....3,2,1,0| ====  

Make-to-Order  { }NjNiaiF ij ,....,3,2,1,,....3,2,1,0| ====  
 
Met aij gedefinieerd als het aantal producten i, benodigd om een eindproduct j te maken. Verpakkingen, 
emmers, voeding en elastiekjes worden buiten beschouwing gelaten aangezien de voorraad van deze artikelen 
op een andere wijze wordt beheerd. 
 
De verzameling snijbloemstelen wordt gedefinieerd als: 
 
Snijbloemstelen  { }NiametNjiK ij ,....3,2,1,01| =>≤≤∃=  
  
Merk op dat er slechts gewerkt word met twee levels binnen de product stuklijst (level 0 en 1 volgens Silver et 
al (1998)). Productie van artikelen in de verzamelingen E en F worden direct vanuit de voorraadcel 
geproduceerd zonder tussenopslag. Vandaar dat alleen met de verzamelingen E,F en K wordt gewerkt voor de 
ordervrijgave functies. E en F zijn gezien de notatie gelijk. Om goed te kunnen aangeven wanneer gesproken 
wordt over make-to-order of make-to-stock producten is echter gekozen om beide te splitsten. 
 
7.2.1 Ordervrijgave distributie 
Iedere ochtend komen de winkelorders binnen om 10:30 uur. Wanneer de winkelorders binnen zijn en bekend 
is wat geproduceerd is en wat nog in de pijplijn zit voor productie op de betreffende dag, is bekend welke 
servicegraad gehaald kan worden. De berekening voor de verwachte uitlevering per artikel is als volgt (over of 
tekort): 
 

[ ])()()()()( xDxDxPxXxI o
i

a
iiii +−+=  Ei∈∀  (7.8) 

 
Zoals in de randvoorwaarden is aangegeven bestellen winkels voor 10:00 uur, waardoor alle winkelorders op 
één moment binnen komen. De winkelorders bevatten de bestellingen van de avond en ochtendklanten 
(Di(x)). Voor ieder product binnen de verzameling E, wordt deze berekening gemaakt, waardoor bekend is wat 
de behaalde servicegraad is per product. Tekorten worden verdeeld over de winkels, zodat de “pijn” verdeeld 
wordt. In de regel worden tekorten niet meer geproduceerd aangezien hiervoor ook niet is ingekocht. Wanneer 
er overschotten zijn worden deze overgebracht naar de volgende dag. Hier zit een voorwaarde aan verbonden 
en dat is: Als [ ])()()( xDxDxX o

i
a
ii +>  wordt het verschil of op derving gezet of naar de winkels gepushed. Dit in 

verband met de afspraak die in hoofdstuk 5 gemaakt is. Producten in de verzameling E mogen één nacht in 
Veghel blijven staan. Uiteraard is dit gezien de kwaliteit en aansluitend hierop de 7 zekerheden van de Jumbo 
niet wenselijk.  
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Ook is de afspraak gemaakt dat Y(x) op zaterdag voor alle eindproducten nul dient te zijn. Dit betekent dat op 
zaterdag alle eindproducten, die over zijn naar de winkels worden gepushed of op derving worden gezet, 
afhankelijk van de hoeveelheid. Omdat het vaak om kleine aantallen gaat, is besloten om de voorraad te 
alloceren op basis van geplaatste winkelorders. De winkels, die bloemen besteld hebben krijgen extra bloemen 
geleverd. Er wordt geen rekening gehouden met de beschikbare ruimte in de winkel of het omzetaandeel van 
de winkel. Wanneer besloten zou worden om over te gaan op een push strategie, dient dit uiteraard anders te 
gebeuren. In hoofdstuk 6.3 is hier al kort op ingegaan. 
 
Wanneer voor ieder product bepaald is wat naar de winkels gestuurd wordt zijn de verdeelde winkelorders 
bekend. Deze aantallen zijn input voor de ordervrijgave naar productie en worden weergegeven door 
[ ])()( xDxD o

i
a

i +  . Dit proces herhaalt zich dagelijks wanneer winkelorders binnenkomen.  
 
7.2.2 Ordervrijgave productie 
Zoals aangegeven wordt standaard twee productiedagen vooruit gekeken en op donderdag drie. De behoefte, 
in het vervolg Si(x) genoemd, wordt voor twee dagen “vastgezet”. Het veel besproken krantenjongen 
probleem (newsboy characterization) beschrijft een methode om een optimale Si(x) te berekenen door de 
kosten van tekort en overschot af te wegen en vervolgens een optimale Si(x) te berekenen, Silver (1998). 
Wanneer de voorraad één nacht mag worden overgebracht wordt afgeweken van het krantenjongen probleem. 
Casimir (1990) beschrijft dit en noemt het de flower girl case, toepasselijk voor deze situatie. In de case is de 
kern een winstmaximalisatie. Het gaat echter binnen dit herontwerp niet direct om kosten. Uiteraard zijn 
kosten belangrijk maar voor Jumbo is het belangrijker om te zorgen dat de voorraadbeheersing van bloemen in 
de diverse Jumbo winkels verbeterd. Doordat de pull strategie wordt aangehouden blijven de Jumbo winkels 
zelf bestellingen plaatsen. Het is dan ook van belang om een hoge servicegraad te halen, zodat de winkels ook 
de kans krijgen om de voorraad goed te beheersen. Het doel voor de bloemenafdeling in Veghel is dan ook 
om Si(x)  zodanig te kiezen dat ( ))()( xSxDP ii ≤  hoog is. Bijlage 21 geeft een voorbeeld, waarin Si(x) bepaald 
wordt voor een keuze van ( ))()( xSxDP ii ≤  onder bepaalde aannamen. Dit is  enkel een voorbeeld om te laten 
zien dat er op een relatief eenvoudige wijze een keuze voor Si(x) gemaakt kan worden zonder een kosten 
minimalisatie of winst maximalisatie uit te voeren. De methode wordt echter niet toegepast in dit herontwerp. 
Doordat er nagenoeg geen data aanwezig is, valt er geen goede kansdichtheidsfunctie op Di(x) te fitten. Ook 
kunnen de parameters van de kansdichtheidsfunctie veranderen door de tijd heen. Doordat de 
bloemenafdeling een dynamisch assortiment voert het is niet ondenkbaar dat het gemiddelde verschuift en de 
variantie anders wordt.  
 
Voor dit herontwerp is gekozen om een heel eenvoudige methode te kiezen om Si(x) te berekenen. Er wordt 
geen kosten minimalisatie of winstmaximalisatie toegepast om Si(x) te berekenen. Si(x) in formule vorm: 
 

)()()(ˆ)( xVVxfxDxS iiii +⋅=  FenEi∈∀  (7.9) 
 
Met fi(x) als een factor die op dagniveau de verwachte vraag aanpast voor product i. Dit wordt gedaan voor 
acties, openingen van Jumbo winkels, extra of minder productie en andere buitengewone invloeden. De VVi(x) 
is extra productie om de kans op tekort lager te maken, ook wel veiligheidsvoorraad genoemd. Aangezien geen 
data aanwezig is om te testen welke verdeling de winkelorders op dagniveau volgen, is besloten om de VVi(x) 
als procentuele hoeveelheid toe te voegen. Deze methode om Si(x) te bepalen, geeft een enorme flexibiliteit. 
De uiteindelijke beslissing voor de bepaling van Si(x) ligt bij het personeel van Jumbo dat de voorspelling 
uitvoert. De eenvoud en flexibiliteit zijn de voordelen van deze methode. Er hoeven geen extra berekeningen 
gemaakt te worden, zoals wel moet bij kosten minimalisatie of winstmaximalisatie. Natuurlijk is enkel afgaan 
op de vraagvoorspelling “gevaarlijk” en niet optimaal. De factor fi(x) moet daarom ook niet gebruikt moet 
worden om historische winkelorders over periode x-1 te volgen. Als dit wel gebeurt wordt te fel gereageerd op 
variantie in winkelorders over periode x. De waarde )(ˆ xDi

 wordt niet direct afgeleid uit winkelorders over de 
periode x-1. Er wordt namelijk op weekbasis voorspeld en de aantallen zijn relatief laag. Doordat de 
voorspelling wordt gedisaggregeerd via het tradingprofile wordt de voorspelfout in principe “uitgesmeerd” 
over alle dagen van de week.  
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Vanuit de bepaalde waarde van Si(x) en de verwachte eindvoorraad wordt op het fysieke review moment 
dagelijks bepaald wat de volgende dag geproduceerd gaat worden. In formule vorm: 
 

))1(ˆ)(,0()( −−= xYxSMaxxP iii  Ei∈∀   (7.10) 
)()( xDxP ii =  Fi∈∀  (7.11) 

 
met 
 

[ ] )()()()()()(ˆ xDervingxDxDxPxXxY i
o

i
a

iiii −+−+=   Ei∈∀  (7.12) 
 
De derving van eindproducten wordt door communicatie tussen productie en bestandbeheer bijgehouden. 
Wanneer productie, producten als derving registreert vóór het fysieke review moment, wordt dit meegenomen 
in het productie advies. Als dit na de fysieke review gebeurt, wordt dit handmatig aangepast in het productie 
advies.  
 
Wanneer berekend is wat de volgende dag geproduceerd gaat worden kan besloten worden om op dag x voor 
te werken voor de volgende dag. Wanneer besloten wordt om voorwerk te verrichten wordt het productie 
advies handmatig aangepast. Voor de artikelen in de verzameling E is dit aan te raden omdat deze dan 
voldoende op voorraad zijn om de vraag voor de avond klanten te vervullen. Zoals eerder aangegeven wordt 
de verhouding tussen de avond en ochtend klanten na de implementatie van dit herontwerp bepaald (factor ρ) 
voor de meest relevante producten. Uiteraard is de beschikbaarheid van de resources van belang in een 
dergelijke beslissing. Door de introductie van werkbonnen is het in de periode na de implementatie niet 
mogelijk geweest om voorwerk te verrichten omdat er sprake was van een leereffect, Bertrand et al (1998). 
 
7.2.3 Ordervrijgave Inkoop 
Inkoop van snijbloemstelen wordt vooral gedaan via de veiling. Inkoop via de veiling zorgt voor een korte 
levertijd. De rozen en tulpen worden ingekocht via contractleveranciers. Vanuit Jumbo is aangegeven dat 
inkoop via contractleveranciers separaat van inkoop via de veiling beheerst wordt. Hierdoor zijn alle 
uitdrukkingen in dit hoofdstuk gebaseerd op inkoop via de veiling. Voor inkoop via de veiling geldt altijd een 
levertijd van een dag. De orders voor inkoop worden ’s middags rond 13:00 vrijgegeven en de levering van de 
orders vindt de volgende dag rond 13:00 plaats. 
 
Het principe waarop inkoophoeveelheden bepaald worden berust op de techniek die ook via Material 
Requirement Planning (MRP) wordt toegepast. Dit is via een top-down methode, voor meer informatie zie 
Hopp en Spearman (2000). De verwachte onafhankelijke vraag op eindproductniveau (voor de verzameling 
van E en F) wordt omgezet via de product stuklijst naar afhankelijke vraag op snijbloemsteelniveau 
(verzameling K). Vanuit de bepaalde waarden van Si(x) wordt Gi(x) berekend en dit gebeurt als volgt: 
 

∑
∈

⋅=
EenFj

jiji xSaxG )()(  Ki∈∀  (7.13) 

  
Op basis van de berekende waarde van Gi(x) wordt berekend hoeveel dagelijks ingekocht dient te worden. 
Zoals aangegeven wordt met een “fictief” review moment gewerkt. Dit geldt ook voor de ordervrijgave voor 
inkoop. Hierdoor wordt gewerkt met een theoretische eindvoorraad snijbloemstelen. De functies voor te 
verrichten inkoop is als volgt gedefinieerd: 
 

( )))1(ˆ)(()1(,0max)( −−++= xYxGxGxIA iiii  Ki∈∀  met x=[maandag,…,donderdag] (7.14) 
 
De ordervrijgave functie voor vrijdag wijkt af van formule (7.14). Dit omdat er op zaterdag geen 
inkoopmoment is en dus op vrijdag voor vrijdag, zaterdag en maandag ingekocht wordt.  
 

( ))]3([))]1(ˆ)(()1([,0max)( ++−−++= xGxYxGxGxIA iiiii  Ki∈∀  met x=[vrijdag] (7.15) 
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met 
 

( ))()()()(,0max)(ˆ xDervingxPxIOxXxY iiiii −−+=  Ki∈∀  (7.16) 
 
Met IOi(x) als ingekochte aantallen van product i op dag x voor de verzameling K. Losse snijbloemstelen 
worden niet altijd op steel niveau ingekocht, dit hangt mede af van de collie inhoud van het artikel. Ook geldt 
voor een aantal snijbloemstelen dat de houdbaarheid lang is waardoor bulk ingekocht kan worden zodat 
kwantum korting wordt verkregen. Wanneer de prijs laag is van een bepaalde steel die langer houdbaar is 
wordt deze in grotere hoeveelheden ingekocht (komt voor bij bladmateriaal). De derving betreft alle 
snijbloemstelen die niet meer op dag x+1 gebruikt mogen worden voor productie.  
 
De verzameling K verandert iedere week voor de boeketten serie. Op dinsdag gaat de nieuwe samenstelling in, 
wat betekend dat op maandag deels ingekocht wordt op basis van de oude samenstelling en deels op basis van 
de nieuwe (andere product stuklijst).  
 
Alle ordervrijgave functies zijn nu gedefinieerd. Zoals reeds besproken is het voor module 4 winkels mogelijk 
om losse snijbloemen te bestellen om zo zelf boeketten te maken. Dit zal zo blijven in de nieuwe situatie alleen 
kunnen de winkels vaker losse snijbloemen bestellen. Vrijdag en zondag kunnen de winkels geen losse 
snijbloemen bestellen aangezien er geen inkoopmoment is op zaterdag en zondag (winkelorders komen na het 
inkoopmoment op de veiling binnen). De levertijd van een winkelorder is twee dagen aangezien op basis van 
de winkelorders wordt ingekocht. De winkelorders voor losse snijbloemstelen worden bij de reguliere inkoop 
opgeteld (IAi(x)). 
 
7.2.4 Een visie op het bullwhip effect 
Alle ordervrijgave functies zijn nu besproken. Door de nieuwe werkwijze (pull aansturing) bestaat de kans dat 
een bullwhip effect optreedt. Het bullwhip effect is een benaming voor een toenemende variantie in de vraag 
upstream de Supply Chain. Vertaald naar dit herontwerp: Winkels plaatsen orders Di(x), deze orders worden 
door de bloemenafdeling in Veghel gebruikt om vervolgens een order richting productie en inkoop te plaatsen. 
Een methode om het bullwhip effect te kwantificeren is om de ratio van variantie voor en na een 
voorraadpunt te nemen wanneer er sprake is van een single echelon systeem, Stamatopoulos et al (2006). Hoe 
groter de ratio is, hoe sterker het bullwhip effect. Deze redenering zal gebruikt worden om het mogelijke 
optreden van een bullwhip effect toe te lichten. Lee et al (1997) identificeren vier mogelijke oorzaken van het 
bullwhip effect. De oorzaken zullen gekoppeld worden aan de Supply Chain in kwestie. Deze oorzaken zijn: 
 

1. Vraagvoorspellen  
 
Wanneer te fel wordt gereageerd op geplaatste winkelorders met betrekking tot het generen van een productie 
order en/of inkooporder, bestaat kans op het optreden van een bullwhip effect. De grootte van de 
winkelorders hangt mede af van de voorraadstrategie die in de Jumbo winkels wordt gehandhaafd. In 
hoofdstuk 4.2 is aangetoond dat er geen eenduidige strategie is. Doordat op supplychain niveau wordt 
voorspeld worden alle winkelorders geaggregeerd. Hierdoor wordt variantie gedempt. Ook wordt een 
voorspelling op weekbasis gemaakt. De voorspelling wordt door een tradingprofile gedisaggregeerd over alle 
dagen van de week, waarna twee dagen vooruit de order-up-to levels berekend worden. Er wordt dus niet 
gelijk sterk gereageerd op de variantie in winkelorders over de orderleadtime.  
 
Uit formule (7.9) blijkt dat het mogelijk is om het order-up-to level Si(x) nog handmatig aan te passen met een 
factor (fi(x)). Deze factor dient enkel gebruikt te worden wanneer buitengewone invloeden een rol spelen, 
zoals aangegeven. Wanneer de factor wordt gebruikt om te reageren op de omvang van een winkelorder uit 
periode x-1, wordt uiteraard wel sterk gereageerd op de variantie van Di(x) en is meer kans op het optreden 
van het bullwhip effect.  
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2. Gaming 
 
Gaming is een interessante mogelijke oorzaak van het bullwhip effect voor dit herontwerp. Met gaming wordt 
in deze context het bestelgedrag van de winkels ten opzichte van het uitlevergedrag van de bloemenafdeling in 
Veghel bedoeld. Door de nieuwe situatie is het mogelijk dat tekorten of overschotten voor komen, wat is 
besproken in paragraaf 7.2.1. De kans bestaat dat de winkels hierop gaan inspelen. Een praktisch voorbeeld: 
Wanneer winkels te weinig uitgeleverd krijgen gaan ze meer bestellen om te zorgen dat ze toch voldoende 
producten krijgen geleverd. Vervolgens gaan ze weer “normaal” bestellen en zakt het aantal winkelorders. Ook 
hiervoor geldt, met uitzondering van de handmatige aanpassing fi(x) op Si(x), dat Si(x) niet direct wordt 
afgeleid uit de winkelorders over de orderleadtime. Uiteraard speelt derving een grote rol met betrekking tot 
gaming. Wanneer gaming plaatsvindt door tekorten, zullen winkels nooit “overdreven” gaan bestellen. Derving 
is namelijk een onderdeel van de prestatie van de bloemenafdeling binnen de Jumbo winkels (zoals besproken 
in paragraaf 1.1.2). Ook is de afzet van bloemen op winkelniveau relatief laag. Wanneer een winkel dus 
“overdreven” gaat bestellen en de bloemen correct geleverd krijgt is er een hogere kans op derving. Derving 
schermt dus enigszins het effect van gaming op een mogelijk bullwhip effect af. Wanneer er sprake is van 
overschotten bestaat de kans dat winkels minder gaan bestellen. Dit is uiteraard ook niet wenselijk aangezien 
het juist de bedoeling is dat de voorraadbeheersing in de winkel verbeterd. 
 
Om gaming tegen te gaan zijn goede allocatie regels nodig. In dit herontwerp worden tekorten en overschotten 
op basis van de hoogte van de winkelorder verdeeld over de winkels die het product besteld hebben. Wanneer 
in de toekomst eventueel wordt overgegaan op aansturing via een push strategie zal gaming niet meer een 
grote rol spelen. Voor nu echter, zal een goede communicatie tussen de winkels en de bloemenafdeling in 
Veghel, gaming zoveel mogelijk moeten uitsluiten.  
 

3. Order batching 
 
Order batching speelt geen rol als mogelijke oorzaak voor een bullwhip effect binnen dit herontwerp. Winkels 
kunnen dagelijks bestellen en krijgen dagelijks uitgeleverd. Doordat het om versproducten gaat is het gezien de 
kans op derving al helemaal niet slim om orders op te sparen, aangezien de kwaliteit en versheid hierdoor 
achteruit gaat. 
 

4. Prijs fluctuaties (bijv. acties of korting) 
 
In het artikel van Lee et al (1997) wordt gesproken over de invloed van prijs fluctuaties op het inkoop gedrag 
van schakels downstream de Supply Chain. Door de bederfelijkheid van bloemen is het voor de winkels niet 
verstandig om bulk in te kopen waardoor veel op voorraad wordt gehouden. Vanuit de bloemenafdeling in 
Veghel worden vaak acties georganiseerd voor de winkels. Winkels kunnen dan tegen een gereduceerde prijs 
bloemen inkopen, dit soort acties worden altijd een week van te voren aangekondigd. Doordat er sprake is van 
een pull strategie, kunnen winkels zelf bepalen of ze meegaan met de actie. Dit maakt het erg lastig om met 
behulp van het nieuwe herontwerp te bepalen hoeveel geproduceerd dient te worden. Hierdoor is besloten om 
‘op is op’ acties te voeren. Voorraad wordt op basis van winkelorders uitgeleverd en tekorten worden verdeeld 
zoals besproken. Het is mogelijk om de omvang van acties te voorspellen. Van Loo (2006) geeft hier een 
methodiek voor. Omdat de acties erg impulsief gehouden worden en er nagenoeg geen data beschikbaar is, 
wordt dit niet toegepast in dit herontwerp. Dit soort acties zal niet direct een bullwhip effect veroorzaken, 
aangezien het om bederfelijke producten gaat en dus niet bulk ingekocht wordt.  
 
In het volgende en laatste deel van het rapport zal de implementatie van de vraagvoorspelmodellen en de 
ordervrijgave functies besproken worden.  
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8 Implementatie 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de implementatie van de vraagvoorspelling en de ordervrijgave functies. Doordat alles 
snel geïmplementeerd dient te worden om te zorgen dat de winkels dagelijks kunnen bestellen en aangeleverd 
krijgen, is gekozen om alles met behulp van de huidige systemen van Jumbo het herontwerp te implementeren. 
Een overzicht van deze systemen is weergegeven in bijlage 22. In bijlage 23 is het veranderproces besproken. 
Per schakel in de Supply Chain is aangegeven wat de belangrijkste veranderingen zijn en wat de grootste 
remmende krachten zijn die verwacht kunnen worden, Van Aken (2002). Het schema in figuur 19 geeft de 
samenhang tussen de diverse ordervrijgave functies weer. De drie ordervrijgave functies worden dagelijks in de 
vorm van adviezen opgesteld. Het gebruik van de drie adviezen wordt in dit hoofdstuk besproken. 
 

Ordervrijgave functies ResultaatBenodigde data
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Figuur 19 Ordervrijgave functies in de vorm van adviezen 
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Voor het ontwerp van het werkbonnen proces is een extern bureau aangetrokken. Deze hebben in 
samenwerking met personeel van de interne IT afdeling en de unit manager van de bloemenafdeling het 
functionele model opgesteld. Vanuit dit model is een applicatie opgesteld waarbinnen het functionele model is 
geïntegreerd. Het werkbonnen proces zal tegelijk met de productie op prognose in bedrijf worden genomen.  
 
In dit hoofdstuk zal in paragraaf 8.1 worden toegelicht hoe het vraagvoorspelmodel, besproken in hoofdstuk 
7.1 is geïmplementeerd. Paragraaf 8.2 beschrijft de implementatie van de ordervrijgave functies binnen de 
systemen van Jumbo en in paragraaf 8.3 worden kritische activiteiten van invloed op de adviezen besproken. 
In paragraaf 8.4 wordt kort ingegaan op de organisatie na de implementatie. 
 
8.1 Voorspelmodel 
Eerder is al aangegeven dat gekozen is voor Microsoft Excel in verband met de vereiste eenvoud van het 
gebruik en de tijdsdruk van implementatie. Microsoft Excel heeft echter het nadeel dat het fout gevoelig is. 
Met fout gevoelig wordt kans op verkeerde input vanuit de menselijke kant bedoeld. Een voordeel van 
Microsoft Excel is dat het programma vrij eenvoudig is om te gebruiken en begrepen wordt door het 
personeel op de bloemenafdeling die er ook mee moeten gaan werken. Voor de omzetting van het 
voorspelmodel naar Microsoft Excel gelden bepaalde eisen op artikel niveau. De paragraaf waarin de eis is 
toegelicht, is tussen haakjes gegeven. 
 

1. De werkelijke winkelorders moeten worden bijgehouden. 
2. Iedere week moet een voorspelling voor de volgende week gegenereerd worden, nadat op zaterdag de 

laatste winkelorders is ingevoerd (§ 7.1.3). 
3. De week voorspelling dient omgezet te worden in een dagvoorspelling (§ 7.1.1). 
4. De mogelijkheid moet bestaan om producten toe te voegen (§ 7.1.6).  
5. Een grafische weergave van de voorspelling en de voorspelfout is gewenst (§ 7.1.5). 

 
In bijlage 24 staat uitgelegd hoe de modellen zijn opgebouwd en onderhouden dienen te worden. 
Bovengenoemde eisen zijn uitgewerkt in de bijlage. 
 
8.2 Ordervrijgave functies 
De implementatie van de ordervrijgave functies wordt aan de hand van hoofdstuk 7.2 en figuur 19 besproken. 
Zoals eerder aangeven worden de ordervrijgave functies, dagelijks in de vorm van adviezen opgesteld. 
Ordervrijgave distributie is verdeeladvies, ordervrijgave productie is productie advies en ordervrijgave inkoop 
is inkoopadvies. 
 
8.2.1 Verdeeladvies 
Om dagelijks de beslissing te maken welke producten uitgeleverd worden, wordt een verdeeladvies opgesteld. 
In figuur 19 staan de benodigde variabelen weergegeven die nodig zijn om een verdeeladvies op te stellen. De 
service desk medewerksters gebruiken het verdeeladvies om vervolgens via het ERP systeem werkelijk in te 
geven welke producten naar welke winkel gaat. Wanneer verkeerd voorspeld is (Ii,(x)<0) kan gebruik gemaakt 
worden van substituten. Als de rode rozen niet genoeg geproduceerd zijn maar de witte te veel is het mogelijk 
om de witte rozen te sturen naar de winkels die de rode besteld hadden. Op deze manier wordt er altijd voor 
gezorgd dat de winkels voldoende artikelen krijgen toegestuurd. De verschillende variabelen worden uit de 
diverse systemen gehaald en gecombineerd in een Business Object (BO) rapportage. Dit is een rapportage tool 
die verschillende data bronnen kan combineren vanuit het ERP systeem.  
 
Het BO rapport dat dagelijks wordt gebruikt voor het verdeeladvies is weergegeven in figuur 20. De aantallen 
in het rapport zijn op collo niveau. Gezien het herontwerp is de beginvoorraad uit figuur 20 Xi(x), in productie 
is Pi(x), winkelorders vandaag is Dai(x) en winkelorders morgen is Doi(x). Over/Tekort is de grootheid Ii(x). De 
beschrijving is eenvoudig gehouden zodat het duidelijk is voor de medewerksters die het rapport gebruiken. In 
het rapport is te zien dat op productniveau het tekort of overschot wordt bepaald 
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Figuur 20 Verdeeladvies 

 
Voor de winkelorders is een onderscheid gemaakt tussen de avondklanten en de ochtendklanten om ervoor te 
zorgen dat er overzicht is met betrekking tot de verdeling van de winkelorders. Met de overschotten en 
tekorten worden de werkelijk uitgeleverde winkelorders bepaald die nodig zijn om het productie advies te 
maken. 
 
8.2.2 Productie advies 
De basis van het productie advies is de behoefte voor de volgende dag die uit het voorspelmodel komt 
(verwachte afzet in figuur 19). Deze waarde wordt vergeleken met de theoretische eindvoorraad en dit geeft de 
productie voor de volgende dag. De waarden in figuur 21 zijn uitgedrukt in consumenten eenheden (CSE). In 
de werkbonnen applicatie worden namelijk ook CSE gebruikt. Prognose uit figuur 21 is Si(x) en productie 
advies is Pi(x).  
 

 
Figuur 21 Productie advies 

 
Vanuit het productie advies moet bepaald worden wat aan voorwerk wordt geproduceerd en wat de volgende 
wordt geproduceerd. In het herontwerp (§ 7.2.2) is aangegeven welke informatie benodigd is om een uitspraak 
hierover te doen.  
 
8.2.3 Inkoopadvies 
Het is van belang dat werkbonnen voor productie op dag x pas aangemaakt worden wanneer het inkoopadvies 
voor dag x+1 gegenereerd is. In het inkoopadvies worden namelijk de producten in de pijplijn meegenomen. 
Voor het inkoopadvies dienen dit enkel de producten voor uitlevering op dag x te zijn om zo een goede 
schatting te kunnen maken van de vrije voorraad snijbloemstelen, beschikbaar voor dag x+1. Het 
inkoopadvies is weergegeven in figuur 22.  

 
Figuur 22 Inkoopadvies 

 
Doordat de bestelde losse snijbloemstelen een orderleadtime van 2 dagen hebben is het noodzaak om de 
bestelde losse snijbloemstelen van een dag eerder ook mee te nemen in het inkoopadvies. Dit kan het beste 
toegelicht worden aan de hand van een voorbeeld: 
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Een winkelorder geplaatst voor losse snijbloemstelen op maandag wordt op dinsdag ingekocht en op 
woensdag uitgeleverd. De inkooporder van deze bestelling komt op dinsdag binnen en wordt ook op dinsdag 
opgeboekt waardoor deze waarde op het inkoopadvies van dinsdag komt te staan. Wanneer een winkel 
dezelfde steel op dinsdag besteld dan is deze steel dus al op voorraad (opgeboekt via de inkooporder). Door de 
som van de winkelorders over twee dagen te nemen wordt dit probleem opgelost. De winkelorder van 
maandag vervalt dan tegen de inkooporder van dinsdag waardoor de inkooporder van dinsdag toch ingekocht 
wordt.  
 
8.3 Kritische activiteiten 
Om de implementatie tot een succes te brengen is veel discipline van de medewerkers op de werkvloer vereist. 
Door de randvoorwaarden en het feit dat het herontwerp met behulp van de huidige applicaties is 
geïmplementeerd zijn bepaalde activiteiten essentieel en erg tijdkritisch geworden. Deze activiteiten worden er 
uitgelicht en aangegeven wordt wat gebeurd wanneer de activiteiten niet, of op een onvoldoende manier 
worden uitgevoerd. Onderstaande punten worden kritisch geacht: 
 
1. Wanneer hoge winkelorders (invloeden van externe factoren) worden ingevuld in het voorspelmodel, wordt 
dit meegenomen in de voorspelling voor de week erop. Dit komt deels doordat de α van de voorspelmodellen 
relatief hoog is voor de meeste producten. Buitengewoon hoge winkelorders dienen niet ingevuld te worden in 
het model.  
 
2. Het tweede punt van aandacht is de beginvoorraad (Xi,(x)). Voor de adviezen wordt de beginvoorraad 
genomen die ‘s nachts in het systeem staat. Het is dus essentieel dat deze voorraad goed in het systeem komt 
te staan, zowel voor eindproducten als voor de losse snijbloemstelen. Voor de eindproducten kan dit 
eenvoudig door iedere avond de eindvoorraad te tellen en met deze aantallen de huidige systeemvoorraad te 
wijzigen in de goede waarden. Voor de losse snijbloemstelen is dit een ander verhaal. De telling van de losse 
snijbloemstelen is een erg intensieve bezigheid en is erg fout gevoelig. Besloten is daarom om één maal per 
week de gehele voorraad te tellen, dit gebeurt op zaterdag. Wanneer het gehele systeem stabiel is en alles goed 
verloopt, kan overgegaan worden op cycle counting waarbij steekproefsgewijs de voorraad wordt 
gecontroleerd, Brooks (1995). 
 
3. Een derde punt van aandacht is de voorraad die in de pijplijn zit (Pi(x)). Dit is voorraad die nog 
geproduceerd dient te worden. Bij het verdelen wordt deze voorraad gebruikt om de winkelorders toe te 
wijzen. Hierbij dient wel goed rekening gehouden te worden dat er een onderscheid bestaat tussen avond en 
ochtend klanten. Dit zit uiteraard al in de productieplanning, maar wanneer dit op de één of andere manier 
fout gaat worden manco’s geleverd naar de avondklanten omdat de producten nog niet gereed zijn. Het 
productie advies houdt rekening met de verdeelde winkelorders. Wanneer de producten wel nog geproduceerd 
worden, maar niet uitgeleverd zijn worden dus verkeerde aantallen gebruikt in het productie advies. Er wordt 
echter naar gestreefd om te zorgen dat alle winkelorders uitgeleverd worden zoals bepaald is en dit is meestal 
ook het geval, het is echter niet ondenkbaar dat het wel eens fout zou kunnen gaan. De oplossing hiervoor is 
goede communicatie tussen de productieleider en de productieplanners (handmatige aanpassing).  
 
4. Wanneer werkbonnen zijn aangemaakt die niet worden vrijgegeven doordat niet genoeg snijbloemstelen op 
voorraad zijn zitten deze artikelen wel in de pijplijn. De productie ordervrijgave vindt wel plaats waardoor het 
systeem rekening houdt met de levering (productie) van deze producten, ook al vindt de productie 
ordervrijgave niet fysiek plaats. Het is echter al een dag van te voren bekend of bepaalde producten een dag 
later wel of niet gemaakt kunnen worden omdat voorraad rond 13:00 uur binnenkomt in Veghel. Door op tijd 
te weten welke producten niet op tijd aanwezig zijn om de avondklanten te kunnen uitleveren kan besloten 
worden om met substituut snijbloemstelen te werken zodat de producten gewoon uitgeleverd kunnen worden. 
Hierbij wel rekening houdend dat de betreffende snijbloemstelen voor andere producten nodig kunnen zijn. 
 
5. Het laatste punt betreft de derving van de losse snijbloemstelen. Door de fictieve review houdt het 
inkoopadvies geen rekening met dervingen die in loop van de dag plaatsvinden. Om de fout hiervan zo 
beperkt mogelijk te maken is een goede communicatie tussen de mensen in de voorraadcel en de inkoper 
vereist. Hierdoor weet de inkoper wanneer extra ingekocht dient te worden in verband met dervingen. 
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In de huidige applicaties is het niet mogelijk dat THT data meegenomen wordt. Voorlopig is het alleen via een 
goede communicatie mogelijk om het effect van dervingen beperkt te houden.  
 
De kritische activiteiten zijn vooral ontstaan doordat binnen de huidige systemen van Jumbo wordt gewerkt. 
In de toekomst zullen de kritische activiteiten minder kritisch gemaakt worden door systeem aanpassingen, 
maar voor nu (anno 2007) dient er zeker rekening mee gehouden te worden.  
 
8.4 Nazorg van de implementatie 
Het kwantitatieve voorspelmodel is gebaseerd op historische data die beschikbaar was op basis van het oude 
bestel en afleverschema. Met de introductie van het nieuwe bestel en afleverschema is ook een nieuwe 
rittenplanning opgesteld. Na de implementatie dienen de parameters voor het voorspelmodel opnieuw 
beschouwd te worden voor de nieuwe situatie. Drie parameters zijn van belang; De smoothing constante α, 
het tradingprofile en de verdeling tussen ochtend en avondklanten. 
 
Smoothing constante α 
Wanneer er een structurele afwijking zit in de voorspelfout (bias) is het goed om de smoothing constante 
opnieuw te bepalen. Een dergelijke afwijking zou namelijk wel eens het gevolg kunnen zijn van het nieuwe 
bestel en afleverschema. In bijlage 24 staat uitgelegd hoe de smoothing constante opnieuw kan worden 
geïnitieerd of kan worden aangepast. 
 
Tradingprofile 
Momenteel wordt het tradingprofile gebruikt gebaseerd op winkelverkopen. Door het nieuwe bestel en 
afleverschema kan het tradingprofile voor de verkoop van bloemen veranderen. Door de Kerst periode in 
2006 is er niet genoeg relevante informatie aanwezig om binnen de tijdspan van dit project het tradingprofile 
opnieuw te bepalen op basis van het nieuwe bestel en afleverschema. Eind februari zou het tradingprofile 
herzien moeten worden met data uit 2007. Hierna is het aan te raden om het tradingprofile ieder kwartaal 
opnieuw te bepalen en eventueel te herzien bij significante afwijking. 
 
Verdeling avond en ochtend klanten 
Momenteel wordt een 40/60 verdeling tussen avond en ochtendklanten aangehouden. Dit is echter op basis de 
oude rittenplanning. De verdeling is na de implementatie opnieuw bepaald. Dit is enkel voor de “belangrijkste” 
fast movers gedaan. Ook is voor deze artikelen het gemiddelde percentage berekend dat per dag is uitgeleverd. 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 7.  
 
Tabel 7 Meting % uitgeleverd en verdeling ochtend en avondklanten 
 

Product 
% Gemiddeld 

uitgeleverd  
Avondklanten 
 (% afzet, ρ) 

Ochtendklanten  
(% afzet, (1-ρ)) 

Alle artikelen 94 46 54 
      -Boeketten    
             -Ilios 95 45 55 
             -Milva 93 44 56 
             -Akito 94 48 52 
      -Monobossen    
             -Rozen Middel 95 31 69 
             -Rozen Kort 94 41 59 

 
Er van uitgaan dat 50% van de totale vraag op een dag (Di(x) , ∀i e E) vanuit de avondklanten komt, zou 
volgens tabel 7 betekenen dat altijd voldoende geproduceerd wordt voor uitlevering aan de avondklanten. Het 
is ook interessant om te meten wat het nieuwe bestel en afleverschema voor effect heeft gehad op de 
werkelijke verkopen van bloemen. Door de start van de nieuwe situatie en het gegeven dat er een mogelijke 
relatie bestaat tussen de prestatie van productie en retail is het mogelijkerwijs niet veelzeggend om gelijk bij 
aanvang van de nieuwe werkwijze een meting uit te voeren. Ook verstoort Kerstmis 2006 de reguliere 
verkopen van boeketten en monobossen.  
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Doordat alle verkoopgegevens worden opgeslagen in de systemen van Jumbo is het mogelijk om op langere 
termijn de prestatie te beschouwen maar dit valt buiten de scope van dit rapport. Een ander punt dat erg van 
belang is en onder nazorg valt, is het overdragen van de implementatie. Om het herontwerp goed over te 
dragen is een handleiding opgesteld waarin de voorspelmodellen uitgebreid zijn toegelicht. Deze handleiding is 
toegelicht en doorlopen met de servicedesk medewerkers. Ook zijn de modellen overgedragen aan 
medewerkers van IT. De opbouw van de Excel modellen zijn tot in detail doorgenomen. Hierdoor wordt 
voorkomen dat alles afhankelijk is van één persoon en is het herontwerp verankerd binnen de organisatie.  
 
8.5 Organisatie 
Binnen de bloemenafdeling verzorgen de servicedesk medewerksters in de huidige situatie de 
productieplanning. Dit zal in de nieuwe situatie ook het geval zijn. Het verdeeladvies dient gemaakt te worden 
rond 10:30 uur als de winkelorders binnen zijn. Vervolgens kan het productie- en inkoopadvies gegenereerd 
worden. Ook zullen de servicedesk medewerksters de voorspelmodellen onderhouden en gebruiken. Op lange 
termijn en wanneer Jumbo blijft groeien, zal de werkdruk voor de servicedesk medewerksters steeds groter 
worden, waardoor te overwegen valt om een productieplanner aan te stellen. Ook kan besloten worden om de 
huidige productieleider de productieplanning te laten beheren, maar beslissingen hierover liggen bij het 
management van Jumbo. Tijdens de opstart van het herontwerp zullen de servicedesk medewerksters de 
applicaties beheren. 
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9. Afronding 
In dit hoofdstuk worden conclusies en aanbevelingen gegeven. De conclusie beschrijft de gevolgde aanpak en 
gevonden resultaten. De aanbevelingen beschrijven aandachtspunten voor de toekomst van de bloemen en 
planten afdeling in Veghel.  
 
9.1. Conclusie 
Een nieuwe ordercyclus voor de aansturing van bloemen in de vorm van boeketten en monobossen is 
ontworpen en geïmplementeerd. Het is uiteraard erg interessant om te meten of de nieuwe ordercyclus de 
voorraadbeheersing van bloemen in de diverse Jumbo winkels verbeterd. Een nameting paste echter niet 
binnen de scope van dit onderzoek gezien de beschikbare tijd.  
 
Met de nieuwe ordercyclus is gerealiseerd dat dagelijks, met een levertijd van één dag bloemen worden 
uitgeleverd aan de diverse Jumbo winkels. Om dit te realiseren is de korte termijn planning vanuit de huidige 
logistieke aansturing aangepast en is een extra voorraadpunt bloemen in Veghel gecreëerd. Omdat onder de 
nieuwe situatie niet meer ingekocht en volledig geproduceerd kan worden op basis van werkelijke winkelorders 
is besloten om winkelorders te voorspellen. Om de winkelorders te voorspellen is een voorspelmodel gemaakt 
in Microsoft Excel. Voor het voorspelmodel geldt dat een relatief eenvoudige methodiek is toegepast, namelijk 
SES. De tijdshorizon waarover voorspeld wordt, is een week en de voorspelling wordt via een tradingprofile 
van verkopen van bloemen, gedisaggregeerd naar dagniveau. Het nadeel van SES is dat de methodiek geen 
rekening houdt met trends, seizoenen en cyclische effecten. Ondanks dit nadeel is op basis van enkele criteria 
bewust gekozen voor SES. Omdat SES niet standaard rekening houdt met externe invloeden, is menselijke 
input vereist. Er zijn diverse manieren om menselijke input te combineren met kwantitatief voorspellen. 
Gekozen is om na het maken van een voorspelling, de voorspelling aan te passen. Contextuele informatie is in 
kaart gebracht ter ondersteuning van de voorspelling, zodat de voorspeller niet blanco de kwantitatieve 
voorspelling hoeft aan te passen.  
 
Op basis van de vraagvoorspelling worden beslissingen gemaakt met betrekking tot de vrijgave van productie, 
inkoop en distributie orders.  Voor de vrijgave van de orders is onderscheid gemaakt tussen slow en fast 
movers. Slow movers worden via een make-to-order strategie geproduceerd dat inhoud dat deze producten op 
basis van werkelijke winkelorders worden geproduceerd. De fast movers worden via een make-to-stock 
strategie geproduceerd dat inhoud dat deze producten op voorraad worden geproduceerd. Dagelijks komen 
winkelorders binnen en worden deze uitgeleverd. Op basis van de beschikbare voorraad wordt dagelijks 
bepaald wat uitgeleverd wordt aan de winkels. De uitgeleverde winkelorders zijn input voor de productie 
order. Er vindt geen backordering plaats waardoor niet uitgeleverde vraag verloren gaat. Op basis van de 
vraagvoorspelling wordt vooruit gekeken om de behoefte voor productie en hieruit afgeleid inkoop te bepalen. 
Vanuit de behoefte wordt dagelijks bepaald op basis van de te verwachten eindvoorraad eindproduct wat de 
productie order voor de volgende dag wordt. Op zaterdag wordt de productie order voor maandag 
gegenereerd. Inkooporders worden ook dagelijks gegenereerd met uitzondering van vrijdag, omdat op zaterdag 
geen inkoopmoment is.  
 
De ordervrijgave functies worden vanuit het ERP systeem van Jumbo in de vorm van rapporten aangeboden 
aan de servicedesk medewerkers van de bloemenafdeling van Jumbo. De rapporten zijn adviezen voor de 
inkoper (inkoopadvies), productieleider (productie advies) en distributie (verdeeladvies). De servicedesk 
medewerkers verspreiden deze adviezen over de juiste medewerkers. Kritische activiteiten zijn in kaart 
gebracht, die essentieel zijn om betrouwbare adviezen vanuit het ERP systeem te verkrijgen. Het belangrijkst is 
een goede voorraad registratie. De eindvoorraad eindproducten dient dagelijks “geteld” te worden om de 
validatie van de rapporten te garanderen. Het tellen van eindproducten is een relatief eenvoudige taak 
aangezien aantallen laag zijn. De voorraad snijbloemstelen is lastiger te tellen. Het gaat om veel verschillende 
producten, divers verpakt. Afspraak is daarom gemaakt om iedere week op zaterdag de voorraad te tellen. Op 
langere termijn zal gekeken worden of overgegaan kan worden op steekproefsgewijze telling van de voorraad 
(bijvoorbeeld cycle stock counting).  
 
Het herontwerp is operationeel en verankerd binnen Jumbo. Doordat de implementatie erg snel is verlopen is 
enige nazorg vereist geweest na de verrichtte implementatie. Een nameting voor de verdeling van vraag vanuit 
avondklanten en ochtendklanten is uitgevoerd. Ook zijn na de implementatie “kinderziektes” verwijderd.  
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9.2 Aanbevelingen 
De nieuwe logistieke aansturing, beschreven in dit rapport is gebaseerd op een pull strategie. Het personeel 
verantwoordelijk voor de voorraad bloemen in de Jumbo winkels bepaald zelf bestelhoeveelheden. Een 
aansturing van de bloemen voorraad in de winkels op basis van een pull strategie is bediscuseerbaar, zeker 
wanneer geen duidelijke order-up-to levels gedefinieerd zijn. Enerzijds kan het personeel lokale informatie 
meenemen wanneer besteld wordt. Anderzijds bestaat het risico dat verkeerd besteld wordt wat zich kan uitten 
in onnodige out of stock en een te hoge derving. Uit de opgestelde probleemkluwen is gebleken dat het 
personeel verantwoordelijk voor de voorraad bloemen in de Jumbo winkels, niet in staat is deze voorraad goed 
te beheersen. De discipline is veelal niet voldoende en het product in kwestie is een relatief moeilijk product 
om de voorraad van te beheersen. De nieuwe ordercyclus ondersteunt het laatste door het personeel een hoge 
leverfrequentie in combinatie met een korte levertijd van bloemen aan te bieden. Onder discipline wordt naast 
het goed beheersen van de voorraad bloemen, ook het goed registeren van derving en verkopen van bloemen 
bedoeld. Om de discipline van het personeel te verbeteren wordt momenteel vanuit de bloemenafdeling in 
Veghel veel aandacht geschonken aan het personeel dat de voorraad beheert in de diverse Jumbo winkels. Of 
dit voldoende is moet op lange termijn blijken uit een prestatie meting van bloemen verkoop.  
 
Eind 2007, begin 2008 staat gepland om te bekijken hoe de bloemen en planten versgroep overgezet kan 
worden op DIS, het automatische bestelsysteem van Jumbo. Dit betekent aansturing op basis van 
consumentenvraag via een pull strategie. Op winkelniveau wordt dan de verwachte vraag naar bloemen 
voorspeld op basis van kassascans. Met behulp van vastgestelde order-up-to levels wordt een besteladvies 
berekend voor degene die de bestellingen voor bloemen plaatst. Hierdoor wordt de vrijheid van het personeel 
dat de bloemen besteld enigszins beperkt. Momenteel heeft iedere Jumbo winkel nagenoeg een unieke 
bloemenafdeling en wordt een breed en dynamisch assortiment aangeboden aan de winkels vanuit de 
bloemenafdeling in Veghel. Omdat DIS werkt op basis van een vraagvoorspelling en vastgestelde order-up-to 
levels, zal dit moeten veranderen als overgegaan zou worden op DIS. Deze verandering is niet zomaar 
gemaakt. Presentatie standaardisatie is niet eenvoudig voor een afdeling als bloemen die in nagenoeg ieder 
Jumbo winkel uniek te noemen is. Misschien is het beter om niet over te gaan op DIS maar een andere 
strategie toe te passen zoals een push strategie. Een push strategie houdt in dat centraal wordt bepaald wat 
iedere winkel aan producten krijgt toegestuurd al dan niet op basis van een voorspelling met behulp van 
kassascans. Om te bepalen wat iedere winkel moet krijgen zijn verschillende allocatie methoden mogelijk. Er 
zal dus goed overwogen moeten worden of DIS de juiste aansturing is en zo niet wat dan wel. Misschien is een 
hybride vorm van push en pull wel een goede methode. Een standaard assortiment op basis van DIS en acties 
via een push strategie.  
 
Ongeacht de aansturing die gebruikt wordt om de voorraad bloemen in de winkels aan te sturen zal de 
consumentenvraag “begrepen” moeten worden. Welk assortiment past bij Jumbo en wat is de potentie van de 
verkoop van dit assortiment. De verkoop van bloemen en planten hangt mogelijkerwijs af van veel diverse 
factoren (interne; zoals prijzen, manier van presentatie, boeketsamenstelling en externe; feestdagen, 
conjunctuur, seizoenen). Momenteel is weinig bekend over de invloed van dergelijke factoren op de verkoop 
van bloemen. Door een afbakening van het assortiment en een goede registratie van gegevens kunnen factoren 
van invloed op de verkoop van bloemen onderzocht worden. Onder goede registratie van gegevens wordt 
naast derving en verkoop registratie ook registratie over bijvoorbeeld het effect van bepaalde 
boeketsamenstellingen op de verkoop van bloemen bedoeld. Ook informatie over acties, feestdagen en 
prijseffecten zouden geregistreerd moeten worden om een goed beeld te krijgen over de verkoop van bloemen 
binnen Jumbo.  
 
Naast bovengenoemde punten zijn nog twee andere zaken van belang. Momenteel is de selectie van een 
bepaalde leverancier vooral gebaseerd op het soort product en de prijs van het product. Overwegingen op 
basis van leverbetrouwbaarheid en continuïteit worden minder gemaakt. Doordat meer gestreefd wordt naar 
contractleveranciers zou het aanleggen van een leveranciersportfolio waardevol kunnen zijn. Het andere punt 
gaat over het generen van de ordervrijgave functies. Het vrijgeven van orders richting productie, inkoop en 
distributie wordt momenteel beheerst door de servicedesk medewerkers. Ook wordt de ontwikkelde 
vraagvoorspelling bijgehouden door de servicedesk medewerkers. Mocht de nieuwe manier van aansturing 
behouden blijven dan valt de overweging te maken om een productieplanner aan te stellen. Dit zeker in 
verband met de groei die Jumbo verwacht in de nabije toekomst.  
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