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ABSTRACT 

Goal of this research is to examine the possibilities of Family Grouping to achieve efficiency 

improvement at a supply chain of drug stores. Center of interest is the handling in the stores. When 

Family Grouping is introduced in the order picking activities of the warehouse, substantial time reductions 

can be achieved in the filling of shelves in the stores. Potential disadvantages at the warehouse can be 

prevented when items are slotted by product family. 

Keywords: family grouping, product family, warehouse productivity, slotting, retail logistics 



MANAGEMENT SAMENVATTING 

Probleemorientatie 

De aanleiding voor de afstudeeropdracht is ontstaan bij het opzetten van het project Magenta binnen DA 

Retailgroep B.V. De doelstelling van <lit project is om DA waardige en herkenbare winkels te realiseren, 

waarbij ook bestellingen komende van het DC van DA onderwerp van onderzoek zijn. De artikelen van 

reguliere bestellingen worden in bakken geleverd, waarbij de inhoud van deze bakken bepaald wordt door 

enerzijds het volume en gewicht van de artikelen in de bestelling en anderzijds door de allocatie van 

artikelen in het DC. Bij de inrichting van het DC is geen rekening gehouden met winkellay-out, waardoor 

de inhoud van bakken niet overeenkomt met de groepering van de artikelen in de winkel. 

Naar aanleiding van <lit feit is bij DA de vraag gerezen of artikelen niet zodanig in bakken kunnen worden 

gesorteerd, <lat deze sortering aansluit bij de indeling van artikelen in de winkel; het zogenaamde Family 

Grouping. Hiermee kunnen efficientievoordelen behaald worden wat betreft het aantal handelingen in de 

keten en daarmee gepaard gaande kosten. 

Op basis hiervan is gekomen tot de volgende probleemstelling: 

Winkeloperaties met betrekking tot het verwerken van leveringen vinden op dit moment niet efficient plaats wat voor 

de ondememers negatieve gevolgen heeft voor het aantal handelingen en daarmee gepaard gaande kosten. 

Na terugkoppeling met de belanghebbenden van het project is de precieze opdracht van het 

afstudeerproject als volgt geformuleerd: 

Onderzoek in ketenverband naar de mogelijkheid om met Family Grouping het aantal handelingen en daarmee de 

kosten in de keten en met name in de winkel te verminderen. 

Analyse 

Het orderverzamelproces in het DC en het aanvulproces in de winkel hangen nauw met elkaar samen: de 

manier waarop de orderverzameling in het DC plaatsvindt, heeft invloed op de manier waarop de bestelling 

na de levering aangevuld kan worden. Hieruit voortvloeiende zijn de processen tussen de winkel en het DC 

onderkend, die geanalyseerd zijn: 

• Het bestelproces in de winkel 

• De orderverzameling in het DC 

• Het transport naar de winkel 

• Het aanvulproces in de winkel 

In de gehele cyclus van bestellen tot en met aanvullen vindt op <lit moment geen synchronisatie plaats. Bij 

het maken van de bestelling wordt geen rekening gehouden met eventuele efficientievoordelen bij het 

orderverzamelen in het DC. Bij het orderverzamelen in het DC wordt op zijn beurt geen rekening 

gehouden met eventuele voordelen bij het aanvullen van de bestelling in de winkel. In deze cyclus is sprake 

Ill 



TU/ e 

IV 

van suboptimalisatie. Het toepassen van Family Grouping optimaliseert het verband tussen het 

orderverzamelen in het DC en het aanvullen in de winkel. De stap hiervoor, het maken van de bestelling, 

wordt hierdoor niet direct beinvloed. Andersom beinvloedt deze stap wel de efficientie van de overige 

stappen in de cyclus. Wellicht dat bij het maken van de bestelling ook voordelen te behalen zijn voor de hele 

cyclus. 

Het aanvulproces in de winkel is tijdens de analyse kwantitatief in kaart gebracht om inzicht te krijgen in 

mogelijke besparingen aan de winkelkant. De besparingen over alle DA winkels heen komt neer op circa 

€ 307.000 per jaar, waarbij per bestelling circa een uur bij het aanvullen bespaard kan worden als volgens 

Family Grouping wordt aangeleverd. 

De conclusie is dat het toepassen van Family Grouping aan de winkelkant tot significante besparingen leidt. 

Aan de DC-kant echter, kost het waarschijnlijk altijd meer dan het niet toepassen van Family Grouping. Er 

zijn verschillende oplossingen denkbaar. De oplossingrichtingen kunnen op basis van de 

probleemorientatie gedefinieerd worden: 

I. Het achterwege laten van de winkelcontrole door transactieactiviteiten aan te passen 

II. Bestellingen volgens Family Grouping in het DC verzamelen 

III. Efficient vullen in de winkel door een betere manier van aanvullen 

IV. Het bestelproces aanpassen, zodat meer volgens Family Grouping besteld wordt 

Om voor elke oplossingsrichting een ontwerp te maken zou omwille van de beschikbare tijd voor het 

onderzoek te ver gaan. Na overleg met alle betrokken partijen is besloten oplossingsrichting II als basis voor 

het ontwerp te kiezen. Het is voor DA moeilijk om het bestelgedrag van ondernemers te beinvloeden, 

omdat zij zelf willen bepalen wanneer ze wat en hoeveel bestellen. Bovendien is de grootste kostenpost voor 

toe te kennen aan het DC. 

Ontwerp 

Het doel van het ontwerp is om een optimum te vinden tussen de kostendaling aan de winkelkant enerzijds 

en de kostenstijging aan transport- en DC-kant anderzijds. De inrichting van het DC wat betreft 

artikelallocatie is dan ook afhankelijk van beide uitgangspunten. Om een maximale kostenbesparing aan de 

winkelkant te bewerkstelligen zou het verzamelen van orders in bakken volgens Family Grouping moeten 

plaatsvinden. Echter het indelen van een bestelling volgens Family Grouping heeft gevolgen voor het 

verzamelproces in het DC. Centraal bij het invoeren van Family Grouping staat het niveau waarop 

groepering van artikelen plaatsvindt. In de winkel is het niveau het hoofdgroepniveau. Voor het DC is het 

op dit moment onduidelijk welk niveau het meest kostenefficient is. De ontwerpvraag luidt dan ook: 

Bij welke samenstelling en hoeveelheid van groepen zijn de totale ketenlrosten het laagst? 

Indien Family Grouping wordt ingevoerd in het huidige mechanisch verzamelsysteem in het DC, dan heeft 

dit gevolgen voor de productiviteit in het DC en de kwaliteit van de orders. 



Family Grouping kan op twee manieren in het DC bewerkstelligd worden, via: 

r. Pick-and-pass verzamelmethode 

2 . Slotting volgens Family Grouping 

Bij de pick-and-pass methode wordt de huidige slotting intact gelaten en de deelorders volgens Family 

Grouping over de verschillende zones heen verzameld. Slotting volgens Family Grouping betekent een 

nieuwe artikelallocatie in het verzamelsysteem, waarbij de artikelen volgens Family Grouping gesorteerd bij 

elkaar komen te liggen naar de inrichting van de winkel. Voor beide opties is bekeken wat de 

mogelijkheden zijn in het distributiecentrum. Voor het ontwerp is met drie procesindicatoren rekening 

wordt gehouden: 

• Productiviteit: Het verzamelde aantal orderregels per zone per uur 

• Balancering: Het evenwichtig verdelen van de orderregels over alle zones heen zodat de 

werklast gelijkmatig verdeeld is, gemeten in orderregels per zone per week 

• Kwaliteit: Het aantal manco's per bestelling 

De extra kosten van de pick-and-pass verzamelmethode in het distributiecentrum bedragen op jaarbasis 

circa€ 417.000. Dit is een grotere stijging dan de besparing aan winkelkant. Om deze reden is de pick-and

pass verzamelmethode niet verder onderzocht. Bij slotting in het distributiecentrum volgens Family 

Grouping nemen de kosten niet zoveel toe. De reden hiervoor is dat de productiviteit en balans in het 

systeem grotendeels behouden blijven in tegenstelling tot bij de pick-and-pass verzamelmethode. De kosten 

van Family Grouping voor het distributiecentrum, transport en winkel zijn voor een verschillend aantal 

Family Groups in kaart gebracht. De belangrijkste conclusie is dat de distributiecentrum kosten minder 

stijgen dan verwacht. De transportkosten daarentegen verdubbelen bij de invoering van Family Grouping 

met 24 Family Groups, omdat de inhoud van de bakken voor bijna de helft uit 'lucht' bestaat. 

Het invoeren van Family Grouping zonder naar de transportkosten te kijken 

is niet zinvol, aangezien het transport de grootste kostenstijging ondergaat. 

Indien het First Fit Decreasing Bin Packing algoritme wordt toegepast, dan is 

de toename in transportkosten te overzien. Het verschil in totale kosten per 

Family Group ten opzichte van de huidige situatie is hiernaast weergegeven. 

Hieruit blijkt dat het invoeren van 24 Family Groups de grootste besparing 

oplevert. 

Family Group Besparing 

3 

6 

12 

24 

€ 135.533 

€ 118.801 

€ 147.903 

€ 212.337 

De eindconclusie van het afstudeeronderzoek is dat het invoeren van Family Grouping leidt tot significante 

besparingen in de keten distributiecentrum - winkel. Omdat DA de corporatiestructuur heeft losgelaten, is 

het echter nog de vraag hoe de besparingen aan winkelkant terugvloeien richting distributiecentrumkant 

om de kostenstijging te vergoeden. Hierover zullen duidelijke afspraken met de ondernemers van de 

winkels gemaakt moeten worden. Vaststaat dat DA een grotere tevredenheid bereikt bij de ondernemers 

wanneer Family Grouping wordt ingevoerd. 
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VOORWOORD 

Als laatste onderdeel van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 

voltooit de student een individuele stage in het bedrijfsleven. Deze stage houdt in <lat de student een 

bedrijfsprobleem zelfstandig en op een academisch verantwoorde wijze onderzoekt. Dit houdt in <lat een 

gestructureerde benadering plaats moet vinden, waarbij een heldere definitie van het probleem en 

bijbehorende onderzoeksopzet wordt gevolgd. 

Ik heb mijn afstudeerproject uitgevoerd bij DA Retailgroep B.V. te 's-Hertogenbosch/Leusden/Zwolle. DA 

is de overkoepelende retailorganisatie achter de DA drogisterijketen. De opdracht had als onderwerp Family 

Grouping ofWel het schapgesorteerd uitleveren van bestellingen aan de winkels in de keten 

distributiecentrum - winkel. Hierin heeft zowel een analyse aan winkelkant als aan distributiecentrumkant 

plaatsgevonden. 

Voor mij was het de eerste kennismaking met de retailbranche. Ik heb in de praktijk kunnen ervaren hoe de 

hele distributie naar de winkels verloopt. Hierin heb ik ervaring opgedaan vanaf het orderverzamelen in het 

distributiecentrum, tot en met het verkopen van artikelen in de winkel. Ik vond het interessant om te zien 

wat de gevolgen van en visies over Family Grouping zijn in verschillende plaatsen in de keten. Ik hoop <lat 

mijn afstudeeronderzoek een nuttige bijdrage geleverd heeft aan de Family Grouping problematiek. 

Via deze weg wil ik graag alle medewerkers van DA bedanken voor de prettige samenwerking met in het 

bijzonder de afdeling bedrijfsbureau in 's-Hertogenbosch voor de gezellige lunch-/koffiepauzes. Mevrouw 

Vissers wil ik bedanken voor het mogelijk maken van het project en Miranda Degger voor de begeleiding 

vanuit winkelkant. In het bijzonder wil ik Peter Appels bedanken, zonder zijn input en goede kijk op 

logistiek was het afstudeerproject voor mij een stuk complexer geweest. Ook de ondememers van de DA 

winkels in Heerlen, Margraten en Veldhoven wil ik hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van de 

metingen in de winkel. 

Verder gaat vanuit TU /e begeleiding mijn dank uit naar de heer Broekmeulen, zijn vakbekwaarnheid en 

kritische kijk op mijn afstudeerproject hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het eindresultaat. 

Daamaast gaat mijn dank uit naar mijn tweede begeleider de heer Van Donselaar. 

Tenslotte wil ik mijn ouders, zus en vrienden bedanken voor hun steun, interesse en welkome afleiding 

tijdens mijn afstudeertraject. 

Raoul Huntjens 

Januari 2008 
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BEGRIPPENLIJST 

De.finities 

ERP-Pakket 

Facing 

Grijplijst 

Kwaliteit 

Manco 

Miniload 

Omdoos(verpakking) 

Raakfrequentie 

Slotting 

Verzamelsysteem 

Ajkortingen 

AS/RS 

CE 

DC 

DPS 

EDI 

EPL 

FIFO 

LIFO 

MTM 

RF 

WMS 

Enterprise Resources Planning Pakket; softwaresysteem waar de informatie

voorziening van bedrijfsfuncties mee kan worden aangestuurd 

De toegemeten ruimte voor een artikel. Het aanzicht van een artikel op het 

schap. Bijvoorbeeld: twee artikelen naast elkaar geeft een facing van 2 . 

Vijf artikelen naast elkaar geeft een facing van 5. 

Papieren overzicht van de te verzamelen artikelen bestaande uit: een artikel

nummer, beschrijving en artikellocatie 

Het aantal manco's per bestelling 

Een volgens DA wel geleverd, maar niet aanwezig artikel bij de klant 

Type AS/RS systeem <lat geschikt is voor artikelen van kleine omvang. 

Kartonnen doos bestaande uit een vast aantal consumenteneenheden 

Het bestelde aantal orderregels per week 

Fysieke allocatie van artikelen in het magazijn ofbinnen een groep verzamel

locaties 

Een al clan niet geautomatiseerd systeem, waarmee bestellingen in het 

distributiecentrum verzameld kunnen worden. 

Automatic Storage/ Retrieval System, geautomatiseerd verzamelsysteem 

Consumenteneenheid 

Distribu tiecen trum 

Dynamic Picking System; geautomatiseerd verzamelsysteem waarbij 

artikelen naar de verzamelaar getransporteerd worden, zodat hij/zij ze 

eenvoudig kan verzamelen. 

Electronic Data Interchange; een standaard voor de elektronische uitwisseling 

van bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders. 

Elektronische Paklijst 

First In First Out 

Last In First Out; belading van de vrachtwagen 

Methods-Time-Measurement; methodiek om werkactiviteiten te bestuderen 

Raakfrequentie 

Warehouse Management System, softwaresysteem waarmee 

magazijnactiviteiten kunnen worden aangestuurd; bij DA Gold-Stock 

genaamd 
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1 INLEIDING 

I n deze inleiding zal eerst een beschrijving gegeven worden van het bedrijf waar dit onderzoek plaats 

heeft gevonden. Vervolgens wordt aangegeven hoe het rapport is opgebouwd. 

1.1 Bedrijfsbeschrijving 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van DA Retailgroep B.V. en 

de positie van het bedrijf in de logistieke keten. Deze beschrijving 

is gedeeltelijk gebaseerd op de inforrnatie in het afstudeerverslag 

van Gelissen (2007). Met behulp van het logistiek concept van 

Ribbers en Verstegen (1992) is deze beschrijving geordend. Aan 

bod zal komen: strategie, winkelforrnats, logistiek, besturing, 

informatievoorziening en de organisatie van DA. 

1.1.1 Algemeen 

Exteme Doelstellinpn 

(Fysieke) 
lnrichtina Best urine 

lnterne oa.lstellingen 

Orpnisatie 
lnformnle 
voorzlenlna 

Figuur 1.1 Logistiek concept 

DA Retailgroep B.V. is een retailorganisatie die diensten aan DA ondememers verleent. De 

werkzaamheden centreren zich rond drie kemprocessen: Logistiek, Commercie en Operatie. De inkomsten 

worden verkregen uit een vast tarief dat aan de winkeliers wordt opgelegd, marge op de verkoop van 

artikelen en inkomsten uit marketinggelden van leveranciers. Vanuit het hoofdkantoor in Leusden worden 

Commercie en Operatie aangestuurd. Logistiek, Commercie en Operatie worden vanuit Leusden 

ondersteund door een aantal stafafdelingen, zoals P&O, JCT, Communicatie en Controlling. Het logistieke 

proces vindt plaats vanuit twee distributiecentra. Er staan ruim 9.000 artikelen op voorraad per DC. Het 

totale assortiment van alle DA winkels bedraagt circa 12.000 artikelen. 

1.1.2 Branche 

De drogisterijketen DA bevindt zich in de drogisterijbranche. De drogisterijen realiseerden in 2005 een 

omzet van in totaal ruim € 2,6 miljard (exclusief BTW). Oat is l ,6% lager dan in 2004. De omzet was wel 

20% hoger dan in 2000. Van de lichaamsverzorgende producten is ruim de helft verkocht via drogisterijen 

en parfumerieen, van de verbandmiddelen ruim een derde. In de markt van zelfzorggeneesmiddelen & 

gezondheidsproducten hadden de drogisterijen een aandeel van 69%. Volgens CBS telde de 

drogisterijbranche in 2005 ruim r.200 ondememingen. Zij exploiteerden in totaal ruim 3.000 winkels , 

goed voor bijna 14.000 voltijdbanen. Van alle drogisterijen werkt 87% op commerciele basis samen. De 

grootste concurrenten van DA zijn Het Kruidvat, Trekpleister en Etos. In 2006 had DA een marktaandeel 

van circa 13,9 procent. 

1.1.3 Missie 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de consument DA vooral waardeert om haar toegevoegde waarde 

in de vorm van vriendelijk personeel, deskundig advies en een uitgebreid assortiment met kwalitatief goede 

producten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist de segmenten waarin deze toegevoegde waarde tot 

uitdrukking komt, centraal staat in de missie van DA. 

"Wij , DA, willen toonaangevend zijn in schoonheid en gezondheid." 

1 
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1.1.4 Visie 

DA ziet nuchter focussen, cooperatief ondernemen en continu investeren in de verdere professionalisering 

van de organisatie en de winkels als cruciale elementen om haar missie te verwezenlijken. Toedelen, 

vertrouwen en zakelijkheid zijn dan ook van doorslaggevend belang. 

1.1.5 Strategie 

De strategie' is erop gericht om commerciele slagkracht en succes van DA op de lange termijn te vergroten. 

Dit wil DA bereiken door: 

• Agressieve marktbewerking 

• Versterking van het ondernemerschap 

• Verbetering van het winkelbestand 

1.1.6 Ooelstelling 

De doelstelling2 van DA is gekoppeld aan de strategie en resulteert in de volgende aspecten voor 200T 

• 50 winkels met het nieuwe winkelconcept 

• 125 winkels doorlopen Magenta (en halen meer rendement uit de winkel) 

• Hechtere samenwerking en hechtere relatie (organisatie, ondernemers en medewerkers in de 

winkel) 

• Veel aandacht voor het huismerk 

• Meer promoties en een betere doorstroming van acties 

• Verbeteren prijsperceptie (prijsbeleid) 

• Servicegraad op het gewenste niveau van 96% 

1.1.7 Winkelformats 

Bij DA is geen enkele winkel3 exact hetzelfde: de eigenaren van de winkels zijn 

verschillende ondernemers en de winkelfunctie is in ieder marktgebied net even 

anders. DA speelt daar flexibel op in. Met diverse formats en een geleidelijke 

evolutie naar een toonaangevende keten van gezondheidspeciaalzaken waarin 

drogisterij en apotheek volledig zijn geintegreerd. 

DA Basis 

Formule Aantal 

Basis 

Kern 

Beaute 

Totaal 420 

Tabel 1.1 Winkelformats 

De DA Basiswinkel is een volwaardige drogist in een relatief klein marktgebied waar de winkelvoorziening 

sterk afneemt. Naast het basisassortiment biedt de DA Basis bepaalde branchevreemde assortimenten -

bijvoorbeeld speelgoed en kantoorartikelen die niet (meer) in de omgeving worden aangeboden. Dat maakt 

deze winkel extra interessant voor de consument. Het belang van een uitbundige uitstraling is voor de DA 

Basis minder groot; het investeringsniveau moet in goede balans zijn met omzetpotentie van de locatie. 

DA Kern 

Deze winkels liggen in winkelcentra, grotere woonkernen en buitenwijken van grotere steden. De DA Kern 

winkels liggen in een gebied met voldoende marktpotentie waar de concurrentie doorgaans ook haar plaats 

heeft veroverd. Er is weinig ruimte voor branchevreemde assortimenten omdat er meestal al diverse sterke 

' DA Retailgroep B.V. (2006) , ]aarverslag 2005 

' DA Retailgroep B.V. (februari 2007) , Brief algemeen directeur aan alle medewerkers 
3 DA Retailgroep B.V. (maart 2004), DA Formule Handboek 



specialisten in de buurt zijn. Het is zaak juist het specialisme van de drogisterij-parfumerie uit te bouwen. 

De DA Kern is een winkel die met leuke acties en een uitdagend, actueel winkelbeeld de consument weet te 

verleiden. 

DA Beaute 

Deze winkels - die vooral in de stadscentra liggen - kennen qua assortiment een grote overlap met DA Kern 

winkels. Vooral in het luxe segment hebben ze een duidelijke toevoeging (sieraden en luxe cadeaus) . Het 

interieur is onderverdeeld in drie sferen: populair verzorgend, gezondheid en luxe. DA Beaute gaat hiermee 

ook de directe concurrentie aan met de parfumeriespeciaalzaken. 

1.1.8 logistiek 

Naast het hoofdkantoor in Leusden bestaan er zoals gezegd op dit moment nog twee distributiecentra, een 

in 's-Hertogenbosch en een in Zwolle. Vanuit deze distributiecentra worden de DA Winkels bevoorraad. Het 

gebied ten zuiden van de lijn Haarlem-Utrecht-Arnhem wordt beleverd vanuit 's-Hertogenbosch en het 

gebied ten noorden van deze lijn vanuit Zwolle. In september 2008 wordt echter het DC in 's

Hertogenbosch gesloten. Hiervoor in de plaats wordt de capaciteit in het huidige DC in Zwolle uitgebreid. 

DA levert de goederen uit per consumenteneenheid. Sommige producten worden per omdoosverpakking of 

krimp uitgeleverd. 

1.1.9 logistiek netwerk 

Het logistiek netwerk van de DA bedrijven staat weergegeven in Figuur i.2 . De artikelen worden 

afhankelijk van de leverancier direct of via een extern DC uitgeleverd aan een van de twee DC's van DA. In 

de DC's van DA worden de bestellingen van de klanten verzameld en door eigen vrachtwagens eventueel 

via depots uitgeleverd aan de winkels. DA gebruikt een depot in de omgeving van Westknollendam en een 

depot in de omgeving van Schiedam. In de depots worden ladingen van grote vrachtwagens verdeeld over 

de kleinere vrachtwagens van DA. Het gebruik van depots is noodzakelijk om vanwege reisafstanden en 

files alle winkels tijdig te kunnen beleveren. 

WestknoHendam 

'\J :s voorraadpunt 

Schtedam 

Figuur 1.2 Logistiek netwerk 
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1.1.10 Besturing 

In deze paragraaf zal warden ingegaan op besturing van de keten, waarbij onderscheid gemaakt wordt 

tussen een pull- of pushbesturing. Ook zal warden ingegaan op de besturing van de verzamelactiviteiten 

binnen het DC in Zwolle. 

Ket en bestu ring 

De besturing van de keten kan getypeerd warden als een push- of pull-systeem (De Kok, 2001) . Eerst zullen 

beide systemen warden toegelicht. Wanneer er wordt gewerkt met een push-systeem wordt het aanvullen 

van de voorraad bepaald door de leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor het reguleren van de 

voorraad van haar afnemers. Hierdoor heeft de leverancier een duidelijker zicht op de afname in de 

logistieke keten en ontstaat er ketenbrede informatie. Deze informatie draagt bij aan het voorspellen van de 

vraag en afstemming van productie. Een veel gebruikte term bij push-systemen is VMI (Vendor Managed 

Inventory) (Silver et al. , 1998) 

In een situatie waarbij gewerkt wordt met een pull-systeem plaatst de afnemer orders bij de leverancier. 

Iedere locatie in de keten plaatst de order stroomopwaarts. Het plaatsen van order gebeurt op basis van 

lokale informatie en in veel gevallen vindt er geen deling van informatie plaats. In de keten van leverancier

DA-winkels wordt gebruikt gemaakt van het pull-systeem. De winkels bestellen bij DA en DA bestelt bij de 

leveranciers. Er wordt afgeweken van het pull-systeem wanneer de minimale afnamegroottes de behoefte 

van een DC overschrijden. Bestellingen van artikelen waarvoor <lit geldt, warden integraal bekeken. In deze 

gevallen verzorgt DA de splitsing en het vervoer naar het andere DC zel( 

Besturing van het verzamelproces 

Met behulp van de beheersfuncties van Bertrand et al. (1990) wordt de beheersing van het orderverzamelen 

in kaart gebracht. Er zal warden ingegaan op de winkelorderacceptatie, pickordervrijgave, capaciteitsvariatie 

en capaciteitsallocatie. Hinnen het DC warden alle winkelorders geaccepteerd. Alleen de orderregels met 

producten, waarvan volgens het WMS geen voorraad bestaat, warden niet doorgegeven. Iedere winkelier 

bestelt op een vaste <lag in de week v66r een bepaald tijdstip. Wanneer de orders zijn ontvangen, warden 

deze door het orderbureau vrijgegeven. Het geven van prioriteit aan orders wordt zowel door het 

orderbureau gedaan als door de verzamelaars. De vroege routes (bestellingen die dezelfde <lag nog warden 

geleverd) hebben grijplijsten met de kleur geel. De overige grijplijsten warden afhankelijk van binnenkomst 

afgewerkt. 

Doordat de bestelmomenten vooraf bekend zijn, bestaat er geen ongeplande piek of dalbelasting. Op 

donderdag worden bijvoorbeeld minder orders verzameld dan op maandag tot en met woensdag. De 

personeelsbezetting is op donderdag dan ook lager dan op de overige dagen. Op vrijdag warden in principe 

geen orders verzameld. Wanneer er overcapaciteit of ondercapaciteit ontstaat, wordt <lit opgevangen door 

het minder of meer inzetten van uitzendkrachten. In principe wordt op vaste locaties binnen het DC 

gewerkt. Als op bepaalde locaties ondercapaciteit ontstaat, dan warden werknemers tijdelijk ergens anders 

ingedeeld. 



lnformatievoorziening 

In 2005 is een nieuw besturingspakket genaamd GOLD geimplementeerd. Het pakket GOLD bestaat uit 

een ERP-pakket genaamd GOLD-Central en een WMS-pakket genaamd GOLD-Stock. Deze sofWare

pakketten worden gebruikt binnen beide distributiecentra en door het hoofdkantoor. Deze sofWare moet 

bijdragen aan het optimaliseren van de primaire processen binnen DA. 

Organisatie 

De DA Retailgroep B.V. heette voorheen Dynadro. Dynadro leverde aan zowel zelfstandige ondernemers als 

aan DA formuledeelnemers . Vanaf 2006 is gekozen om alleen nog maar de naam DA te voeren om 

hiermee de merknaam DA nadrukkelijker in de markt te positioneren. In de huidige setting worden enkel 

de DA formuledeelnemers beleverd. De zelfstandige ondernemers zijn door de jaren heen afgevloeid. Vanaf 

mei 2007 is DA Retailgroep B.V. niet meer in handen van de cooperatie, die onder andere bestond uit 

vertegenwoordigers van de DA ondernemers, maar van twee private equity maatschappijen: Aletra Capital 

Partners B.V. en Wagram Equity Partners. Het uitgevoerde project heeft betrekking op de afdeling logistiek 

van DA. In bijlage I is een organogram van de algemene en logistieke organisatie opgenomen. 

1.2 Opbouw Rapport 

Het onderzoek is opgebouwd volgens het tien stappenplan van Kempen en Keizer (2000) , waarbij een 

(probleem)orientatie-, analyse-, ontwerp- en implementatiefase doorlopen wordt. In Hoofdstuk 2 wordt het 

onderzoeksontwerp voor de DA case gegeven waarin de probleemorientatie plaatsvindt. Hierna volgt in 

Hoofdstuk 3 de opzet van de analysefase. Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 beschrijven de analysefase die in 

Hoofdstuk 6 geevalueerd wordt. Tevens wordt in Hoofdstuk 6 de focus voor het ontwerp aangebracht. In 

Hoofdstuk 7 wordt het ontwerp beschreven. Hoofdstuk 8 beschrijft de stappen die nodig zijn om het 

ontwerp te kunnen implementeren. Tot slot worden in Hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen van het 

onderzoek samengevat. 
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2 ONDERZOEKSONTWERP DA 

I n dit hoofdstuk wordt de formulering van de onderzoeksopdracht beschreven. Over de problemen die in 

deze orientatie naar voren zijn gekomen, is een probleemkluwen opgesteld. In paragraaf 2.2 resulteert 

deze oorzaak-gevolg analyse in een (her)formulering van de onderzoeksdoelstelling. 

2.1 Probleemstelling vanuit DA 

De aanleiding voor de afstudeeropdracht is ontstaan bij het opzetten van het project Magenta. De 

doelstelling van dit project is om voor DA waardige en herkenbare winkels te realiseren. Dit is door DA 

vertaald naar vier aandachtsgebieden4 : 

r. Efficient uitvoeren van winkeloperaties; 

2. Verkoopfocus creeren in winkels met meer verkoopadvies (service); 

3. Alie processen op het hoofdkantoor die gevolgen hebben voor de winkelvloer; 

4. Borging van alle verbeteringen door de expliciete aansturing van de winkel en opvolging. 

Centraal bij het eerste en derde punt staan de (winkel)operaties die te maken hebben met het gehele proces 

van bestellen tot en met leveren van artikelen. Bestellingen van reguliere artikelen kunnen bij DA op 

consumenteneenheidniveau gedaan worden. Dit betekent dat de operaties in de winkel aangaande reguliere 

artikelen vanuit de keten nauwkeurig aangestuurd kunnen worden. Folderartikelen en leverancierorders 

worden daarentegen zonder tussenkomst van de ondernemer rechtstreeks naar de winkel 'gepusht'. Het 

gaat bij deze pushorders vaak om snellopende artikelen. Deze worden daarom altijd in omdoosverpakking 

uitgeleverd. 

De artikelen van reguliere bestellingen worden in bakken geleverd, waarbij de inhoud van deze bakken 

bepaald wordt door enerzijds het volume en gewicht van de artikelen in de bestelling en anderzijds door de 

allocatie van artikelen in het DC. Bij de inrichting van het DC is geen rekening gehouden met winkellay

out, waardoor de inhoud van bakken niet overeenkomt met de groepering van de artikelen in de winkel. 

Naar aanleiding van dit feit is bij DA de vraag gerezen of artikelen niet zodanig in bakken kunnen worden 

gesorteerd, dat deze aansluit bij de indeling van artikelen in de winkel; het zogenaamde Family Grouping. 

Hiermee kunnen efficientievoordelen behaald worden aangaande het aantal handelingen in de keten en 

daarmee samenhangende kosten. 

Op basis hiervan is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

Winkeloperaties met betrekking tot het verwerken van leveringen vinden op dit moment niet efficient plaats wat voor 

de ondememers negatieve gevolgen heeft voor het aantal handelingen en daarmee gepaard gaande kosten. 

4 DA Retailgroep B.V. (juli 2006) , Kickoff presentatie aan ondernemers Magenta Project 
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2.2 Probleemorientatie 

De eerste fase van het onderzoek is een verdieping in het probleem dat geschetst is door het bedrij£ Hiertoe 

zijn de volgende stappen ondernomen: 

• Houden van interviews met belanghebbenden. 

• Meelopen met de projectmanager van het project Magenta. 

• Meegaan met een beleveringsroute. 

• Meelopen met het orderpickproces in het DC van 's-Hertogenbosch. 

• Orienteren op relevante literatuur. 

Tijdens de orientatiefase van het onderzoek is een aantal mogelijke problemen en oorzaken naar voren 

gekomen. Deze hebben geresulteerd in een probleemkluwen (Figuur 2.1). Hierin worden oorzaken aan 

(strategische) gevolgen gekoppeld, waardoor een geheel aan oorzaak-gevolg relaties zichtbaar wordt. In deze 

paragraaf worden deze relaties beschreven en wordt aangegeven op welke relaties het onderzoek zich richt. 

Te veel manco's in 
levering 

Slechte ervaringen 
in DC met family 

grouping 

Te I age kwalileit 
leveringen 

Niet genoeg 
artikelenop 

voorraad in DC 

Grotere benodigde 
oppervlakte in DC 

voorfamily 
grouping 

T eveel pick louten 
met 

familygrouping 

Teveel 
capaciteitsconcen

tratie bij family 
grouping 

Ontbreken van 
standaard 
vulproces 

1---_.,. Lagveasen herviceg
1 

DCraad 1----.i Altijd controleren 
van bestetting 

Geen familiy 
grouping in DC 

Schappenplan enJ 
of routing verschilt 

per winket 

Standaard 
schappenplan 

vanuit DA wordt 
niet nageleefd 

Vulproces 
verschilt per 

winkel 

Voordelen family 
grouping alleen bij 

bestellingen die 
groot genoeg zijn 

Leveringen niet 
gesorteerd 

aangeleverd 

Inefficient vullen in Te veel Te hoge kosten 1----. de winkel 1----1" hande!'!"; in de 1----.i voor de winkel 

Ondememer Ondememer kijkt On=';':'~~iet 
gefocust op omzet 1----.i niet expliciet naar 1----.i voordeet elficff!nt 

personeelskosten vutlen 

Geen forecasting 
sys teem 

Figuur 2 .1 Probleemkluwen 

Bestelling op basi1 
van verkopen 1----. Bestellingen lastig 

afgelopen week te voorspellen 

Ondememer 
bestelt op gevoet 



Uit de probleemkluwen blijkt dater vier directe basisoorzaken zijn voor het grote aantal handelingen in de 

wink el: 

I. Controle van de bestelling 

I I. N iet gesorteerde leveringen 

III. Inefficient vullen in de winkel 

IV. Bestellingen lastig te voorspellen 

Het controleren van de bestelling in de winkel betekent dat een ondememer elk artikel apart moet 

controleren op aanwezigheid, omdat de servicegraad niet altijd volgens norm van 95% is. Dit stuk voor stuk 

controleren neemt veel tijd in beslag. De inhoud van de bakken waarin de bestelling aangeleverd wordt, is 

compleet willekeurig voor de winkel. De reden hiervoor is dat het DC geen rekening houdt met winkellay

out bij het verzamelen van de bestelling. Het gevolg hiervan is dat het aanvullen van de artikelen in het 

schap niet efficient kan plaatsvinden. De manier waarop de ondememer zijn schappen aanvult, verloopt 

daamaast niet altijd volgens de meest handige methode. Tenslotte verschilt de bestelling per winkel per 

week door lokale marketing en verschillend koopgedrag per afzetgebied. In combinatie met het ontbreken 

van een goed forecasting systeem is het moeilijk bestellingen juist te voorspellen. 

De redenen voor het grote aantal handelingen in de winkel komt dus enerzijds doordat de leveringen vanuit 

het DC niet volgens norm zijn, en anderzijds doordat de ondememer in de winkel de verwerking van de 

leveringen niet efficient uitvoert. Om de efficientie in de winkel te vergroten is zowel de ketenaansturing 

tussen de winkel en DC als de operaties in de winkel zelf, het uitgangspunt van onderzoek. 

Na terugkoppeling met de belanghebbenden van het project is de precieze opdrachtformulering en 

onderzoeksdoelstelling van het afstudeerproject als volgt geformuleerd: 

Opdrachtformulering 

Onderzoek in ketenverband naar de mogelijkheid om met Family Grouping het aantal handelingen en daarmee de 

kosten in de keten en met name in de winkel te verminderen. 

Onderzoeksdoelstelling 

Ontwerp van een Family Grouping concept voor winkelbelevering om het aantal handelingen en daarmee de kosten 

in de keten en met name in de winkel te verlagen. 
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3 0PZET ANALYSEFASE 

A an de hand van de opdrachtformulering is de analysefase uitgevoerd. Deze fase bestaat in hoofdzaak 

uit twee stappen. Ten eerste een analyse en evaluatie van de huidige situatie op het gebied van 

orderverwerking in de winkel en het DC. Ten tweede volgt een selectie van mogelijke oplossingen op basis 

van gevonden deficienties in de huidige situatie in de winkel en het DC. 

Allereerst wordt afbakening van de opdracht gegeven waarna een meer gedetailleerde beschrijving volgt van 

de stappen die in deze fase genomen worden om tot analyseresultaten te komen. In paragraaf 3.2 wordt een 

onderzoeksmodel gepresenteerd voor met name deze fase van het onderzoek. 

3.1 Eerste afbakening opdracht 

De doelstelling van de opdracht is om de kosten in de keten omlaag te brengen door middel van het 

verminderen van het aantal handelingen. Met handelingen wordt in dit geval bedoeld: handelingen die 

betrekking hebben op het verzamelen van bestellingen in het DC, het uitpakken van de bestelling en het 

aanvullen van de artikelen in de winkel. Handelingen die betrekking hebben op het transport van de 

bestellingen evenals handelingen die 

betrekking hebben op de aanvoer 

van artikelen in het DC, opdat de 

artikelen klaarliggen om te worden 

gepickt, worden in dit onderzoek 

niet meegenomen. De reden 

hiervoor is dat deze laatst genoemde 

handelingen niet door Family 

Grouping worden beinvloed. Family 

Grouping heeft directe gevolgen 

\-Z___________f.:::\ /fv-v 

voor het verzamelen van de Figuur 3.1 Ben-Warehouse Multi-Retailer Systeem (Dogru, 2006) 

bestelling in het DC (orderpicken) en het uitpakken en aanvullen van de bestelling in de winkel. Bartholdi 

en Hackman (2007) geven aan dat de loopafstand bij de klant, in dit geval de winkels, verlaagd wordt door 

toepassing van Family Grouping. 

Leveringen van externe leveranciers 

rechtstreeks naar de winkels zijn niet 

beinvloedbaar door DA en vallen 

(eve-::in~ ... ----S~V0c ,.../ _____ S~V~,./ ___ 11 .. ~GK,anl 
\ cier / 

._ ./ 

Figuur 3.2 Aangepaste logistieke keten 

daarmee ook bij de scope van het onderzoek. De hele keten is weergegeven in Figuur 3.r. Gezien de 

complexiteit van de keten en de beschikbare tijdspanne van het onderzoek, is voor de uitvoering van de 

analysefase deze keten vereenvoudigd (zie Figuur 3.2) . 

3.2 Plan van aanpak Analysefase 

In Figuur 3.3 zijn de verschillende stappen van de fysieke distributie naar de winkel weergegeven. De 

toepassing van Family Grouping vereist een analyse van processen die hierdoor beinvloed worden. Deze 

relevante processen zijn op basis van het model in Figuur 3.3: het maken van een bestelling, het ontvangen 

van de bestelling in de winkel en het aanvullen van de bestelling in het schap. Uit interviews met de 

projectrnanager Logistiek, de manager Replenishment en het warehousemanager van 's-Hertogenbosch 

11 



TU/ e 

12 

kwam nog een stap naar voren die niet in het model is genoemd, namelijk het verzamelen van de bestelling 

in het DC. Family Grouping beinvloedt immers ook de activiteiten in het DC. 

Producteigenschappen in 
'ruime' zin: 

- Presentatie-/ 
Assortimentsbeleid 

- Beleidsontwikkeling 
14~1----~~ Producteigenschappen in 

'enge' zin: 

1. Waardedichtheid 1 2. Verpakkingsdichtheid 1. Productlevenscyclus 
2. Marktstrategie 1 
3. Distributie voorraadsysteem 

Bestellen Ontvangen 

. Fysieke distributie: 
beleidsuitvoering 

•• 

3. Houdbaarheid 
"""~1-----14 . Verschijningsvorm 

Schap vullen 1--___,~ Presenteren 
Afleveren 

consument 

Figuur 3.3 Samenhang Marketing en Logistiek - DC versus winkel (Van Coor et al., 1999) 

Afrekenen 

Van Goor en Van Amstel (1999) beschrijven de relatie tussen producteigenschappen van artikelen vanuit 

marketing enerzijds en de fysieke distributie van deze artikelen, logistiek, anderzijds. Wat betreft marketing 

gaan zij in op productpresentatie, schappenplannen en de gevolgen daarvan voor logistiek. Het blijkt dat de 

nagestreefde doeleinden van marketing gebonden zijn aan de mogelijkheden die fysieke distributie kan 

bieden. Daarom zullen beide partijen altijd moeten samenwerken. Voor DA betekent dit dat bij het maken 

van schappenplannen, waarvan de indeling jaarlijks5 opnieuw wordt bekeken, rekening gehouden client te 

worden met logistieke aspecten. Deze aspecten zijn onder andere schapgrootte in relatie tot 

omloopsnelheid, leverfrequentie en gewenste minimale voorraad. Daarnaast kan rekening gehouden 

worden met de indeling van het schap in relatie tot logistieke productgroepen, zodat de samengestelde 

productcategorieen vanuit marketing, de uiteindelijke Family Groups, zoveel als mogelijk overeenkomen 

met logistieke productgroepen. 

Het orderverzamelproces in het DC en het aanvulproces in de winkel hangen nauw met elkaar samen: de 

manier waarop de orderverzameling in het DC plaatsvindt, heeft invloed op de manier waarop de bestelling 

na de levering verwerkt wordt. Op basis hiervan kunnen de processen tussen de winkel en het DC 

onderkend worden die relevant zijn voor analyse. 

Teneinde dit verband te kunnen onderzoeken, is het volgende plan van aanpak voor de analysefase 

opgesteld: 

• Literatuurstudie om de operaties in de winkel en het DC te kunnen beoordelen. 

• In kaart brengen en analyse van: 

o het bestelproces in de winkel 

o de orderverzameling in het DC 

o het transport naar de winkel 

o het aanvulproces in de winkel 

o de kwaliteit van bestellingen 

s DA Retailgroep B.V. (juli 2007) , Uitleg schappenplannen, Da Vinci extranet voor DA ondernemers 



• Data analyse van reguliere leveringen en afzetgegevens vanuit het DC. 

• Het ontwikkelen en toepassen van een beoordelingsinstrument voor het aanvulproces in de winkel. 

• Evaluatie van het verband tussen winkel en DC omtrent Family Grouping. 

Het plan van aanpak voor de analysefase is samengevat in het onderzoekmodel van Verschuren en 

Doorewaard (1995). Dit model is weergegeven in Figuur 3+ 

Orientatie 

Interviews met 
betrokkenen 

Bedrijfsinformatie 

Hoofdstuk 1 

Literatuur 
Order Picking 

Proces-analyse 

Data-analyse 

Interviews met 
winkeliers 

Literatuur 
Winkel operaties, 
Personeelplanning 

Proces-analyse 

Data-analyse 

a 

,, 

' ' 

Onderzoekmodel 

Analyse 

Huidige situatie keten 
DC - Transport - Winkel 

Hoofdstuk4 

Beoordelingsinstrument 
winkeloperaties 

Hoofdstuk5 

Jl 

--

--,, 

Figuur 3.4 Onderzoekmodel van Verschuren en Doorewaard (1995) 

Ontwerp lmplementatie 

Ontwerp voor j~ 

beter gesorteerde 
bes telling 

Hoofdstuk 7 

lmplementatie 

- van beter - gesorteerde 
bestelling 

Hoofdstuk 8,9 

On twerp 
Richtlijnen 

n 

Hoofdstuk6 
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4 ANALYSE VAN RELEVANTE PROCESSEN 

I n dit hoofdstuk worden de processen beschreven die plaatsvinden vanaf de bestelling van een artikel tot 

en met het moment waarop het artikel in het schap ligt. De processen die relevant zijn, zijn in 

paragraaf 3.2 uiteengezet: 

I. Het bestelproces in de winkel. 

2 . De orderverwerking en -verzameling in het DC. 

3. Het transport naar de winkel. 

4. Het aanvulproces in de winkel. 

Deze processen worden in paragrafen 4.1 tot en met 4.4 beschreven, waarin aan het einde van elke 

paragraaf een bondige conclusie over het proces wordt gegeven. Stroomschema's van deze processen zijn 

opgenomen in Bijlage IX. Daarnaast wordt de kwaliteit van de bestellingen besproken in paragraaf 4.5, 

waarna een algemene conclusie gevormd wordt in paragraaf 4.6 

4.1 Het bestelproces in de winkel 

De bestellingen van de winkel vinden een keer per week plaats waarbij de bestellingen v66r een bepaald 

tijdstip op een afgesproken dag verstuurd moeten zijn. Dit tijdstip verschilt per winkel en is opgenomen in 

het servicecontract dat de betreffende winkel met DA heeft afgesloten. DA levert de bestellingen de dag 

erna, mits de bestelling verstuurd is v66r het afgesproken tijdstip. Indien een ondernemer een tweede keer 

in de week beleverd wil worden, dan wordt hiervoor een extra tarief van€ 40,- in rekening gebracht. 

4.1.1 Assortiment en bestelgrootten 

Het assortiment in de winkel bestaat voor 75% uit artikelen die door DA beleverd worden en 25 % uit 

artikelen die besteld worden bij andere groothandels. DA Beaute formule winkels bestellen relatief meer 

artikelen bij andere groothandels, omdat het parfumerieassortiment niet is opgenomen in het assortiment 

dat DA kan leveren. DA heeft sinds een aantal jaren de ondernemers de mogelijkheid gegeven om artikelen 

op consumenteneenheidniveau te bestellen. Het doel hiervan is voorraad te vermijden die niet in het schap 

past en dus in het magazijn van de winkel moet worden geplaatst. Het winkelmagazijn is hierdoor minder 

noodzakelijk waardoor meer winkeloppervlakte voor schappen kan worden gebruikt. Bovendien is de 

omloopsnelheid van een groot aantal artikelen dusdanig laag dat het voor een ondernemer niet lonend is 

deze artikelen in omdoosverpakking hoeveelheden te bestellen (25% van het assortiment heeft een 

omloopsnelheid die lager ligt dan 4 artikelen per jaar). Alleen artikelen die in de actiefolder van DA komen 

of waarvoor een verplichte minimale afnamehoeveelheid bestaat, worden in omdoosverpakking 

hoeveelheden besteld. Het merendeel van een bestelling bestaat uit orderregels waarin een of twee 

consumenteneenheden van een artikel besteld worden. 

Het assortiment is opgedeeld in een aantal niveaus. In Figuur 4.1 is de assortimentstructuur ofwel Family 

Group structuur van DA weergegeven. Het toepassen van Family Grouping kan op meerdere niveaus 

plaatsvinden. Echter niet alleen de afdeling Logistiek maakt gebruik van productgroepen voor de aansturing 

van haar activiteiten, maar ook de afdeling Marketing, in het geval van DA de afdeling Merchandising & 

Buying (Van Goor en Van Amstel, 1999)· Marketing gebruikt productgroepen of -categorieen om de 

presentatie van artikelen in de winkel te kunnen aansturen. Deze categorieen worden geformeerd op basis 
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van consumptie-, koop- , doelgroep

verwantschappen. De volgens deze 

en operationele 

Family Grouping 

principes samengestelde productcategorieen spelen een 

strategische rol in het assortimentsportfolio-management van 

de ondernemer (Schipper, 1997) · De complete Family Group 

structuur van alle artikelen die DA levert, bestaat uit vijf 

niveaus: assortiment, hoofdgroep, productgroep, artikelgroep 

en artikelgroep met/zonder RVG (registratienummer voor 

geneesmiddellen) . Het hoofdgroepniveau komt overeen met 

het schapniveau zoals deze in de winkel wordt gebruikt 

(Bijlage III en IV) . 

4.1.2 Voorraadstrategie winkel 

Het winkelinformatiesysteem Cocosoft genereert op basis van 

( Family Group niveau ) 

'--------~ 

Assortimenlsdeel (11) 

Hoold Groep (47) 

Product Groep (298) 

Artikel Groep (435) 

Artikel Groep met/ zonder RVG (563) 

Figuur 4.1 Overzicht assortimentstructuur DA 
de kassaverkopen van de afgelopen periode (historie) een 

besteladvies. Dit besteladvies is gekoppeld aan het schappenplan met betrekking tot het te bestellen aantal 

stuks per artikel middels een minimaal voorraadniveau (min) en gewenste hoeveelheid in het schap (max) . 

Deze min-max instellingen kan de ondernemer indien gewenst handmatig aanpassen. 

In de literatuur wordt dit min-max voorraadbeheersysteem aangeduid als een (R,s,S) strategie (Silver et al. , 

1998). Hierbij staat de 'R' voor de review periode, het bestelmoment 's' voor het minimaal voorraadniveau 

(min) en 'S' voor de gewenste hoeveelheid in het schap. 

Het winkelsysteem houdt bij het besteladvies echter geen rekening met eventuele acties die hebben 

plaatsgevonden. Hierdoor kan het voorkomen dat het automatisch gegenereerde besteladvies ongewenste 

hoeveelheden vertoont. De ondernemer controleert het besteladvies op deze ongewenste hoeveelheden. 

Tevens past hij in voorkomende gevallen deze hoeveelheden aan op basis van eventueel afurijkende 

voorraad in het schap. Het in kaart brengen van artikelen die buiten voorraad zijn, doet hij op basis van wat 

in het schap staat of in het magazijn ligt, niet op basis van wat het winkelsysteem aangeeft. De reden die de 

geinterviewde ondernemers hiervoor aandragen, is dat het voorraadniveau in het systeem niet altijd 

nauwkeurig is door onder andere derving en manco leveringen vanuit DA die via de elektronische pakbon 

terecht komen in het winkelsysteem. Als de ondernemer het besteladvies heeft aangepast, dan stuurt hij de 

bestelling door naar DA. 

4.1.3 Conclusie Bestelproces 

De ondernemer bestelt artikelen in kleine hoeveelheden. Dit resulteert in bestellingen met veel orderregels 

met weinig stuks. Daarnaast wordt er geen optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het 

winkelsysteem Cocosoft. De min-max instellingen worden lang niet altijd gebruikt, waardoor de 

schapruimte niet optimaal benut wordt. Bovendien neemt de kans op buitenvoorraad situaties toe, omdat 

de ondernemer geen volledig beeld heeft van de actuele voorraadstand. 



4.2 Orderverwerking en -verzameling in het DC 

Wanneer de ondememer klaar is met het invoeren van zijn bestelling in het winkelinformatiesysteem, 

wordt deze verstuurd naar DA en via EDI geconverteerd naar het ERP-pakket GOLD Central. De bestelling 

van de ondememer staat nu in GOLD Central als winkelorder. Deze winkelorder wordt vervolgens op een 

bepaald tijdstip doorgezet naar het WMS GOLD Stock aan de hand van het activeringsschema in het ser

vicecontract. Tevens wordt in GOLD Stock de voorraad gereserveerd. Vervolgens wordt in GOLD Stock de 

order uitgesplitst in bakken en containers. Deze splitsing gebeurt bij het orderbureau in het DC. Hier wordt 

ook de grijplijst per bak geprint en de verzamelorders vrijgegeven op de vloer. De specifieke indeling van de 

artikelen per bak geschiedt 

aan de hand van de 

verzamelroutes per zone en 

op basis van het maximale 

gewicht en/of volume dat in 

een bak kan. Binnen de zone 

wordt ook rekening gehou

den met de wandelroute 

door de indeling van de zone 

volgens ABC-classificatie 

(Figuur 4.2) te doen. Dit 

betekent dat snellopende 

artikelen dichtbij de bak 

geplaatst worden en 

langzaamlopende artikelen 

verder weg. Mocht blijken 

dat bij het vrijgeven van een 

roo ,00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 
Regels en Hoeveelheid 30% / 73% 

60,00% 

50,00% 
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% artikelen --Regels --Hoeveelheid --Afzet Volume 

winkelorder de voorraad bij Figuur 4.2 ABC-classi.ficatie afzet regulier 
de verzamellocatie onder het 

minimum niveau komt, dan wordt een replenishment opdracht aangemaakt voor het betreffende artikel. 

Hiema wordt de order verzameld, waarbij de bakken via een transportband langs elke sectie in het 

magazijn geleid worden. Als alle artikelen verzameld zijn, worden de bakken via de transportband naar 

expeditie geleid. Voordat de order bij expeditie aankomt, worden eventuele verzamelverschillen verwerkt in 

het systeem. Op het moment dat de complete winkelorder beschikbaar is voor de expeditie, wordt de order 

weer gekoppeld aan Gold Central en de EPL en factuur aangemaakt, de pakbon geprint en eventuele niet 

leverbare artikelen wegens buiten voorraad gemeld. Voor een uitgebreide beschrijving van de logistieke 

processen binnen het DC van DA wordt verwezen naar Gelissen (2007). 

4.2.1 Ladingdragers van bestellingen 

De bestellingen worden verzameld in bakken en rolcontainers. De artikelen die op 

consumenteneenheidniveau besteld kunnen worden, worden in bakken verzameld via het verzamelsysteem 

bestaande uit doorrol en legbord (Bijlage II). Volumineuze artikelen en artikelen in omdoosverpakkingen 

worden rechtstreeks op rolcontainers verzameld in het palletveld. 
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Volume per Bak (I) Waarde 

Aantal Waarden 832 

Maximum 30,00 

Minimum 5 

Gemiddelde 22,75 

Standaard Deviatie 7,56 

Tabel 4.1 

Gewicht per Bak (kg) Waarde 

Aantal Waarden 832 

Maximum 23,17 

Minimum 0,564 

Gemiddelde 8,32 

Standaard Deviatie 4,34 

Tabel 4.2 
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Figuur 4.4 Gewicht per bak 
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Voor Family Grouping in het DC is alleen het verzamelen in bakken relevant omdat hier meerdere Family 

Groups gecombineerd worden in een bak. Omdoosverpakkingen en volumineuze artikelen worden in de 

winkel rechtstreeks naar het juiste schap gebracht. Om inzicht te krijgen in de vulling van de bak is data 

wat betreft het aantal artikelen, regels , volume en gewicht per bak voor circa 832 bakken geanalyseerd die in 

Tabel 4 .I tot en met 4-4 en Figuur 4 .3 en 4.4 zijn samengevat. De grenzen van de bakvulling hangen afvan 

het gewicht en volume. Indien het gewicht meer dan I5 kilogram ofhet volume meer dan 30 liter bedraagt, 

stopt de vulling van de bak. Deze grens wordt op dit moment rigide gehanteerd: regels worden doormidden 

geknipt indien een van deze grenzen overschreden wordt. Dit betekent <lat een regel over meerdere bakken 

kan voorkomen, wat voor het aanvullen in de winkel nadelige gevolgen heeft. Het volume wat maximaal in 

een bak kan bedraagt 40 liter. Echter de praktijk heeft uitgewezen <lat 30 liter het maximaal haalbare is dat 

in een bak kan. De reden hiervoor is <lat de vorm van elk artikel verschilt waardoor efficient stapelen 

onmogelijk is. Uit analyse blijkt dat het volume voor het overgrote deel de reden is voor het maximum 

aantal regels per bak. Het komt maar een enkele keer voor dat het gewicht een rol speelt bij de maximale 

bakvulling. In het onderzoek wordt daarom het volume als grens voor de bakvulling genomen worden. 

Aantal Regels per Bak Waarde Aantal Artikelen per Bak Waarde 

Aantal Waarden 832 Aantal Waarden 832 

Maximum 49 Maximum 184 

Minimum 1 Minimum 2 

Gemiddelde 19,00 Gemiddelde 63,91 

Standaard Deviatie 13,16 Standaard Deviatie 38,30 

Tabel 4.3 Tabel 4.4 



4.2.2 Conclusie orderve1Werking en -verzameling in het DC 

Het verwerken van de winkelorder in het DC is voor het grootste gedeelte gemechaniseerd. Het verzamelen 

van de order neemt relatief veel tijd in beslag vanwege het grote aantal regels met een of twee 

consumenteneenheden. Het verlies aan productiviteit in het DC als gevolg van Family Grouping moet 

nader gespecificeerd worden. Hierop wordt teruggekomen bij de evaluatie van de analysefase in 

Hoofdstuk 6. 

4.3 Expeditie en ontvangstproces in de winkel 

Bij de expeditie worden de bakken die verzameld zijn via een transportband naar de verschillende 

laaddocken geleid wordt. Hier worden de bakken rechtstreeks 

zonder verdere uitsorteren overgeladen op rolcontainers. 

Deze rolcontainers worden vervolgens de vrachtwagen 

ingeladen. Indien Family Grouping wordt ingevoerd is het 

een voorwaarde vanuit DA <lat de transportkosten niet 

toenemen of in elk geval <lat de kosten over de keten DC

transport - winkel heen niet toenemen. De huidige beladings-

Rolcontainers per Vrachtwagen Waarde 

Aantal Waarden 

Maximum 

Minimum 

Gemiddelde 

Standaard Deviatie 

Beladingsgraad (max=28) 

Tabel 4.5 

51 
33 

5 

24,86 
5,27 

88,80% 

graad van de vrachtwagen is weergegeven in Tabel 4.5 . De winkelorder wordt meestal de werkdag na de <lag 

waarop de bestelling is verzonden, geleverd aan de winkel. 

4.3.1 Conclusie ontvangstproces in de winkel 

Het ontvangstproces in de winkel vindt reeds efficient plaats. In het kader van het toepassen van Family 

Grouping zijn hier geen verdere besparingen mogelijk. In het verdere onderzoek zal het ontvangstproces 

daarom niet meer worden meegenomen. Voor het transport van de bestellingen naar de winkel is het aantal 

bakken en daarmee aantal rolcontainers relevant. Het aantal bakken bepaalt namelijk de beladingsgraad van 

de vrachtwagen. Het aantal bakken wordt beinvloed door Family Grouping. Het aantal bakken per 

bestelling zal worden meegenomen in het verdere onderzoek. 

4.4 Aanvulproces in de winkel 

Nadat de bestelling is ontvangen, kan begonnen worden met het aanvullen van de artikelen in het schap. 

Centraal in het aanvulproces is het minimaliseren van de loopafstand en daarmee ook de looptijd (Van 

Zelst et al., 2005). Door de willekeurige indeling van hoofdgroepen per bak, is deze looptijd op <lit moment 

niet optimaal. Indien Family Grouping wordt toegepast kan schapgesorteerd worden aangeleverd, waardoor 

de looptijd in de winkel wordt beperkt. 

Om inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de bestellingen voor het aanvulproces zoals die op <lit 

moment plaatsvindt, is een data-analyse uitgevoerd. Deze analyse is tweeledig: enerzijds zijn de specifieke 

levergegevens over een periode van een maand geanalyseerd; anderzijds zijn de afzetgegevens over een 

periode van een jaar bekeken. De levergegevens komen uit het ERP-pakket. Dit pakket bewaart de gegevens 

gedurende een maand. De afzetgegevens zijn afkomstig uit het datawarehouse van DA. Beide analyses zijn 

uitgevoerd voor een drietal winkels: DA Kern Monique in Margraten, DA Basis De Caumer in Heerlen en 

DA Beaute City Center in Veldhoven. De resultaten hiervan zijn opgenomen in Bijlage XIII en XIV. De 
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belangrijkste conclusie ten aanzien van Family Grouping is dat een Family Group over meerdere bakken 

heen verspreid zit. 
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Figuur 4-5 Aantal regels per hoofdgroep 

Family Group/ hoofdgroep 

Dit is weergegeven in Figuur 4.5. Het betreft bier een bestelling van DA Caumer in Heerlen in april 2007. 

De verschillende kleuren in de kolom geven de bakken aan. De Family Group "lichaamsverzorging" is 

bijvoorbeeld aanwezig in totaal I5 bakken. 

• BABY-ARTIKELEN • BESTRYDINGSMIDDELEN • BYO UTERIEEN/ ACCESSOIRES • DAM ESHYC IENE/PAP IERWAREN 

• DIEET/AFSLANK/VOEDINGSMIDDEL • DIVERSE ZELFZORG • DROP/ZOE1WAREN • FOTO/FILM/ELEKTRA 

• GELAATSVERZORGING • HAARVERZORGING • H ERENVERZORGING • HOMEOPATHlE 

• HUISHOUDELYKE ASSORTIMENT 1 • HUISHOUDELYKE ASSORTIMENT l • LICHAAMSVERZORG ING • MONDVERZORG ING 

• PROD.T EGEN LUCHTWECAANDOEN. • PYNSTlLLEN DE MIDDELEN • SPYSVERTERINGSPREPARATEN • VlTAM IN./MINERAL/VOED. SUPP. 

• VOITVERZORGI NG • WOND/ SPO RT ZIEKENVERPLEG/ FAM I LYPLAN ZONNEKOSMETICA 
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Figuur 4. 6 Aantal regels per bak 

Naast het aantal verschillende bakken waarin een Family Group aanwezig is , is in Figuur 4.6 het aantal 

Family Groups per bak van dezelfde bestelling weergegeven. Het gemiddeld aantal Family Groups per bak 

over de I7 geanalyseerde bestellingen bedraagt 7 hoofdgroepen. Uit data-analyse blijkt dat het aanvulproces 



op <lit moment niet efficient kan plaatsvinden, omdat de inhoud van elke bak voor de winkel compleet 

willekeurig gevuld is. Uit interviews met ondernemers blijk:t <lat er vanaf de controle van de geleverde 

bestelling drie alternatieven zijn waarop de ondernemers hun artikelen de winkel in brengen en in het 

schap zetten: 

4.4.1 Alternatief 1 

Het eerste alternatief is <lat gedurende de controle ondernemers ervoor kiezen om de artikelen meteen 

in een andere bak te plaatsen die bestemd is voor een bepaalde sectie of (familie)groep in de winkel. 

Deze bak wordt dan vervolgens door een andere medewerker de winkel in gebracht, al dan niet op een 

dolly. Deze medewerker loopt vervolgens met de bak naar een bepaald schap overeenkomend met de 

inhoud van de bak. Daarna zoekt hij de juiste plank en plaats op de plank. Voor zover nodig schoont hij 

het schap op en begint met het plaatsen van de artikelen in het schap. Zodra hij klaar is met het 

plaatsen van het bestelde aantal stuks van een artikel in het schap, gaat hij over tot het aanvullen van 

een nieuw artikel. Voor alle artikelen in de bak worden bovenstaande stappen opnieuw uitgevoerd 

totdat de bak leeg is. De medewerker keert vervolgens met de lege bak terug naar het magazijn waar de 

medewerker, die de complete bestelling aan het controleren is, reeds een nieuwe bak heeft klaarstaan. 

Het controleren van een bak verloopt namelijk sneller dan het aanvullen van een schap. Deze manier 

van controleren en aanvullen gaat door totdat de complete bestelling in het schap staat. 

4.4.2 Alternatief 2 

Het tweede alternatief is <lat de ondernemer de aangeleverde bak controleert via de papieren pakbon en 

deze niet-gesorteerde bak rechtstreeks de winkel in brengt. Hij zet de bak op een centrale plaats in de 

winkel. Vanuit deze centrale plaats zullen de artikelen in het schap worden gezet. Dit proces van 

controleren en aanvullen per bak wordt herhaald, totdat de hele bestelling in het schap staat. Een 

nadeel van deze manier ten opzichte van de vorige manier is <lat de zoektijd naar het schap en looptijd 

per artikel groter wordt. De totale aanvultijd neemt hierdoor toe. Aangezien de inhoud van de bakken is 

gevuld vanuit efficientie- en effectiviteitoogpunt in het DC en daardoor voor de winkel als willekeurig 

kan worden beschouwd, is het vullen van het schap op de laatst genoemde manier inefficient. Indien 

Family Grouping zou worden ingevoerd, dan zou <lit voor deze groep ondernemers direct voordelen 

opleveren wat betreft loopafstanden en daarmee benodigde tijd. 

4.4.3 Alternatief 3 

Het derde alternatief is <lat de ondernemer de aangeleverde bak wederom controleert en daarna de 

winkel in brengt. Hij zet de bak echter niet neer op een centrale plaats in de winkel, maar gaat met de 

bak langs alle schappen totdat de bak leeg is. Hierdoor is er geen looptijd per artikel of orderregel van 

de bak naar het schap, omdat de bak altijd bij het schap staat. 

In sommige gevallen voert de ondernemer nog een extra activiteit uit: artikelen voorzien van een 

beveiligingssticker tegen diefstal. Aangezien deze beveiligingsstickers kostbaar zijn, gaat het hier met name 

om artikelen met een hoge marge en lage omloopsnelheid. Deze artikelen worden bij DA via de DA Beaute 

formulewinkels verkocht. Het aanbrengen van een beveiligingssticker zal niet verder onderzocht worden, 

omdat het hier luxe artikelen betreft die DA zelf niet levert. Daardoor kan DA geen invloed uitoefenen op 

levering van deze artikelen. 
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4.4.4 Conclusie aanvulproces winkel 

In de huidige situatie verloopt het aanvullen alleen bij het eerste altematief efficient. Bij elk altematief zijn 

besparingen te halen door het toepassen van Family Grouping: bij het eerste alleen doordat de controle 

minder tijd kost. De bestelling hoeft namelijk tijdens de controle niet meer gesorteerd te warden. Bij het 

tweede en derde altematief kan <lit tevens door het aanvullen zelf efficienter te la ten plaatsvinden, namelijk 

middels een beperking van de looptijd. Om de huidige situatie wat betreft aanvullen beter te kunnen 

beoordelen, wordt hiervoor in Hoofdstuk 5 een beoordelingsinstrument ontwikkeld en toegepast. 

4.5 Controleren bestelling 

Voordat de bestelling de winkel in gaat, wordt deze zoals aangegeven in paragraaf 4.4 eerst uitgesplitst en 

gecontroleerd op niet geleverde artikelen. De ondememer kan ervoor kiezen de bestelling niet te 

controleren wanneer deze gearriveerd is, maar rechtstreeks de winkel in te brengen. Het controleren van de 

bestelling kost in sommige gevallen namelijk meer clan <lat het uiteindelijk opbrengt. Hierop wordt in 

paragraaf 4.5.2 teruggekomen. In de hele cyclus van bestellen tot en met aanvullen is het belangrijk <lat de 

kwaliteit van de bestellingen van hoog niveau is. De kwaliteit van bestellingen wordt beinvloed door een 

drietal verschillende foutsoorten vanuit het DC: 

r. Manco's: 

2. Surplus: 

3. Defecturen: 

volgens de pakbon wel geleverde, maar niet aanwezige artikelen 

meer artikelstuks geleverd clan het aantal aangegeven op de pakbon 

wel bestelde, maar niet geleverde artikelen 

De eerste twee foutensoorten hebben voorraadonnauwkeurigheden in het systeem tot gevolg, zowel in het 

DC als in de winkel. De laatste foutsoort zorgt voor een lagere servicegraad en daardoor voor ontevreden 

ondernemers, maar zorgt niet voor voorraadonnauwkeurigheden in het systeem. In de volgende twee 

paragrafen wordt ingegaan op beheersingssystemen die ervoor kunnen zorgen <lat de kwaliteit van 

bestellingen behouden blijft. 

4.5.1 Beheersingssystemen 

Om de kwaliteit van bestellingen zo hoog mogelijk te houden bestaan er beheersingssystemen, die grofWeg 

onder de volgende twee categorieen vallen: 

I. Voorkomen van pickfouten bij het verzamelen in het DC 

II . Achteraf signaleren van pickfouten door controleren in het DC en de winkel 

Onder de eerste categorie vallen systemen als pick-to-light en voice picking (Tompkins et al, 2003) . Pick-to

light systemen zijn systemen die werken met lichten die gaan branden op de picklocaties van de te 

verzamelen artikelen. Voice picking systemen werken met gesproken instructies die doorgegeven warden 

via een hoofdtelefoon die de orderverzamelaar draagt. DA heeft op <lit moment geen beheersingssysteem 

van de eerste categorie. Onder de tweede categorie valt het controleren van de bestelling ofWel verzamelde 

regels . Deze controle kan zowel in het DC als in de winkel plaatsvinden. Echter hoe eerder de controle 

plaatsvindt, hoe eenvoudiger een correctieve actie toe te passen is. Op <lit moment bestaan er bij DA twee 

momenten waarop wordt gecontroleerd: in het DC nadat de bestelling is verzameld en in de winkel voordat 

de bestelling wordt aangevuld. De controle in het DC bestaat uit het checken van het totale gewicht van de 



verzamelde order. Wanneer dit gewicht teveel afWijkt ten opzichte van het theoretische gewicht, wordt de 

hele bestelling gecontroleerd op afWijkingen. De tweede controle vindt plaats in de winkel. Hier wordt de 

hele bestelling helemaal uitgesplitst en gecontroleerd. Het doel van deze uitsplitsing is, naast de controle, 

tevens het preparen van de bestelling voor efficient aanvullen. 

4.5.2 Contro/eren van de bestelling in relatie tot Family Grouping 

Als Family Grouping wordt ingevoerd, dan heeft dit gevolgen voor het orderverzamelen in het DC en het 

controleren van de bestelling in de winkel. 

DC 

Bij het toepassen van Family Grouping wordt de kans op manco's bij het orderverzamelen in het DC groter, 

omdat artikelen die redelijk identiek zijn dan naast elkaar komen te liggen. Hierdoor moet de 

orderverzamelaar beter opletten of hij het juiste artikel heeft verzameld. Dit heeft echter geen direct gevolg 

op de productiviteit, maar resulteert in een lagere kwaliteit van de verzamelde regels van de bestelling. Een 

oplossing voor dit probleem ligt in het invoeren van een extra beheersingssysteem van de eerste categorie in 

het verzamelsysteem zoals pick-to-light, RFID tags of voice headsets (Tompkins et al. , 2003) . In het geval 

van DA is pick-to-light de beste oplossing aangezien uit onderzoek in de literatuur is gebleken dat deze de 

hoogste productiviteit in combinatie met een laag percentage manco's oplevert (Althoff, 2007). Een variant 

van pick-to-light is pick-to-colour. Deze variant heeft hetzelfde basisprincipe, maar lagere 

investeringskosten. De reden hiervoor is dat bovenop pick-to-light ook met kleur gewerkt wordt, waardoor 

het systeem minder afleesschermen nodig heeft. Hoewel deze variant lagere investeringkosten vereist, 

neemt de kans op manco's toe. De orderverzamelaar kan zich alsnog vergissen in de locatie van het te 

verzamelen artikel. 

Winkel 

Zoals aangegeven in paragraaf 4 .5 kan de ondernemer in de huidige situatie zonder Family Grouping 

ervoor kiezen de bestelling niet te controleren. Bij een laag mancopercentage zijn de kosten van derving 

door niet controleren lager dan de personeelskosten bij wel controleren. Zolang het aantal manco's in een 

levering niet meer bedraagt dan de huidige 0-45%, kan de ondernemer deze controle achterwege laten. Hij 

draait in dit geval wel op voor de fouten die in het DC zijn gemaakt. DA zal daarom de ondernemer 

financieel tegemoet moeten komen voor de derving van 0 ,45% per bestelling. Het nadeel van het niet meer 

controleren in de winkel en het afkopen van het percentage manco's is dat inzicht in het verzamelproces 

verloren gaat. Oorzaken van manco's worden op deze manier niet meer achterhaald. 

In het geval van Family Grouping hoeft tijdens de controle de bestelling niet meer gesorteerd te worden, 

zoals in paragraaf 4+4 is aangegeven. De voordelen van Family Grouping zijn echter groter wanneer de 

bestelling niet wordt gecontroleerd in de winkel, omdat uit metingen is gebleken dat het sorteren van de 

bestelling tijdens de controle niet veel extra tijd kost. In Hoofdstuk 5 worden deze gevolgen kwantitatief in 

kaart gebracht. In de huidige situatie wordt de bestelling bijna altijd gecontroleerd in de winkel. Daarom 

wordt de tijd van de controle in de winkel in de rest van het onderzoek meegenomen. 
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4.6 Algemene conclusie analyse 

In de gehele cyclus van het bestellen tot en met het aanvullen vindt op <lit moment geen synchronisatie 

plaats. Bij het maken van de bestelling wordt geen rekening gehouden met eventuele efficientievoordelen 

bij het orderverzamelen in het DC. Bij het orderverzamelen in het DC wordt daarentegen geen rekening 

gehouden met eventuele voordelen bij het aanvullen van de bestelling in de winkel. In deze cyclus is sprake 

van suboptimalisatie. Het toepassen van Family Grouping optimaliseert het verband tussen het 

orderverzamelen in het DC en het aanvullen in de winkel. De stap hiervoor, het maken van de bestelling, 

wordt hierdoor niet direct beinvloed. Andersom beinvloedt deze stap wel de efficientie van de overige 

stappen in de cyclus. Wellicht <lat bij het maken van de bestelling ook voordelen te behalen zijn voor de hele 

cyclus. Hierop wordt teruggekomen bij de evaluatie van de analysefase (Hoofdstuk 6) . 



5 MODEL AANVULPROCES WINKEL 

0 m de huidige situatie van het aanvulproces in de DA winkels te kunnen beoordelen, is in <lit 

hoofdstuk een beoordelingsinstrument ontwikkeld en toegepast. Met behulp van een kwantitatief 

model is de benodigde tijd voor het aanvulproces in de winkel in kaart gebracht. 

Naar aanleiding van interviews met DA ondememers en metingen in drie verschillende soorten DA 

winkels (Kern, Basis en Beaute) is informatie verkregen om een model op te stellen waarmee de huidige 

benodigde tijd voor het aanvullen van een bestelling berekend kan warden. Dit winkelmodel dient als basis 

om te bepalen of Family Grouping invloed heeft op de duur van het aanvulproces. 

Het aanvulproces is in de literatuur beschreven door Van Zelst et al. (2005) en Cur~eu et al. (2007). Van 

Zelst et al. (2005) beschrijft drie mogelijke aanvulmethoden in supermarkten: 'unit' (aanvullen per artikel) , 

'tray' (aanvullen per complete omdoos) en 'loose' (aanvullen door in een keer te storten) . Het winkelmodel 

<lat in deze paragraaf wordt opgesteld, kan als verdieping van de methode 'unit' gezien warden. 

Er is voor gekozen om een meting te doen in een DA Kern winkel waarin de bestelling vooraf wordt 

gecontroleerd en uitgesplitst, alvorens deze de winkel in wordt gebracht. De bakken die hierbij de winkel in 

gaan, zijn al uitgesplitst naar hoofdgroep. Aangezien deze bakken al uitgesorteerd waren naar familie, 

kwam de vultijd van een bak in de buurt van de optimale vultijd. Daamaast werden de schappen gevuld 

door een ervaren medewerker. Om deze redenen is de benodigde vultijd van deze winkel als referentiepunt 

genomen voor het toepassen van Family Grouping. Het aanvulproces in de winkel is in kaart gebracht via 

een MTM-studie (Maynard, 1948). Hierbij is het aanvulproces op video opgenomen, zodat de benodigde tijd 

per handeling later via een tijdinstrument (zie bijlage X) in kaart gebracht kon warden. Dit tijdinstrument is 

speciaal ontwikkeld, zodat de tijdmetingen per handeling efficient in kaart kunnen warden gebracht. Via 

deze studie zijn de volgende handelingen bij het aanvullen van een bestelling onderscheiden, waarbij het 

totale proces in de winkel uit twee onderdelen bestaat: 

r. De controle van de totale bestelling (waarbij alle artikelen die in de bakken zitten per stuk 

gecontroleerd en in een andere bak gezet warden). 

2. Het per bak de winkel in brengen en aanvullen van het schap. 

Bij onderdeel r horen de volgende stappen: 

• Artikel pakken 

• Controleren en afVinken op de bestellijst 

• Artikel in bak gooien 

Bij onderdeel 2 horen vervolgens deze stappen: 

• Met bak winkel in lopen 

• Artikel(en) pakken 

• Naarschaplopen 

• Plank zoeken 

• Schap netjes maken / ordenen / spiegelen 

• Vullen 
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• Afval verwerken 

• N aar bak lopen 

• Lege bak wegzetten 

• Extra (eventueel voor andere stappen die uitgevoerd worden, maar die niet vooraf zijn gedefinieerd) 

In bijlage XI zijn de start- en stoptijden per handeling gedefinieerd die als uitgangspunt zijn genomen voor 

het in kaart brengen van de benodigde tijd per handeling. Met behulp van observaties tijdens de metingen 

in de winkel zijn drie modellen ontwikkeld voor de drie alternatieven, zoals beschreven in paragraaf 4+1 

tot en met 4+3· voor de totale aanvultijd per bestelling. Centraal bij elk model is de benodigde tijd per bak 

waarmee de totale tijd per bestelling berekend kan worden. De potentiele besparing per alternatief wordt in 

paragraaf 5-4 gegeven. 

5.1 Alternatief 1 

Bij dit alternatief wordt de bestelling altijd vooraf gecontroleerd en uitgesplitst naar hoofdgroep. Dit is 

schematisch weergegeven in Figuur 5.r. 

Contro/e + Verdeeltl)d (CVT) 

LooplVd naar Schap (LS) 

Zoektljd (ZT) en Vultifd (VT) 

Figuur p Model alternatief 1 

Totale tijd per bak (TBT) bestaat uit de volgende onderdelen: 

r. Tijd controleren en verdelen bestelling (CVT) 

2 . Looptijd met bak naar schap (LS) 

3. Pak- en Zoektijd locatie in het schap (PT en ZT) 

4. Vultijd artikelen in schap en (eventueel) teruglopen naar bak (VT en LB) 

5. Wegzetten lege bak (WB) 

Ad 1: Het controleren van de bestelling vindt plaats aan de hand van de papieren pakbon die bij elke bak 

zit. De artikelen in de bak worden per orderregel gecontroleerd en verdeeld naar hoofdgroep in 

aparte bakken. Voor de het controleren en verdelen is een tijd gemeten van II seconden per 

orderregel. 

Ad 2: Zodra een bak is gecontroleerd, wordt hij met een dolly de winkel in gereden naar het gewenste 

schap (bijvoorbeeld haar- of gelaatsverzorging) . Hiervoor is een vaste tijd van ro seconden 

gemeten. 



Ad 3: Eenmaal aangekomen bij het schap, neemt de medewerker een aantal artikelen ter hand. Het 

precieze aantal hangt af van de omvang van de artikelen. Bij de meting voor dit model is een 

gemiddelde geconstateerd van 3 artikelen. 

Vervolgens loopt en/of zoekt de medewerker de juiste plank, bereidt de vulplek voor om op FIFO

basis te kunnen vullen en verwerkt eventueel krimpafval. Deze handelingen vinden plaats per 

orderregel. 

Ad 4: Voor het vullen van het schap is een vaste tijd per CE berekend uit de data van de metingen 

waarmee de totale vultijd per bak eenvoudig berekend kan worden. 

Het aantal maal teruglopen naar de bak is afhankelijk van het aantal artikelen dat in de bak zit en 

het aantal artikelen dat per keer ter hand wordt genomen. De benodigde tijd voor het vullen 

bedraagt gemiddeld r seconde per artikel. 

Ad5: Als de bak leeg is, dan brengt de medewerker hem tenslotte terug naar het magazijn waarvoor een 

vaste tijd van ro seconden is gemeten. 

Bovenstaande activiteiten kunnen in de volgende formule worden samengevat: 

TBT~ LS +WB+n; ·(PT+ VT)+n0 ·(CVT +ZT)+( :: }LB 

Met n; = aantal artikelen 

n0 = aantal orderregels 

nh = aantal artikelen ter hand 

De tijd voor de complete bestelling: TT= nb ·TBT Met nb = aantal bakken 

De volgende normatieve kengetallen zijn gebruikt om een gemiddelde aanvultijd te berekenen: 

19 3,4 68 25 

Tabel 5.1 Bak kengetallen 

De waarden die gevonden zijn bij de meting voor Alternatief r zijn: 

Lo pen Pakken Schap Lopen Zoe ken Netjes 

Seconden 0:10 0:02 0:01 0:01 0:01 

Per artikel 0:00,77 0:00,18 0:00,40 0:00,20 

Tabel 5.2 Gegevens meting alternatief 1 

Vu II en Afval verw. Bak lopen Leeg weg Extra Nh 

Second en 0:06 0:00 0:01 0:10 0:01 3 

Per artikel 0:01,86 0:00,07 0:00,28 0:00,40 

Tabel 5.3 Vervolg gegevens meting alternatief 1 
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Met bovenstaande gegevens en formules komt de gemiddelde tijd per bak uit op T09 minuten. De totale 

tijd voor een bestelling komt dan neer op 2:58 uur. 

5.2 Alternatief 2 

De onderdelen van het inruimproces voor alternatief 2 zien er grotendeels hetzelfde uit als voor 

alternatief r. Schematisch ziet het model voor dit alternatief er als volgt uit: 

Conlroletijd (CT) 

Looptijd centrale plaats (LC) 

Schap 

Figuur p Model altematief 2 Zooktijd (ZT) en Vullijd (V7) 

Totale tijd per bak (TBT) bestaat uit de volgende onderdelen: 

r. Tijd controleren (CT) 

2 . Looptijd met bak naar centrale plaats (Lq 

3. Pak-, Loop- en Zoektijd locatie in het schap (PT, LS, en ZT) 

4. Vultijd artikelen in schap en Teruglopen naar bak (VT en LB) 

5. Wegzetten lege bak (WB) 

Ad 1: Bij deze activiteit wordt in tegenstelling tot bij alternatief r de bestelling alleen gecontroleerd. Een 

verdeling van de bestelling, zodat naar hoofdgroep gesorteerde bakken ontstaan, vindt niet plaats. 

Ad 2: Na de controle van de bestelling wordt deze per bak de winkel in gebracht. Deze bak komt op een 

centrale plaats te staan. 

Ady Vervolgens wordt weer een aantal artikelen ter hand genomen. De benodigde paktijd hangt af van 

het aantal artikelen. De artikelen worden per orderregel aangevuld, wat betekent dat de looptijd, 

zoektijd en schap opschonen ook per orderregel plaatsvindt. De looptijd naar het schap en de 

zoektijd is in dit geval hoger vanwege de willekeurige bakinhoud. Hierdoor moet de medewerker 

telkens een ander schap aandoen om zijn artikelen te kunnen aanvullen. 



Ad 4: De vultijd is net zoals de paktijd afhankelijk van het aantal artikelen per bak. De teruglooptijd 

hangt af van het aantal artikelen ter hand en het aantal artikelen per bak. De teruglooptijd is bij <lit 

alternatiefhet grootst, omdat de bak op een centrale plaats in de winkel staat. 

Ad 5: Als de bak leeg is , clan brengt de medewerker hem tenslotte terug naar het magazijn. Hiervoor is 

een vaste tijd gemeten van ro seconden gemeten. 

Bovenstaande activiteiten kunnen in de volgende formule worden samengevat: 

TBT~ LC+ WB+ n; -(VT+PT)+n0 ·(CT +LS+ZT)+( ::)·LB 

Met n; = aantal artikelen 

n0 = aantal orderregels 

nh = aantal artikelen ter hand 

De waarden die gevonden zijn bij de meting voor alternatief 2 zijn: 

Lop en Pak ken Schap Lopen 

Seconden 0:10 0 :09 0:08 

Per artikel 0:01,78 0:01,59 

Tabel 5.4 Gegevens meting alternatief 2 

Vu II en Afval verw. Baklopen Leeg weg 

Second en 0:15 0 :00 0:06 0:10 

Per artikel 0:02,94 0:00,09 0:01,21 

Tabel 5.5 Vervolg gegevens meting alternatief 2 

Zoeken 

0:16 

0:03,14 

Extra 

0:01 

0:00,15 

Netjes 

0:02 

0:00,42 

Nh 

5 

Met de gegevens uit Tabel p , 5-4· 5.5 en bovenstaande formule komt de totale tijd per bak uit op 

n:39 minuten. De totale tijd voor een bestelling komt clan neer op 4:41 uur. 

5.3 Alternatief 3 

Het laatste alternatief is alleen van toepassing op DA Basis winkels. Hierbij wordt met de bak langs alle 

schappen gegaan, totdat de bak leeg is (zie Figuur 5-J). 

ControlotJJd (CTJ 

Figuur 5.J Model alternatiefJ 
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De activiteiten zijn hier hetzelfde als bij alternatief 2 . De looptijd is echter opgedeeld in een vaste looptijd 

naar het eerste schap en vervolgens een looptijd per orderregel. Er is geen teruglooptijd naar de bak, 

aangezien de bak steeds wordt meegenomen. Totale tijd per bak (TBI) bestaat uit de volgende onderdelen: 

r. Tijd controleren (CI) 

2 . Looptijd met bak naar eerste schap (LES) 

3. Pak-, Loop- en Zoektijd locatie in het schap (PT, LS, en ZI) 

4. Vultijd artikelen in schap (VT) 

5. Wegzetten lege bak ( W B) 

Bovenstaande activiteiten kunnen in de volgende formule warden samengevat: 

TBT = LES+ WB + n; ·(VT+ PT)+ n
0 

• (CT+ LS+ ZT) 

Met n; = aantal artikelen 

n0 = aantal orderregels 

nh = aantal artikelen ter hand 

De waarden die gevonden zijn bij de meting voor alternatief 3 zijn: 

Lop en Pakken Schap Lopen 

Seconden 0:10 0:04 0:01 

Per artikel 0:01,41 0:00,17 

Tabel 5.6 Gegevens meting alternatiefJ 

Vu II en Afval verw. Bak lopen Leeg weg 

Seconden 0:07 0:00 0:00 0:13 

Per artikel 0:02,15 0:00,02 

Tabel 5. 7 Vervolg gegevens meting alternatiefJ 

Zoeken 

0:02 

0:00,68 

Extra 

0:19 

0:06,03 

Netjes 

0:04 

0:01,35 

Nh 

3 

Met de gegevens uit Tabel 5.1, 5.6 , 5.7 en bovenstaande formule komt de totale tijd per bak uit op 9:17 

minuten. De totale tijd voor een bestelling komt dan neer op 3:52 uur. 

5.4 Resultaten 

Uit de drie modellen blijkt <lat alternatief 1 de kortste aanvultijd oplevert. De potentiele besparing per 

alternatief voor een winkel is hieronder weergegeven: 

Alternatief 1: De besparing ligt in een kortere controletijd, omdat de artikelen niet meer in een andere 

bak hoeven te worden geplaatst. De tijd hiervoor bedraagt gemiddeld 1,2 seconde bij 90 

verrichte metingen. Dit scheelt circa ro minuten per bestelling. 

Alternatief 2: De besparing ten opzichte van alternatief r bedraagt 2 :00 uur. 

Alternatief 3: De besparing ten opzichte van alternatief 2 bedraagt r:oo uur. 



De loonkosten per uur voor de werkgever bedragen € 13,41 per uur (zie bijlage XII) . Het toepassen van 

Family Grouping betekent een besparingspotentieel per winkel per jaar van € n9,- voor alternatief l, 

€ 1395,- voor alternatief 2 en€ 697,- voor altematief 3. Het totale besparingspotentieel voor alle DA winkels 

hangt af van de verhouding waarin elk alternatief voorkomt over alle winkels heen. 

Het aantal winkels per formule per mei 2007 is weergegeven in Tabel 5.8. 

Vaststaat dat elke DA Basis winkel alternatief 3 gebruikt, vanwege de kleinere 

Formule TotJ,11 

Basis 

Kern 

vloeroppervlakte waardoor het niet efficient is een antler alternatief te gebruiken. Beaute 72 

De minimale besparing over alle winkels heen zal gerealiseerd worden indien alle Totaal 420 

DA Kern en DA Beaute winkels volgens alternatief l gaan werken. De totale Tabel 5.8 Formules 

besparing per jaar bedraagt dan: 

255 winkels x 0 ,17 uur x 52 weken x € 13.41 = 

165 winkels x l uur x 52 weken x € 13 ,41 = 

Totale besparing 

€ 30.229 ,

€ n5.058,-

De maximale besparing over alle winkels heen zal gerealiseerd worden indien alle DA Kern en DA Beaute 

winkels volgens altematief 2 gaan werken. De totale besparing per jaar bedraagt dan: 

255 winkels x 2 uur x 52 weken x € 13.41 = 

165winkels x l uur x 52 weken x € 13.41 = 

Totale besparing 

€ 355.633,

€ n5.058,-

Gemiddeld komt dit neer op een besparing van € 307.689,·. Dit gemiddelde is geen exacte waarde 

aangezien de werkelijke verhouding van altematieven van alle DA winkels niet bekend is. Het geeft echter 

het besparingspotentieel aan de winkelkant aan. Omwille van de beschikbare tijd en reikwijdte van dit 

onderzoek is na overleg overeengekomen dit gemiddelde als uitgangspunt te nemen voor het vervolg van 

dit onderzoek. 
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6 EVALUATIE ANALYSEFASE 

H et doel van de analysefase is om inzicht te krijgen in de huidige situatie waarin Family Grouping 

wordt geimplementeerd. Daartoe zijn de relevante processen in de cyclus van bestellen tot en met 

aanvullen bekeken, een data-analyse van bestellingen uitgevoerd en een beoordelingsinstrument voor de 

winkel ontwikkeld. 

Uit de analyse kan geconcludeerd worden <lat het toepassen van Family Grouping aan de winkelkant tot 

significante besparingen leidt. Aan de DC-kant echter, kost het waarschijnlijk altijd meer dan het niet 

toepassen van Family Grouping. Het doel van de ontwerpfase is dan ook om een oplossing te ontwikkelen 

die de besparing aan de winkelkant maximaliseert en de kostenstijging aan de DC-kant tot een minimum 

weet te beperken. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar. De oplossingsrichtingen kunnen op basis 

van de probleemorientatie (paragraaf 2.2) als volgt worden gedefinieerd: 

I. Het achterwege laten van de winkelcontrole door transactieactiviteiten aan te passen 

II. Bestellingen volgens Family Grouping in het DC verzamelen 

III. Efficient vullen in de winkel door een betere manier van aanvullen 

IV. Het bestelproces aanpassen, zodat meer volgens Family Grouping wordt besteld 

Elke oplossingsrichting wordt in paragraaf 6.1 uiteengezet, waama in paragraaf 6.2 de keuze voor 

uitwerking van een oplossingsrichting wordt gemotiveerd. 

6.1 Oplossingsrichtingen 

I. In de keten DC-winkel wordt op <lit moment veel tijd gestopt in het controleren van bestellingen. Dit 

resulteert in hoge transactiekosten. Aan het verwerken van orders, ofwel transacties, zijn verschillende 

kosten verbonden. Transactiekosten betreffen kosten van bestellen, orderverzamelen, controle en 

verzending, transport, transportschade, ontvangst en controle, inslag, facturering, betaling en tenslotte 

betalingscontrole (Van der Vlist e.a., 2002) . DA zou ervoor kunnen kiezen de controle te schrappen, 

zodat besparingen aan de winkelkant, maar ook aan de DC-kant optreden. Nu kost het elimineren van 

manco's die gevonden worden bij de controle in de winkel namelijk veel tijd en moeite zowel 

administratief als materieel (nalevering). Millet (1994) toont tevens aan <lat niet controleren effectiever 

kan zijn dan wel controleren. 

II. Huidige bestellingen van ondememers kunnen in het DC volgens Family Grouping worden verzameld. 

Dit leidt echter tot een productiviteitsverlies dat nader gespecificeerd client te worden. 

III. In paragraaf 4.4 zijn drie methoden beschreven waarop ondememers de bestelling aanvullen in de 

winkel. Altematief 2 is hierbij het minst efficient. Door een standaardmethode van aanvullen te 

ontwerpen, kan tijdswinst optreden in het aanvulproces. 

IV. Bij het maken van de bestellingen wordt op <lit moment geen rekening gehouden met handige 

bestelhoeveelheden en bestelparen (Le-due, 2005). Hierdoor is de correlatie tussen artikelen naar 

Family Group laag. Door bij het bestellen al rekening te houden met Family Grouping kan <lit 

voordelen opleveren verderop in de bestel- en aanvulcyclus. 
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6.2 Focus van ontwerpfase 

Om voor elke oplossingsrichting een ontwerp te maken zou omwille van de beschikbare tijd te ver gaan. 

Daarom moet er een focus naar een oplossingsrichting worden aangebracht. Doelstelling van de 

ontwerpfase is om een ontwerp te maken waarmee het aantal handelingen in de keten kan worden 

verlaagd. Oplossingsrichting II en IV sluiten hierbij het meest aan, omdat beide zich richten op 

synchronisatie in de keten. 

Na overleg met alle betrokken partijen is besloten oplossingsrichting II als basis voor het ontwerp te kiezen. 

Het is voor DA moeilijk om het bestelgedrag van ondernemers te beinvloeden, omdat zij zelf willen bepalen 

wanneer, welke artikelen en hoeveel artikelen ze bestellen. Bovendien ligt de grootste kostenpost voor DA 

in het DC, zoals in Figuur 6.r te zien is. In deze figuur zijn de ketenkosten van 2007 opgenomen op basis 

van het aantal FTE en CAO-loon per schakel. Het winkelmodel uit Hoofdstuk 5 is gebruikt om de kosten 

van handling in de winkel te kunnen schatten. De oorzaak voor het hoge percentage in het 'DC' ligt in het 

grote aantal FTE dat nodig is voor het verzamelen van de bestellingen. 

Ketenkosten 

100,00% 

80,00% • Handling Winkel 

60,00% 
• Expeditie/Transport 

• Replenishment DC 

40,00% 
• Verzamelen DC 

20,00% 

0 ,00% 

2007 

Figuur 6.1 Huidige ketenkosten 



7 ONTWERP 

I n dit hoofdstuk worden de gevolgen van het toepassen van Family Grouping voor de keten DC-transport

winkel in kaart gebracht. Hiertoe wordt eerst een ontwerpvraag gedefinieerd. Vervolgens worden de 

gevolgen van Family Grouping in verschillende niveaus voor zowel DC, transport als winkel weergegeven. 

Tot slot volgt een totaaloverzicht waarin de conclusies van het ontwerp zijn weergegeven. 

7.1 Ontwerpvraag 

Het doel van het ontwerp is om een optimum te vinden tussen de kostendaling aan de winkelkant enerzijds 

(aangetoond met model winkel) en de kostenstijging aan transport- en DC-kant anderzijds. De inrichting 

van het DC wat betreft artikelallocatie is dan ook afhankelijk van beide uitgangspunten. Om een maximale 

kostenbesparing aan de winkelkant te bewerkstelligen zou het verzamelen van orders in bakken volgens 

Family Grouping moeten plaatsvinden. Echter het indelen van een bestelling volgens Family Grouping 

heeft gevolgen voor het verzamelproces in het DC. Centraal bij het invoeren van Family Grouping staat het 

niveau waarop groepering van artikelen plaatsvindt. In de winkel is dit niveau het eerder aangegeven 

hoofdgroepniveau. Voor het DC is het op dit moment onduidelijk welk niveau het meest kostenefficient is. 

De ontwerpvraag luidt dan ook: 

Bij welke samenstelling en hoeveelheid van groepen zijn de totale ketenkosten het laagst? 

Eerst worden een theoretisch kader, besturingsprincipes en procesmodel beschreven, voordat de 

oplossingen die mogelijk zijn in het geval van DA worden uitgewerkt. Deze drie onderdelen dienen als 

basis voor de uitwerking van ontwerp. 

7.2 Theoretisch Kader 

In Figuur 7.1 is te zien dat er twee typen verzamelsystemen zijn: systemen waarbij mensen een sleutelrol 

vervullen en automatische systemen (De Koster, 2004) . Veruit het grootste deel van de bestaande systemen 

is gebaseerd op het eerste type verzamelsysteem. Alleen in het geval van langzaam lopende en middelmatig 

lopende artikelen worden robots of automaten gebruikt. Binnen het eerste type systeem is weer een 

opdeling te maken in systemen waarbij de verzamelaar naar het artikel gaat (low level picker-to-parts) of 

waarbij het artikel geautomatiseerd naar de verzamelaar wordt gebracht via bijvoorbeeld een miniload of 

een AS/RS (parts-to-picker) . 

Het verzamelsysteem in het DC in Zwolle kan getypeerd worden als een mechanisch low level picker-to

parts systeem. Het verzamelproces in het DC is ingericht volgens het principe van sequential zone-wave

picking (Tompkins et al., 2003) . De bestellingen worden in bakken (ofWel deelorders) verzameld die via een 

transportband langs de verschillende secties (zones) geleid worden. Er zijn twee typen deelorders: orders 

die voor half elf's ochtends verzameld moeten zijn en orders die voor het einde van de dag verzameld 

moeten zijn (waves). De deelorders worden in de zones verzameld door orderverzamelaars die de 

orderregels aan de hand van een grijplijst die in de bak aanwezig is, uit een doorrol oflegbord verzamelen. 

Iedere orderverzamelaar is toegewijd aan een specifieke zone (sequential) . De reden hiervan is dat men 

tracht elke orderverzamelaar dezelfde werklast op te leggen, zodat het werk evenwichtig is verdeeld over alle 
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zones. Als alle deelorders zijn verzameld, worden deze aan het einde van de transportband bij expeditie 

samengevoegd tot de totale bestelling. 

Een voorbeeld van een parts-to-picker systeem <lat tevens veel toegepast wordt in DC's van bedrijven in de 

retailbranche is het geavanceerde DPS van leverancier Witron6
. Dit systeem zou in eerste instantie 

geimplementeerd worden in een nieuw DC van DA. Orders worden met <lit systeem verzameld via zone

picking, net zoals bij het mechanisch systeem. Het verzamelen binnen de zones verloopt echter volgens de 

parts-to-picker methode. Op de verzamellocaties wordt altijd gewerkt met pick-to-light (Tompkins et al. , 

2003). De slotting van artikelen (Witt, 2006) is dynamisch en optimaal, waardoor de looptijd voor zowel 

langzaamlopende als snellopende artikelen laag is. Deze factoren dragen bij tot een productiviteit die 

ruwweg tweemaal zo groot is als die van een mechanisch verzamelsysteem (Althoff, 2007). 

pickcr-to
pam 

- low level 
- high level 

- AS/RS 
- mmiload 
- VL\1 
- hor. c::aro~l 

pick by an~;:;~k'b;:;-;:_----,1 -ve.n. carousel 
not zoned (I zone) ¢:) zoned 
progresst\'e e> synchromzed (if zoned) I 
- sort-while pick I 
- pick-and-pass 1 

- pick-and-son I 
-~~!ic~_!_ ______ ____ j 

- A-framr 
- dif>pcnscrs 

Figuur 7.1 Classificatie van verzamelsystemen (De Koster, 2004) 

De centralisatie die DA uiteindelijk gaat uitvoeren, houdt in <lat het DC in 's-Hertogenbosch wordt gesloten 

en <lat het huidige verzamelsysteem in het DC in Zwolle wordt uitgebreid. Het nieuwe DC met een DPS 

systeem gaat niet door. Het verzamelsysteem in het huidige DC (pullstroom) wordt voorzien van 23 dubbele 

doorrolzones en 6 aparte legbordzones (Zie plattegrond in Bijlage II) . De folderartikelen die nu vanuit het 

palletveld rechtstreeks in containers worden verzameld (pushstroom), worden in een extern magazijn 

ondergebracht om plaats te maken voor deze uitbreiding. Voor het ontwerp van <lit onderzoek betekent <lit 

dus <lat het niet zinvol is rekening te houden met een DPS verzamelsysteem. De uitbreiding van de 

inrichting van het huidige DC zal daarom als uitgangssituatie dienen voor het ontwerp van <lit onderzoek. 

6 WITRON Logistik + Informatik GmbH (juni 2007) , Solutions, Storage- and Picking Systems, http://www.witron.nl 



7.3 Besturingsprincipes DC bij Family Grouping 

Indien Family Grouping wordt ingevoerd in het huidige mechanisch systeem, dan heeft dit gevolgen voor 

de productiviteit in het DC en de kwaliteit van de orders. Family Grouping kan op twee manieren worden 

bewerkstelligd: 

1. Pick-and-pass verzamelmethode 

2 . Slotting volgens Family Grouping 

Bij de pick-and-pass methode wordt de huidige slotting intact gelaten en de deelorders volgens Family 

Group over de verschillende zones verzameld. Slotting volgens Family Grouping betekent een nieuwe 

artikelallocatie in het verzamelsysteem, waarbij de artikelen volgens Family Group gesorteerd naar de 

inrichting van de winkel bij elkaar komen te liggen. Voor beide opties zal bekeken worden wat de 

mogelijkheden zijn in het DC. Voor het ontwerp is het belangrijk dat met drie procesindicatoren in het DC 

rekening wordt gehouden. Dit zijn: 

• Productiviteit: Het verzamelde aantal orderregels per zone per uur. 

• Balancering: Het evenwichtig verdelen van de orderregels over alle zones heen zodat de 

werklast gelijkmatig is verdeeld, gemeten in orderregels per zone per week. 

• Kwaliteit: Het aantal manco's per bestelling. 

Het uitgangspunt van het ontwerp is dat de kostenstijging in het DC tot een minimum blijft beperkt, maar 

dat de kostendaling in de winkel in ieder geval niet wordt overschreden door de kostenstijging in het DC. 

De kosten in het DC zijn afhankelijk van de productiviteit en in mindere mate van de balans op de 

werkvloer. De balans op de werkvloer heeft invloed op de productiviteit. Indien de werklast niet uniform is 

verdeeld (Van den Berg, 1999), dan ontstaan stagnaties op bepaalde punten in het verzamelproces, hetgeen 

een daling in de productiviteit tot gevolg heeft. Het verzamelen volgens het 'bucket brigade' principe 

(Bartholdi, 1996) is een mogelijke oplossing hiervoor, naast het gelijkmatig verdelen van de werklast. 

Het onderdeel kwaliteit van de bestelling is reeds besproken in paragraaf 4.5. Hierbij bleek dat het invoeren 

van een extra beheersingslaag in de vorm van pick-to-light het invoeren van Family Grouping mogelijk 

maakt. Voor het verdere ontwerp is kwaliteit van de bestelling daarom niet meer van belang. 

7 .4 Procesmodel On twerp 

Het is belangrijk het ontwerp af te bakenen om een uitvoerbaar geheel te houden. Het ontwerp kent 

daarom de volgende systeemgrenzen voor het DC: 

• Replenishment: het inruimen van voorraad in het verzamelsysteem vanuit bulkopslag is niet 

afhankelijk van Family Grouping. 

• Palletveld: rolcontainers waarin volumineuze artikelen en omdoosverpakkingen worden verzameld. 

Deze worden niet uitgesplitst in de winkel in tegenstelling tot de bakken, maar deze worden 

rechtstreeks naar het schap gebracht. Hierdoor zijn ze geen onderdeel van de Family Grouping 

pro blematiek. 
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Niet alleen het DC is relevant voor het ontwerp, maar ook het transport en de winkel. Bij de winkel valt de 

besturing van processen die niet in verband staan met het aanvulproces van de bestelling buiten het 

ontwerp. Hierop kan DA namelijk geen directe invloed op uitoefenen. De ondememer bepaalt immers zelf 

hoe hij het aanvulproces laat verlopen. De grenzen zijn daarom: 

• De invloed van de folder (pushstroom) op de belading van het transport: deze folderartikelen 

worden altijd in rolcontainers verzameld. 

• Besturing winkel m.b.t. vraag en bestellingen: een beslissing van de ondernemer 

• Indeling van lay-out winkel en schappenplan: wederom een beslissing van de ondernemer. 

De hierboven geschetste besturingsprincipes en systeemgrenzen zijn opgenomen in Figuur 7.2. 
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Figuur 7.2 Procesmodel ontwerp 
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7.5 Model Productiviteit 

Een belangrijke procesindicator in het DC is de productiviteit. Om de relatie tussen productiviteit in het DC 

en Family Grouping te kunnen vaststellen, is een model opgesteld. Aan de hand van interviews met 

orderverzamelaars en leidinggevenden, en metingen via een MTM-studie (Maynard, 1948) is het model tot 

stand gekomen. Er is een apart model opgesteld voor zowel het doorrol zonegebied als het legbord 

zonegebied, omdat de productiviteit tussen deze twee gebieden significant verschilt. De onderscheidende 

variabele tussen het dubbel doorrol gebied en het legbord gebied is de looptijd. Een gedetailleerde 

berekening van de looptijd is terug te vinden in Bijlage VI. 

Het dubbel doorrol zonegebied bestaat uit totaal 23 zones van gemiddeld 9 meter. De productiviteit wordt 

per zone per uur gemeten in het aantal verwerkte orderregels. In Tabel 7.1 zijn de activiteiten en de hierbij 

gemeten tijd opgenomen die een orderverzamelaar uitvoert om een orderregel te verzamelen. 

Stap Activiteit per zone Afhankelijke Variabele Tijd (seconde) 
Doorrol Legbord 

Uitsluizen bak (automatisch) 
1 lnzetten herkenningsplankje Per Bak per Zone 2 2 

2 Pakken grijplijst Per Bak per Zone 1 2 

3 Lezen regel Per Regel 1 2 

4 Zoeken locatie vanaf bak Per 2 Regels 2 4 

5 Lopen van/naar locatie Regels/Bak (Doorrol) of 9 12,91 
Per Twee Regels (Legbord) 

6 Zoeken juiste plank Per Regel 2 3 

7 Pakken artikelen Per Artikel 1 1 

8 Afvinken artikelen op grijplijst Per Regel 1 2 

9 Deponeren en rangschikken in bak Per Artikel 2 2 

10 Wegduwen bak Per Bak per Zone 2 2 

11 Pakken omdoos Per Omdoos 3 3 

12 Opensnijden omdoos op picklocatie Per Omdoos 15 15 

13 Openmaken en opruimen krimp Per Krimp 5 5 

14 Opruimen karton Per Omdoos 5 5 

15 Terugzetten omdoos Per Omdoos 3 3 

Tabel 7.1 Activiteiten orderverzamelen 

De totale tijd per regel kan aan de hand van deze tabel en onderstaande formules warden berekend. 

Formu/.e dubbel doorrol: 

AfG 

RBZk~ 
0rG 

K{G 

{ ... } 

Totale tijd voor het verzamelen van een regel in dubbel doorrol D van artikel i van 

bestellingj in bak k in zone l 

Het aantal stuks van artikel i behorende bij Family Group FG 

Het aantal regels van bak kin zone l van bestellingj behorende bij Family Group FG 

Het aantal stuks in de omdoosverpakking van artikel i behorende bij Family Group FG 

Het aantal stuks in de krimp van artikel i behorende bij Family Group FG 

Stappen uit Tabel 7.1 
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D _ { } { } FG {1,2,5,10} {4} {11,12,14,15} {13} 
DCTRijkl - 3,6,8 + 7,9 ·Ai + RBzFkGl + 2 + 0 FG/AFG + KFG/AFG 

Formule legbord: 

DCTRf;k 

AfG 

RBficG 

0rG 

{ ... } 

J I I I I 

Totale tijd voor het verzamelen van een regel in legbord 

Het aantal stuks van artikel i behorende bij Family Group FG 

Het aantal regels van bak k van bestellingj behorende bij Family Group FG 

Het aantal stuks in de omdoosverpakking van artikel i behorende bij Family Group 

FG 

Het aantal stuks in de krimp van artikel i behorende bij Family Group FG 

Stappen uit Tabel 7.r 

L _ { } { } FG {1,2,10} {4,5} {11,12,14,15} {13} 
DCTRijk - 3,6,8 + 7,9 . Ai + FG + 2 + FG/ FG + FG/ FG 

RBjk Oi Ai Ki Ai 

De getallen tussen '{ .. }' corresponderen met de stappen in Tabel 7.r. Naast deze waarden is het van belang 

het aantal regels per bak k, het aantal artikelen per regel van artikel i, het aantal stuks in een 

omdoosverpakking en het aantal stuks per krimp te weten. Deze formules zullen later gebruikt worden om 

de totale benodigde tijd voor het verzamelen van bestellingen in het DC te kunnen berekenen. Hierop 

wordt later teruggekomen. 

Zoals beschreven in Bijlage VI is bij dubbel doorrol het aantal regels per bak van invloed op de looptijd en 

daarmee op de totale productiviteit. Ter illustratie is <lit opgenomen in Figuur 7-3- Uit deze figuur blijkt <lat 

de productiviteit in dubbel doorrol pas significant daalt indien het aantal orderregels per bak lager is dan 6 

regels . 
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Figuur 7.J Productiviteit Dubbel Doorrol 

Op basis van <lit productiviteitsmodel wordt in de volgende twee paragrafen bekeken wat de mogelijkheden 

van Family Grouping zijn bij de twee verschillende besturingsprincipes "pick-and-pass" en "slotting volgens 

Family Grouping". 



7.6 Pick·and-Pass Verzamelmethode 

Een mogelijke oplossing is de huidige slotting intact te laten en de bestelling per bak over de zones te 

verzamelen. Dit is echter alleen mogelijk als het aantal Family Groups niet teveel over de zones is verspreid. 

Hoewel DA gaat centraliseren is de huidige indeling in het verzamelsysteem Zone Raakfrequentie 

bekeken, omdat de allocatieregels van zowel de huidige als nieuwe situatie 

hetzelfde blijven. Op dit moment worden de artikelen gealloceerd op basis van hun 

Gemiddelde 

StDeviatie 

9234,26 

901,71 

raakfrequentie waarbij wordt gezorgd dat de werklast over alle zones zoveel 
Spreiding 0,10 

mogelijk gelijkmatig is verdeeld. Dit is een algemene allocatieregel die in DC's wordt toegepast (Ballou, 

1999)· In Tabel 7.2 is het aantal zones weergegeven waarover een Family Group, in dit geval het 

hoofdgroepniveau, is verdeeld. 

Family Groups Zones Family Groups Zones 

VERZORGEND POPULAIR HUISHOUD/SNOEP/STAALWAREN 
BABY-ARTIKELEN 21 BESTRYDINGSMIDDELEN 11 
DAMESGEUREN 19 DROP/ZOETWAREN 20 
DAMESHYGIENE/PAPIERWAREN 19 HUISHOUDELYKE ASSORTIMENT 1 20 
DEKORATIEVE KOSMETICA 20 HUISHOUDELYKE ASSORTIMENT 2 20 
GELAATSVERZORGING 22 STAALWAREN 4 
HAARVERZORGING 22 
HERENVERZORGING 20 BRANCHE-VERWANT ASSORTIMENT 
LICHAAMSVERZORGING 22 BYOUTERIEEN/ACCESSOIRES 12 
MONDVERZORGING 22 DIVERS EN 16 
ZONNEKOSMETICA 19 FOTO/FILM/ELEKTRA 3 

GEZONDHEID KAARSEN/SERVETTEN 20 
DIEET/AFSLANK/VOEDINGSMIDDEL 21 KADO-ARTIKELEN 8 
DIVERSE ZELFZORG 21 
HOMEOPATHIE 17 VERZORGING/GEUREN DECOR.LUXE 
PROD.TEGEN LUCHTWEGAANDOEN. 19 DAMESGEUREN LUXE 3 
PYNSTILLENDE MIDDELEN 19 HERENVERZORGING LUXE 1 
SPYSVERTERINGSPREPARATEN 13 LICHAAMSVERZORGING LUXE 1 
VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. 21 DIENSTEN ZONDER OMZET 
VOETVERZORGING 21 DIENSTEN ZONDER OMZET 10 
WOND/SPORT 22 
ZIEKENVERPLEG/FAMILYPLAN 20 

Tabel 7.2 Aantal zones per Family Group 

Het gemiddeld aantal zones per Family Group is 15 . Dit betekent dat bij een gemiddelde bakvulling van 19 

regels iedere bak bijna elke zone moet aandoen. Het aantal regels per bak per zone is hierdoor maar zeer 

gering met een maximum van 3 regels . Hierdoor valt de productiviteit terug van circa 170 regels per uur 

naar 130 regels per uur. In onderstaande tabel is de daaruit voortkomende kostentoename7 op jaarbasis 

uitgedrukt. 

Kosten Family Grouping pick-and-pass 

Huidige Productiviteit 170 regels/uur 

Family Grouping Productiviteit 130 regels/uur 

Regels per week 200.000 re gels 

Toename in tijd per week 361,99 uur 

11,83 FTE 
Toename kosten op jaarbasis € 417.439,45 

Tabel n 

7 Op basis van loonkosten in het DC van € 30 .000 per jaar, bestaande uit 52 weken van 36 uur neerkomende € 18,85 per uur indusief 
15% ziekteverzuim en verlof 
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Bij een kostentoename in het DC van€ 417-439 ,- is het niet zinvol om Family Grouping in te voeren. De 

kosten in het DC zijn immers hoger dan de besparing van circa € 307.000,- in de winkel. Hierbij is de 

invloed van Family Grouping op het transport nog buiten beschouwing gelaten. Buiten de kostentoename 

is het de vraag ofhet verzamelsysteem mechanisch de gevolgen van Family Grouping aan kan. Elke bak zou 

namelijk in nagenoeg elke zone uitgesluisd moeten warden. Dit betekent een hoge belasting voor het 

transportsysteem van de bakken. Uit interviews met technisch personeel blijkt <lat de belasting voor het 

verzamelsysteem dermate hoog zou zijn, <lat het systeem <lit technisch niet aan kan of veel onderhoud 

vereist. Om deze redenen is de pick-and-pass verzamelmethode niet verder onderzocht als mogelijk 

oplossing voor het ontwerp. Een andere mogelijke oplossing voor het ontwerp is slotting volgens Family 

Grouping. 

7.7 Slotting volgens Family Grouping 

Slotting volgens Family Grouping houdt een nieuwe artikelindeling in het DC in. Dit betekent <lat voor elk 

artikel de Family Group en raakfrequentie wordt bepaald aan de hand waarvan de locatie van het artikel 

wordt vastgelegd. Dit betekent <lat veel artikelen ten opzichte van de huidige indeling verplaatst moeten 

warden, hetgeen eenmalige extra personeelkosten met zich meebrengt. Deze kosten zouden moeten 

warden meegenomen als investeringskosten om het kostenoverzicht van het toepassen van Family 

Grouping te complementeren. Aangezien DA echter gaat centraliseren, zal DA haar artikelen opnieuw 

moeten alloceren ongeacht de invoering van Family Grouping. Om deze reden warden deze kosten bij deze 

oplossing niet in beeld gebracht. 

7.7.1 Niveau van Family Group 

Indien de slotting volgens Family Grouping plaatsvindt, dan is het niveau van Family Group belangrijk. 

Hoe dieper het niveau van de Family Group, hoe grater de verschillen in raakfrequentie per groep zijn en 

hoe grater de onbalans tussen de zones in het verzamelsysteem wordt. Vanuit DC oogpunt is het houden 

van een Family Group ofwel geen Family Grouping het meest efficient. De artikelallocatie per zone vindt 

dan alleen op raakfrequentie per artikel plaats. Als meerdere Family Groups warden ingesteld, dan is de 

raakfrequentie per Family Group relevant. Per Family Group wordt bekeken wat de totale raakfrequentie is 

en hoe deze zo gelijkmatig mogelijk over de zones kan warden verdeeld. Wanneer de raakfrequentie per 

Family Group kleiner wordt dan de benodigde raakfrequentie per zone, zullen meerdere Family Groups in 

een zone gecombineerd moeten warden. Echter bij de indeling in zones speelt niet alleen raakfrequentie 

een belangrijke rol, maar ook het aantal verschillende artikelen per Family Group. Het aantal artikelen 

binnen een Family Group bepaalt op basis van afmeting hoeveel zones een Family Group nodig heeft. Een 

artikel heeft in een zone standaard een facing nodig. In Bijlage V is een berekening gegeven voor het aantal 

beschikbare plaatsen in doorrol en legbord in de nieuwe situatie. Het aantal beschikbare plaatsen per zone 

bepaalt of een Family Group in een zone past of niet. Vanuit productiviteitsoogpunt treedt de meest ideale 

situatie op als een Family Group binnen een geheel aantal zones past. Is het benodigde aantal zones voor 

een Family Group geen geheel getal, dan betekent <lit <lat het aantal regels per bak afneemt. Er kan dan 

bijvoorbeeld voor warden gekozen om de Family Group over twee zones gelijkmatig te verdelen op 

raakfrequentie en zo het aantal regels per bak per zone te middelen. De andere optie is om een zone op 

basis van afmetingen vol te alloceren en de overige artikelen in de andere zone voor zover nodig te plaatsen. 

Dit betekent echter <lat het aantal regels per bak in de laatste zone een stuk lager is. Dit resulteert in een 



lage productiviteit voor de doorrol zones. De productiviteit in de legbordzones is niet afhankelijk van het 

aantal regels per bak zoals in Bijlage VI is aangetoond. 

Voor het ontwerp is het belangrijk vast te stellen wat de invloed van een verschillend aantal Family Groups 

is op de totaal benodigde verzameltijd in het DC en de aanvultijd in de winkel. Deze verschillende aantallen 

Family Groups kunnen op verscheidene manieren worden gekozen. Hierin kan zowel het DC als de winkel 

centraal staan. Wanneer het DC centraal staat wordt een Family Group geformeerd op basis van 

procesindicatoren als raakfrequentie per artikel, balans over de zones heen, aantal benodigde bakken per 

bestelling bij een maximale bakvulling etc. In het geval de winkel centraal staat, is met name de groepering 

van artikelen op basis van de winkellay-out van toepassing (die weer een afgeleide is van de 

assortimentstructuur) , zodat de looptijd in de winkel beperkt wordt. In het geval van DA is enerzijds 

gekozen om de verschillende aantallen Family Groups te kiezen aan de hand van de winkellay-out. Hiervoor 

zijn de opties van een Family Group en 24 Family Groups, zijnde de hoofdgroepen op basis waarvan de 

schappen gevuld worden, doorgerekend. Anderzijds zijn de overige aantallen Family Groups gekozen aan 

de hand van de huidige assortimentstructuur, die in paragraaf 4.r.r. beschreven is , en raakfrequentie in 

het DC. De overige aantallen Family Groups zijn: 3, 6 en 12. Voor het aantal 3 is gekozen op basis van het 

eerste niveau van de assortimentstructuur. Het aantal 6 is een verdere uitsplitsing van het assortimentsdeel 

met de meeste regels per week: verzorgend populair. Het aantal 12 tot slot is een verdere opdeling van het 

assortimentsdeel verzorgend populair en daarnaast een opsplitsing van het assortimentsdeel gezondheid. 

Hieronder is een overzicht van de verschillende aantallen groepen weergegeven: 

3 Family Groups 

VERZORGEND POPULAIR 
GEZONDHEID 

12 Family Groups 

HUISHOUD/SNOEP/STAALWAREN / BRANCHE-VERW 

HERENVERZORGING en BABY-Artikelen 
MONDVERZORGING 
GElAATSVERZORGING 
HAARVERZORGING 

6 Family Groups 

HAARVERZORGING 
LICHAAMSVERZORGING 
MONDVERZORGING en GElAATSVERZORGING 
Overig VERZORGEND POPULAIR 
GEZONDHEID 

LICHAAMSVERZORGING Deodorant en Body/Hand 
LICHAAMSVERZORGING Bad/Douche en Overige 
Overig VERZORGEND POPULAIR 

HUISHOUD/SNOEP/STAALWAREN / BRANCHE-VERW 

VOETVERZORGING en PYNSTILLENDE MIDDELEN 
DIEET /AFSLANK/VOEDMIDDEL en SPYSV en ZIEKENV 
WOND/SPORT en PROD.T LUCHTW. en DIV ZELFZORG 
VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. en HOMEOPATHIE 
HUISHOUD/SNOEP/STAALWAREN / BRANCHE-VERW 

24 F,11rn ly Group' 

DAMESGEUREN 
DEKORATIEVE KOSMETICA 
ZONNEKOSMETICA 
DAMESHYGIENE/PAPIERWAREN 
HERENVERZORGING 
BABY-ARTIKELEN 
MONDVERZORGING 
GElAATSVERZORGING 
HAARVERZORGING 
LICHAAMSVE RZO RGI NG 
ZIEKENVERPLEG/FAMILYPLAN 
DIEET/AFSLANK/VOEDINGSMIDDEL 

7.7.2 Scenario's 

SPYSVERTERINGSPREPARATEN 
VOETVERZORGING 
PYNSTILLENDE MIDDELEN 
PROD.TEGEN LUCHTWEGAANDOEN. 
WOND/SPORT 
DIVERSE ZELFZORG 
HOMEOPATH IE 
VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. 
SNOEP/STAALWAREN 
BESTRYDINGSMIDDELEN 
HUISHOUDELYK ASSORTIMENT 1 EN 2 
BRANCHE-VERWANT ASSORTIMENT 

Om de effecten van het aantal Family Groups op de productiviteit in het DC in kaart te kunnen brengen 

zijn een aantal scenario's opgesteld waarin het aantal Family Groups varieert. Het vermoeden bestaat dat de 

kosten significant toenemen wanneer het aantal Family Groups stijgt zoals beschreven in de eerste alinea 

van paragraaf 7.6 .r. Per scenario zijn de kosten in het DC, transport en winkel berekend. De scenario's die 
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zijn doorgerekend, zijn het aantal Family Groups met: l, 3, 6, 12 en 24 groepen. Voor het DC zijn per 

scenario de volgende stappen ondernomen om tot een kostenberekening te komen: 

r. Vaststellen aard en omvang van Family Groups 

2. Maken zone-indeling op basis van Family Groups 

3. Bepalen van het aantal regels per Family Group per bestelling 

4. Bepalen van het aantal bakken per Family Group per bestelling 

5. Vaststellen van het aantal regels per bak per zone voor doorrol 

6. Calculeren productiviteit en raakfrequentie per zone voor doorrol 

en raakfrequentie voor legbord (legbord heeft vaste productiviteit) 

7. Bepalen benodigd aantal uren/FTE per week voor het DC 

Ad 1: Voor bet vaststellen van de aard en omvang van de Family Groups is gekeken naar enerzijds de 

huidige Family Group structuur die DA hanteert en anderzijds de inrichting van de winkel. 

Grofweg is hierbij de indeling van de assortimentsdelen verzorgend populair, gezondheid en de 

overige assortimentdelen als uitgangspunt genomen. 

Ad 2: Als de aard en omvang van de Family Groups bekend is, kan een zone-indeling op basis van 

afmeting en raakfrequentie per Family Group warden gemaakt. Hierbij wordt gelet op de balans 

tussen de zones. De spreiding van de raakfrequentie per zone is in de huidige situatie ro%. Deze 

10% wordt als maximaal toelaatbare spreiding voor een nieuwe zone-indeling genomen. 

Snellopende artikelen warden in de huidige situatie vaak breder clan een facing gezet om te 

voorkomen <lat replenishment te vaak dit artikel moet bevoorraden. Bij de zone-indeling wordt 

daarom tussen de 5% en ro% leeg gelaten om onder andere deze bredere facing van snellopende 

artikelen mogelijk te maken. Daarnaast kan deze slack warden gebruikt voor bet verwerken van de 

veranderende samenstelling van de Family Groups over de tijd heen. 

Ad 3: Nadat een zone-indeling is gemaakt, is bet nodig te achterhalen hoe de verdeling van de regels van 

een bestelling over de zones is . Een bestelling wordt opgedeeld in een aantal bakken en het aantal 

regels per bak per zone is relevant voor de productiviteit. De verdeling van bet aantal regels per 

Family Group van een bestelling varieert per bestelling. Alle bestellingen gesommeerd komt <lit 

echter altijd neer op de raakfrequentie van een Family Group als totaal. Om de productiviteit van 

een zone bij een ingesteld aantal Family Groups te kunnen bepalen, is bepaald hoeveel regels per 

Family Group er gemiddeld in een bestelling zitten: 

RfG Het aantal regels voor Family Group FG van een standaard bestelling s 

RfG Het aantal regels voor Family Group FG van bestellingj 

N Totaal aantal bestellingen per week 

LN RFG 
RFG __ j_j_ 

s - N 

Ad 4: Om het aantal regels per bak per zone te verkrijgen, moet eerst het aantal bakken per Family 

Group warden vastgesteld. Het aantal regels <lat in een bak gaat is afhankelijk van het volume. De 

maximale bakinhoud is 40 liter, echter wegens de uiteenlopende vormen van artikelen wat stapelen 



moeilijker maakt, is empirisch een bakinhoud van 30 liter vastgesteld. Om het aantal bakken per 

Family Group per bestelling te krijgen moet eerst het volume per Family Group per bestelling 

warden berekend. Deze berekening voor het volume en daarmee aantal bakken per Family Group 

per bestelling is tevens relevant voor het transport. Het aantal bakken bepaalt immers het totale 

transportvolume. De invloed van het aantal bakken op het transportvolume wordt verder uitgewerkt 

in paragraaf 7.8. 

Uit de beschikbare data blijkt dat het volume per Family Group per bestelling significant verschilt. 

Om deze reden wordt hier niet met een gemiddelde gewerkt, maar met een gewogen gemiddelde 

volgens de gammaverdeling. De gammaverdeling wordt vaak gebruikt in de logistiek omdat deze 

niet negatiefkan zijn en een lange 'staart' heeft (Burgin, 1975) . De gamma-kansdichtheidsfunctie is 

als volgt: 

x 

f(x· a· {J) = - 1 -xa-1 e -Ii 
' ' par(a) 

µ2 a2 
met a = - en {J = -

q2 µ 

Hierin is 'x ' de toetsingsgrootheid en zijn 

'a' en '/3 ' parameters die respectievelijk de 

vorm en schaal van de verdeling bepalen. 

Deze parameters warden vastgesteld aan de 

hand van het gemiddelde µ en 

standaarddeviatie cr van een Family Group. 

In Figuur 7.4 is een voorbeeld van het 

verloop van de gammaverdeling weer

gegeven voor de Family Group gezond

heid. Per Family Group is de vorm en 

schaal van de kansdichtsfunctie vast-

.~ 
(/) 

iii 
'O 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Gamma Distribution 

0 100 200 300 
x 
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gesteld in Microsoft Excel. Vervolgens is Figuur 7.4 Gammaverdeling voor gezondheid 

Shape, Scale 
- 1,13,0,014 

op basis hiervan de kans op het passen van een Family Group in een, twee, drie etc. bakken 

berekend op basis van de cumulatieve gammafunctie. Tot slot is hiervan het gewogen gemiddelde 

genomen. Om het aantal bakken per Family Group vast te stellen is het volume van het gewogen 

gemiddelde gedeeld door het bakvolume: 

B{G Het aantal bakken voor Family Group FG van een standaard bestelling s 

VsFG Het volume voor Family Group FG van bestelling s 

vFG 
B FG = _s_ 

s 30 

Ad 5: Nu het aantal regels en bakken per bestelling bekend is, kan het aantal regels per bak per zone 

bepaald warden. Per Family Group FG kan het aantal regels per bak berekend warden op de 

volgende manier: 

Het aantal regels per bak per zone voor Family Group FG van een standaard 

bestelling s 

Het aantal zones voor Family Group FG 
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RFG RFG RFG 
_ s_ > _s_ 7 RBzFG - _s _ 6f: 
zFG B[G S - FG 

Bs 

RFG RFG FG 
_s_ < _s_ 7 RBzFG = !!.L_ 
zFG - B[G S zFG 

Ad 6/T Nu het aantal regels per bak per zone bekend is, is voor iedere zone de productiviteit bekend. Op 

basis van de productiviteit en de raakfrequentie kan voor elke zone het benodigd aantal uren en 

kosten per week worden berekend. 

In de volgende paragrafen zijn de verschillende scenario's doorgerekend met behulp van bovenstaande 

stappen en formules. 

7.7.3 Kosten Geen Family Grouping 

Indien er geen Family Grouping plaatsvindt, dan komt de productiviteit met behulp van de formules in 

paragraaf 7.5 en de waarden van onderstaande kengetallen neer op de waarden in Tabel 7.5. 

Kengetallen 

Aantal Regels per Bak 22,86 

Aantal Artikelen per Bak 77,94 

Aantal Artikelen per Regel 

Aantal bestellingen per week 

Aantal Stuks per Omdoos 

Aantal Stuks per Krimp 

3,41 

430 

36 

6 

Tabel 7.4 Waarden voor standaard variabelen 

Productiviteit DC Doorrol legbord 

Regels/min 

Regels/uur 

Regels/week 

2,85 

170,94 

6154,00 

1,86 

111,62 

4018,36 

Tabel 7.5 Productiviteit zonder Family Grouping 

De kengetallen zijn gebaseerd op een database met 6 weken afzetgegevens ter grootte van l ,4 miljoen 

orderregels. Het aantal regels per bak komt enigzins hoger uit dan de 19 regels uit de analyse in paragraaf 

4.2.I. De reden hiervoor is dat in de praktijk de bakvulling gemiddeld niet neerkomt op 30 liter, maar 22,8 

liter. Bij deze berekening is uitgegaan van een bakvulling van 30 liter. In de praktijk moet dit ook haalbaar 

zijn aangezien men al IO liter onder het theoretisch haalbaar volume zit. Met deze productiviteit voor 

doorrol en legbord zijn de personeelskosten8 per week berekend in Tabel 7.6 . 

Kosten Doorrol Legbord DC 

Regels per week 176.289 29.974 206.263 

Uren per week 1031,26 268,53 1299,80 

FTE per week 33,70 8,78 42,48 

Kosten per week € 22.869,82 € 5.955,06 € 28.824,87 

Kosten per jaar € 1.189.230,64 € 309.663,12 € 1.498.893,24 

Tabel 7.6 Kosten zonder Family Grouping 

8 Op basis van loonkosten in het DC van € 30.000 per jaar, bestaande uit 52 weken van 36 uur neerkomende 18,85 per uur inclusief 
15% ziekteverzuim en verlof 



7.7.4 Kosten Family Grouping 

In Bijlage VII zijn voor 3, 6, 12 en 24 Family Groups de kosten van Family Grouping op week- en jaarbasis 

uitgerekend. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven. 

DC Week basis Jaarbasis 
Aantal Family Groepen Reg els Uren FTE Kosten Kosten 
l(geen) 206.263 1.299,80 42,48 € 28.824,87 €1.498.893,34 
3 206.263 1.302,89 42,58 € 28.893,56 € 1.502.465,35 
6 206.263 1.306,37 42,69 € 28.970,57 € 1.506.469,88 
12 206.263 1.311,21 42,85 € 29.078,09 € 1.512.060,91 
24 {hoofdgroepen) 206.263 1.374,99 44,93 € 30.492,37 € 1.585.603,47 

Tabel 7.7 Totaaloverzicht kosten Family Grouping 

Bij het invoeren van Family Grouping lopen de kosten zoals verwacht op, omdat de productiviteit per zone 

daalt. De kostenstijging op jaarbasis is echter niet zo groot als verwacht. Bij de invoering van Family 

Grouping met 24 groepen, de variant die het meest voordelig is voor de winkel, stijgen de kosten met circa 

€ 85.000 per jaar. De reden voor deze relatief geringe stijging is dat het aantal regels per bak per zone bij 

een nieuwe slotting volgens Family Grouping grotendeels behouden blijft in tegenstelling tot bij de pick

and-pass verzamelmethode. 

Nu de kosten in het DC bepaald zijn, is het belangrijk na te gaan wat de invloed van Family Grouping op 

het transport en de winkel is. 

7.8 Gevolgen Family Grouping voor Transport 

De huidige kosten van het transport zijn weergegeven in Tabel 7.8. De totale kosten per jaar van het 

transport zijn teruggerekend naar de kosten per bak. De reden hiervoor is om de gevolgen van een toename 

van het aantal bakken bij het invoeren van Family Grouping rechtstreeks in kaart te kunnen brengen. Aan 

de hand een gemiddelde van 20 bakken per bestelling bij een beladingsgraad van 30 liter per bak, 430 

bestellingen per week gedurende 52 weken per jaar, is gekomen tot een kostenprijs per bak van€ 3>48. 

Huidige kosten expeditie/transport ' Gemiddelden per bestelling 
Wagenpark € 525.000,00 Regels 452,75 

Personeelskosten € 1.574.000,00 Hoeveelheid 1521,47 

Totaal € 2.099.000,00 Volume 594,27 

Per Bak € 3,48 Bakken 20 

Tabel 7.8 Tabel 7.9 

In paragraaf 7.7.2 is weergegeven hoe het aantal bakken per bestelling is berekend aan de hand van een 

gewogen gemiddelde met een toegepaste gammaverdeling. De resultaten van de berekening voor het totaal 

aantal bakken per bestelling is weergegeven in Tabel 7.ro. 
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Family Groups 1 3 6 12 24 

Gemiddelde 14 14 14 14 14 

Gewogen Gemiddelde 14 14 16 25 31 

95% zekerheid 40,84 42,71 44,50 46,06 54,60 

Tabel 7.10 Overzicht aantal bakken per bestelling per Family Group 

Het gemiddelde van 13,74, afgerond 14, bakken is genomen over 6 weken data. Dit gemiddelde valt lager uit 

dan het (werkelijk) aantal bakken op basis van regels, omdat het WMS van DA deelbestellingen van winkels 

niet sommeert tot een totale bestelling. Het komt namelijk vaak voor dat een ondememer zijn bestelling in 

een aantal deelbestellingen doorstuurt. Bij de gevolgen van Family Grouping voor het transport gaat het 

echter om de toename van het aantal bakken ten opzichte van de normale situatie zonder Family Grouping. 

Het gewogen gemiddelde is relevant voor de transportkosten, omdat hierbij rekening gehouden is met de 

verdeling van het volume over bestellingen. De rij met ' 95% zekerheid' geeft aan hoeveel bakken per 

bestelling nodig zijn om met 95% zekerheid het volume van een bestelling met het betreffende aantal 

bakken af te dekken. De hieruit voortvloeiende kosten voor het aantal Family Groups op jaarbasis is in 

Figuur 7.5 weergegeven. 

{ 4.000.000,00 

{ 3.500.000,00 

.. { 3.000.000,00 .,, 
.!!. { 2 .500.000,00 .. 
& { 2 .000.000,00 c: v - { r.500 .000 ,00 "" 0 

::it: { I.000.000 ,00 

{ 500.000,00 

{-

0 3 6 9 12 21 

Aantal Family Groupen 

-+-Transport 

Figuur 7.5 Transportkosten 

De kosten stijgen van circa € r.500.000 per jaar in de huidige situatie9 naar € 3 .400.000 bij de invoering 

van 24 Family Groups. Vanuit transportoogpunt loont het zeker niet om Family Grouping in te voeren 

aangezien de transportkosten meer dan verdubbelen. Bij de huidige kostenraming is het aantal Family 

Groups per bak gelimiteerd tot een Family Group. De beladingsgraad van de bak komt dan neer op een 

gemiddelde van slechts 55% met een standaard deviatie van 35%. De transportkosten stijgen, omdat voor 

45% 'lucht' wordt vervoerd per jaar. Het is dus van belang dat de beladingsgraad van de bak zo hoog 

mogelijk is om het aantal benodigde bakken en daarmee rolcontainers te beperken. Om de beladingsgraad 

van de bak zo hoog mogelijk te krijgen, moeten meerdere Family Groups gecombineerd worden in een bak. 

Dit is vanuit DC echter geen probleem. Vanuit winkeloogpunt is het zelfs gewenst, aangezien de looptijd 

9 Dit zijn de kosten indien de bakvulling aJtijd 30 liter is . De huidige gemiddelde vulling is 22,85 liter. Bij deze vulling zouden de 
kosten op€ 2 .099.000 per jaar komen zoals weegegeven in Tabel 7.8. 



met de bak van schap naar schap lager is dan vanuit winkelmagazijn naar schap. Hierbij is het dan wel zaak 

die groepen te combineren, die bij elkaar staan in de winkel op basis van winkellay-out (Bijlage IV). 

In de literatuur is een methode beschreven om bakken zo efficient mogelijk te vullen: het 'multiple bin

packing' probleem (Johnson, 1974)· Het bin-packing probleem heeft diverse verschillende toepassingen. 

Belangrijk hierbij is onderscheid te maken tussen het indelen van de bak vooraf 6f achteraf het verzamelen 

van de bestelling. In het geval van DA wordt de bak vooraf ingedeeld door het WMS Gold Stock. De meest 

efficiente bin-packing methode is in dit geval het 'First Fit Decreasing' principe. In Bijlage VIII is deze 

methode beschreven. Met behulp van dit algoritme neemt het aantal bakken ten opzichte van de optimale 

situatie in het geval van DA met 5,26% toe. Dit is minder dan de theoretisch vastgestelde maximale 

afWijking van 22% bij het 'First Fit Decreasing' principe (Broekmeulen, 2005). Bij de invoering van 24 

Family Groups komen de totale transportkosten per jaar met de combinatie van meerdere Family Groups 

in een bak neer op circa€ i.632.556, een toename van circa€ 82.000. 

7.9 Gevolgen Family Grouping voor Winkel 

Voor de winkel zou het aantal Family Groups op hoofdgroep niveau moeten liggen om een optimaal 

aanvullingsproces te creeren. De meest ideale situatie treedt dan op: de bak kan rechtstreeks naar het juiste 

schap worden gebracht, zoals dat nu in alternatief l (paragraaf 4+1) plaatsvindt. 

Vanuit transportoogpunt is het echter niet mogelijk het aantal hoofdgroepen per bak terug te brengen naar 

een per bak. In Bijlage III is een plattegrond van een winkel opgenomen die gekoppeld is aan de standaard 

vloermetermatrix die in Bijlage IV staat. Uit de vloermetermatrix kan worden afgeleid welke hoofdgroepen 

gecombineerd kunnen worden in een bak, omdat deze hoofdgroepen bij elkaar in de winkel staan. 

hoofdgroepen mogen gecombineerd worden binnen de volgende Family Groups: Gezondheid, Baby, 

Haarverzorging, Verzorgend Populair en Branche-verwant/Huishoud/Snoep/ Staalwaren. 

Als uitgangspunt voor het aanvulproces in de winkel wordt alternatief 2 genomen uit paragraaf 4+2 

waarbij de bak op een centrale plaats in de winkel wordt neergezet. Dit alternatief ondervindt op dit 

moment de meeste nadelen van het ontbreken van Family Grouping en heeft daardoor zoek- en looptijden 

naar het schap die hoger zijn dan bij de toepassing van Family Grouping. Het aantal Family Groups heeft 

invloed op de looptijd vanaf de bak naar het juiste schap, vanaf het schap terug naar de bak en op de 

zoektijd naar de juiste plank. De looptijd met de bak naar het schap is niet relevant, omdat de bak in deze 

situatie op een plaats in de winkel wordt neergezet. Het model van de analysefase is aangepast om de 

invloed van het aantal Family Groups op de totale aanvultijd te kunnen meten. 
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Hiertoe zijn in onderstaande tabel nogmaals de stappen in het aanvulproces in de winkel weergegeven. 

Stap Activiteit Afhankelijke variabele Tijd (s) 

1 Controleren Per Regel 11 
2 Lopen de winkel in Per Bak 10 

3 Pakken Per Artikel 1,78 

4 Naar Schap Lopen Per Regel 3,34 

s Zoe ken Per Regel 3,14 

6 Netjes Per Regel 1,2 

7 Vu II en Per Artikel 2,15 

8 Naar Bak lopen Per Regel 4,02 

9 Lege bak wegbrengen Per Bak 10,25 

Tabel 7.11 Stappen aanvulproces 

In het winkelmodel van de analysefase is de totale baktijd als uitgangspunt voor de totale aanvultijd 

genomen, omdat de schappen in de winkel per bak aangevuld worden. Dit model is echter aangepast naar 

een totale aanvultijd per regel, omdat in het DC ook de tijd per regel als uitgangspunt genomen is . 

Formule aanvultijd: 

WTRijk 

AfG 

RBfi<G 

{ ... } 

Totale tijd voor het aanvullen van een regel van artikel i van bestellingJ uit bak kl 

Het aantal stuks van artikel i behorende bij Family Group FG 

Het aantal regels van bak k van bestellingJ behorende bij Family Group FG 

Stappen uit Tabel 7 .11 

- FG {2,9} 
WTRijk - {1,4,5,6,8} + {3,7} ·Ai + --

RBjk 

Family Grouping verlaagt de benodigde tijd voor stappen {4,5,8}. Aangezien het niet mogelijk was 

metingen uit te voeren voor de situaties met 3,6 of 12 Family Groups wordt aangenomen dat de tijd voor 

stappen {4,5,8} halveert elke keer als het ingestelde aantal Family Groups verdubbelt. Bij 24 Family Groups 

is de tijd voor stappen {4,8} nul. De gevolgen voor de aanvultijd per regel, aanvulproductiviteit en totale tijd 

per bestelling per Family Group is weergegeven in Tabel 7 .12. 

Family Groups Tijd per Regel (s) Productiviteit (regels/uur) tijd per bestelling(u) 

1 (geen) 37,18 96,82 4,68 

3 33,50 107,46 4,21 

6 31,66 113,71 3,98 

12 30,74 117,11 3,87 
24 (Schapniveau) 27,08 132,93 3,41 

Tabel 7.12 Overzicht winkel per Family Group 

De gevolgen van het toepassen van Family Grouping op jaarbasis voor de kosten over de hele keten van DA 

winkels heen, is weergegeven in Figuur 7.6. 
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Figuur 7.6 Winkelkosten 

Zoals verwacht en aangetoond in de analysefase nemen de kosten in de winkel af, als het aantal Family 

Groups toeneemt. Wanneer Family Grouping met 24 groepen wordt ingevoerd, komt de kostenbesparing 

aan de winkelkant per jaar neer op€ 380.830. 

7.10 Totaaloverzicht Ketenkosten Family Grouping 

De kosten van Family Grouping voor het DC, transport en winkel zijn in kaart gebracht. Een totaal 

overzicht is hieronder te zien. 

FG DC Transport Transport (BP) Winkel Totaal Totaal {BP) 

Variabelen Productiviteit/Balans Aantal Bakken Aantal Bakken Aanvulproductiviteit 

1 ( 1.498.893 ( 1.554.815 ( 1.554.815 ( 1.402.096 ( 4.455.804 ( 4.455.804 

3 ( 1.502.465 ( 1.554.815 ( 1.554.815 ( 1.262.991 €4.320.271 ( 4.320.271 

6 ( 1.506.470 ( 1.776.931 ( 1.636.598 ( 1.193.935 ( 4.477.336 ( 4.337.003 

12 ( 1.512.061 ( 2.443.280 ( 1.636.598 ( 1.159.242 ( 5.114.583 ( 4.307.901 

24 ( 1.585.603 ( 3.442.804 ( 1.636.598 ( 1.021.265 ( 6.049.673 ( 4.243.467 

Tabel 7.13 Totaaloverzicht ketenkosten Family Grouping 

Het invoeren van Family Grouping zonder naar de transportkosten te kijken Family Group Besparing 

is niet zinvol, aangezien het transport de grootste kostenstijging ondergaat. 3 

Wanneer het First Fit Decreasing Bin Packing algoritme wordt toegepast, dan 6 

is de toename in transportkosten te overzien. Het verschil in totale kosten per 12 

( 135.533 

( 118.801 

( 147.903 

( 212.337 Family Group ten opzichte van de huidige situatie is hiemaast weergegeven. 

Hieruit blijkt dat het invoeren van 24 Family Groups de grootste besparing 

met zich meebrengt, omdat de extra besparing in de winkel (zie tabel 7.15) 

bijna het dubbele bedraagt van de meerkosten in het DC. Op de volgende 

pagina zijn bovenstaande kosten weergegeven in twee grafieken om het 

verschil in transportkosten weer te geven wanneer Bin Packing wel of niet 

wordt toegepast. 

24 

Tabel 7.14 Besparing totaal 

Family Group Besparing 

3 

6 

12 

24 

( 139.105 

( 208.161 

( 242.854 

( 380.830 

Tabel 7.15 Besparing winkel 

51 



TU/ e 

52 

€ 4.000.000 

€ 3 .500 .000 

€ 3.000.000 

€ 2 .500.000 

€ 2 .000.000 

€ 1.500.000 

€ I.000.000 

Ketenkosten Family Grouping 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Aantal Family Groupen 

-+- DC - Transport -Iii.-Winkel 

Figuur 7.7 Totaaloverzicht kosten Family Grouping zonder bin packing 
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8 IMPLEMENTATIE 

H et invoeren van Family Grouping brengt voor de keten DC-Winkel een kostenbesparing met zich 

mee. Het loont dus om Family Grouping in te voeren. Echter de slotting in het DC moet aangepast 

worden om Family Grouping kostenbesparend te maken. Daarnaast zal kenbaar gemaakt moeten worden 

aan de ondernemers <lat DA volgens Family Grouping zal gaan uitleveren. Hiervoor zullen een aantal 

activiteiten moeten worden ondernomen, die opgenomen zijn in een zogenaamd veranderplan (Van Aken, 

2002). In <lit hoofdstuk wordt <lit veranderplan beschreven. Er zal eerst een korte opsomming hiervan 

gegeven worden. Daarna zal per onderdeel het veranderplan worden ingevuld voor de situatie zoals die nu 

bij DA geldt. Het uitvoeren van <lit veranderplan valt echter buiten de reikwijdte van <lit onderzoek. 

8.1 De onderdelen van het veranderplan 

Een veranderplan geeft een plan van aanpak voor een goede implementatie van het gemaakte (her)ontwerp 

en bestaat uit de volgende onderdelen (Van Aken, 2002): 

r. De voorgenomen veranderingen in hoofdlijnen. 

2. De identificatie van de (directe en indirecte) belanghebbenden. 

3. Een analyse van het (mogelijk) reeds aanwezige draagvlak bij de belanghebbenden en bij de 

afWezigheid daarvan de daarbij te verwachten weerstanden. 

4. De interventiestrategie, bedoeld om de weerstand weg te halen. 

5. De veranderorganisatie, <lat wil zeggen de mensen die de veranderingen verder zullen uitwerken 

en doorvoeren en hun rollen daarbij , en voorts de beschikbare middelen. 

6. Een projectplan, waarin de verschillende stappen van het veranderproces worden beschreven en in 

de tijd uitgezet. 

Wat betreft de voorgenomen veranderingen kan verwezen worden naar hoofdstuk 7, waar het ontwerp voor 

Family Grouping nauwgezet is uitgewerkt. 

8.2 De belanghebbenden 

De mensen die betrokken zijn bij Family Grouping: 

• De orderverzamelaars in het DC in Zwolle, die met behulp van pick-to-light na de centralisatie in 

Zwolle de bestellingen verzamelen. 

• De warehousemanager in het DC in Zwolle, die het overzicht moet houden op de productiviteit en 

balans op de werkvloer. 

• De logistiek projectmanager van DA, voor het optimaliseren van het orderverzamelproces in het 

DC waar Family Grouping deel van uitmaakt. 

• De medewerker in de DA winkels , voor het (controleren en) aanvullen van de bestelling in de 

winkel. 

8.3 Het draagvlak 

Het draagvlak voor Family Grouping speelt met name een rol in het DC. In de winkel wordt het 

aanvulproces alleen maar eenvoudiger, dus hier zullen geen problemen bij het personeel optreden. In het 
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DC verandert de situatie niet direct ten positieve. Door slotting volgens Family Grouping toe te passen, 

moeten de orderverzamelaars beter gaan opletten of ze het juiste artikel verzamelen. Daamaast zal de 

warehousemanager meer moeite moeten doen voor het behouden van de balans op de werkvloer en het in 

stand houden van Family Grouping. De samenstelling wat betreft hoeveelheid en raakfrequentie van het 

ingesteld aantal Family Groups verandert namelijk over de tijd heen. Genoemde zaken zijn veranderingen 

waartegen weerstand kan ontstaan. 

8.3.1 De vormen van weerstand 

Er worden in de literatuur vijf bronnen van weerstand gegeven, te weten: onbegrip, verschil van inzicht, 

gebrek aan vertrouwen, lage veranderingsgezindheid en belangenconflicten (Van Aken, 2002) . De 

weerstanden die bij de invoering van Family Grouping een rol spelen, zijn: gebrek aan vertrouwen en lage 

veranderingsgezindheid. Bij de financiele afWikkeling van de besparing kan een belangenconflict een rol 

gaan spelen. De weerstanden aanwezig bij DA worden hieronder uitgewerkt. 

Ten eerste kan er een lichte vorm van gebrek aan vertouwen zijn ten aanzien van het juist orderverzamelen 

waarbij wordt gelet op het reduceren van verzamelfouten. Omdat DA niet werkt met een filiaalstructuur, 

maar hoofdzakelijk met onafhankelijke ondernemers, kan de bereidheid bij de orderverzamelaars om de 

juiste artikelen te verzamelen lager uitvallen indien Family Grouping wordt ingevoerd. Voor hen levert het 

volgens Family Grouping verzamelen namelijk geen voordelen op. Als gevolg hiervan kan daarom ook een 

lage veranderingsgezindheid een rol spelen. 

Een belangenconflict kan optreden bij de financiele afwikkeling van de besparing van Family Grouping. De 

onafhankelijke ondernemers strijken namelijk de besparing op, terwijl het DC de extra kosten maakt. Door 

de nieuwe organisatiestructuur waarbij de corporatie is losgelaten, is het niet in het belang van DA om extra 

kosten in het DC te maken zonder dat daar een tegemoetkoming vanuit ondernemerskant tegenover staat. 

8.3.2 lnterventiestrategieen 

Om de te verwachten weerstanden weg te nemen, kunnen er verschillende interventiestrategieen worden 

toegepast, die elk een of meerdere bronnen van weerstand wegnemen. Zo kan er een inhoudelijke 

interventie toegepast worden als men verwacht dat de weerstand tegen verandering voornamelijk berust op 

onbegrip en verschil van inzicht. Culturele interventies worden gebruikt om een gebrek aan vertrouwen en 

lage veranderingsgezindheid te verminderen. En machtsinterventies kunnen tenslotte toegepast worden om 

met belangenconflicten om te gaan. Ook kan er gekozen worden voor een combinatie van 

interventiestrategieen. 

In dit geval is vooral weerstand te verwachten door gebrek aan vertrouwen en !age veranderingsgezindheid, 

zoals in de vorige paragraaf is beschreven. Om deze weerstanden weg te nemen, is een culturele interventie 

vereist. Deze kan plaatsvinden in de vorm van training en communicatie om uiteindelijk een 

mentaliteitsverandering te bewerkstelligen bij de orderverzamelaars. Wat bijdraagt aan het wegnemen van 

deze weerstanden is de reeds besloten invoering van pick-to-light. Met dit systeem worden verzamelfouten 

minder snel gemaakt en kost het de orderverzamelaars minder moeite het juiste artikel te verzamelen. 

Het belangenconflict wat betreft financiele afWikkeling van de besparing is echter minder eenvoudig op te 

lossen. Een oplossing zou kunnen zijn dat de ondernemers op jaarbasis de helft van de besparing die ze 



maken, 'terugbetalen' aan DA. Het is echter de vraag of ondememers de gemaakte besparing ook 

daadwerkelijk als een besparing zien. De reden hiervoor is dat het aanvulproces vaak gedurende de dag 

plaatsvindt. De winkelmedewerker is clan altijd aanwezig ongeacht of een bestelling moet worden 

aangevuld of niet. De ondememer kan clan de tijdswinst die optreedt en die gebruikt kan worden voor 

bijvoorbeeld het helpen van klanten in de winkel niet als zodanig opvatten. In het geval de ondememer 

extra personeel inzet, is de tijdwinst duidelijk terug te zien in een afname van het benodigde aantal 

aanvulmedewerkers. Het is daarom belangrijk voor DA de tijdwinst in de winkel duidelijk kenbaar te 

maken aan de ondememers teneinde tenminste de extra kosten in het DC en transport vergoed te krijgen. 

Van de andere kant kan DA ervoor kiezen de kosten voor eigen rekening te nemen. Het toepassen van 

Family Grouping kan als klantgericht beleid worden gezien metals doel het behouden van het huidig aantal 

ondememers en het hebben van een 'unique selling point' naar eventueel nieuwe ondememers. 

8.4 Veranderorganisatie 

Om de invoering succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat er personen zorg dragen voor het verloop 

van de implementatie. Duidelijk moet zijn wie voor welk aspect verantwoordelijk is, wie wat coordineert en 

bij wie men met vragen terecht kan. De coordinator van het invoeren van Family Grouping is een 

combinatie van de logistieke projectmanager, warehousemanager en DC-manager. 

8.5 Projectplan 

Het invoeren van Family Grouping moet enerzijds gecommuniceerd worden naar alle ondememers. 

Anderzijds moet het DC opnieuw worden ingericht wat betreft allocatie van artikelen. In de communicatie 

naar de ondememers, die het beste plaats kan vinden via de retailmanagers, moeten de voordelen van 

Family Grouping kenbaar gemaakt worden. Daamaast moeten de ondememers getraind worden om 

volgens altematief I (paragraaf 4+1) de bestelling in de winkel aan te vullen. De activiteiten die in het DC 

ondemomen moeten worden, zijn: 

• Voorlichting personeel: Essentieel voor het succes van Family Grouping is dat het personeel wordt 

voorgelicht. Dit zorgt voor de benodigde acceptatie. 

• Opzetten van de veranderorganisatie: er moet een persoon worden aangesteld die verantwoordelijk is 

voor het opnieuw alloceren van alle artikelen. Deze persoon moet het personeel om zich heen 

verzamelen die gaan helpen bij het feitelijk verplaatsen van alle artikelen. 

• Voorbereiding allocatie van artikelen: In dit geval is dit het maken van de definitieve indeling op basis 

van zone indeling van 24 Family Groups in Bijlage VII. 

• Feitelijke allocatie van artikelen: het fysiek verplaatsen van alle artikelen zodat een zone-indeling naar 

24 Family Groups ontstaat, uitgevoerd door de veranderorganisatie. 

• Evaluatie: Een maand na voltooiing zal er een evaluatie plaats moeten vinden. Zwakke punten 

kunnen clan verbeterd worden. 

Onderdeel van het projectplan is een tijdsplanning die bij de hierboven beschreven stappen hoort. Er is 

echter voor gekozen om dit niet in het verslag op te nemen, omdat dit in het huidige stadium van het 

project nog niet concreet ingevuld kan worden gezien de start van een antler belangrijk project binnen DA: 

de logistieke centralisatie naar Zwolle. Daamaast zal de veranderorganisatie hier te zijner tijd een beter 

beeld van hebben. 

55 



9 (ONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op grond van de voorgaande hoofdstukken zullen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen worden 

samengevat. Daarna worden eventuele richtingen voor verder onderzoek aangegeven. 

9.1 Conclusies 

Dit afstudeeronderzoek naar Family Grouping is gestart vanuit de gedachte <lat het toepassen van Family 

Grouping voordelen in de winkel oplevert. Uit de analyse en het winkelmodel blijkt <lat deze gedachte juist 

is. De reden <lat men bij DA echter nooit is overgestapt op het invoeren van Family Grouping, is <lat men 

vermoedde <lat de kosten in het DC onevenredig veel zouden stijgen. Echter uit het ontwerp blijkt <lat deze 

reden onjuist is . De belangrijkste procesindicatoren productiviteit en balans kunnen grotendeels behouden 

blijven, mits de correcte beslissingen worden genomen (nieuwe slotting) . De kosten in het DC stijgen 

inderdaad, maar niet zo excessief <lat het voordeel in de winkel teniet wordt gedaan. 

Daarnaast is uit het ontwerp naar voren gekomen <lat de beladingsgraad van de bak een belangrijke rol 

speelt in de kosten van Family Grouping wat betreft transport. In de praktijk is het onmogelijk het principe 

'een Family Group een bak' toe te passen, aangezien <lit een verdubbeling van het benodigd transport

volume betekent. 

9.2 Aanbevelingen 

In het onderzoek zijn een aantal zaken naar voren gekomen die niet direct te maken hebben met het 

onderwerp, maar wel de moeite van het vermelden waard zijn: 

• Ordernemers kunnen bij het bestellen eventueel 'vergeten' artikelen nabestellen tot een bepaald 

tijdstip. Deze worden dan alsnog meegenomen in de reguliere bestelling. De verwerking van deze 

nabestellingen is echter niet handig. Deze nabestellingen worden namelijk niet toegevoegd aan de 

reguliere bestelling, maar als aparte logistieke order het systeem ingestuurd. Hierdoor treedt veel extra 

handling op, omdat hiervoor extra bakken moeten worden gevuld of, als het volume lager is dan 5 liter, 

extra kartonnen dozen. Het moet niet mogelijk zijn voor ondernemers om bestellingen in delen door te 

sturen. Daarvoor in de plaats zouden ondernemers een spoedbestelling kunnen doen indien ze 

belangrijke artikelen vergeten zijn te bestellen. Zwagermakers (2008) doet op het moment van 

schrijven onderzoek naar <lit fenomeen in het ERP systeem Gold voor Lekkerland. 

• Op <lit moment splitst het WMS orderregels op om een hogere beladingsgraad van de bak te verkrijgen. 

Deze opsplitsing levert echter inefficienties op bij het aanvullen van de bestelling in de winkel, omdat 

eenzelfde artikel over twee bakken kan voorkomen. Deze regel is overbodig bij het toepassen van 

Family Grouping. 

9.3 Verder onderzoek 

In de praktijk bestaat het fenomeen Family Grouping al geruime tijd. HEMA en Schuitema (toeleverancier 

van Crnoo supermarkten) passen <lit principe bijvoorbeeld al een tijd toe. Het grote verschil tussen de DA 

case en bijvoorbeeld HEMA, is <lat de laatstgenoemde met een geautomatiseerd verzamelsysteem werkt, 

waarin Family Grouping gemakkelijker kan worden toegepast. Een gedegen onderzoek in de literatuur naar 
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Family Grouping heeft echter nog niet plaatsgevonden. Dit is dan ook de reden dat vanuit de TU /e een 

dergelijk afstudeeronderzoek is opgestart. 

Met dit afstudeeronderzoek is een begin gemaakt de winkellogistiek van kleinere winkels in kaart te 

brengen. In het verleden hebben afstudeeronderzoeken in de retailbranche zich met name gericht op 

supermarktketens. De drogisterijbranche onderscheidt zich hiervan, omdat in consumenteneenheden kan 

worden besteld. De meerwaarde van dit onderzoek ligt dan ook in verkenning van Family Grouping in een 

omgeving waarin op consumenteneenheidniveau wordt gewerkt. Er is gekeken naar de keten DC-winkel 

vanafhet punt waarop de bestelling wordt verzameld. Er zou verder onderzoek kunnen worden gedaan naar 

de gevolgen van Family Grouping verder terug de keten in, waarbij de gevolgen voor replenishment in 

beeld worden gebracht. Daarnaast kunnen de conclusies van dit onderzoek worden gebruikt bij het 

toepassen van Family Grouping in andere branches waarbij eveneens op consumenteneenheidniveau wordt 

gewerkt. 
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I. ORGANOGRAM DA 

In deze bijlage is het organogram van de directie, die de diverse afdelingen van DA aanstuurt, en de 

afdeling logistiek opgenomen aangezien deze bedrijfsonderdelen relevant zijn voor mijn afstudeerstage. 
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2.0 

I I 
Hoofd . 
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1.0 1.0 
1.0 

Figuur I.1 Organogram Management Team 

Hoofd Logistiek 

Hoofdkantoor Leusden 
Projectmanager DC 's-Hertogenbosch/Zwolle 

Logistiek 
1.0 

I 
Manager 

Manager DC 
Replenishment 

2.0 1.0 

I I 
I I I Superuser Mw. BeBu 

Mw. Orderburo/ Mw. Forecast/ 
Besteller 1.0 2.0 

Bestandenbeheer Demandplanning 4.0 
2.0 2.0 

I 

Hoofd Warehouse Hoofd Outbound 
2.0 2.0 

Teamleider 
Inbound 

2.0 

Figuur I.2 Organogram Logistiek 
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II. PLATTEGROND UITBREIDING DC ZWOLLE 
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Ill. BIJLAGE WINKEL PLATTEGROND 

In onderstaand figuur is de winkel lay-out van Hilversum weergegeven. De nummering van de schappen in 

onderstaand figuur is opgenomen in de vloermetermatrix op de volgende pagina. 

\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ ~ 
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IV. LEGENDA WINKEL-LAYOUT MET STANDAARD VLOERMETERMATRIX 

In onderstaande tabel is de legenda opgenomen voor de winkel lay-out op de vorige pagina. Tevens is 

aangegeven welke Family Group hoor bij het schap in de winkel. Deze legenda is gebaseerd op de standaard 

vloermetermatrix die voor nieuwe winkels gehanteerd wordt. Uit onderstaande tabel is af te leiden <lat niet 

elk Assortimentsdeel en elke hoofdgroep als schap in de plattegrond is opgenomen. De ondernemer zal 

echter toch artikelen bestellen die behoren tot een Assortimentsdeel of hoofdgroep die niet in deze 

vloermetermatrix is opgenomen. Daarom zullen in het ontwerp van een Family Grouping concept alle 

groepen van het hoofdgroep niveau worden meegenomen. 

Standaard Schappenplan 

Groep Lay-out Nr. Basis metrage Groepsniveau Nr. 

Gezondheid assortimentsdeel II 

OTC / Homeopathie I 4 meter wand hoofdgroep 116 

Modulair optiek +family - 1 meter wand of 2 meter productgroep 1524 

planning midshop 
Vitamines / mineralen / 2 3 meter wand hoofdgroep 112 

voedingssuplementen 
Wond / Voet / Sport 3 3 meter midshop I 2 hoofdgroep n8 

meter wand 
Dieet / afslank 12 1 meter wand / 2 meter hoofdgroep n5 

midshop 

Baby hoofdgroep 124 

Baby speeltjes(*) 15 1 meter midshop productgroep 1247 

* Kidsmeter - 1 meter midshop - -
Babyvoeding 16 2 meter midshop productgroep 1246 

Babyverzorging 17 2 meter midshop productgroep 1240 

Luiers 1q ~ meter midshop productgroep 124~ 

Haarverzorging hoofdgroep 120 

Shampoo / Cremespoeling 'i ~meter wand productgroep 1200 

Haarkleur (PG Kleur- 4 3 meter wand productgroep 1207 

middelen) 
Styling (PG Haarlak) 6 2 meter wand productgroep 1202 

Populair assortimentsdeel 12 

Gelaatsverzorging (*) 7 3 meter wand hoofdgroep 122 

* Gelaatpapier - 3 plankmeters onder productgroep 1221 

decobakken 
Dames Geuren 10 en 41 2 meter wand hoofdgroep 128 

Mondverzorging q 3 meter midshop hoofdgroep 121 

Deodorant 25 1 meter wand / 2 meter productgroep 1232 

midshop 
Hand I Body (*) 27 2 meter wand productgroep 1233 

* Damesontharing 26 1 meter midshop productgroep 1235 

* Handzeep - 1 meter midshop productgroep 1231 

Bad/ Douche 29 2 meter wand productgroep 1230 

Herenverzorging ~'i 3 meter wand hoofdgroep 12'i 
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Cadeaumeter 34 en 38 r meter wand / 2 meter - -

midshop 
Lipverzorging - Toonbankdisplay productgroep 1223 

Overig populair 

Zoetwaren 14 3 meter midshop hoofdgroep 14~ 

Dames Hygiene 18 4 meter midshop productgroep 1270 

Huishoudeliik assortiment 20 4 meter midshop hoofdgroep 140 en 141 

Insecticide (seizoen) 21 r meter midshop ??? ??? 
Kaarsen 22 2 meter midshop hoofdgroep 150 

Foto r meter wand / 2 meter hoofdgroep 151 
midshop 

Zonnecosmetica '.n 2 meter midshop hoofdgroep 126 

Seizoen 4~ bii w-31 hoofdgroep I'i3 
Bestrijdingsmiddelen - r meter midshop hoofdgroep 142 
(seizoen) 

Niet standaard Schappenplan 

(H uid)verzorging 8 en g HoofdGroep !32 
Herengeuren II wand hoofdgroep qr 
Haartechniek (PG haar- 23 prod uctgroep 1520 
accessoires) 
Haarmode (PG haar- 24 3 meter wand productgroep 1520 
accessoires) 
Bad / Douche accessoires 28 r meter midshop productgroep J'i4I 
Nagel I Staalwaren w r meter midshop hoofdgroep 144 

Toilettassen / Beautycases 31 r meter midshop productgroep I'j2'j/ I 'i26 

Handverzorging 32 productgroep 1233 
Mesjes 36 hoofdgroep !2)(2) 

Scheren 37 hoofdgroep 125(4) 

Douchecadeau 39 en 42 hoofdgroep 1)4 

Bijoux 40 2 meter midshop hoofdgroep I 'i2 

Koopjes meter (saneerplek) - r meter midshop - -
Digitale foto hoek - I zuil hoofdgroep 151 

Decoratief populair - 6 merken assortimentsdeel 13 
Zonnebrillen (seizoen) - Molen artikelgroep !)24! 

Brancheverwant Basis metrage assortimentsdeel I'j 
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V. BESCHIKBARE PLAATSEN OOORROL EN LEGBORD 

Op basis van de plattegrond in Bijlage X is het aantal beschikbare plaatsen in dubbel doorrol en legbord 

berekend. In Tabel V. l is dit weergegeven voor dubbel doorrol en in Tabel V.2 voor legbord. 

lnrichting Dubbel Doorrol op basis van beschikbare meters 

Per Zone 

Breedte 833 cm 
Hoogte 200 cm 
Diepte 300 cm 
Breedte per artikel 45 cm 

Aantal Artikelen Breedte 19 stuks 

Aantal Artikelen Hoogte 4,5 stuks 

Totaal Dubbel Doorrol (2 kanten) 172 stuks 

Aantal Zones 23 

Totaal aantal Artikelen Doorrol DC 3956 stuks 

Tabet V.J 

lnrichting Legbord op basis van beschikbare meters 

Per Legbordrek 

Breedte 101 cm 
Hoogte 200 cm 
Diepte 90 cm 
Breedte per artikel 45 cm 

Aantal Artikelen Breedte 2 stuks 

Aantal Artikelen Hoogte 5 Stu ks 

Totaal Aantal Artikelen per Rek 10 stuks 

Totaal aantal rekken per gangkant 12 

Aantal Gangkanten 52 

Aantal Zones 6 

Aantal Artikelen per Zone 1040 

Totaal aantal Legbordrekken 624 

Totaal aantal Artikelen Legbord DC 6240 

Tabet V.2 

Het totaal aantal beschikbare plaatsen in dubbel doorrol en legbord bedraagt 10.196. 
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Indeling Huidige situatie: 

Regels Per Afzet Volume Rf gem Prod 
Opslag Aantal Artikelen Week Hoev Per Wk Per Week maand Opslag Fte 

Doorrol 3.080 139.459 

Kluis 126 2.532 

Legbord 5.425 57.098 
Palletveld 443 6.597 
Bak 
Palletveld 470 7.072 
Container 
Palletveld 98 478 
Dis la s 

Totaal 9.642 213.235 

Allocatie regels voor nieuwe indeling: 

Criteria voor nieuwe indeling Doorrol, Legbord en PVC: 

RF ~ 20 7 Doorrol 

RF < 20 7 Legbord 

510.269 

13.603 

158.989 
30.732 

84.828 

2.706 

801.126 

Artikel Volume > 15 en Regel Volume >30 7 Palletveld Container 

Artikel Volume :5 5 en Regel Volume :5 30 7 Legbord 

Indeling Centralisatie: 

188.408 181 

7.023 80 

48.842 42 
47.083 60 

193.330 60 

10.889 20 

495.575 

Regels Per Afzet Volume RF gem Prod 

150 25,8 

40 1,8 

80 19,8 
60 3,1 

40 4,9 

40 0,3 

55,7 

O sla Aantal Artikelen Week Hoev Per Wk Per Week maand Opslag Fte 

Doorrol 3.419 176.289 632.551 262.585 206 150 32,6 

Kluis 126 2.532 13.603 7.023 80 40 1,8 

Legbord 5.827 29.974 89.433 41 .877 21 80 10,4 
Palletveld 0 0 0 0 60 0,0 
Bak 
Palletveld 172 3.963 62.834 173.201 92 40 2,8 
Container 
Palletveld 98 478 2.706 10.889 20 40 0,3 
Dis la s 

Totaal 9.642 213.235 801.127 495.575 47,9 



VI. LOOPAFSTANDEN DUBBEL DOORROL- EN LEGBORDGEBIED 

In deze bijlage is de berekening opgenomen van de looptijd voor het dubbel doorrol- en het legbordgebied. 

Bij dubbel doorrol is het aantal meters dat per orderregel gelopen moet worden afhankelijk van het aantal 

regels per bak. Bij legbord is het aantal regels per bak niet van invloed op de loopafstand en daarmee ook de 

looptijd. In beide gevallen word aangenomen dat er met een snelheid van 1 meter per seconde wordt 

gelopen. 

Looptijd Dubbel Doorrol 

De inrichting van een zone is afhankelijk van de raakfrequentie per artikel in de zone. De raakfrequentie 

voor dubbel doorrol is berekend aan de hand van een ABC-classificatie, die is weergegeven in Figuur Vl.t , 

voor de artikelen die in dubbel doorrol terecht-

komen. Uit deze figuur is af te leiden dat de ABC 

Classificatie een vlakke scheefheid heeft van 

30% / 50%. Dit betekent dat er geen significant 

verschil is tussen raakfrequentie van doorrol 

artikelen. Voor het productiviteitsmodel wordt 

daarom aangenomen dat de artikelen in dubbel 

doorrol uniform zijn verdeeld over de zone. Dit 

betekent dat een bak altijd de hele zone door moet 

om de artikelen op de grijplijst van de bak te 

verzamelen. De afstand die een bak in een zone 

ABC Cum Doorrol 

************* ****** ***** ~~m®~~N~m~~~NO®~~m~o~~~m 
ONm~~m~mv~®ONV~~m~m~~~ON 

o~~N~O~~m~~~O~®N~~~mm~ N ~ 
~~NNNmm~~~~~~~~~~®®mm 

aflegt is daarom altijd de lengte van de zone, zijnde Figuur VI.1 ABC-classi.ficatie dubbel doorrol 

9 meter. De afstand per orderregel wordt daardoor afhankelijk van het aantal orderregels per bak. 

De basissituatie is dat er gemiddeld 5 bakken in de rij staan die moeten worden gevuld. Het startpunt van 

een bak in de zone bevindt zich 3 meter van het begin (een bak heeft een lengte van 50 cm) zoals in Figuur 

VI.. Er moet per bak gemiddeld I.5 meter heen en teruggelopen worden vanaf het startpunt naar het begin 

van de zone, omdat de artikelen uniform zijn verdeeld over de zone. Dit komt in totaal neer op 3 meter, 

waardoor de totale loopafstand alsnog 9 meter blijft zoals in Figuur VI. is aangegeven. De situatie in Figuur 

VI. wordt daarom ook als uitgangspunt voor het productiviteitsmodel genomen. 

De looptijd per regel wordt dus: afstand zone / loopsnelheid = 9 seconden 
aantal orderregels per bak aantal orderregels per bak 

Zijaanzich t Zone Doorrol Zijaanzicht Zone Doorrol 

I I 
1,5 m 

~ 
6 m 

- - t- - - - -~ - - -:> 

9 m 

-

9 m 9 m 

Figuur VI.2 Startpunt bak in zone Figuur VI.3 Alternatief startpunt bak in zone 
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Looptijd legbord 

Ook voor de inrichting van de legbord zones is een ABC-classificatie opgesteld om de raakfrequentie per 

artikel vast te stellen. Uit Figuur Vl.2 blijkt <lat de verhouding aantal artikelen tegen orderregels per week 

30% / 75% bedraagt. Deze scheefheid is significant en speelt een rol in de allocatie van artikelen in de 

legbord zones. In tegenstelling tot bij doorrol kan de bak niet aan de hand worden meegenomen door de 

zone. Met behulp van een plankje kan de 

orderverzamelaar echter gemiddeld 2 orderregels 

per looptour meenemen. De loopafstand kan 

worden berekend aan de hand van Figuur VI.3: 

120,00% 

100,00% 

ABC Cum Legbord 

Loopatstand. 

75% I (12,Sm x 0,3) = 3. 75 m 2.5% / 12,Sm x 0,7 = 8,75 m 

1,875 m 20,00% 

------ - __,. 
6,25 m 

Figuur VI.3 Uitleg loopafstand 

E 
--< 
+ 

Bover>aanzicht Zone Leebord 

,"° 
VI 
3 

1,75 m 

Sm 

Figuur VI.4 Indeling legbord 

0.00% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 

Figuur VI.2 ABC classi.ficatie legbord 

Een legbordgang wordt opgedeeld in twee klassen: 75% van de tijd 

moet de orderverzamelaar bij de eerste 30% van de artikelen zijn. 

Aangenomen wordt <lat hij dan ook maar 30% van de totale afstand in 

de gang hoeft af te leggen. De overige 25% van de tijd moet hij in de 

overige 70% van de gang zijn. Aannemende <lat de artikelen binnen 

een klasse uniform zijn verdeeld, moet een orderverzamelaar 

gemiddeld genomen in het midden zijn. Vanaf het beginpunt van de 

gang komt <lit neer op 1,9 meter voor de eerste klasse en 6,25 meter 

voor de tweede klasse. Daamaast moet hij nog gemiddeld 1,75 meter 

afleggen om in de juiste gang te komen. 

De looptijd per 2 orderregels komt daarmee neer op 12"9 seconden. 



VII. UITWERKING SCENARIOBEREKENING FAMILY GROUPING 

In deze bijlage is zijn de scenarioberekeningen opgenomen op basis van het stappenplan in paragraaf 7.7.2. 

3 Family Groups 

r./2. Aard en omvang / Zone-indeling van Family Groups 

3 Family Groups Stuks RF Zones (obv meters) Zones (obv regels) 
VERZORGEND POPULAIR 2325 
GEZONDHEID 
OVERIG 

Tota al 

926 
152 

119.731,17 
49.383,17 

7.174,67 

176.289,00 

13,52 
5,38 
0,98 

19,88 

3./4. Aantal regels en bakken per Family Group per bestelling 

15,62 
6,44 
0,94 

23,00 

3 Family Groups Regels Hoeveelhe1d Volume Bakken Regels/Bak Aantal Zones 

VERZORGEND POPULAIR 
GEZONDHEID 
OVERIG 

Totaal 

293,02 
134,46 

25,15 

452,63 

909,91 
506,00 
102,43 

1518,33 

433,20 
112,30 
48,51 

594,01 

14,44 
3,74 
1,62 

19,80 

OVERIG = HUISHOUD/SNOEP/ STAALWAREN / BRANCHE-VERWANT ASSORTIMENT / DZO 

5./6. Aantal regels per bak, productiviteit en raakfrequentie per zone voor doorrol 

20,29 
35,92 
15,55 

3 Family Groups Zone Regels/Bak/zone Product1v1te1t/bak/zone RF/Zone Uren per week/Zone 
VERZORGEND POPULAIR 1 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 2 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 3 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 4 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 5 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 6 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 7 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 8 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 9 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 10 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 11 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 12 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 13 20,29 170,41 8.552,23 
VERZORGEND POPULAIR 14 20,29 170,41 8.552,23 
GEZONDHEID 15 24,98 171,31 8.230,53 
GEZONDHEID 16 24,98 171,31 8.230,53 
GEZONDHEID 17 24,98 171,31 8.230,53 
GEZONDHEID 18 24,98 171,31 8.230,53 
GEZONDHEID 19 24,98 171,31 8.230,53 
GEZONDHEID 20 24,98 171,31 8.230,53 
OVERIG 21 15,55 168,97 7.174,67 

Totaal 176.289,00 

7. Kosten en aantal uren/FTE per week voor het DC 

Ko sten Doorrol Legbord DC 

Regels per Week 

Uren per Week 

FTE per Week 

Kosten per week 

176.289 

1033,34 

33,77 

€ 22.915,73 

29.974 

269,56 

8,81 

€ 5.977,83 

206.263 

1302,89 

42,58 

€ 28.893,56 

50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
50,19 
48,04 
48,04 
48,04 
48,04 
48,04 
48,04 
42,46 

1.033,34 

13,52 
5,38 
0,98 

19,88 
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6 Family Groups 

r./2. Aard en omvang / Zone-indeling van Family Groups 

6 Family Groups Stuks RaakFrequent1e Zones (obv meters) Zones (obv regels) 
HAARVERZORGING 613 28.130,00 3,56 3,67 
LICHAAMSVERZORGING 635 32.794,17 3,69 4,28 
MONDVERZORGING en GELAATSVERZORGING 559 30.944,33 3,25 4,04 
Overig VERZORGEND POPULAIR 518 27.862,67 3,00 3,64 

GEZONDHEID 926 49.383,17 5,38 6,44 
OVERIG 152 7.174,67 0,98 0,94 

Totaal 176.289,00 19,88 23,00 

OVERIG = HUISHOU D/SNOEP/STAALWAREN / BRANCHE-VERWANT ASSORTIMENT / DZO 

3./4. Aantal regels en bakken per Family Group per bestelling 

6 Family Groups Regels Hoeveelhe1d Volume Aantal Bakken Regels/Bak Aantal Zones 

72 

HAARVERZORGING 67,60 166,82 87,75 2,93 23,11 
LICHAAMSVERZORGING 79,32 219,56 98,27 3,28 24,21 
MONDVERZORGING en GELAATSVERZORGING 71,19 261,04 69,89 2,33 30,56 
Overig VERZORGEND POPULAIR 74,92 262,49 177,29 5,91 12,68 

GEZONDHEID 134,46 506,00 112,30 3,74 35,92 
OVERIG 25,27 105,56 48,77 1,63 15,55 

Totaal 452,75 1521,47 594,27 19,81 

5./6 . Aantal regels per bak, productiviteit en raakfrequentie per zone voor doorrol 

6 Family Groups Zone Regels/Bak/zone Productiv1teit/bak/zone RF/Zone Uren per week/Zone 
HAARVERZORGING 1 18,97 170,08 
HAARVERZORGING 2 18,97 170,08 
HAARVERZORGING 3 18,97 170,08 
HAARVERZORGING 4 18,97 170,08 
LICHAAMSVERZORGING 5 21,48 170,67 
LICHAAMSVERZORGING 6 21,48 170,67 
LICHAAMSVERZORGING 7 21,48 170,67 
LICHAAMSVERZORGING 8 21,48 170,67 
MONDVERZ en GELAATSVERZ 9 21,90 170,76 
MONDVERZ en GELAATSVERZ 10 21,90 170,76 
MONDVERZ en GELAATSVERZ 11 21,90 170,76 
MONDVERZ en GELAATSVERZ 12 21,90 170,76 
Overig VERZORGEND POPULAIR 13 12,68 167,59 
Overig VERZORGEND POPULAIR 14 12,68 167,59 
Overig VERZORGEND POPULAIR 15 12,68 167,59 

GEZONDHEID 16 12,68 167,59 
GEZONDHEID 17 24,98 171,31 
GEZONDHEID 18 24,98 171,31 
GEZONDHEID 19 24,98 171,31 
GEZONDHEID 20 24,98 171,31 
GEZONDHEID 21 24,98 171,31 
OVERIG 22 15,55 168,97 

Totaal 

7. Kosten en aantal uren/FTE per week voor het DC 

Kosten Doorrol Legbord DC 

Regels per Week 

Uren per Week 

FTE per Week 

Kosten per week € 

176.289 

1036,81 

33,88 

29.974 

269,56 

8,81 

22.992,74 € 5.977,83 

206.263 

1306,37 

42,69 

€ 28.970,57 

7032,50 41,35 
7032,50 41,35 
7032,50 41,35 
7032,50 41,35 
8198,54 48,04 
8198,54 48,04 
8198,54 48,04 
8198,54 48,04 
7736,08 45,30 
7736,08 45,30 
7736,08 45,30 
7736,08 45,30 
9287,56 55,42 
9287,56 55,42 
9287,56 55,42 
8230,53 49,11 
8230,53 48,04 
8230,53 48,04 
8230,53 48,04 
8230,53 48,04 
8230,53 48,04 
7.174,67 42,46 

176289,00 1036,81 

3,56 
3,69 
3,25 
3,00 
5,38 
0,98 

19,87 



12 Family Groups 

r./2. Aard en omvang / Zone-indeling van Family Groups 

12 Family Groups Stuks RaakFrequent1e Zones (obv meters) Zones (obv regels) 

HERENVERZORGING en BABY-Artikelen 327 17.588,17 1,90 2,29 
MONDVERZORGING 252 16.560,67 1,47 2,16 
GELAATSVERZORGING 307 14.383,67 1,78 1,88 
HAARVERZORG I NG 613 28.130,00 3,56 3,67 
LICHAAM5VERZORGING Deodorant en Body/Hand 325 17.276,83 1,89 2,27 
UCHAAMSVERZORGING Bad/Douche en Overige 310 15.517,33 1,80 2,01 
Overig VERZORGEND POPULAIR 191 10.274,50 1,11 1,34 
VOETVERZORGING en PYNSTILLENDE MIDDELEN 148 9.305,50 0,86 1,21 
DIEET/AFSLANK/VOEDMIDDEL en SPYSVen ZIEKENV 123 6.267,67 0,72 0,82 
WOND/SPORTen PROD.T LUCHTW. en DIV ZELFZORG 324 18.523,50 1,88 2,42 
VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. en HOMEOPATHIE 331 15.286,50 1,92 1,99 

OVERIG 168 7.174,67 0,98 0,94 

Totaal 176.289,00 19,88 23,00 

OVE RIG = H UISHOUD/SNOEP/ STAALWAREN / BRANCHE-VE RWANT AS SORTI MENT / DZO 

3./4 . Aantal regels en bakken per Family Group per bestelling 

12 Family Groups Regels Hoeveelhe1d Volume Bakken Regels/Bak Zones 

HERENVERZORGING en BABY-Artikelen 45,66 141,57 83,29 2,78 16,45 1,90 
MONDVERZORGING 39,32 161,56 41,54 1,38 28,40 1,47 
GELAATSVERZORGING 31,87 99,48 28,36 0,95 33,72 1,78 
HAARVERZORGING 67,60 166,82 87,75 2,93 23,11 3,56 
LICHAAMSVERZORGING Deodorant en Body/Hand 42,14 116,64 52,20 1,74 10,53 1,89 
LICHAAMSVERZORGING Bad/Douche en Overig 37,18 102,92 46,06 1,54 9,29 1,80 
Overig VERZORGEND POPULAIR 29,25 120,92 94,00 3,13 9,34 1,11 
VOETVERZORGING en PYNSTILLENDE MIDDELEN 25,05 158,03 26,66 0,89 28,18 0,86 
DIEET/AFSLANK/VOEDMIDDEL en SPYSVen ZIEKENV 18,48 65,09 21,32 0,71 26,00 0,72 
WOND/SPORT en PROD.T LUCHTW. en DIV ZELFZORG 48,22 181,58 35,86 1,20 40,34 1,88 
VITAM IN./MINERAL./VOED.SUPP. en HOMEOPATH IE 42,72 101,30 28,46 0,95 45,03 1,92 

OVERIG 25,27 105,56 48,77 1,63 15,55 0,98 

Totaa l 452,75 1521,47 594,27 19,81 19,88 

5./6 . Aantal regels per bak, productiviteit en raakfrequentie per zone voor doorrol 

12 Family Groups Zone Regels/Bak/zone Prod/bak/zone RF/Zone Uren 

HERENVERZORGING en BABY-Artikelen 1 16,45 169,30 8794,08 51,94 
HERENVERZORGING en BABY-Artikelen 2 16,45 169,30 8794,08 51,94 

MONDVERZORGING 3 26,84 171,58 8280,33 48,26 
MONDVERZORGING 4 26,84 171,58 8280,33 48,26 
GELAATSVERZORGING 5 17,86 169,76 7191,83 42,36 
GELAATSVERZORGING 6 17,86 169,76 7191,83 42,36 
HAARVERZORGING 7 18,97 170,08 7032,50 41,35 
HAARVERZORGING 8 18,97 170,08 7032,50 41,35 
HAARVERZORGING 9 18,97 170,08 7032,50 41,35 
HAARVERZORGING 10 18,97 170,08 7032,50 41,35 
LICHAAMSVERZORGING Deodorant en Body/Hand 11 10,53 166,10 8638,42 52,01 
LICHAAMSVERZORGING Deodorant en Body/Hand 12 10,53 166,10 8638,42 52,01 
LICHAAMSVERZORGING Bad/Douche en Overig 13 9,29 164,94 7758,67 47,04 

LICHAAMSVERZORGING Bad/Douche en Overig 14 9,29 164,94 7758,67 47,04 
Overig VERZORGEND POPULAIR 15 9,34 164,99 5137,25 31,14 
Overig VERZORGEND POPULAIR 16 9,34 164,99 5137,25 31,14 
VOETVERZORGING en PYNSTILLENDE MIDDELEN 17 28,18 171,75 9305,50 54,18 
DIEET/AFSLANK/VOEDMIDDEL en SPYSV en ZIEKENV 18 25,84 171,44 6267,67 36,56 
WOND/SPORT en PROD.T LUCHTW . en DIV ZELFZORG 19 25,60 171,40 9261,75 54,04 
WOND/SPORT en PROD.T LUCHTW. en DIV ZELFZORG 20 25,60 171,40 9261,75 54,04 
VITAMIN./MINERAL./VOEO.SUPP. en HOMEOPATHIE 21 22,20 170,82 7643,25 44,74 

VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. en HOMEOPATHIE 22 22,20 170,82 7643,25 44,74 

OVERIG 23 15,55 168,97 7.174,67 42,46 

Totaal 176289,00 1041,66 

7. Kosten en aantal uren/FTE per week voor het DC 
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Kosten Doorrol Legbord DC 

Regels per Week 

Uren per Week 

FTE per Week 

176.289 

1041,66 

34,04 

29.974 

269,56 

8,81 

Kosten per week € 23.100,26 € 5.977,83 € 

24 Family Groups 

i./2. Aard en omvang / Zone-indeling van Family Groups 

= Assortimentsdeel Groep 

= hoofdgroep 

= productgroep van Mondverzorging 

= productgroep van Haarverzorging 

= productgroep van Lichaamsverzorging 

= productgroep van Vitaminen/Mineralen 

= productgroep van Gelaatsverzorging 

24 Family Groups Stu ks Zones 

Zone 1 0,92 

BABY ACCESSOIRES 17 0,10 

BABYVOEDING 12 0,07 

CELSTOFLUIERS 2 0,01 

VERZORGENDE ARTIKELEN 80 0,47 

BABYDOEKJES 13 0,08 

ZUIGFLESSEN/SPENEN 35 0,20 

Zone 2 0,91 

ZUIGELINGENVOEDING 23 0,13 

ZIEKENVERPLEG/FAMILYPLAN 38 0,22 

PROD.TEGEN LUCHTWEGAANDOEN. 95 0,55 

Zone 3 0,93 

HOMEOPATH IE 138 0,80 
TAND >QL,SH 8 0 

KUNS GEB1 K IN IGERS 9 u,0) 

OVERIG MONDVERZORGEND 6 O.Ol 

Zone4 0,69 
ELEKTRISC.HE MONDVERZORGING 6 0,0 

11\ITERDENTALE M IDDELEN 39 V LO 

KU NSTGEBiTl-1 ECl-ITM IDDE LEN 4 00') 

T ANDENBORSTE LS 64 0,~7 

Zones 0,65 
TAND ·ASTA 82 04 

MONDWATER/5PRAYS 29 u 11 

Zone6 0,85 
,ARI: VERSTl:V GE:RS 14 

~HAfVIPOQS li.~ U./I 

Zone 7 0,90 
•fl 

C.HUNVERSTEV GER<; 44 U 1 .l0 

HUISPERMANEWEN/WIKKE ~ 4 0 02 

OVER G HAARVERZORG NG J 0,05 

RF 

690,67 

479,33 

96,83 

4527,17 

719,00 

1538,17 

1094,17 

2123 

4762 

6009 
378,()fl 

677,33 

254,33 

19~,50 

2782,00 

529 33 

4 142,00 

~836,00 

116b,17 

153,83 

68S3.>l3 

5000,8.~ 

216S 83 

138,00 
416,33 

206.263 

1311,21 

42,85 

29.078,09 

RF per Zone 

8051,17 

7979 

7318,33 

7648,83 

7602,17 

7607,67 

7725,00 

Zone RF 

1 8051,17 

2 7979,33 

3 7318,33 

4 7648,83 

5 7602,17 

6 7607,67 

7 7725,00 

8 7468,00 

9 7509,67 

10 7473,33 

11 7579,83 

12 7670,67 

13 7812,67 

14 7688,00 

15 7695,50 

16 8442,83 

17 7617,83 

18 7262,75 

19 7262,75 

20 7719,42 

21 7719,42 

22 7716,92 

23 7716,92 

Gemiddelde 7664,74 

St Dev 256,87 
Spreiding 0,03 



(Vervolg) 24 Family Groups Stu ks Zones RF RF per Zone 

Zones 0,85 7468,00 
BODY/HAND 121 0,70 6368,33 

OVERIG LICHAAMSVERZORGING 16 0,09 654,67 

TALKPOEDERS 10 0,06 445,00 

Zone9 0,88 7509,67 
TOILET /BADZEPEN 68 0,40 3313,83 

SPYSVERTERINGSPREPARATEN 46 0,27 2593 

MINERALEN 9 0,05 452,00 

ACNE PRODUKTEN 24 0,14 1024,17 

OVERIG GELAATSVERZORGING 4 0,02 127,00 

Zone 10 0,99 7473,33 
LIPVERZORGING 19 0,11 1011,00 

HUISHOUD/SNOEP/STAALWAREN 152 0,88 6462 

Zone 11 0,95 7579,83 
VERZORGEND 146 0,85 6898,50 

ORTHOMOLECULAIRE VOEDING 18 0,10 681,33 

Zone 12 0,90 7670,67 
ENK.VOUD. VITAMINES 36 0,21 1935,67 

FYTOTHERAPIE 32 0,19 1588,33 

MULTI VITAMINES M. MINERALEN 51 0,30 2418,50 

OV. VITAMIN/MINERAL/VOED.SUP 24 0,14 1203,67 

VERSTERKENDE PREPARATEN 11 0,06 524,50 

Zone 13 0,95 7812,67 
MULTI VITAMIN .ZONDER MINERAL 10 0,06 425,33 

KNOFLOOK 2 O,Ql 48,50 

BRANCHE-VERWANT ASSORTIMENT 13 0,08 586 

DIENSTEN ZONDER OMZET 1 0,01 42 

VOETVERZORGING 68 0,40 4040 

ZONNEKOSMETICA 45 0,26 1541 

DAMESGEUREN 7 0,04 298 

DEKORATIEVE KOSMETICA 15 0,09 748 

Onbekend 2 0,01 84 

Zone 14 0,72 7688,00 
DAMESHYGIENE/PAPIERWAREN 124 0,72 7688 

Zone 15 0,73 7695,50 
DIVERSE ZELFZORG 126 0,73 7696 

Zone 16 0,84 8442,83 
HERENVERZORGING 145 0,84 8443 

Zone 17 0,83 7617,83 
WOND/SPORT 103 0,60 6066 

DIEET / AFSLANK/VOEDINGSMIDDEL 39 0,23 1552 

Zone 18en19 0,90 7262,75 
PYN5TILLENDE MIDDELEN 80 0,47 5266 

ONTHARING 20 0,12 993,00 

HAAR.AK 8C U,4/ j843 6/ 1282,77 

K EURMIDDE~EN ljO 0.76 4423,.B 0,29 

Zone 20 en 21 0,89 7719,42 
NGEl\J/Kl..~t"I 102 5• 4530 33 

DEODORANT 204 1,19 10908.50 

Zone 22 en 23 0,90 7716,92 
BAD/DOUCHE 19( 1.14 10110.83 

RE IN IG END (gelaatsverzorging) 114 0,66 5323,00 
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24 Family Groups Zones Verdeling Regels over zones 

VERZORGEND POPULAIR 20 
BABY-ARTIKELEN 2 88%/12% 

MONDVERZORGING 3 8%/46%/46% 

GELAATSVERZORGING 4 8%/7%/48%/37% 
HAARVERZORGING 5 27%/28%/7%/21%/16% 

LICHAAMSVERZORGING 7 23%/10%/3%/11%/22%/7%/24% 
Alie overige hoofdgroepen 1 

GEZONDHEID 9 
VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. 4 5%/7%/83%/5% 
Alie overige hoofdgroepen 1 

HUISHOUD/SNOEP/STAALWAREN 1 
BRANCHE-VERWANT ASSORTIMENT 1 
DIENSTEN ZONDER OMZET 1 
Onbekend 1 

3./4. Aantal regels en bakken per Family Group per bestelling 

24 Family Groups Zone Regels/Bak/zone Product1v1teit/bak/zone 

BABY-ARTIKELEN 1 21,22 169,86 

BABY-ARTIKELEN 2 2,89 141,85 

ZIEKENVERPLEG/FAMILYPLAN 2 5,83 156,96 

PROD.TEGEN LUCHTWEGAANDOEN. 2 11,99 165,88 

HOMEOPATH IE 3 17,17 168,62 

MONDVERZORGING 3 3,15 144,12 

MONDVERZORGING 4 18,09 168,95 
MONDVERZORGING 5 18,09 168,95 

HAARVERZORGING 6 18,25 169 

HAARVERZORGING 7 18,93 169,22 

LICHAAMSVERZO RGI NG 8 18,24 169 

LICHAAMSVERZORGING 9 7,93 161,44 

SPYSVERTERINGSPREPARATEN 9 7,28 160,3 

VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. 9 1,28 114,39 

GELAATSVERZORGING 9 2,55 138,33 
GELAATSVERZORGING 10 2,23 134,27 

HUl5HOUD/SNOEP/STAALWAREN 10 22,88 170,24 

GELAATSVERZORGING 11 15,30 167,84 

VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. 11 1,79 126,96 

VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. 12 21,21 169,86 

VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. 13 1,28 114,39 

BRANCHE-VERWANT ASSORTIMENT 13 2,27 134,82 

DIENSTEN ZONDER OMZET 13 0,12 26,24 

VOETVERZORGING 13 10,67 164,79 

ZONNEKOSMETICA 13 6,60 158,9 

DAMESGEUREN 13 1,14 109,71 

DEKORATIEVE KOSMETICA 13 3,00 142,85 

DAMESHYGIENE/PAPIERWAREN 14 18,51 169,09 

DIVERSE ZELFZORG 15 20,24 169,6 

HERENVERZORGING 16 21,54 169,49 

WOND/5PORT 16 16,00 168,5 

DIEET / AFSLANK/VOEDINGSMIDDEL 17 5,37 155,56 
PYN5TILLENDE MIDDELEN 18 14,38 167,38 

HAARVERZORGING 18 4,9 153,9 

LICHAAMSVERZORGING 19 2,38 136,28 
HAARVERZORGING 19 14,7 167,54 

HAARVERZORGING 20 5,41 155,69 

LICHAAMSVERZORGING 20 8,72 162,6 

HAARVERZORGING 21 5,41 155,69 

LICHAAMSVERZORGING 21 17,45 168,72 

LICHAAMSVERZORGING 22 19,04 169,25 

LICHAAMSVERZORGING 23 5,55 156,14 

GELAATSVERZORGING 23 11,79 165,73 

Totaal 452,75 160,36 
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5./6 . Aantal regels per bak, productiviteit, raakfrequentie en uren per zone voor doorrol: 

Zone Prod Gem Regels/Zone/Week Uren/Zone/Week) 

1 169,86 8.051,17 47,40 
2 154,90 7.979,33 51,51 
3 156,37 7.318,33 46,80 
4 168,95 7.648,83 45,27 
5 168,95 7.602,17 45,00 
6 169,00 7.607,67 45,02 
7 169,22 7.725,00 45,65 
8 169,00 7.468,00 44,19 
9 143,62 7.509,67 52,29 

10 152,26 7.473,33 49,08 
11 147,40 7.579,83 51,42 
12 169,86 7.670,67 45,16 
13 121,67 7.812,67 64,21 
14 169,09 7.688,00 45,47 
15 169,60 7.695,50 45,37 
16 169,00 8.442,83 49,96 
17 155,56 7.617,83 48,97 
18 160,64 7.262,75 45,21 
19 151,91 7.262,75 47,81 
20 159,15 7.719,42 48,51 
21 162,21 7.719,42 47,59 
22 169,25 7.716,92 45,59 
23 160,94 7.716,92 47,95 

Gemiddelde 160,36 Totaal 1.105,44 
STDev 11,73 

7. Kosten en aantal uren/FTE per week voor het DC 

Kosten Doorrol Legbord DC 

Regels per Week 

Uren per Week 

FTE per Week 

Kosten per week 

176.289 

1105,44 

36,13 

€ 24.514,77 

29.974 

269,55 

8,81 

€ 5.977,61 

206.263 

1374,99 

44,93 

€ 30.492,37 
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VIII. FIRST FIT DECREASING BIN PACKING PROBLEEM 

Deze beschrijving is gedeeltelijk gebaseerd op Broekmeulen (2005) . Het Bin Packin Problem zoekt het 

minimal aantal bakken <lat nodig is om alle items (de lading) in te pakken. Er wordt aangenomen <lat alle 

bakken dezelfde capaciteit hebben, <lat de benodigde capaciteit van elk item bekend is en <lat elk item 

tenminste in een bak past. Dit is een NP-hard probleem <lat slechts met behulp van heuristieken op te 

lossen is. Er bestaan meerdere heuristieken zoals First Fit, Best Fit, Worst Fit en afgeleide heuristieken 

hiervan. In het geval van DA zijn alleen het First Fit en First Fit Decreasing algoritme van toepassing. 

First Fit algoritme 

Het 'First Fit' algoritme probeert het aantal bakken te minimaliseren door slechts een nieuwe bak te pakken 

als het te plaatsen item in geen van de reeds aangesproken bakken past. Het algortime ziet er als volgt uit: 

Stap r. Zet het aantal bakken k op l 

Stap 2. Neem het eerste item uit de lijst van items <lat nog niet is toegewezen. Stop als alle items 

zijn toegewezen 

Stap 3. Loop alle k bakken na ofhet item hier nog bij past. Zo niet, voeg dan een nieuwe bak toe; 

k:=k+r. Plaats het item in de gevonden bak. Ga verder met Stap 2 . 

Dit bovenstaande algoritme is zeer gevoelig voor de volgorde waarin men de items wil inpakken. 

Verwisselingen in de volgorde van plaatsen van de items kunnen leiden tot een reductie van het aantal 

benodigde bakken. Een voorbeeld zijn de volgende items (2, 7, 3, 8) voor bakken met een capaciteit van ro . 

Hiervoor zijn minimaal 2 bakken noodzakelijk (ondergrens op basis van de benodigde capaciteit) , maar in 

de gegeven volgorde resulteert in First Fit algoritme in drie bakken (2 ,7) , (3) en (8). 

First Fit Decreasing algortime 

Uitgaande van de eigenschap dat de grootste items moeilijker in te pakken zijn dan kleine items kan men 

de items vooraf (in stap l van het First Fit algortime) sorteren in niet-stijgende volgorde. Deze versie wordt 

het 'First Fit Decreasing' algoritme genoemd. Het eerder gegeven voorbeeld resulteert nu in twee bakken: 

(8,2) en (7,3) . Deze oplossing is gelijk aan de ondergrens, dus de optimale oplossing is gevonden. In het 

slechte geval lever het First Fit Decreasing algoritme oplossingen die 22% slechter zijn dan de optimale 

oplossing. (Bartholid, 2007) . Indien de grootte van de items deel uit maken van geometrische reeks 

(bijvoorbeeld l , 2 , 4 , 8, 16 of l , 3, 9 , 18, 54) , dan levert het First Fit Decreasing algoritme altijd de optimale 

oplossing. Collomodulaire verpakkingen zijn onder andere vanwege de eigenschap <lat de groottes een 

geometrische reeks vormen zeer belangrijk om de beladingsgraad te verbeteren bij transport. 



DA Voorbeeld First Fit Decreasing Bin Packing 

Dit voorbeeld is gebaseerd op een reguliere bestelling in week 30 van 2007. 

Family Group Regels Hoeveelheod Volume Bakken 1 HG/Bak FFD Bin Packing Combonatoes 

LICHAAMSVERZO RGI NG 99 222 96,47 3,22 4 3 

BABY-ARTIKELEN 46 123 69,24 2,31 3 5 

DAMESHYGIENE/PAPIERWAREN 24 68 66,79 2,23 3 7 

HAARVERZORGING 60 128 63,98 2,13 3 9 

GELAATSVERZORGING 30 101 31,41 1,05 2 10 

HERENVERZORGING 27 80 31,41 1,05 2 11 

MONDVERZORGING 43 137 30,02 1,00 1 12 

VITAMIN./MINERAL./VOED.SUPP. 39 82 29,27 0,98 1 0,98 13 

WO ND/SPORT 26 73 27,03 0,90 1 0,90 14 

DIEET / AF5LANK/VOEDING5MIDDEL 6 20 20,38 0,68 1 0,68 15 

DIVERSE ZELFZORG 28 91 15,49 0,52 1 0,52 16 

HUISHOUDELYKE ASSORTIMENT 1 7 14 12,13 0,40 1 0,40 16 0,92 

PROD.TEGEN LUCHTWEGAANDOEN. 20 50 11,5 0,38 1 0,38 17 

ZONNEKOSMETICA 16 34 10,53 0,35 1 0,35 17 0,73 

VOETVERZORGING 13 32 10,31 0,34 1 0,34 18 

PYNSTILLENDE MIDDELEN 12 57 9,07 0,30 1 0,31 15 0,99 

HUISHOUDELYKE ASSORTIMENT 2 5 8 8,5 0,28 1 0,30 18 0,64 

HOMEOPATH IE 23 46 7,78 0,26 1 0,28 18 0,92 

ZIEKENVERPLEG/FAMILYPLAN 9 22 5,96 0,20 1 0,26 17 0,99 

SPYSVERTERINGSPREPARATEN 6 25 2,31 0,08 1 0,23 19 

BESTRYDINGSMIDDELEN 1 2 1,51 0,05 1 0,22 19 

DEKORATIEVE KOSMETICA 2 4 0,71 0,02 1 0,20 19 

BYOUTERIEEN/ACCESSOIRES 1 2 0,13 0,01 1 0,13 19 0,78 

FOTO/FILM/ELEKTRA 2 3 0,05 0,01 1 0,08 19 

0,05 19 

0,05 19 0,96 

0,05 16 

0,02 16 

0,01 16 

0,01 18 

Totaal 545 1424 561,98 18,75 35,00 19,96 

In dit voorbeeld komt het aantal bakken idealiter neer op 19 bakken, bij een hoofdgroep/Family Group per 

bak op 35 bakken, en bij de combinatie van Family Groups via het First Fit Decreasing algoritme op 20 

bakken. De toename van het aantal bakken via het First Fit Decreasing algoritme ten opzichte van de 

optimale situatie is circa 5,26%. 
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IX. STROOMSCHEMA'S VAN RELEVANTE PROCESSEN 

Bestelproces in de winkel: 

Proces Bestellen 

Bron: Magenta project 

Winkel aanvullen 
vanuit magazijn J 

(zie aanvulproces) 

N ullen schieten 

~esc~fi~~~llen j 
oordelen, OOS 
registreren -i -

'"---oorraa 
correct in Ne 

Voorraad 
aanpassen I 

Ja corrigeren 

4'~e:~ent Nee 
~rrect? 

~ Gew~e-n-st~-. 
[ bestelmoment 

Ja aanpassen J_ ,-
l:steladvieslijst 
I ~p~ragen in PC 

Klantbestellingen 
toevoegen 

Controle 

I 
Folderbestellijst, 
n1euwe en met 

leverbare producten 

Toevoegen 
seizoensartikelen 1 

Bestel advies 
uitdraaien en 
aanmaken/ 

doorsturen bestelling 



Orderverwerking in het DC: 

Routedata, 
blocks, 

activation 
times 

Warehouse 
areas and 
Picking
routes 

Routedata , 
blocks, 

activation 
times 

Warehouse 
areas and 
Picking
routes 

Start process 
production 
schedul in 

Stock allocation 

2 
Activate by 
schedule 

3 
Make picking 

order by routing 

4 
Make workload 

and truckload plan 

5 
Start picking 

process 

Stickers 

Picking list 

Replenishm 
ent orders 

Workload 
schedule 

Truckload 
and 

containers 

Manual and 
automatic 

orderpicking 
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Reprint Picking list 

82 

Production 
schedule and 

Printing picking list 

2 
Orderrelease to 
areas I routings 

3. Start picking lot 

1 

4 
Discrete 

orderpicking in 
crates 

8 
Stop picking lot 

9 
Quality check 

no 

Outbound truck 
load in 

yes 

Picking list (with or 

l 
without stickers) 

-~· 

5 
Discrete order 

picking in 
containers 

10 
Book pick 

discrepancies 

6 
Batchpicking in 

containers 

Report of picking 
discrepancies 

Picking methods 

7 
Batchpicking in 

four crates 

.-~ 
· .....____.../ 



Ontvangst levering in winkel: 

Ontvangst levering 

Routelijst 

Start 

Ontvangst levering 
vanuit 

vrachtwagen 

Teruggeven lege 
bakken en 

rolcontainers 

Grofcontrole 
bestelliing 

Ondertekenen 
routelijst 

Einde 
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Aanvulproces in de winkel: 

Proces aanvullen 

Mogelijkheid 1 

84 

Papieren Pakbon 
ofEPL 

Noteren aantal 
manco's 

Start 

Controleren 
bestelling 

ja 

lndelen winkel in 
secties (voor, 

midden, achier) 

Bestelling over 
secties verdelen in 

bakken 

Met bakken naar 
schap !open 

Schap opschonen 
en artikelen in 

schap plaatsen/ 
spiegelen 

Overvoorraad in 
magazijn plaatsen 

Lege bak/ 
rolcontainer 
wegzetten 

Einde 

Mogelijkheid 2 / 3 

Papieren Pakbon 
ofEPL 

Noteren aantal 
manco's 

ne 

Start 

Controleren 
bestelling 

ja 

Bestelling 
(gedeeltelijk) 

ompakken van 
bakken naar 
winkelmand 

Met winkelmandje/ 
bakken naar 
schap lopen 

Schap vullen op 
mogelijke 

momenten 

Overvoorraad in 
magazijn plaatsen 

Lege bak/ 
winkelmand 
wegzetten 

Einde 



X. TIJDINSTRUMENTVOOR METINGEN WINKEL 

Voor het in kaart brengen van het aanvulproces in de winkel is gebruik gemaakt van onderstaand 

tijdinstrument. Dit tijdinstrument geeft alle handelingen, die tijdens het aanvulproces plaatsvinden, weer in 

knoppen. 

Per handeling kan door middel van de knop de timer behorende bij deze knop ofhandeling gestart worden. 

Wanneer de handeling is afgelopen, kan de tijd worden gestopt door nogmaals op de knop te klikken of 

door de tijd van de nieuwe handeling te starten. Op deze manier kan de benodigde tijd per handeling van 

een hele cylus geregistreerd worden. Zodra een cyclus (bestaande uit het aantal artikelen dat de 

medewerker in zijn handen neemt) is afgerond, worden door middel van de knop "klaar" alle registreerde 

tijden weggeschreven naar Microsoft Excel als een kommagescheiden csv-bestand. Tevens worden alle 

timers behorende bij de knoppen weer gereset, waardoor het mogelijk is direct een nieuwe cyclus te 

beginnen. 

Het programma is geschreven in Microsoft '.Net' en heeft het analyseproces van de handelingen in de 

winkel versneld. 

Ptoc: 1 tMu en 
0:00 0:00 0:00 

~§J§JB 
l\oce'I ~ ""'*"' 

0:00 0:04 0:05 0:03 0:00 

EJ§]~EJEJ 
~n ~oo ~oo ~oo ~oo 

EJ~~§JGc:J 
A1v In Lo. p., l.o. . Zo No. VtJ VoJ So. Lo. E11h 

0.10 o.w ()c!Jj (llQ 0'<11 (Uli om O.Cl> 0. IQ 0.00 

~. <SV (ExalJ 

Figuur X.1 Tijdinstrument "Raou!Timer" 
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XI. START/STOP DEFINITIES VAN DE HANDELINGEN 

1. Controleren: 

• Artikel(en) pakken 

Start: Medewerker weet welk artikel of omdoosverpakking hij/zij nodig heeft en start 

zoeken. 

Stop: Artikel (uit omdoosverpakking) wordt ter hand genomen. 

• Controleren 

Start: Medewerker start zoeken naar EAN-code op het artikel. 

Stop: Medewerker heeft artikel afgevinkt op de papieren pakbon. 

• Artikel(en) in bak gooien 

Start: Medewerker heeft artikel afgevinkt op de papieren pakbon. 

Stop: Artikel ligt in de bak. 

2. Aanvullen: 

• Met bak (de winkel in) lopen 

Start: De bak staat klaar (eventueel op een dolly) om de winkel in gereden te worden. 

Stop: De medewerker is aangekomen op de centrale plaats in de winkel of bij het gewenste 

schap. 

• Artikel(en) pakken 

Start: De medewerker reikt naar de artikelen in de bak. 

Stop: De medewerker heeft het aantal gewenste artikelen in de hand en kan starten met het 

!open naar het schap en zoeken naar de plank. 

• Afval verwerken (alleen indien nodig) 

Start: De medewerker verwijdert eventuele omdozen/plastic van de artikelen. 

Stop: Lege kartonnen omdozen en/of plastic is in de bak gelegd. 

• Naarschaplopen 

Start: De medewerker start met het lopen naar het schap. 

Stop: De medewerker is aangekomen bij het schap en kan starten met het zoeken naar de 

plank/vullen/het netjes maken van het schap. 

• Plank zoeken 

Start: De medewerker staat bij het schap en kijkt naar (de EAN-code van) het artikel. 

Stop: De medewerker heeft de plaats in het schap gevonden en kan starten met het 

schoonmaken of vullen van de artikelen. 

• Schap netjes maken/FIFO 

Start: De medewerker heeft de plank gevonden en start met creeren van de benodigde 

ruimte of pakt de voorste artikelen in het schap om FIFO-basis te kunnen vullen, 6f 

begint met het rechtzetten van de gevulde artikelen. 

Stop: De medewerker is klaar met het creeren van ruimte of het opschonen van het schap 

en pakt de benodigde artikelen vast om te vullen, 6f maakt aanstalten om terug te 

!open naar de bak/nieuwe artikelen te pakken in de bak. 



• Vullen 

Start: De medewerker start met het plaatsen van de artikelen in het schap. 

Stop: Het laatste artikel is in het schap geplaatst. 

• N aar bak lopen 

Start: Het laatste artikel is in het schap geplaatst 6f het schap is opgeschoond en de 

medewerker maakt aanstalten om terug naar de bak te lopen. 

Stop: De medewerker is aangekomen bij de bak. 

• Lege bak wegzetten 

Start: De medewerker is aangekomen bij de bak en maakt aanstalten om de bak terug naar 

het magazijn te brengen. 

Stop: De lege bak is in het magazijn geplaatst. 

• Extra 

Omdoos opensnijden 

Andere medewerker helpen bij artikelen pakken 

Artikelen op toonbank leggen 

Trapje halen 

Openknippen krimpverpakking 

Artikelen oprapen 

Onjuist artikel wegzetten 
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XII. LOONKOSTEN DA WINKELMEDEWERKER 

Het bruto uurloon van een drogisterij medewerker (functiegroep 2, 23 jaar, functiejaar 3) per l januari 2007 

bedraagt € 9 ,55 (Drogisterijbranche CAO-bepalingen 2006/2007). De totale loonkosten voor de werkgever 

bedragen 130% van het bruto loon. De opslag bestaat uit 20% sociale premies en 10% pensioenpremie. 

Deze kosten worden betaald over het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld. De loonkosten per uur 

komen daarmee uiteindelijk uit op€ 13,41 per uur {zie ook Tabel XIl.1). 

Loonskosten DA \\erknenwr (fuIHtiegroep 2, 23 ja.1r, enari11gsj.1.1r 3) 

€ 9 ,55 

€ 353 ,35 

€ 18.374,20 

8,00% 

20,00% 

10,00% 

Tabel XII.1 

bruto uurloon 

bruto weekloon (37 uur, bron: CAO) 

bruto jaarsalaris (52 weken, bron: CAO) 

Vakantiegeld 

J aarsalaris incl. vakantiegeld 

WW+ZvW (bron: belastingdienst) 

Pensioen (bron: lnterpolis 2006) 

Loonkosten totaal per jaar 

Loonkosten per uur (52 weken, 37 uur/week) 



XIII. LEVERGEGEVENS GEDURENDE 5 WEKEN 

DA DROGISTERY MONIQUE MARG RA TEN 
23-4-2007 Bestelde Hoeveelhe1d Geleverde Hoeveelhe1d 
Totaal aantal Artikelen in Stuks: 1659 1111 
Totaal aantal Regels: 449 320 
Totaal aantal Bakken: 19 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 3,69 3,47 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 58,47 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 16,84 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 3,91 3,01 

Servicegraad (in regels) : 71,27% 
Servicegraad (in artikelstuks): 66,97% 
Dezelfde Artikelen versoreid over twee Bakken 7 .. ~: . II : ~ ... ~··. . - -- . - - - ·- ·- -- -. 
Totaal aantal Artikelen in Stuks: 1097 646 
Totaal aantal Regels: 315 199 
Totaal aantal Bakken: 15 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel: 3,48 3,25 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 43,07 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 13,27 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 4,39 3,08 

Servicegraad (in regels) : 63,17% 
Servicegraad (in artikelstuks): 58,89% 
Dezelfde Artikelen verspreid over twee Bakken 5 
----.. 111 : - - ·- . - -- -. - - - ·- . - . 
Totaal aantal Artikelen in Stuks: 1473 1397 
Totaal aantal Regels: 423 417 
Totaal aantal Bakken: 23 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 3,48 3,35 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 60,74 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 18, 13 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 4,24 3,23 

Servicegraad (in regels): 98,58% 
Servicegraad (in artikelstuks) : 94,84% 
Dezelfde Artikelen verspreid over twee Bakken 5 

···--·Ill : - - ·- . - -- ""' - - •i=-···. -- . 
Totaal aantal Artikelen in Stuks: 1602 1275 
Totaal aantal Regels: 473 393 
Totaal aantal Bakken: 23 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel: 3,39 3,24 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 55,43 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 17,09 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel: 3,30 3,29 

Servicegraad (in regels) : 83,09% 
Servicegraad (in artikelstuks) : 79,59% 
Dezelfde Artikelen verspreid over twee Bakken 9 
·--~.,.. .... 11. : - - ·- . - -- -. - - - ·- ·- -- •I 

Totaal aantal Artikelen in Stuks: 1322 1020 
Totaal aantal Regels: 402 329 
Totaal aantal Bakken: 18 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel: 3,29 3,10 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 56,67 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 18,28 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel: 2,90 2,90 

Servicegraad (in reg els): 81 ,84% 
Servicegraad (in artikelstuks) : 77 ,16% 
Dezelfde Artikelen verspreid over twee Bakken 8 

89 



TU/ e 

90 

VAN MEEUWEN (V.O.F.) VELDHOVEN 
23-4-2007 Bestelde Hoeveelheid Geleverde Hoeveelheid 
Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regels: 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel: 

Servicegraad (in regels) : 
Servicegraad (in artikelstuks): 
Dezelfde Artikelen vers reid over twee Bakken 

Totaal aantal Regels: 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel: 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 

Servicegraad (in regels) : 
Servicegraad (in artikelstuks) : 
Dezelfde Artikelen vers reid over twee Bakken 

II 

Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regels: 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 

Servicegraad (in regels) : 
Servicegraad (in artikelstuks) : 
Dezelfde Artikelen vers reid over twee Bakken 

II 

Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regels: 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 

Servicegraad (in regels) : 
Servicegraad (in artikelstuks): 
Dezelfde Artikelen verspreid over twee Bakken 

634 
297 

2,13 

0,56 

: -
1096 
418 

2,62 

2,02 

: - . . . 
1678 
659 

2,55 

1,88 

2,62 

1,41 

. . 

69,70% 
78,08% 

1 

70,81% 
81,11% 

4 

83 ,31% 
91,66% 

4 

85,81% 
97,70% 

7 

. . . 

495 
207 
10 

2,39 
49,50 
20,70 

2,20 

3,00 
68,38 
22,77 

2,88 

1538 
549 
21 

2,80 
73 ,24 
26,14 

2,40 

2,98 
69,88 
23,47 

2,61 

.. 

21-5-2007 Bestelde Hoeveelheid Geleverde Hoeveelheid 
Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regels : 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regels per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 

Servicegraad (in regels) : 
Servicegraad (in artikelstuks) : 
Dezelfde Artikelen verspreid over twee Bakken 

1480 
556 

2,66 

2, 11 

84 ,71% 
89,05% 

10 

1318 
471 
17 

2,80 
77,53 
27,71 

2,74 



DA DROGIS TERY DE CAUMER HEERLEN 
23-4-2007 Bcsteldc Hocvcclhc1d Gclcvcrdc Hocvcclhc1d 
Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regals: 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regals per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel: 

Servicegraad (in regals) : 
Servicegraad (in artikelstuks) : 
Dezelfde Artikelen vers reid over twee Bakken 

II 

Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regals : 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regals per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 

Servicegraad (in regals) : 
Servicegraad (in artikelstuks) : 
Dezelfde Artikelen vers reid over twee Bakken 

II 

Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regels : 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel: 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regals per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 

Servicegraad (in regels) : 
Servicegraad (in artikelstuks): 
Dezelfde Artikelen vers reid over twee Bakken 

II 

Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regals : 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel: 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regals per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 

Servicegraad (in regals): 
Servicegraad (in artikelstuks) : 
Dezelfde Artikelen vers reid over twee Bakken 

II 

Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regals: 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel: 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regals per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 

Servicegraad (in regals) : 
Servicegraad (in artikelstuks) : 
Dezelfde Artikelen vers reid over twee Bakken 

II 

Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regals: 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regals per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel : 

Servicegraad (in regals) : 
Servicegraad (in artikelstuks) : 
Dezelfde Artikelen vars reid over twee Bakken 

II 

Totaal aantal Artikelen in Stuks: 
Totaal aantal Regals: 
Totaal aantal Bakken: 

Gemiddeld aantal Artikelen per Regel : 
Gemiddeld aantal Artikelen per Bak: 
Gemidelde aantal Regals per Bak: 

Standaard Deviatie aantal Artikelen Per Regel: 

Servicegraad (in regals) : 
Servicegraad (in artikelstuks) : 
Dezelfde Artikelen vers reid over twee Bakken 

1722 
484 

3,56 

6,14 

estcldc Hocveclhe1d 

621 
218 

2,85 

1,87 

cstelde Hoeveelhe1d 
1827 
599 

3,05 

2 ,70 

estcldc Hoevec lhc1d 
119 
40 

2,98 

1.49 

cstc ldc Hocveclhc1d 
1824 
571 

3,19 

3,09 

1450 
457 

3,17 

2,96 

esteldc Hoeveelhc1d 
956 
289 

3,31 

2,82 

82 ,23% 
101,51% 

12 

1748 
398 
29 

4,39 
60,28 
13,72 

6 ,81 

clcvcrdc Hocvcclhc1d 
462 
156 
10 

2,96 
46,20 
15,60 

1,97 

71,56% 
74,40% 

1 
elevcrde Hocvcclhe1d 

79,63% 
93,49% 

11 

1708 
477 
27 

3,58 
63,26 
17,67 

3,27 

cleverdc Hoe vcc lhc1d 

70,00% 
79 ,83% 

1 

95 
28 
4 

3,39 
23 ,75 
7,00 

2.45 

clevcrde Hoeveelhc1d 
1753 
490 
27 

3,58 
64 ,93 
18,15 

3,40 

85,81% 
96,11% 

11 

1390 
388 
20 

3,58 
69,50 
19,40 

3,43 

84 ,90% 
95 ,86% 

7 
clcvcrdc Hocvec lh c1d 

79 ,24% 
80,65% 

2 

771 
229 
12 

3,37 
64 ,25 
19,08 

2,75 
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IO ~ -4 "" Mnt•I van Artikelnummer Baknummer 
Eind totul Cl" >< LICHAAMSVERZORGING 17 13 1 47 ~ c HAARVERZORGJNG 15 2 20 49 

~ < MONOVERZORGING 4 16 2 1 
GELAATSVERZORGING 6 21 :< . 
DAMESHYGIENE/PAPIERWAREN 1 15 .... 
VITAMIN./MINERAL.NOEO.SUPP. 10 20 

~ BABY-ARTIKELEN 8 17 
PROD.TEGEN LUCHTWEGAANDOEN. 8 20 ~ CJ 
DIVERSE ZELFZORG 6 15 

~ )> PYNSTILLENDE MIDDELEN 3 11 
HUISHOUOEL YKE ASSORTIMENT 1 6 8 ~ " HOMEOPATHIE 1 13 - G") "' HERENVERZORGING 6 11 ;s 

l'T1 VOETVERZORGING 11 15 N G") OIEET/AFSLANKNOEOINGSMIOOEL 6 Oo 
WONO/SPORT 8 4 l'T1 
DROP/ZOETWAREN i:,, < HUISHOUDELYKE ASSORTIMENT 2 
SPYSYERTERINGSPREPARATEN 0 l'T1 
ZIEKENVERPLEG/FAMIL YPLAN 0 z 
ZONNEKOSMETICA " tn 
BYOUTERIEEN/ACCESSOIRES 
DE KORA TIEVE KOSMETICA "'tJ 
DIENSTEN ZONOER OMZET l'T1 

I ,,. I %1' .. ... 24 ., . . . H . ~ ::::0 
IA..nt•I Famitv Groue>en I 20 6 13 11 7 3 1 1 8 4 2 :e 

~ Mntal van Artlkalnummar B ak n umme r z 
Elndtot-1 Cl" 

" LICHAAMSVE RZORGING 8 13 43 ~ l'T1 HAARVERZORGING 22 8 13 52 

~ r-MONOVERZORGING 1 13 
GELAATSVERZORGING 12 32 :< OAMESHYGIENE/PAPIERWAREN 3 12 19 
VITAMIN./MINERAL.NOED.S U PP. 10 22 N 
BABY -ARTIKE LEN 3 9 

~ PROO.TEGEN LUC H TWEGAANOOEN. 7 8 
D IVERSE Z ELFZORG 3 15 

~ P YNSTILLENOE MIOOELEN 10 
H U ISH OUOELYKE ASSORTIMENT 1 • ;:s-" 
H OMEOPATHIE 18 0 
HERENVERZOR G ING 10 .::; 

"' VOETVERZORGING 11 ;s 
O IEET/AFSLANK/VOEOINGSMIODEL 
WON O/SP O RT ~ HUISHOU OEL YKE ASSORTIMENT 2 

4 SPYSVERTERINGSPREPARATEN 
BESTRYOINGSM IOOELEN ~ 
ZIEKENVERPLEGIFAMILYPlAN 0 
BYOUTERIEEN/ACCESSOIRES 0 
OAMESGEUREN '-l 
O IEN STEN ZON OER OMZET ... , . .. .., •• zo 4 ,. 
Aantal F amH Grou,.....n 17 11 10 11 

A ant.91 van Artlk • ln umm9r Baknumm9r ~ 
l!lndtot8., Cl" 

LICH AAMSVERZORGING 23 14 69 ~ HAARVERZORGING 7 14 11 50 
MONDVERZORGING 12 21 ~ GELAA TSVERZORGING 3 12 
DAMESHYGIENE/PAPIERWAREN • :< VITAMtNJMINERALNOE.0.SUPP. 11 25 
BABY -ARTIKELEN 13 

...... 
PROO.TEGEN LUCHTWEGAANDOEN. 9 

~ DIV ERSE ZELFZORG 15 
PYN ST1LLENOE MIDDELEN 16 

"' HUISHOUOEL YKE ASSORTIMENT 1 1 
~ HOMEOPATHIE 6 

HERENVERZORGING 2 ;s 
VOE.TVERZORGING 11 N OIEET/AF-SLANKNOE OINGSMIDOEL 2 ...... WONO/SPORT 6 
DROP/ZOETWAREN ...;, 
HUISHOUOELYKE ASSORT IMENT 2 ~ 
SPYSVERTERINGSPREPARA TEN 0 
BESTRYOINGSMtDOELEN 0 
ZIEKENVERPLEG/FAMIL YPLAN '-l ZONNEKOSMETICA 
BYOUTERIEEN/ACCESSOIRES 
OEKORATIEVE KOSMETICA 
DIENSTEN ZONOER OMZET 

Aantal Famil GrounAn 17 ,, ,, 15 


