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ABSTRACT 

This thesis describes the design of a management information system for improved inventory 
management at technical wholesaler SMEZO. 
A model for improved inventory management and subsequently a model for a management 
information system have been developed. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
This paper describes the graduation project that has been carried out at SMEZO 
Handelsonderneming BV and discusses the topics inventory management and management 
information. 

COMPANY 
SMEZO is a technical wholesaler with 27 employees and with a subsidiary in Heerlen and in 
Roermond. It is a strong growing company that operates mainly in the business to business 
environment and the customers are mainly industrial companies. 

PROBLEM IDENTIFICATION AND RESEARCH DESIGN 
The management has problems with the control of the internal (logistical) processes. For this 
reason it was assumed that there should come more management information. The initial 
assignment was defined as: 

"The development of a model for a management information system on behalf of the control of 
the logistical processes and stock of technical wholesaler SMEZO." 

In Figure 1 the research design of this project is visualized. 
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FIGURE 1: RESEARCH DESIGN (VERSCHUREN ET AL., 2007) 

CURRENT SITUATION 
By means of interviews and analyses of data from the information system the current situation 
has been described. The processes in the current situation are described. From this, it followed 
that there is no integral control of the logistical processes; various people control a part of the 
processes. The inventory is mainly controlled on intuition. The inventory policy that is used 
looks like the (R,s,S) policy and the inventory position is not optimal. There is a lot of unwanted 
stock (38,50%). The inventory turnover of SMEZO was 4,26 in 2006 which is low regarding its 
competitors. 59,82% of the orderliness could be sold without backorders because of sufficient 
inventory. There is no information about the costs arising of processes in time and money and 
almost no information about the inventory position and delivery times. 
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DESIRED SITUATION 
The processes that are executed at SMEZO correspond in a large extend to the desired 
situation. There are only a few actions missing which have to generate data to support the 
processes. There has to be integral control of the logistical processes. Every process has to be 
controlled and someone has to be responsible for these processes. Next to that, inventory 
control is important in the technical wholesale. For the inventory control four decisions have 
to be made: 

• How important is the item? 
• Can, or should, the stock status be reviewed continuously or periodically? 
• What form should the inventory policy take? 
• What specific cost or service objectives should be set? 

To answer these questions the inventory is divided into three groups: Strategic stock, 
Inventory assortment and Specials. These groups should each be controlled in different ways. 
For the control of the logistical processes and the inventory a management information system 
{MIS) has to be implemented which is a part of the MIS of the whole organization. The logistic 
MIS should generate key performance indicators and performance indicators from financial 
and not-financial perspectives. 

OBJECTIVE 
Keeping inventory is an essential activity of a technical wholesaler. There is little information 
about the inventory of SMEZO. For this reason the focus of the project lies in the information 
about the inventory. The following assignment is defined: 

"The development of a model for a management information system on behalf of the control of 
stock of technical wholesaler SMEZO." 

The inventory MIS has to be part of the logistic MIS. In this system reliable up to date 
information has to be generated. From the analysis results that the inventory control of 
SMEZO was not optimal. Therefore a second assignment is defined: 

"The development of a model for inventory control of technical wholesaler SMEZO." 

CORRECT DATA 
The first problem that has to be solved before an inventory control and a management 
information system can be implemented is the problem that data are missing or not stored 
correctly in the software-system. 
There are a lot of errors in the most important file of the software-system, the file of all KP ls. 
These faults have to be solved and the file has to be controlled periodically (see Figure 2). 
Next to that more information should be generated about the lead-times of all processes. 
When all data about the moments that processes are executed and the agreed delivery times 
are stored, information about delivery times, delivery reliability, throughput times and fill rates 
can be generated. 
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With use of Activity-based costing the cost of holding inventory and the replenishment costs 
are calculated. The inventory carrying costs are assumed to be 25% of the purchase price. The 
costs of replenishment are estimated as€ 3,10 per order line. 

INVENTORY CONTROL 
The three different groups of stock keeping units (SKUs) have to be controlled differently. 

• The articles that are stored because of strategic reasons (reserved inventory, inventory 
for calling of orders and important items) have to be controlled individually. 

• The standard inventory assortment consists of articles for which it is expected that 
they are going to be sold often. They have to be divided into the service stock and the 
bulk acquisitions. 

• The specials should not come in stock. When it happens that these articles come in 
stock they can be divided into unwanted stock and death stock. SMEZO has to try to 
get rid of these items. 

For the service stock a (R,s,nQ) inventory policy is advised. The review interval R should be 
determined for each SKU. The order levels should be calculated with the use of the forecast of 
the demand and the standard deviation. With the use of the formula for the economic order 
quantity (EOQ) an advice for the optimal order quantity nQ can be calculated. 
The forecast of the demand can be made with simple moving average and simple exponential 
smoothing. 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
To reach the mission of SMEZO, the following objectives are set: Optimize inventory, Raise 
customer satisfaction and Raise profitableness. To display the performance of these three 
goals some Key Performance Indicators (KPls) are developed: 

• Inventory control: Inventory situation by ABC analyses and inventory position by 
reason of stock 

• Customer satisfaction: Deliver reliability and fill rate 
• Profitableness: Operational income, Profit margin per order I order line, Cash flow and 

Turnover growth. 
Next to these KPls some important performance indicators (Pis) are identified and also divided 
in the perspectives of the Balanced Scorecard (Figure 3) . 
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Mission: SMEZO wants to be the sutx:ontrator that reduces the cost of control and logistical actions o 
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FIGURE 3: FRAMEWORK OF PERFORMANCE INDICATORS (LIBERATORE ET AL., 1998) 

There are a lot of relationships between all the KPls and Pis in this framework. It is important 
that these relations are identified and that management does not steer on only one KPI but 
always takes into account the influence from an action on all KPls. 

CONCLUSIONS 

To develop management information it is necessary to have access to accurate data. Many 
data in the information system are missing or are not stored correctly. This is discussed in 
chapter 5. 

The inventory has to be controlled in a better way. All stock keeping units (SKUs) have to be 
divided in three different groups, strategical stock, standard inventory assortment and 
specials. 

In Chapter 7 a framework for a inventory MIS is developed that can be used for control of the 
inventory. This inventory MIS should be a part of the logistic MIS which is a part of the MIS for 
the whole organization. The important performance indicators and key performance indicators 
(KPls) for the inventory MIS are defined. 

1 KPls are grey and the Pis are in white. 
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RECOMMENDATIONS 
The main recommendation is to continue investing in adequate management information with 
the use of the information described in this paper. 

Some other recommendations are: 
• Data that are stored have to be defined on a good way and controlled regularly. 
• Death stock and unwanted stock has to identified and removed as quick a possible 
• Some indicators in the framework of the inventory MIS are not known yet or they are 

not measurable. For these indicators future research should be conducted 
• The logistical processes have to be controlled more regular in a logistical MIS 
• There could be future research to the possibilities of having one central depot instead 

of subsidiaries 
• There could be future research to the allocation of the products between the two 

subsidiaries and the allocation of the products in the depots. 
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1 INLEIDING 

In het eerste hoofdstuk van dit verslag wordt een beschrijving gegeven van SMEZO. Verder 
wordt de probleemstelling weergegeven evenals de opdracht die hieruit volgt. Op het einde van 
dit hoofdstuk volgt het onderzoeksmodel. 

1.1 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

SMEZO is van een ijzerwarenwinkel uitgegroeid tot voorraadhoudende technische groothandel 
met meer dan 60.000 artikelen in het assortiment. De geschiedenis van SMEZO is weergegeven 
in Bijlage A. Het bedrijf opereert voornamelijk 'Business to Business' . De afnemers zijn 
grotendeels industriele bedrijven. In 2007 had SMEZO 27 personeelsleden in dienst en een 
omzet van 8 miljoen euro. Het bedrijf heeft een vestiging in Heerlen en een vestiging in 
Roermond. Artikelen warden verkocht via de balie, via verkoop binnendienst en via account 
managers aan, voornamelijk, vaste afnemers. SMEZO distribueert haar artikelen zelf of 
verstuurt ze via postorderbedrijven. SMEZO houdt zelf artikelen op voorraad maar levert oak 
artikelen die niet op voorraad warden gehouden. De groothandel is in het bezit van een 
kwaliteitsmanagement systeem voor het realiseren van kwaliteitsmanagement conform de 
norm ISO 9001:2000. Hiervoor is de staffunctie kwaliteit verantwoordelijk (zie het organogram 
in Bijlage B). Financieel gaat het goed met het bedrijf. In de afgelopen drie jaar is elk jaar een 
omzetgroei geboekt van rand de 15% en de verwachting is dat deze omzet nog verder zal 
groeien. De winst voor belasting is in die jaren met gemiddeld 50% per jaar gestegen. Om een 
duidelijk beeld te geven van de omgeving van SMEZO is een SWOT analyse weergegeven in 
Bijlage C. Om de processen te ondersteunen heeft SMEZO in het verleden samen met andere 
bedrijven uit dezelfde sector een softwareprogramma ontwikkeld, BisNess. Dit programma 
verzorgt de administratie, de inkoop, de verkoop en het voorraadbeheer. Een aantal 
programma's dat tijdens dit onderzoek gebruikt worden zijn ATA, ATM, OIF en DSO. Een uitleg 
van deze programma's is weergegeven in Tabel 16 in Bijlage D. Het draait op Unix en 
binnenkort verschijnt hiervan ook een Windows versie. 
De missie van SMEZO is: 

"SMEZO wil voor haar klanten de leverancier zijn die de beheerslasten en de logistieke 
handelingen van de geleverde artikelen terugdringt, zodat er voor de klanten aantoonbare 
kostenbesparingen gerealiseerd worden. SMEZO wil dit realiseren door haar organisatie 
flexibel te houden, de kwaliteit te waarborgen en haar voorraadbeheerssysteem verder uit te 
breiden.11 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Bij SMEZO blijken de interne (logistieke) processen moeilijk te managen. De logistieke 
processen zijn alle processen die nodig zijn voor de opslag en transport van de producten die 
bij SMEZO verhandeld warden. Een belangrijke oorzaak van de problemen van het managen 
van deze processen is de sterke groei in de afgelopen jaren. Zowel het aantal klanten als de 
omzet van bestaande klanten zijn de afgelopen drie jaar sterk gegroeid. De managers zijn veel 
van hun tijd bezig met het besturen van deze groei. 
Een andere oorzaak is het gebrek aan management informatie. Management informatie is 
informatie die geproduceerd is om beslissingen te maken. De informatie kan gestructureerd 
zijn of ongestructureerd (Adeoti-Adekeye, 1997). Goede informatie is belangrijk voor 
strategische planning, management, controle, tactische planning en dagelijkse besturing (Hicks 
et al., 2006). Mede omdat SMEZO in het bezit is van een kwaliteitsmanagement systeem 
warden diverse gegevens gemeten en bijgehouden. Veel gegevens zijn dus aanwezig in het 
huidige systeem. Deze worden echter nag niet omgezet in goede management informatie. 
Door gebrek aan management informatie is er weinig sturing van de logistieke processen. 
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De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de logistieke processen. De directeur moet als 
eindverantwoordelijke echter veel tijd besteden aan andere activiteiten. Hierdoor besturen 
een aantal personen gedeelten van de logistieke processen. De algemeen directeur, de 
commercieel manager, het hoofd automatisering en het aanspreekpunt van het magazijn 
besturen alien een gedeelte van die processen. Bij SMEZO is dus niet een persoon 
(bijvoorbeeld een logistiek manager) die verantwoordelijk is voor de sturing van de logistieke 
processen. Dit is ook naar voren gekomen tijdens een interne audit van ISO (Decker et al., 
2007). 
Er is weinig structuur in de informatie en sturing van de logistieke processen. Het BisNess 
systeem heeft vele programma's die bepaalde gedeelten van de processen ondersteunen. Het 
geeft bijvoorbeeld een advies over de bestelniveaus en bestelhoeveelheden, maar van dit 
advies wordt geen gebruik gemaakt. Besturing van de processen gebeurt nu door een aantal 
personen en deze besturing gebeurt voornamelijk op gevoel, ervaring en op de gegevens die 
het systeem genereert, maar waarvan niet duidelijk is of de gegevens correct zijn. Er is geen 
structurele onderlinge afstemming tussen deze personen over de besturing van de logistieke 
processen. 
Doordat er weinig structuur is, warden enkele taken die nodig zijn voor de ondersteunende 
processen niet uitgevoerd. Zo wordt de afgesproken levertijd niet altijd bijgehouden en wordt 
de aankomst van de goederen bij de klant niet ingevoerd. Hierdoor zijn levertijden en 
backorder percentages niet bekend, daarnaast zijn opslagkosten, transportkosten en gegevens 
over afroeporders niet bekend. Doordat deze gegevens niet bekend zijn, kunnen deze ook niet 
warden omgezet in goede management informatie. 
Enkele programma's van het softwaresysteem BisNess zijn niet bekend, niet duidelijk of niet 
toegankelijk. Dit komt onder andere doordat er geen goede informatie is over BisNess en de 
helpfunctie niet toereikend is. Hierdoor kunnen persoonlijke fouten gemaakt warden. De 
onduidelijkheid in BisNess is ook een oorzaak van de beperkte sturing van de operationele 
processen. 
Deze problemen/oorzaken warden weergegeven in een probleemkluwen in Figuur 4. De 
symptomen van de problemen zijn helemaal rechts weergegeven. De symptomen kunnen via 
problemen warden teruggeleid tot oorzaken die links weergegeven zijn. 
De probleemstelling luidt als volgt: 

"Het management signaleert een gebrek aan inzicht in de interne logistieke processen. 
Hierdoor b/ijken deze processen moeilijk te managen. Het goat hierbij voornamelijk om de 
beheersing van de voorraad, de Jevertijden en de kosten van de verschillende processen in tijd 
en geld." 
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FIGUUR 4: 00RZAKEN EN GEVOLGEN VAN PROBLEMEN BIJ SMEZO 

1.3 INITIELE OPDRACHT 

lnterne (logistieke) processen blijken moeilijk te managen. Een oorzaak van de problemen van 
het managen van de interne processen is de groei. Maar deze groei is juist gewenst. Verder 
ontbreekt het aan een persoon die verantwoordelijk is voor de logistieke processen. Dit is 
echter bekend binnen de organisatie en hiervoor zal door het managementteam zelf een 
oplossing gevonden moeten worden. 
Het management van de logistieke processen kan verbeterd worden indien er goede 
management informatie beschikbaar is voor de managers. Om goede management informatie 
te krijgen zullen bepaalde handelingen gemeten moeten worden, waardoor data ontstaan die 
omgezet kunnen worden in management informatie. Duidelijk moet zijn hoe deze handelingen 
gemeten zijn . Om de problemen van het managen van de interne processen op te lossen zal 
management informatie moeten worden ontwikkeld voor de logistieke processen. De initiele 
opdracht luidt als volgt: 

"Het ontwerpen van een model voor een management informatiesysteem ten behoeve van de 
beheersing van de logistieke processen en de voorraad van technische groothandel SMEZO.,, 

Dit management informatiesysteem zal inzicht moeten geven in de geleverde prestaties en 
een mogelijkheid bieden om toekomstige prestaties tijdig te be"invloeden. De management 
informatie moet informatie geven over de realisatie van tactische en strategische 
doelstellingen. Om deze management informatie te kunnen ontwikkelen moet wel eerst 
structuur komen in de informatie en besturing van SMEZO. Er zal duidelijk moeten zijn welke 
informatie bekend behoort te zijn, hoe deze gegenereerd moet worden en welke handelingen 
daarvoor plaats moeten vinden. 
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1.4 ONDERZOEKSMODEL 

Om de theoretische achtergronden (kernbegrippen, theoretische kaders) van het onderzoek 
vast te stellen is in Figuur 5 het onderzoeksmodel van dit project weergegeven (Verschuren et 
al., 2007). 

Interviews 
medewerkers 

Gegevens 
software 

Inventory 
management 

1----.t Oplossings
richtingen (H4) 

IMIS 

I KPls 

Gewenste 
situatie (H3) Conclusies & 

aanbevelingen (HS) 

Interviews 
management 

Data SMEZO 
>-------------------------~ 

2006 en 2007 

FIGUUR 5: HET ONDERZOEKSMODEL (VERSCHUREN ET AL., 2007) 

In Hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van SMEZO beschreven. Daarna wordt door middel 
van een literatuurstudie over onder andere voorraadbeheer, management 
informatiesystemen en 'key performance indicators' de gewenste situatie beschreven. In 
Hoofdstuk 4 wordt gezocht naar de verschillen tussen de huidige situatie en de gewenste 
situatie waarna de uiteindelijke opdracht wordt beschreven. In de Hoofdstukken 5, 6 en 7 
wordt voor de belangrijkste drie verschillen een oplossingsmodel beschreven, waarna voor elk 
model een kart implementatie model volgt. In de implementatiemodellen wordt gezocht naar 
manieren om de oplossingsmodellen in te voeren indien SMEZO met het huidige 
softwaresysteem blijft werken. In het laatste hoofdstuk warden de conclusies en 
aanbevelingen gegeven. 
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2 HUIDIGE SITUATIE 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de problemen van SMEZO wordt in dit hoofdstuk de 
huidige situatie beschreven aan de hand van het PB/ model. In het volgende hoofdstuk wordt 
de gewenste situatie beschreven. 

Het PBI model is een vaak gebruikt model om tot een organisatie- en 
informatiesysteemontwerp te komen (Figuur 6). Hierbij staat de P voor (primair} Proces, de B 
voor Besturing en de I voor lnformatievoorziening. De grondgedachte achter het PBI model is 
dat niet elke vorm van besturing past bij elke structuur van het te besturen proces. De B zal 
dus afgestemd moeten worden op de P. lets soortgelijks geldt voor de informatievoorziening, 
die afhankelijk is van zowel de P als B (Bemelmans, 1998}. De processen, besturing en 
informatievoorziening in de huidige situatie zijn beschreven in de volgende paragrafen. 

FIGUUR 6: HET PBI MODEL (BEMELMANS, 1998} 

2.1 PROCESSEN 

In deze sectie warden de processen van SMEZO beschreven. Eerst wordt duidelijk gemaakt 
welke handelingen volgen als een klant vraagt naar een artikel bij afdeling verkoop. Verder 
warden a/le logistieke processen uitgelegd, waarna een beschrijving van afdeling inkoop volgt. 
Als laatste warden de huidige voorraden en de levertijden geanalyseerd. 

2.1.1 VERKOOP 

De activiteiten van SMEZO zoals inkoop, financiele administratie, automatisering en 
bedrijfsleiding zijn gedeeltelijk gecentraliseerd. De feitelijke verkoopactiviteiten worden vanuit 
de vestigingen gedaan. 
Het proces van een nieuwe klant bij SMEZO begint bij afdeling verkoop. Een klant vraagt om 
een bepaald artikel. Vervolgens wordt onderzocht of dit artikel in het magazijn van de 
vestiging aanwezig is. Is dit niet het geval, dan wordt door de verkopers onderzocht of SMEZO 
dit kan inkopen. lndien de klant dit wenst, worden de goederen door afdeling inkoop 
ingekocht en wordt aan de hand van de inkoopprijs en eventuele commerciele belangen de 
verkoopprijs bepaald. Daarna volgt de inslag, opslag en als laatste de uitslag van het artikel. Dit 
is schematisch weergegeven in Figuur 7. 
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FIGUUR 7: VRAAG VAN KLANT NAAR ARTIKEL BIJ AFDELING VERKOOP (BEMELMANS, 1998) 

lndien er vraag is naar een artikel dat niet in het artikelenbestand staat, wordt dit artikel 
aangemaakt door de verkopers. De artikelcode hiervan start met een uitroepteken 
(uitroeptekenartikelen). lndien dit artikel vaker wordt besteld, dan wordt dit nieuwe 
(uitroepteken-) artikel door de inkoper omgenummerd en dit artikelnummer blijft dan in het 
systeem staan. Bij het omnummeren is weinig controle op de correctheid van gegevens. 

Aanmaken 
artikelnummer 

Artikelnummer 
(met uitroepteken) 

Prijs 
Leverancier 

FIGUUR 8: AANMAKEN ARTIKELEN 

lndien vaker 
verkocht 

Omnummeren 

Artikelnummer 
Prijs 

Leverancier 
lnkoopverpakking 

Doordat meerdere personen verschillende methoden hebben over het invoeren van gegevens 
in het artikelenbestand zijn er inmiddels erg veel fouten geslopen in het artikelenbestand (dit 
is onder andere te zien in de laatste tabel in Bijlage K). 

2.1.2 MAGAZIJN 

Het grootste deel van de bestelde goederen komen aan in de vestiging in Heerlen. Het kan 
voorkomen dat de ontvangen producten eerst naar Roermond getransporteerd moeten 
worden. Als de gekochte goederen in de juiste vestiging ontvangen zijn warden ze opgeslagen 
of gaan ze naar de klant. De distributie kan geschieden via eigen transport, via 
postorderbedrijven of de klant kan de producten zelf afhalen. Tijdens inkoop, verkoop, 1 e 

controle en materiaaluitgifte warden gegevens ingevoerd in het BisNess systeem. Tijdens de 
goederenontvangst, het transport en de distributie wordt niets ingevoerd in het 
softwaresysteem. 
lndien er vanuit de klant het verzoek komt om alleen te leveren als de volledige levering 
compleet is, dan doet SMEZO aan compleetlevering. Daarnaast kan er van de klant ook een 
verzoek komen voor compleetfacturering. In dat geval wordt een factuur pas gestuurd als de 
volledige order geleverd is. 
Een overzicht van het organisatie- en informatiesysteemontwerp van SMEZO is weergegeven is 
Figuur 9. Hierin warden de huidige goederenstroom en logistieke processen weergegeven. 
Verder wordt weergegeven welke processen elkaar opvolgen, welke informatie daarvoor 
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Trans ort 

gehaald wordt uit het softwaresysteem en welke informatie wordt ingevoerd in het 
softwaresysteem. De uitgebreide beschrijving staat in Bijlage D. 

lnkoop ~->l~~A-,~~~~~~~~-B_is_N_~~ss~~~~A~,~~~~~t_..,.~-~ Verkoop I 
I '----------

Intern 
transport 

Goederen
ontvangst 

1 '¥ 

uitgifte 
(2" Controle) 

Distributie 

0 halen 

leverancier Goederen-
1• Controle 

Eigen ontvangst 
transport 

Legenda: 

2.1.3 

Distributie 

0 halen 

Fysieke stroom lnformatiestroom D \7 ____ -> Logistiek proces V Voorraadpunt 

FIGUUR 9: EEN OVERZICHT VAN HET ORGANISATIE- EN INFORMATIESYSTEEMONTWERP (BEMELMANS, 1998) 

IN KOOP 

SMEZO koopt dagelijks in aan de hand van een besteladvieslijst die het softwaresysteem 
genereert. Op deze lijsten staan alle artikelen die door de verkopers zijn verkocht en die niet 
op voorraad zijn. Daarnaast werkt SMEZO met een 'MIN MAX' systeem. lndien de vrije 
voorraad in het magazijn onder een bepaalde hoeveelheid komt (de MIN) dan moet worden 
bijbesteld tot een hogere hoeveelheid (de MAX). Dit aantal goederen wordt dan ook 
toegevoegd aan de besteladvieslijst. De MIN staat dus voor het bestelniveau. Dit systeem lijkt 
op het (R,s,S) model (Silver et al., 1998) waarbij elke periode R wordt onderzocht of de vrije 
voorraad onder bestelniveau s komt. lndien dit het geval is, wordt bijbesteld tot aan 'order-up
to-level' 5. Het MIN MAX systeem wijkt echter af van het (R,s,S) systeem omdat SMEZO niet 
bestelt tot aan het order-up-to-level, maar er wordt zoveel besteld dat de voorraad tot aan het 
de MAX komt of eroverheen gaat. De voorraad is vaak hoger dan de MAX (3.652 keer wordt de 
MAX van een voorraadartikel overschreden, totale waarde van€ 146.927)2

. 

Naast het MIN MAX systeem zijn er ook producten die in overleg met de klant door SMEZO op 
voorraad worden gehouden. Dit gebeurt meestal op contractuele basis en dit wordt 
gereserveerde voorraad genoemd. Ook legt SMEZO op contractuele basis afroeporders vast. In 
deze contracten wordt dan vastgelegd dat de klant gedurende een bepaalde periode een 
bepaalde hoeveelheid van een product afneemt tegen een afgesproken prijs. Het verschil met 
de gereserveerde voorraad is dat SMEZO deze producten niet altijd zelf op voorraad houdt 
maar weer afroepcontracten met de leverancier afspreekt. Er worden geen gegevens van 
afroepcontracten bijgehouden binnen het softwaresysteem. 

2 
Gegevens komen uit het programma ATM van BisNess (Zie Tabel 16 in Bijlage D). 
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2.1.4 VOORRAAD
3 

Een belangrijke functie van de technische groothandel is het houden van voorraad. SMEZO 
houdt ongeveer 18.000 'stock-keeping units' op voorraad en de waarde van de vrije voorraad 
is rond de 1,1 miljoen euro. Een 'stock-keeping unit' (SKU) is een voorraaditem dat compleet 
gespecificeerd is naar functie, stijl, grootte, kleur en naar locatie (Silver et al, 1998). 
In 2006 kon SMEZO door het aanhouden van deze voorraad 59,82% van de orderregels direct 
uit voorraad leveren (leverprestatie) waardoor het bedrijf 53,74% van de orders direct volledig 
kon lever~n. De omloopsnelheid van de voorraad in een jaar wordt berekend met formule 1.1. 
Hierbij wordt de aanname gedaan dat de gemiddelde voorraad gelijk is aan het gemiddelde 
van de voorraad aan het begin en het einde van het jaar. Deze informatie is samengevat in 
Tabel 1. 

Gegevens 
Waarde totale voorraad 
Waarde totale voorraad 

Kostprijs omzet 

Omloopsnelheid voorraad 

Leverprestatie orderregels 

€ 1.091.613 
€ 1.185.361 

€4.853.683 

4,26 keer per jaar 

59,82% 

Tijdstip 
op 01-01-2006 
op 31-12-2006 

In 2006 

in 2006 

in 2006 

Leverprestatie orders 53, 74% in 2006 

Aantal verschillende artikelen 17.887 SKUs op 13-08-2007 

TABEL 1: 0MLOOPSNELHEID PER HOOFDGROEP (GEGEVENS UIT BISNESS) 

Definities voor berekenen omloopsnelheid: 
Op = De omloopsnelheid van de voorraad (aantal malen per jaar) 
kp = Kostprijs van de omzet van het jaar p (in €) 
vt f v5 = De waarde van de totale voorraad op het moment t in het begin van het jaar p of 

het moments aan het einde van het jaar p (in €) 

0 = jaarlijkse _ kostprijs _ omzet = [ k P J 
P gemiddelde _ voorraad ( v, ~ vs ) 

(1.1) 

De omloopsnelheid van de voorraad van SMEZO was in 2006 4,26 en dat is laag in verhouding 
met andere grotere technische groothandels (Biesheuvel : 8,33, Eriks: 4,81, Hagemeyer: 7,29 
en MRO-lndustries: 5,60) (Biesheuvel, 2006; Eriks, 2006; Hagemeyer, 2006 en MRO-lndustries, 
2006). Door gebruik te maken van gegevens uit BisNess zijn in Tabel 2 de omloopsnelheden 
weergegeven tijdens de eerste drie kwartalen van 2007 van de artikelen die geleverd worden 
door de grootste leveranciers van SMEZO. In Tabel 3 staan de omloopssnelheden van de 
verschillende hoofdgroepen artikelen die onderscheiden worden bij SMEZO. 

3 De gegevens die in deze paragraaf besproken worden over leverprestaties en omloopsnelheden van de 
voorraad waren, voordat het project begon, niet bekend bij SMEZO. Deze zijn handmatig berekend door 
de onderzoeker aan de hand van de gegevens die gegenereerd werden door de programma's ATM en 
TVE (zie Bijlage O). 
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Crediteur 2007 Groep Omschrijving 2007 

Femey group bv 2,92 0 Machines & accessoires 5,28 

KSA kubben & Steinemer 5,13 1 Handgereedschappen 4,298 

lntersafe groeneveld bv 6,92 2 Bevestigingsmaterialen 3,29 

Emma veiligheidsschoenen 11,11 3 Hang- en sluitwerk 4,95 

Dormer tools bv 3,25 4 Aandrijftechniek 9,15 

Hv Puyenbroek/havep 4,62 5 Magazijninrichting 11,07 

Ehrbecker schiefelbusch bv 46,21 6 Verspaning 4,06 

P#erd - ruggeberg 5,77 7 l as- & soldeermaterialen 5,94 

Henkel Nederland bv 10,20 8 Persoonlijke bescherming 6,04 

Poetsdoekenfabriek Brabant bv 9,32 9 land- & tuinbouw 6,49 

TABEL 2: 0MLOOPSNELHEID PER CREDITEUR TABEL 3: 0MLOOPSNELHEID PER HOOFDGROEP 

Het magazijn Heerlen is het belangrijkste magazijn van SMEZO. Hier is de waarde van de 
voorraad het hoogst en, op een aantal artikelen na, komen alle goederen die bestemd zijn voor 
het magazijn in Roermond binnen via dit magazijn. 
Op 5 juni was de totale waarde van de voorraad in Heerlen € 919.348. Hiervan was voor een 
bedrag van € 354.617 aan artikelen die behoren tot de voorraadartikelen doordat deze in de 
M IN MAX zitten of gereserveerd zijn voor klanten. Dit is 38,57% van de totale waarde (zie 
Figuur 10). Hiernaast zijn er artikelen waar een afroepcontract tegenover staat (de 
afroepvoorraad). De waarde hiervan was € 60.516 en voor € 150.273 aan artikelen was in 
bestelling, al verkocht en/of al geleverd. De waarde van de artikelen die niet in de MIN MAX 
stonden, niet gereserveerd waren, niet in bestelling stonden en waar geen afroepcontract 
tegenover stand was€ 353.942 (38,50% van de totale voorraad)4

• 

• MIN MAX en gereserveerd 

• Afroep 

• Bestelling 

• Overmatig 

FIGUUR 10: VOORRAADSITUATIE SMEZO (5 JUNI 2007) 

Om een beeld te krijgen van de situatie van de voorraad is voor beide magazijnen een ABC 
analyse uitgevoerd (Silver et al., 1998) waarbij het criterium van waarde van het jaarlijkse 
gebruik van belang is. Hierbij wordt de verkoopwaarde maal het aantal verkochte goederen 
gebruikt5

. Na berekening blijkt dat 4,11% van de 'stock-keeping units' (SKUs) zorgen voor 70% 
van de omzet van het magazijn Heerlen. De volgende 20% van de omzet wordt behaald met 
7,87% van de SKUs en de overige SKUs zorgen voor de overige 10% van de omzet. Verder blijkt 
dat 10.396 SKUs (17,01% van alle SKUs) door SMEZO gedefinieerd warden als commercieel 
incourant (de D artikelen) . 

4 De gegevens over de waarde van MIN MAX voorraad, gereserveerde voorraad, afroepvoorraad, 
voorraad in bestelling en overmatige voorraad waren voor dit project niet bekend bij SMEZO (hoe deze 
waarden van de groepen van voorraad berekend zijn is weergegeven in Bijlage O). 

5 Voor deze berekeningen is het programma ATR gebruikt (zie Bijlage 0). 
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2.1.S 

Zoals weergegeven in Figuur 12 zijn van de 2.512 artikelen die voor SMEZO voor 70% van de 
omzet zorgen (de A artikelen), 1.363 SKUs geen voorraadartikelen omdat ze niet in het MIN 
MAX van SMEZO behoren en omdat ze geen gereserveerde voorraad zijn. 

71,02% 

FIGUUR 11: STATUS ARTIKELEN 

• B 

• c 
• D 

1.363 

55% 

181 

• Gereserveerd 

• MIN MAX en 

gereserveerd 

• MIN MAX 

Geen voorraad 

artikel 

FIGUUR 12: STATUS A ARTIKELEN (4,11%) 

Van de commercieel incourante artikelen liggen 3.706 verschillende SKUs op voorraad en de 
totale waarde van deze incourante voorraad was op 5 juni € 130.196. Hiervan zijn er 490 in de 
MIN MAX. Dit wil zeggen dat, hoewel deze artikelen commercieel incourant zijn, als ze toch 
verkocht warden, ze automatisch weer besteld warden. De waarde van de voorraad van deze 
490 artikelen is€ 18.213 en het eerste half jaar van 2007 hebben deze een omzet gegenereerd 
van € 1.817 en in totaal konden 27 orderregels direct uit voorraad geleverd geworden. 
Daarnaast zijn er 59 incourante artikelen gereserveerde voorraad voor klanten. 
Voor het magazijn in Roermond is dezelfde analyse gedaan en deze komt sterk overeen met de 
analyse van het magazijn in Heerlen. De resultaten van de analyse van het magazijn in 
Roermond zijn weergegeven in Bijlage E. 

LEVERTIJD 

De gemiddelde levertijd van leveranciers aan SMEZO in 2006 was 6,10 dagen6
. De exacte 

leverdata van SMEZO zijn echter niet bekend, waardoor de gemiddelde levertijd van 
leveringen van SMEZO aan haar klanten niet bekend is. Door gebruik te maken van de 
facturatiedatum is wel een voorzichtige benadering te maken van de gemiddelde levertijd van 
SMEZO. Deze benadering is alleen te maken voor orders die niet geleverd warden aan klanten 
met compleetfacturatie. Het verschil tussen de orderdatum en de factuurdatum van alle 
orderregels in 2006 was gemiddeld 14,3 dagen. Voor alle klanten voor wie geen 
compleetfacturatie geldt, zal de gemiddelde factuurtijd (tn) ongeveer de helft van de maximale 
factuurtijd zijn (bijvoorbeeld bij wekelijks factureren gemiddeld vijf dagen factuurtijd). In 
formule 2.1 wordt de aanname gemaakt dat orders in 2006 gelijk verdeeld over de werkweek 
binnenkwamen. De definities zijn: 

I = Gemiddelde levertijd (tussen bestelling klant en levering aan klant in dagen) 
fn = Factuurdatum orderregel n 
On = Orderdatum orderregel n 
tn = Factuurtijd orderregel n (in dagen) 

0 
n 

(wekelijks factureren tn = 5, bij 2-wekelijks tn = 8,5 en bij maandelijks tn = 15,2) 
= Aantal orderregels van debiteuren zonder compleetfacturatie 
= Orderregelnummer alle regels van debiteuren zonder compleetfacturatie 

L ( Jn - In - 0 n ) 

L =-"------
0 

6 Voor deze berekeningen is het programma ATR gebruikt (zie Bij lage O). 

(2.1) 
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Door gebruik te maken van formule 2.1 kan berekend worden dat de geschatte gemiddelde 
levertijd 6,52 dagen is. 
Omdat bekend is dat 59,82% van de orderregels direct geleverd warden (levertijd ongeveer 
1,06 dagen) kan berekend warden dat de backorders een gemiddelde levertijd hebben van 
ongeveer 14,65 dagen. 

2.2 BESTURING 

In deze paragraaf wordt de sturing binnen SMEZO beschreven. Specifiek wordt ingegaan op de 
sturing van de voorraad en de sturing op leverprestatie. 

De logistieke processen warden voornamelijk op gevoel gestuurd. Het softwaresysteem geeft 
wel aan welke producten aan SMEZO geleverd zouden moeten worden en aan de hand 
daarvan vindt de 1 e controle plaats. De goederenontvangst, 1 e controle en intern transport 
warden niet vanuit het management gestuurd. Van alle processen is de tijdsduur van de 
handelingen onduidelijk evenals de kosten hiervan en de benodigde capaciteit. 

2.2.1 VOORRAADBEHEERSING 

Na de inslag volgt de opslag in de twee verschillende magazijnen. In eerste instantie was het 
de bedoeling dat in het magazijn in Roermond dezelfde voorraad zou liggen als het magazijn in 
Heerlen. Magazijn Roermond zou dan een 'klant' zijn van Heerlen en alle producten inkopen 
vanuit magazijn Heerlen (Figuur 13). Later werd de omzet van Roermond hoger en stegen de 
handelingstijden in Heerlen voor alle producten die aan vestiging Roermond werden 
'verkocht'. Roermond ging om die reden oak zelf artikelen bestellen bij de leveranciers als er 
geen verzendkosten werden verrekend (Figuur 14). Nu is onduidelijk wie precies bepaalt welke 
artikelen rechtstreeks door Roermond warden ingekocht en welke artikelen vanuit Heerlen 
moeten komen. Dit levert problemen op voor de voorraadbeheersing 

FIGUUR 13: ROERMOND 'KLANT' HEERLEN FIGUUR 14: ROERMOND KOOPT ZELF 

De bepaling van de MIN en MAX wordt voornamelijk op gevoel gedaan. Dit gebeurt dan op 
artikelniveau. Onderzocht wordt of een aantal verschillende klanten het artikel afneemt en 
vervolgens wordt de MIN en de MAX bepaald op respectievelijk de gemiddelde maandelijkse 
afname en de gemiddelde afname in twee maanden. Deze factoren voor de MIN en de MAX 
blijven dan lange tijd in het systeem staan en warden slechts zelden aangepast. De MIN en de 
MAX warden aangepast indien er vanuit het magazijn opmerkingen komen dat een bepaald 
product een aantal maal niet voldoende op voorraad was. Daarnaast is in de 
besteladvieslijsten de omzet van een bepaald artikel in de afgelopen 3, 6 en 12 maanden te 
zien. Oak aan de hand van deze gegevens warden de MIN en MAX at en toe aangepast. Er 
wordt door het systeem wel een advies gegeven voor de MIN en de MAX. Dit wordt echter niet 
gebruikt. 
Zoals bij de meeste groothandels laat oak SMEZO bij het op voorraad nemen van een artikel de 
klantvraag prevaleren en besteden zij onvoldoende aandacht aan extra voorraadkosten, marge 
en omloopsnelheden van de artikelen (ING, 2007). Over de voorraadsituatie, voorraadkosten, 
marge en omloopsnelheden is verder oak weinig informatie uit het softwaresysteem te 
krijgen. De enige gegevens waarop nu gestuurd wordt, zijn de totale voorraadwaarde, 
gegevens over individuele producten in het magazijn (zoals datum laatste inkoop en verkoop) 
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en de ruimte die nog beschikbaar is in de magazijnen. De tweede controle en distributie 
krijgen ook enkele gegevens vanuit het systeem, maar hier wordt verder door het 
management niet op gestuurd. Magazijnmedewerkers rapporteren via het aanspreekpunt 
magazijn rechtstreeks aan de algemeen directeur. 

2.2.2 BESTURING LEVERINGEN 

De leverprestatie wordt in dit verslag gedefinieerd als het aantal orders dat direct uit voorraad 
geleverd kan worden (ook wet 'fill rate' genoemd) (Silver et al., 1998). Er is in de huidige 
situatie geen sturing op de leverprestatie. Daarnaast zijn exacte levertijden van leveranciers 
aan SMEZO en de levertijd van SMEZO aan haar klanten niet bekend. Leveranciers kunnen wet 
beoordeeld worden aan de hand van het aantal klachtenformulieren dat door de medewerkers 
is ingevuld over een leverancier. Er wordt echter geen klachtenformulier ingevuld bij het te 
laat leveren. 
Leverbetrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin het bedrijf of de afdeling de 
toegezegde leverdata realiseert. Deze leveringsbetrouwbaarheid kan worden uitgedrukt in 
bijvoorbeeld het percentage te late leveringen, de gemiddelde levertijdoverschrijding of een 
combinatie van beide (Bertrand et al., 1998). Er is bij SMEZO geen sturing op 
leverbetrouwbaarheid. 

2.3 INFORMATIEVOORZIENING 

Er worden heel veel gegevens over de logistieke processen en over de voorraad opgeslagen, 
maar deze warden niet als management informatie gebruikt. In deze sectie wordt beschreven 
welke informatie over de kosten, voorraad en levertijden bekend of niet bekend is en welke 
informatie gebruikt dient te warden. 

2.3.1 INFORMATIE KOSTEN 

Van de handelingen die bij SMEZO uitgevoerd worden is niet bekend wat de kosten zijn in tijd 
en geld. Zo is niet bekend wat de kosten zijn van transport en van het op voorraad houden van 
artikelen. Ook wordt er niet bijgehouden wanneer processen worden uitgevoerd en wanneer 
een artikel geleverd is aan de klanten. 

2.3.2 INFORMATIE VOORRAAD 

De informatie die nu gebuikt wordt voor de voorraadbeheersing is de totale voorraad, de 
afname per jaar van de afgelopen jaren en de datum laatste verkoop van artikelen. Daarnaast 
worden nog enkele gegevens gebruikt (datum laatste inkoop en datum laatste verkoop), maar 
deze zijn alleen per artikel op te roepen. 
Verder was voorheen niet bekend wat de waarde was van de commerciele incourante 
voorraad van SMEZO. Wei kon een lijst uitgeprint worden die alle producten weergeeft die 
drie jaar niet verkocht of ingekocht waren. Alie producten werden in enkele jaren 
afgeschreven. De waarde van deze jaarlijkse afschrijving is wel bekend. Nu het mogelijk is 
geworden lijsten over voorraad naar Excel over te halen en te koppelen, kunnen deze 
gegevens wel berekend worden (zie Paragraaf 2.1.4). 
Over de gereserveerde voorraad was voorheen alleen bekend welke klant iets op voorraad 
heeft liggen, hoeveel deze klant op voorraad heeft liggen en hoeveel deze klant in totaal had 
afgenomen. Door een aantal aanpassingen in het systeem is het nu ook mogelijk de afname 
per jaar van een bepaalde klant te bepalen. 
In het systeem wordt niet bijgehouden of een artikel in een afnamecontract staat. Dit is ook 
niet mogelijk in het softwaresysteem. Over afnamecontracten worden alleen losse 
documenten bijgehouden. 
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2.3.3 INFORMATIE LEVERTIJDEN 

Afdeling 

Verkoop 

Verkoop 

Verkoop 
lnkoop 

lnkoop 

De data die bijgehouden warden door het softwaresysteem warden weergegeven in label 4. 
De gemiddelde levertijd per product van een leverancier is uit het systeem te halen. Besteldata 
van orders van SMEZO aan leveranciers zijn op orderniveau te halen uit het systeem. Verder 
geeft het systeem een benadering van de data van intern transport, factuurdatum en 
afgesproken leverdatum. De afgesproken leverdatum is standaard 14 dagen na de orderdatum 
en wordt weinig aangepast {<15% van orders) . Hierdoor is het voor weinig orders mogelijk om 
in het softwaresysteem te zien wat met de klant is afgesproken omtrent leverdatum, waardoor 
de leverbetrouwbaarheid niet te bepalen is. 

Datum Mogelijk in 
Software 

Datum offerte Ja 

Datum order Ja 

Afgesproken leverdag Ja 
Bestelling Ja 

Afgesproken leverdag Ja 

Gegevens 
beschikbaar 
Ja 

Ja 

Nee 
Ja 

Nee 

Opmerking 

Geen bruikbare koppeling beschikbaar tussen 
offerte en order 
Niet in een lijst in te zien (alleen op 
artikelniveau) 
Standaard op 14 dagen, vrijwel niet aangepast 
Alleen op artikelniveau en orderniveau in te 
zien 
Wordt maar zeer beperkt ingevoerd 

Goederen- Ontvangstdatum Ja Nee 1• Controle wordt wel ingegeven en is altijd 
binnen 1 dag ontvangst 

Transport Intern transport datum Nee Nee 

Transport Leverdatum Ja Nee 

Transport Leverdatum deellevering Nee Nee 
Administratie Factuurdatum Ja Ja 

TABEL 4: GEGEVENS OVER DATA BIJGEHOUDEN DOOR SYSTEEM 
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Door interne inkoopdatum mogelijk de interne 
transportdatum te schatten. Werkelijke 
transportdatum niet bekend. 
Hier wordt de datum van vrijgave 
bijgehouden. Deze overschrijft wel de 
afgesproken leverdag. 
Alleen factuurdatum bekend 
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3 GEWENSTE SITUATIE 

Aon de hand van literatuuronderzoek en interviews wordt de gewenste situatie van de 
/ogistieke processen in kleinere technische groothandels beschreven. Als eerst wordt kort 
samengevat wot in de literatuur stoat beschreven over technische groothandels. Daarna 
warden wederom eerst de processen beschreven, vervolgens de sturing en a/s /aatste de 
informatievoorziening die hiervoor nodig is. In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 wordt deze 
gewenste situatie meer toegespitst op SMEZO. 

3.1 TECHNISCHE GROOTHANDEL 

De groothandel is de handel tussen de producent en de detaillist (Van Dale, 2007). Het is de 
bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening en risico goederen betrekt, 
naar behoefte in voorraad houdt en verkoopt aan bedrijfsmatige gebruikers en/ of verbruikers 
of verwerkers dan wel groot- of kleinhandelaren. Deze goederen kunnen worden verkocht in 
dezelfde staat of na in de groothandel gebruikelijke verwerking, behandeling of verpakking. 
Een groothandel verkoopt dus producten die niet in de eigen onderneming vervaardigd zijn 
(definitie van onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000). 
De groothandel neemt producten op voorraad om zo de levertijden naar de klanten te 
verkleinen en de leverbetrouwbaarheid te vergoten. Daarnaast heeft de groothandel vaak een 
betere relatie met leveranciers dan de klanten van de groothandel, omdat een groothandel 
met grotere hoeveelheden en met grotere regelmaat bij de leveranciers inkoopt. Hierdoor kan 
vaak een lagere prijs bedongen worden. 
Essentieel voor de groothandel met betrekking tot behoud van de groothandelsfunctie is om 
te zorgen dat de activiteiten zo efficient uitgevoerd worden dat deze niet door klant of 
leverancier worden overgenomen. Dit, in combinatie met het uitvoeren van die activiteiten die 
de klant wenst, levert het bestaansrecht en dus de functie van de groothandel. Dit geldt voor 
de functie van de groothandel in het algemeen maar ook specifiek voor de logistieke functie 
van de groothandel (Van De Bunt, 2003). 

De technische groothandel is een groothandel die zowel producten verkoopt die bestemd zijn 
voor productie als producten die bestemd zijn voor het in stand houden van productie. De 
technische groothandel heeft zijn afnemers voornamelijk in de industrie en de bouw en is 
marktvolgend (De Jong, 2003). Ze ontwikkelen zelf vrijwel geen nieuwe producten maar zorgen 
wel voor de specificaties die door de zakelijke afnemers worden gevraagd (De Jong, 2006). 

3.2 PROCESSEN 

Van belang is dat de levertijd van goederen die op voorraad worden gehouden zo kort mogelijk 
is. Verder moet getracht worden de SKUs die niet tot de voorraad behoren met een zo kort 
mogelijke levertijd en tegen een zo laag mogelijke prijs te leveren. 
Tevens moet een aantal handelingen worden verricht die informatie moeten genereren om de 
processen te ondersteunen. Zo moet bijgehouden worden waar de producten zich bevinden 
en welke processen zij al hebben doorlopen. 
Er mag geen ongewenste en incourante voorraad in de magazijnen liggen en er moet op een 
duidelijke manier bepaald worden wat de reden is om een bepaald product in te kopen of op 
voorraad te houden. 
Uit 180 onderzochte orders bleek dat artikelen die uit voorraad geleverd konden worden een 
levertijd hadden van gemiddeld 1,05 dagen. Nadat de externe audit van ISO was uitgevoerd 
waren er geen opmerkingen (Rienksma, 2007). Dit wil zeggen dat de processen voldoen aan de 
normen die ISO stelt. Verder zijn er door de onderzoeker en het management geen 
aanleidingen gevonden om aan te nemen dat processen niet goed verlopen. Behalve het feit 
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dat een aantal handelingen moeten warden verricht die informatie genereren, komt de 
huidige situatie van de processen overeen met de gewenste situatie. 

3.3 BESTURING 

In deze sectie volgt de sturing in de gewenste situatie. Als eerste wordt de sturing van a/le 
processen beschreven, daarna de sturing van de voorraad en als laatste sturing op 
leverprestatie en levertijd. 

3.3.1 BESTURING VAN DE PROCESSEN 

Elke stap van de huidige processen moet bestuurd warden (zie Figuur 15). Er moet een 
afdeling of persoon zijn die verantwoordelijk is voor de sturing van deze logistieke processen. 
Duidelijk moet zijn hoe lang bepaalde stappen duren, wat de kosten hiervan zijn en welke 
keuzes gemaakt moeten warden. De afdeling of persoon die de logistieke planning verzorgt, 
zal nauw samen moeten werken met de afdelingen inkoop en verkoop. 

Logistieke Planning 

lnkoop Verkoop 

Transport 
leverancie 

Eigen 
transoo 

Legenda: 

- - - - - _I 
I 
I 

Goederen
ontvangst 

I v 

le Controle 

Intern 
transport ontvangst 

Distributie 

0 halen 

Distributie 

0 halen 

Fysieke stroom Besturingstroom lnformatiestroom D \7 
1111 ., _______ -> Logistiek proces V Voorraadpunt 

FIGUUR 15: ONTWERP VAN GEWENSTE ORGANISATIE- EN INFORMATIESYSTEEM {BEMELMANS, 1998) 

3.3.2 VOORRAADBEHEERSING 

Van groat belang voor technische groothandels is de sturing van de voorraad. Vier vragen die 
gesteld moeten worden om het voorraadbeleid te bepalen zijn (Silver et al., 1998): 

• Hoe belangrijk is een item? 
• Zou de voorraadstatus periodiek of con ti nu beoordeeld moeten warden? 
• Welke vorm van voorraadbe/eid moet aangenomen warden? 
• Welke specifieke kosten en service doe/en moeten gesteld warden? 

Om een antwoord te geven op deze vragen warden de SKUs ingedeeld in drie categorieen die 
alle drie op een andere manier bestuurd moeten worden. Deze drie categorieen worden 
weergegeven in Tabel 5. 
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Categorie 
Strategische voorraad 

Voorraadassortiment 

Subcategorie 
Gereserveerde 
voorraad 
Afroepvoorraad 

Belangrijke artikelen 

Servicevoorraad 

Bulkaankoop 
Specials Specials 

TABEL 5: CATEGORIEEN VAN DE VOORRAAD 

Reden voorraad 
Belangrijke klant, belangrijk artikel voor klant, grote 
omzet van artikel 
Belangrijke klant, belangrijk artikel voor klant, grote 
omzet van artikel 
Serie artikelen op voorraad, voorraad voor dealerschap, 
reserveonderdelen 
Voldoende afname artikel, hoge verwachting van de 
vraag 
Hoge verwachting van de vraag 
Geen voorraad, alleen flexibiliteit verkoop 

De strategische voorraad bestaat uit artikelen die vanwege strategische belangen op voorraad 
warden gehouden. Hiertoe behoren de gereserveerde voorraad die specifiek voor een klant op 
voorraad wordt gehouden, de afroepvoorraad die bij de groothandel ligt, omdat met de klant 
afspraken gemaakt zijn over een bepaalde afname in een bepaalde tijdsduur tegen een 
bepaalde prijs en artikelen die om andere strategische redenen belangrijk zijn. 
lndien de verwachting is dat een artikel meerdere malen afgenomen gaat warden, dan kan dit 
artikel tot het standaard voorraadassortiment gaan behoren. Hiertoe behoort de 
servicevoorraad. Dit zijn artikelen die de groothandel op voorraad houdt om een bepaald 
serviceniveau te behalen. Ze warden op voorraad gehouden omdat er het afgelopen jaar 
regelmatig vraag naar was. Verder behoren de bulkaankopen tot het standaard voorraad 
assortiment. Dit zijn artikelen die in een grate hoeveelheid ingekocht warden, omdat verwacht 
wordt dater vraag naar gaat zijn. Dit zijn bijvoorbeeld acties van leveranciers. 
Specials zijn artikelen die niet tot de strategische voorraad of het voorraadassortiment 
behoren. Er moet getracht warden deze artikelen altijd zo snel en zo goedkoop mogelijk in te 
kopen. Deze artikelen mogen niet op voorraad komen. Alleen indien de afname van een 
special groot genoeg is en de verwachting is dat de afname groot zal blijven, dan kan de keuze 
gemaakt worden dit artikel aan het voorraadassortiment toe te voegen. 

3.3.3 BESTURINGEN LEVERINGEN 

Volgens (Olorunniwo et al., 1998) is de centrale focus van het herontwerpen van detailhandels 
en groothandels gericht op het verbeteren van de klanttevredenheid. Dit moet gerealiseerd 
warden door op de juiste tijd en tegen de juiste kosten, de juiste goederen en services 
beschikbaar te stellen voor de klanten, op een manier dat het voor de klant toegevoegde 
waarde creeert. Om dit te realiseren zal gestuurd moeten warden op de leverprestatie en 
leverbetrouwbaarheid. 
Deze leverprestatie van de gehele voorraad zal voor een groot deel afhankelijk zijn van het 
gedeelte specials dat verkocht wordt. De leverprestatie moet dus beheerst warden voor 
meerdere groepen voorraad. Naast de leverprestatie van de totale voorraad, moet dus 
gestuurd warden op de leverprestatie van de SKUs uit het voorraadassortiment, de 
gereserveerde voorraad, de afroepvoorraad en de belangrijke artikelen. Daarnaast moet nog 
een onderscheid gemaakt kunnen warden in de leverprestatie van orders naar een bepaalde 
klant of van artikelen uit een bepaalde hoofdgroep. 
Naast de leverprestatie moet ook gestuurd warden op de leverbetrouwbaarheid. Onderzocht 
moet warden of de leverdatum die met de klanten afgesproken is ook gerealiseerd wordt. Dit 
moet dan weer bestuurd warden voor orders uit de verschillende categorieen voorraad of 
andere orders (bijvoorbeeld van orders van een bepaalde verkoper). 
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3.4 INFORMATIEVOORZIENING 

In deze paragraaf wordt de informatievoorziening in de gewenste situatie beschreven. Eerst 
volgt een korte samenvatting van literatuur over de 'Balanced Scorecard' en 'Key performance 
indicators'. Daarna wordt een raamwerk van het gewenste management informatiesysteem 
weergegeven. Dan volgt de gewenste informatie over de voorraad en als laatste informatie 
over de leverprestatie en levertijden. 

3.4.1 MANAGEMENT INFORMATIESYSTEMEN 

Management informatiesystemen (MIS) zijn ontwikkeld om het management te voorzien van 
veelomvattende, accurate, tijd geordende, informatie die gebruikt kan worden om de 
efficiency en effectiviteit van managementbeslissingen te verbeteren. 
Een MIS kan ge"implementeerd worden in de hele organisatie. Dit zijn systemen die initieel ook 
bedoeld zijn om gestructureerd een organisatie te besturen (Koutsoukis et al., 2003). De 
ontwikkeling en het gebruik van een MIS is een modern fenomeen dat betrekking heeft op het 
gebruik van geschikte informatie en zal leiden tot betere planning, beter beslissingen maken 
en betere resultaten (Adeoti-Adeye, 1997). 

3.4.2 BALANCED SCORECARD 

De meeste management literatuur legt de focus op numerieke factoren zoals de kosten, tijden 
en fouten. Omgevingsfactoren, de visie van klanten, werknemers-tevredenheid enzovoorts 
worden hierin weinig beschreven. Een uitzondering hierop is de literatuur over de 'Balanced 
Scorecard'. Kaplan en Norton (Kaplan et al., 1992 en 2001) ontwikkelden de 'Balanced 
Scorecard' architectuur om organisatie prestatie meet systemen te ontwikkelen en om een link 
te maken tussen de strategie van de organisatie en prestatie indicatoren. De vier 
perspectieven die het 'Balanced Scorecard' raamwerk vormen door de organisatiestrategie te 
vertalen in de metingen zijn: 

• Financieel 
De strategie voor groei, winstgevendheid en risico's gezien vanuit de aandeelhouders. 

• Klanttevredenheid 
De strategie voor het creeren van waarde en differentiatie vanuit het gezichtspunt van 
de klant 

• tnterne processen 
De strategische prioriteiten van de verschillende processen in de organisatie om 
aandeelhouders en klanten te dienen 

• Leren en qroei (Opleiding en lnnovatie) 
De prioriteiten om een klimaat te creeren dat de organisatorische veranderingen, 
innovatie en de groei kan ondersteunen. 

Deze 'Balanced Scorecard' verschaft een formeel mechanisme om een balans te bereiken 
tussen financiele en niet financiele resultaten zowel over de korte als de lange termijn en is 
gebaseerd op het denkbeeld dat bedrijven trachten marketing, productie, inkoop, verkoop en 
logistiek te integreren (Brewer et al., 2000). De 'Balanced Scorecard' bevat een complexe set 
van oorzaak - gevolg relaties tussen de verschillende perspectieven. Een voorbeeld hiervan is 
weergegeven in Figuur 16. Deze causale verbanden van de metingen op de scorekaart moeten 
uiteindelijk altijd verbonden kunnen worden aan financiele doelen (Kaplan., 1996). 
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Financiee/ Toegevoegde economische waarde 

t 
Klanttevredenheid Klantenloyal iteit 

t 
Op tijd leveren 

t t 
Proceskwaliteit Doorlooptijd 

t t 
lnterne processen 

Leren en groei Vaardigheid personeel 

FIGUUR 16: KETTI NG VAN OORZAAK - GEVOLG RELATIES (KAPLAN., 1996) 

3.4.3 KPls 

In de vier perspectieven van de 'Balanced Scorecard' kunnen 'key performance indicators' 
(KPls) geplaatst worden. Een KPI is een meting die het behalen van kritische doelen van een 
organisatie sterk ondersteunt en vergemakkelijkt (Vorne, 2007). Er is een ideale set van KPls 
voor elke organisatie, maar die is ook verschillend voor elk bedrijf. De ideale set KPls hangt 
sterk af van de strategische doelen van een organisatie. De KPls focussen op de kritische 
aspecten van de uitkomsten en de gevolgen. Het zijn een beperkt aantal indicatoren waarvoor 
het verzamelen van de data zo gemakkelijk mogelijk moet zijn. Om deze prestatiemetingen 
effectief te laten zijn moeten ze geaccepteerd zijn en begrepen worden in de gehele 
organisatie (Collin, 2002). 
Parmenter komt (in Parmenter, 2005 en Parmenter, 2007) tot de conclusie dat er drie soorten 

prestatiemetingen zijn: 

• Key Result Indicators (KRls) vertellen de directie hoe het management gepresteerd heeft 
op de kritische succes factoren of in 'Balanced Scorecard' perspectief (bijvoorbeeld 
klanttevredenheid, winst, personeelstevredenheid) 

• Performance Indicators (Pis) vertellen de staf en het management wat ze moeten doen 
• Key Performance Indicators (KPls) vertellen de staf en het management wat ze moeten 

doen om de prestatie drastisch te verhogen 

3.4.4 RAAMWERK 

In de bijzondere opdracht (Beaumont, 2007) is gezocht naar een raamwerk voor prestatie 
indicatoren voor de technische groothandel. In de literatuur is gezocht naar de veranderingen 
van de technische groothandel in het verleden, het heden en de toekomst en hierin is 
onderzocht wat de gevolgen van deze veranderingen zijn voor de processen, de besturing en 
de informatie. In dit onderzoek is gezocht naar een aantal KPls en een aantal prestatie 
indicatoren die het management ondersteunen om de processen en voorraad te beheersen 
(een samenvatting van dit onderzoek is weergegeven in Bijlage F) . Het raamwerk van de KPls 
en de Pis is weergegeven in Figuur 17. 
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FIGUUR 17: RAAMWERK VAN PRESTATIE INDICATOREN (LIBERATORE ET AL., 1998) 

Van groot belang is dat de informatie die beschikbaar is ook correcte informatie is. In de 
bestanden van het softwaresysteem mogen geen fouten zitten. Er moet bekend zijn hoe 
gegevens moeten warden ingevoerd, wie dit controleert en wie hiervoor verantwoordelijk is. 

3.4.5 INFORMATIE VOORRAAD 

Voor de beheersing van de voorraad zal eerst bekend moeten zijn welk gedeelte van de 
voorraad tot de strategische voorraad behoort. Voor de belangrijke klanten moet bekend zijn 
welke artikelen gereserveerd moeten warden en welke artikelen in afroepcontracten staan. 
Ook moet bekend zijn welke artikelen om andere strategische belangen op voorraad worden 
gehouden. 
Daarna moeten de bestelhoeveelheden en de bestelniveaus bepaald warden. Hiervoor 
moeten gegevens bekend zijn als de verwachting van de vraag, afwijking van de voorspelling 
van de vraag, levertijden van leveranciers, kosten voor bestellen, inkoophoeveelheden en 
franco waarden. 
Als deze gegevens bekend zijn moet informatie bekend warden over de waarde van de 
strategische voorraad, het voorraadassortiment en (eventueel) de ongewenste voorraad. 
Daarnaast moet de waarde van de A, de B, C en de D artikelen uit de ABCD analyse bekend 
zijn . De ABCD analyse is de standaard ABC analyse waarbij een extra categorie is toegevoegd, 
de D artikelen. Dit zijn artikelen die door de groothandel gedefinieerd worden als incourant. In 
de gewenste situatie is er geen ongewenste en incourante voorraad in de magazijnen. 

7 
De KPls zijn in de grijs weergegeven en de Pis in het wit. 
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3.4.6 INFORMATIE lEVERINGEN 

Voor sturen van de leverbetrouwbaarheid en de leverprestatie zal het nodig zijn om de 
doorlooptijd van de verschillende processen te meten. De levertijden van leveranciers aan de 
groothandel en van groothandel aan haar klanten zullen bekend moeten zijn . Om de 
leverbetrouwbaarheid te kunnen meten zijn de data noodzakelijk die weergegeven zijn in 
Tabel 6. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden om gegevens zoals de leverprestatie, 
levertijden van leveranciers, doorlooptijden en levertijden van de groothandel te berekenen. 

Afdeling Datum 

Verkoop Datum offerte 
Verkoop Datum order 
Verkoop Afgesproken leverdag 
lnkoop Besteldatum 
lnkoop Afgesprokenleverdag 
Goederenontvangst Ontvangstdatum 
Transport Intern transport datum 
Transport Leverdatum 
Transport Leverdatum deellevering 
Administratie Factuurdatum 

TABEL 6: GEWENSTE DATA VOOR LEVERBETROUWBAARHEID 

3.5 THEORETISCH VOORBEELD 

Om een beeld te geven van de voorraad als de voorraadbeheersing in de gewenste situatie 
gevolgd wordt, volgt hier een theoretisch voorbeeld. 

Omloopsnelheid is de verhouding tussen de kostprijs van de omzet en de gemiddelde 
voorraad. De omloopsnelheid van de voorraad in het jaar 2006 was 4,26. De omloopsnelheid 
van de voorraad in 2007 wordt geschat op 5,30. lndien aan het begin van 2007 naast de 
huidige afschrijvingen ook alle incourante voorraad was afgeschreven dan was de 
omloopsnelheid 6,32 geweest. Voor de berekening van de omloopsnelheden van 2007 wordt 
de kostprijs van de omzet geextrapoleerd vanaf 23 oktober 2007. De omloopsnelheden van de 
voorraad van 2006 en 2007 zijn schematisch weergegeven in Figuur 18. Daarnaast is 
weergegeven wat de omloopsnelheid was geweest als SMEZO aan het begin van 2007 alle 
voorraad had afgeschreven en wat de omloopsnelheid is in het theoretisch voorbeeld dat 
hieronder beschreven is. 
Tussen 1 januari en 23 oktober 2007 werden 58,58% van de orders direct uit voorraad 
geleverd. Er is weinig aanleiding om deze leverprestatie te verbeteren, want er zijn weinig 
klachten over deze leverprestatie en mocht er een klacht zijn dan wordt voor deze specifieke 
klant extra voorraad gereserveerd. In het theoretisch model is dus getracht om een zo hoog 
mogelijke omloopsnelheid te genereren zonder dat de leverprestatie omlaag gaat. In Figuur 18 
is dus ook te zien dat het verschil van de omloopsnelheid tussen situatie zonder incourante 
voorraad en het theoretisch model alleen veroorzaakt wordt door een lagere voorraad in het 
theoretisch model. 
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FIGUUR 18: 0MLOOPSNELHEID, DE OMZET EN GEMIDDELDE VOORRAAD VAN SMEZO 

Theoretisch voorbee/d van voorraadbeheersing8 

Aannames: 
• lndien de gemiddelde afname van 45 dagen van jaar X in het jaar X+1 op voorraad wordt 

gehouden dan kunnen in jaar X+1 95% van de orders uit voorraad geleverd warden 
• lndien de huidige voorraad voor gereserveerde voorraad en de afroepvoorraad aan wordt 

gehouden dan kunnen 95% van de orders direct uit voorraad geleverd warden 
• Alie orders die geplaatst warden en die niet op voorraad zijn warden backorders 

We gaan er voor dit voorbeeld vanuit dat het 1 januari 2007 is en dat alle gegevens over 2006 
bekend zijn . We passen de volgende voorraadbeheersing toe: 
• SKUs die in 2006 12 of meer keer besteld zijn warden voorraadartikelen 
• SKUs die door meer dan 2 verschillende afnemers in totaal meer dan 6 keer besteld zijn 

warden voorraadartikelen 
• Van de voorraadartikelen wordt de gemiddelde afname van 45 dagen van 2006 op 

voorraad gehouden (afgerond naar boven) 
• Alie gereserveerde voorraad blijft in magazijn als de afname in 2006 hoger was dan het 

aantal gereserveerd 
• Voor alle afroepcontracten werd gemiddeld dezelfde voorraad genomen dan op 23 

oktober 2007 
• Verder wordt niets op voorraad gehouden 

Als deze voorraadbeheersing was toegepast dan zouden tot 13 december 2007 67.438 van de 
118245 orderregels direct geleverd kunnen warden en er zou dus een leverprestatie van 
57,03% warden gerealiseerd (Werkelijk 59,81%). 
Er zou € 465.219 aan voarraad liggen en de kastprijs van de amzet was€ 5.882.217. Dit zou 
resulteren in een omloopsnelheid van 12,64. 

Door inkoper en commerciee/ manager wordt geschat dat hiernaast nag voor € 100. 000 aan 
acties/inkoophoeveelheden en strategische voorraad moet liggen. In dat geval zou de 
omloopsnelheid 10,41 zijn en de leverprestatie boven de 57,03%. 

8 Een onderbouwing van de eerste aanname in dit voorbeeld is weergegeven in Bijlage G. 
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4 0PLOSSINGSRICHTING 

In de vorige twee hoofdstukken zijn de huidige situatie en de gewenste situatie van SMEZO 
beschreven. In dit hoofdstuk worden de verschillen van de processen, de besturing en de 
informatie tussen deze twee situaties onderzocht en wordt een afbakening aangebracht van de 
initiele opdracht. 

4.1 LOGISTIEKE MIS 

De initiele opdracht was het ontwerpen van een management informatiesysteem ten behoeve 
van de beheersing van de logistieke processen en de voorraad van SMEZO. Om de kwaliteit 
van het management informatiesysteem te bewaken zal voor de ontwikkeling gebruik gemaakt 
warden van het 'Deming Wheel'. Het 'Deming Wheel' is een checklist van vier stages, Plan-Do
Check-Act (Deming, 1989 en Van Bree, 2005). De essentie van het wiel is feedback. In de 
planfase moeten de gewenste processen, de besturing en de informatievoorziening die 
hiervoor nodig zijn bekend warden {Plan). lndien dit ge"implementeerd is zal dit uitgevoerd 
moeten warden (Do) waarna de prestatie hiervan in het management informatiesysteem 
gemeten moet warden (Check). Door deze feedback kan dan blijken dat nag steeds niet de 
juiste processen warden uitgevoerd, de besturing niet optimaal is of dat het management 
informatiesysteem niet de juiste informatie genereert. Hiervoor kunnen dan aanpassingen 
warden gedaan (Act) waarna de planfase weer volgt (zie Figuur 19). 

Check 
Management 

lnformatiesysteem 

·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ t 

Act 

Do 

FIGUUR 19: DE 'DEMING WHEEL' (DEMING, 1989) 

4.2 AFBAKENING 

Plan 
Processen, Besturing, 
lnformatievoorziening 

..Jlmplementat;e 

De logistieke processen van de technische groothandel kunnen onderverdeeld warden in drie 
categorieen: De interne handelingen in de magazijnen, het transport en de 
voorraadbeheersing. 
De grootste verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie van de logistieke processen 
kunnen warden ingedeeld in twee categorieen: 

• De besturing en de informatievoorziening van de kosten van de logistieke handelingen 
(transport en in magazijn) in tijd en geld 

• De besturing en informatievoorziening van de voorraad 
Er is weinig besturing van de voorraad en dit resulteert in een grate hoeveelheid ongewenste 
voorraad (38,50%) waarvan een gedeelte incourant is. Dit resulteert weer in een lage 
omloopsnelheid in vergelijking met de concurrenten. Om deze reden richt dit onderzoek zich 
voornamelijk op management informatie over de beheersing van de voorraad. Hierop legt het 
management ook de hoogste prioriteit. Het berekenen van de kosten van de processen in tijd 

SMEZO Handelsonderneming BV 22 Technische Universiteit Eindhoven 



en geld valt verder dus buiten de scope van deze opdracht. De opdrachtformulering wordt 

hierdoor: 

"Het ontwerpen van een model voor een management informatiesysteem ten behoeve van de 
beheersing van de voorraad van technische groothandel SMEZO. 11 

Het management informatiesysteem moet betrouwbare, actuele management informatie 
genereren die goed te begrijpen is binnen de organisatie. Het systeem moet een onderdeel zijn 
van het uiteindelijke logistieke MIS dat weer een onderdeel is van het MIS van de gehele 
organisatie (Figuur 20). 
Het voorraad MIS moet rekening houden met servicevoorraden, gereserveerde voorraden en 
afroepvoorraden. 

FIGUUR 20: 0NDERDELEN MANAGEMENT INFORMATIESYSTEEM 

4.3 PLANFASE 

Een oorzaak van de problemen met betrekking tot het managen van de logistieke processen 
was het gebrek aan structuur van de besturing en informatie over de logistieke processen. 
Doordat in de analysefase een organisatie- en informatiesysteemontwerp van SMEZO 
beschreven is, wordt verwacht dater iets meer structuur zal komen in de processen, sturing en 
informatie die gebruikt wordt binnen SMEZO. In Hoofdstuk 3 is weergegeven welke informatie 
in welke processen nodig is en waar deze informatie gegenereerd moet warden. 
Tijdens dit onderzoek zal alleen de planfase van het "Deming Wheel" behandeld warden. De 
implementatie van dit model zal niet tijdens de opdracht gebeuren maar erna. Dit zal voor een 
deel door het softwarebureau moeten gebeuren. De verantwoordelijkheid van de 
implementatie van het systeem en de feedback op het systeem moet liggen bij het 
managementteam. 
Met betrekking tot het ontwerpen van het voorraad MIS warden in volgende secties de 
gewenste processen, gewenste besturing en informatievoorziening besproken. 

4.3.l PROCESSEN 

Uit de analyse van de huidige situatie blijkt dat veel gegevens die nodig zijn niet correct 
warden bijgehouden of niet warden bijgehouden. Er ontbreken een aantal handelingen die 
gegevens moeten genereren die tot management informatie moeten leiden. Het is essentieel 
voor een management informatiesysteem dat de juiste gegevens warden bijgehouden en dat 
deze gegevens correct zijn. In de huidige situatie bevinden zich veel fouten in het 
artikelenbestand (zie Bijlage K). Een oplossing hiervoor wordt weergegeven in Paragraaf 5.1. 
Daarnaast is het voor het gehele logistieke MIS van belang dat bekend is waar een artikel is en 
welke handelingen het op welke tijdstippen al volbracht heeft. Welke gegevens hiervoor 
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bijgehouden moeten worden, hoe deze moeten worden gegenereerd en hoe deze gegevens 
omgezet moeten worden in management informatie is beschreven in Paragraaf 5.2. 

4.3.2 8ESTURING VAN DE VOORRAAD 

Er is bij SMEZO geen (integrale) sturing van de processen. Er zijn enkele personen die 
gedeelten van de processen sturen en tussen deze personen is geen structurele afstemming 
over deze besturing. 
Uit de analyse blijkt dat de voorraadbeheersing niet optimaal is. Zo is niet voor alle SKUs 
bekend of en met welke hoeveelheid de SKU op voorraad moet worden gehouden. Verder is 
van een aantal SKUs niet bekend waarom ze op voorraad worden gehouden. Omdat de focus 
van dit project ligt op management informatie over de voorraad en omdat goede 
voorraadbeheersing essentieel is voor de technische groothandel, is de tweede opdracht: 

"Het ontwerpen van een model voor de beheersing van de voorraad van technische 
groothandel SMEZO." 

Het doel hiervan is dat over alle SKUs bekend is, of en waarom ze op voorraad moeten warden 
gehouden, met welke hoeveelheid en wat de waarde hiervan is. Voor het beheersen van de 
voorraad zijn de kosten van bestellen en de kosten van het houden van voorraad van groat 
belang. Een schatting van deze kosten is daarom weergegeven in Paragraaf 5.3. Het model 
voor de beheersing van de voorraad maakt gebruik van deze gegevens en wordt weergegeven 
in Hoofdstuk 6. 

4.3.3 INFORMATIEVOORZIENING 

Verder zal een management informatiesysteem moeten warden ontworpen om inzicht te 
geven in de voorraad. Het systeem moet informatie geven over de voorraadsituatie en de 
prestatie van de voorraad. In de huidige situatie is weinig informatie over de voorraadsituatie, 
de leverprestatie, leverbetrouwbaarheid en levertijden van SMEZO. Een ontwerp voor het 
model van een management informatiesysteem ten behoeve van het beheersen van de 
voorraad van SMEZO is gegeven in Hoofdstuk 7. 
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5 GEGEVENS 

Uit de analyse blijkt dot het management van SMEZO op een aantal onderdelen niet beschikt 
over de juiste informatie of dot de beschikbare informatie niet correct is. Van groat belong is 
dot de gegevens die in BisNess staan de juiste gegevens zijn. Een oplossing voor de correctheid 
van de gegevens in het artikelenbestand wordt beschreven in Paragraaf 5.1. Daarnaast zal de 
status van a/le artikelen bekend moeten zijn zodat de levertijd en leverbetrouwbaarheid bekend 
warden (Paragraaf 5.2). Als laatste is in Paragraaf 5.3 een schatting van de bestel- en 
voorraadkosten gemaakt. 

5.1 VOORKOMEN FOUTEN IN ARTIKELENBESTAND 

lndien meerdere personen nieuwe gegevens invoeren in een softwaresysteem dan moet er 
eenduidigheid zijn over het invoeren van deze gegevens in het softwaresysteem. Een 
voorbeeld is het aanmaken van nieuwe artikelen in het systeem. De verantwoordelijkheid van 
het artikelenbestand kan op twee manieren verdeeld worden: 

• Een klein aantal personen mag nieuwe artikelen aanmaken. Deze personen zijn allemaal 
verantwoordelijk voor het artikelenbestand 

• ledereen kan nieuwe artikelen aanmaken, maar er is een persoon ('de artikelbeheerder') 
die alle artikelen controleert I omnummert 

Het voordeel van de eerste optie is dat er maar weinig verschillende personen artikelen 
aanmaken. Er hoeven dus maar weinig personen gecontroleerd en geschoold te worden. 
Het voordeel van de tweede optie is dat iedereen artikelnummers kan aanmaken waardoor 
meer flexibiliteit ontstaat. Een ander voordeel is dat er maar een persoon is die uiteindelijke 
artikelnummers aanmaakt, zodat ook de omschrijvingen van de artikelen eenduidig in het 
bestand komen. 
lndien gekozen wordt voor deze tweede optie dan moet in de gehele organisatie bekend zijn in 
welk veld welke gegevens geplaatst en weergegeven moeten worden. Hierdoor kan het werk 
van de artikelenbeheerder verminderd worden. Het artikelenbestand moet daarna op twee 
manieren gecontroleerd worden: 

• Periodiek alle artikelen, die de afgelopen periode zijn gewijzigd of nieuw zijn 
aangemaakt, inzien en controleren 

• Het hele bestand controleren op een aantal belangrijke punten. Dit zijn punten die 
onder andere verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van de ongewenste voorraad. 
Daarnaast moet onderzocht worden of de gegevens nog actueel zijn 

Dit is schematisch weergegeven in Figuur 21. 
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flGUUR 21: CONTROLE ARTIKELENBESTAND 

De controle van het hele bestand moet ook door andere personen (bijvoorbeeld het 
managementteam) uitgevoerd kunnen worden. Punten die van groot belang zijn voor het 
artikelenbestand zijn weergegeven in Tabel 7. 

De artikelomschrijving moet eenduidig zijn 
Geen prijseenheden van 0 
De minimum verkoophoeveelheid van specials mag niet kleiner zijn dan de minimum inkoophoeveelheid 
De minimum verkoophoeveelheid mag niet groter zijn dan de minimum inkoophoeveelheid 
Er mogen geen specials op voorraad zijn 
Er mogen geen uitroeptekenartikelen op voorraad zijn 
Alie artikelen moeten een voorraadlocatie hebben 
Geen dubbele en foutieve artikelcodes van leveranciers 
De code eenheid moet juist zijn (bijvoorbeeld schoenen 'per paar' en niet 'per stuk' 
De code eenheid voor verkoop moet hetzelfde zijn als de code eenheid inkoop 

TABEL 7: PUNTEN VAN BELANG VOOR CONTROLE ARTIKELENBESTAND 

5.1.1 IMPLEMENTATIE CONTROLE BESTAND 

Een van de kernpunten waar SMEZO zich volgens de missie op richt is de flexibiliteit. Om deze 
flexibiliteit te blijven behouden dient de optie waarbij iedereen nieuwe artikelen aan kan 
maken en een persoon ('de artikelbeheerder') alle artikelen controleert / omnummert gekozen 
te worden. 
De eerste stap is dat alle artikelen aangemaakt moeten worden aan de hand van een 
'voorbeeldlijst' . Na interviews met de inkopers, het hoofd automatisering en de commercieel 
manager is de voorbeeldlijst voor het aanmaken van artikelen samengesteld. Deze lijst is 
weergegeven in Bijlage H. 
Twee punten moeten veranderd worden voordat deze voorbeeldlijst in gebruik kan worden 
genomen: 

• Er moet rekening worden gehouden met de zoekfunctie van het softwaresysteem. De 
mogelijkheid moet blijven bestaan om artikelen op omschrijving, specificatie en 
artikelcode leverancier te zoeken 

• De artikelcode van de leveranciers moet worden afgedrukt op de pakbonnen (naast de 
specificatie), omdat deze code bekend moet zijn bij de medewerkers van het magazijn 

Deze voorbeeldlijst zal in het kwaliteitshandboek moeten worden gepubliceerd en worden 
gecommuniceerd naar alle medewerkers, zodat de lijst binnen de gehele organisatie bekend 
wordt en blijft. 
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Voor de periodieke controle van alle aanpassingen aan het artikelenbestand bestaat in het 
softwaresysteem al een programma (ATA) en voor de controle van het gehele bestand en de 
externe controle kunnen de programma's ATR en ATM gebruikt warden. Een omschrijving hoe 
deze lijsten gegenereerd moeten warden is weergegeven in Bijlage N. 

5.2 GENEREREN VAN INFORMATIE OVER DOORLOOPTIJDEN EN LEVERTIJDEN 

Binnen een technische groothandel moet bekend zijn wat de locatie is van de artikelen en 
welke handelingen al uitgevoerd zijn. De tijdstippen die per orderregel minimaal bekend 
moeten zijn, warden hieronder beschreven en zijn weergegeven in Figuur 22. 
Een klant vraagt om een offerte x op tijdstip tot,x· Als de klant de offerte omzet in een order op 
moment t0 ,. dan wordt met de klant overlegd wanneer de verschillende orderregels x.y van de 
order geleverd zullen warden (ta.x.vl· lndien voor de orderregel voldoende artikelen in het 
magazijn zijn, zullen deze artikelen uit het magazijn geraapt warden (tt.x.vl en kunnen ze 
getransporteerd warden. Eventueel moet intern transport geschieden (t;,..y) of moeten deze 
artikelen nog ingekocht warden b, in ordernummer z waarbij de leverancier aangeeft dat de 
inkooporder binnen zal komen op a, en deze daadwerkelijk aankomt op tg.z· Nadat de 
orderregel geleverd is op t1.x.v zal die gefactureerd warden op tt.x.v-

tof,x to,x 

I 
I 
I 
I 
I -

b, tg,z~tg,x.y 

o=c:> a, 

-

I_ - - Q 
t;,x.y tg,x.y 
~ 
~ 

-a~prwn- __ - - -
FIGUUR 22: SCHEMATISCHE WEERGAVE TIJDSTIPPEN VAN PROCESSEN

9 

ta,x.y - -() 

Het softwaresysteem zal een database moeten genereren die toegankelijk is voor de 
medewerkers. Hierin moeten al deze gegevens per orderregel warden bijgehouden. Voor de 
berekening van de doorlooptijden, gemiddelde levertijden, leverprestatie en 
leverbetrouwbaarheid is een aantal formules opgesteld. Deze formules en de daarbij 
benodigde definities zijn weergegeven in Bijlage I. 

5.2.1 IMPLEMENTATIE GENEREREN DATA 

Van een aantal van de beschreven tijdstippen is de datum bekend. In eerste instantie is het 
van belang dat deze data van al deze dagen bekend warden . Daarna moeten deze tijdstippen 
meer exact bijgehouden warden, zodat ook het aantal uren/minuten bekend wordt. De acties 
die uitgevoerd moeten warden om deze data te genereren, zijn samengevat in Tabet 8. De 
datum dat een artikel geleverd is, wordt op dit moment niet bijgehouden. Wei kan een 
benadering gemaakt warden door de datum van vrijgave te gebruiken. Deze datum kan in een 
later stadium ook gebruikt warden als leverdatum, alleen moeten dan de processen iets 
aangepast warden zodat de datum vrijgave altijd de dag van de levering is. 

9 Cirkels zijn de tijdstippen. De gestreepte cirkels zijn geen werkelijke tijdstippen maar afgesproken 
tijdstippen. 
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Tijdstip / Dagen 
Datum offerte 
Datum order 
Afgesproken leverdag orderregel 
Goederen ontvangstdatum 

Klaar voor transport 

Intern transport datum 

Leverdatum 

Factuurdatum 
Bestelling inkoop 
Afgesproken leverdaginkoop 

t '· 

t1,x.y 

b, 
a, 

Actie 
Deze moet gekoppeld warden aan een order 
Wordt al bijgehouden. Geen actie 
Moet ingevoerd warden door de verkopers 
Hiervoor moeten de gegevens van de eerste controle 
gebruikt worden (altijd dezelfde dag) 
Hiervoor moet het tijdstip waarop 2• controle afgerond 
is ingevoerd worden 
Dit moet ingevoerd worden. Dit kan door gebruik te 
maken van gegevens over interne facturatie 
Hiervoor kan een benadering gebruikt worden door de 
vrijgavedatum (levering is bijna altijd de dag erna) 
Hiervoor moeten procedures veranderd worden zodat 
de levering altijd de dag van vrijgave is. 
Wordt al bijgehouden. Geen actie 
Wordt bijgehouden maar wordt na inslag overschreven 
Moet door leverancier gegeven warden en ingevoerd 
warden door inkopers 

TABEL 8: IMPLEMENTATIE GENEREREN DATA TIJDSTIPPEN 

5.3 KOSTENCALCULATIE 

Voor het bepalen van bestelmomenten zal een afweging gemaakt moeten warden tussen de 
kosten van het houden van voorraad en de bestelkosten. Het is om die reden essentieel voor 
deze opdracht dot er in ieder geval een benadering is van deze kosten. Om die reden volgt hier 
eerst een korte omschrijving van 'Activity-based costing' en daarna een schatting van deze 
kosten. 

5.3.1 ACTIVITY-BASED COSTING 

'Activity-based costing' is een kostenberekeningconcept dat gebaseerd is op de 
veronderstelling dat producten (goederen of diensten) een organisatie nodig hebben om 
activiteiten uit te voeren en dat deze activiteiten een organisatie nodig hebben om kosten op 
te lopen (Hicks, 1992). De toegevoegde waarde van 'Activity-based costing' ten opzichte van 
traditionele kostenconcepten is de geschiktheid om de prestatie van bepaalde activiteiten te 
linken aan de middelen die geconsumeerd warden door die activiteiten. Kosten warden eerst 
gekoppeld aan activiteiten en vervolgens warden de activiteiten gekoppeld aan het 
kostenobject (Cooper et al., 1991). Om 'Activity-based costing' uit te voeren moeten de 
volgende stappen uitgevoerd warden (Mulder, 2007): 

1. Bepaal de kostenobjecten 
2. Bepaal de processen van de onderneming met daarbij horende activiteiten 
3. Bepaal de productiemiddelen (zoals machines, mensen, gebouwen) die geheel of 

gedeeltelijk aan een activiteit gekoppeld kunnen warden 
4. Bepaal de kosten van de productiemiddelen 
5. Bepaal de kostenveroorzakers 
6. Bereken de kosten van de activiteiten 
7. Bereken de totale kosten per kostenobject 
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Kosten 

Kostenveroorzaker 1 Kostenveroorzaker 2 Kostenveroorzaker 3 

Product I productserie I Klant I Service 

FIGUUR 23: ACTIVITY- BASED COSTING MODEL (MULDER, 2007) 

Een andere manier van 'Activity-based costing' is 'time driven Activity-based costing' (TD ABC). 
De essentie van TD ABC is dat er gebruik wordt gemaakt van enkel duurtijddrijvers als 
activiteitenveroorzakers. Een casestudie over TD ABC uitgevoerd bij Strabeko (Van den Dries, 
2007). 

5.3.2 KOSTEN VAN VOORRAAD HOUDEN 

Durlinger zegt in (Durlinger, 2005): "Binnen het logistieke vakgebied wordt al jaar en dag voor 
de kosten van voorraad houden een percentage van 25 procent per jaar van de 
aanschafkosten of standaardkostprijs gebruikt. Het is blijkbaar een ervaringsgetal want 
literatuuronderzoek geeft geen bevredigend antwoord. De componenten die van invloed zijn 
op de kosten van voorraad houden zijn ruwweg te verdelen in de drie r's: rente, ruimte en 
risico." 
Het is niet mogelijk het exacte percentage voor de kosten van voorraad houden te berekenen, 
omdat het voor een groat deel bepaald wordt door de manier van toedelen van de kosten. In 
Bijlage J is bepaald of de 25% die in de praktijk vaak gebruikt wordt ook een percentage is dat 
voor SMEZO gebruikt kan warden. In deze bijlage warden de kosten van de rente, de ruimte en 
het risico berekend. Om de gewogen kosten van het vermogen dat gebruikt wordt bij SMEZO 
te berekenen wordt de 'Weighted Average Cost of Capital' (WACC) gebruikt (Brealey et al., 
1988). Voor de kosten van de ruimte warden de huisvestingkosten, softwarekosten en 
inventariskosten van 2006 meegenomen. Voor het risico warden de kosten die in 2006 
gemaakt zijn om incourante en onverkoopbare goederen af te boeken gebruikt. Als alle kosten 
van het houden van voorraad van 2006 zijn berekend, warden deze gedeeld door de 
gemiddelde voorraad van 2006. Uit deze berekening blijkt dat bij SMEZO de kosten van 
voorraad houden 26,11% van de inkoopprijs zijn. Als de kosten van risico niet meer warden 
genomen (SMEZO zou namelijk geen incourante voorraad moeten hebben) dan warden de 
kosten van voorraad houden geschat op 22,27% van de inkoopprijs. Omdat deze percentages 
beide minder dan 3 procentpunten afwijken van het percentage dat in de praktijk vaak 
gebruikt wordt, wordt in dit verslag ook gerekend met voorraadkosten van 25 procent. 

5.3.3 KOSTEN INKOOP 

Om de kosten per inkooporderregel te bepalen warden de volgende kostenposten van geheel 
2006 meegenomen: Softwarekosten, Huisvestingkosten, lnventariskosten, lnkoopkosten en 
Personeelskosten (van inkoop en magazijn). Uit de berekening blijkt dat aangenomen kan 
worden dat de kosten per orderregel van bestellen en inboeken € 3,10 zijn (zie Bijlage J). Voor 
deze berekening wordt de aanname gedaan dat de kosten van inkopen en inslag constant zijn 
en per orderregel gelijk zijn. 
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€ 94,711,43 

FIGUUR 24: BEREKENING KOSTEN INKOOP (MULDER, 2007) 

Person eel 

Kosten per 
orderregel 

€3.10 

lnventaris Software 

lnslag 
€ 73.690,87 

Bij deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van de gegevens in de resultatenrekening. Er 
wordt dus niet gerekend met normatieve kosten bij de begrote afzet. Hierdoor worden niet 
alleen de kosten van de processen doorberekend aan een orderregel, maar ook de verliezen 
door inefficientie van SMEZO. 
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6 VOORRAADBEHEER 

Uit de analyse blijkt dot de voorraad die zich in de magazijnen van SMEZO bevindt niet 
optimaal is. Er ligt veel ongewenste voorraad. In dit Hoofdstuk wordt onderzocht wot de 
oorzaken zijn van de hoeveelheid ongewenste voorraad. Daarna is beschreven hoe dit voor de 
lange termijn opgelost kan worden. Vervolgens volgt hoe dit bij SMEZO geiinplementeerd kan 
worden. Ats laatste volgen enkele simulaties. 

6.1 00RZAKEN ONGEWENSTE VOORRAAD 

Na verschillende interviews met leden van het managementteam, de inkoper, het hoofd 
automatisering, een medewerker van het magazijn en een analyse van de voorraad zijn de 
oorzaken van de ongewenste voorraad bepaald. Deze zijn schematisch weergegeven in Figuur 
25 en een uitwerking hiervan is te lezen in Bijlage K. De hoofdoorzaken 'veel incourante 
voorraad', 'artikelenbestand', 'operationele fouten' en 'afwijking voorraadbeheer' warden in 
de volgende secties behandeld. De hoofdoorzaak 'voorraadbeheersing' wordt in de Paragraaf 
6.2 behandeld. 

Foutieve voorraadbeheersing Veel incourante voorraad 

specificaties 

ikel kwijt 
Uitroeptekenartikelen 
op voorraad 

Dubbele artikelcode leverancier 
Verzendkost 

Veel personen maken aan 

Afwljking voorraadbeheerslng Operationele fouten Fouten in artlkelenbestand 

FIGUUR 25: OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN DE ONGEWENSTE VOORRAAD 

6.1.1 VEEL INCOURANTE VOORRAAD 

Een oorzaak van de grate hoeveelheid ongewenste voorraad is dater veel incourante voorraad 
ligt in de magazijnen (op 5 juni 2007 voor € 165.523, dit was 16% van de totale voorraad). 
Het is van belang dat de voorraad van een magazijn inzichtelijk is. Duidelijk moet zijn welke en 
hoeveel artikelen op voorraad liggen, waarom deze op voorraad liggen en hoe lang ze al op 
voorraad liggen. Er zal onder andere regelmatig een lijst van alle incourante artikelen gemaakt 
moeten worden. Deze lijst moet de volgende gegevens bevatten: 
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Gegevens Gegevens 

Artikelcode Aantal gereserveerd 
Datum laatste inkoop Aantal voor afroep 
Datum laatste verkoop Laatste klant 
Hoofdgroep lnkoopprijs 
Leverancier Prijs eenheid 
Bestelniveau (MIN) Vrije voorraad 

TABEL9:GEGEVENSINCOURANTEVOORRAAD 

Als inzichtelijk is welke artikelen incourant zijn of ongewenst zijn dan is er een aantal opties om 
van deze voorraad af te komen10

: 

• Het orderniveau moet naar nul zodat het artikel indien het verkocht wordt niet 
nogmaals ingekocht wordt 

• lndien een artikel in een magazijn niet verkocht wordt, maar in het andere wel dan moet 
dit product naar het andere magazijn verplaatst warden 

• Het kan retour gestuurd warden naar de leverancier 
• Het kan in de uitverkoop I reclame 
• Het kan elders verkocht warden (bijvoorbeeld aan opkopers) 
• Het kan afgeboekt (en verwijderd) warden 

6.1.2 FOUTEN IN ARTIKELENBESTAND EN OPERATIONELE FOUTEN 

Een informatiesysteem dat uitgaat van de verkeerde gegevens zal geen goede informatie 
genereren ("garbage in, garbage out") . Nu zitten er veel fouten in het artikelenbestand. Dit is 
een oorzaak van ongewenste voorraad. Een aantal voorbeelden van fouten die gevonden zijn 
in het bestand zijn weergegeven in Bijlage K. Een oplossing voor dit probleem is al beschreven 
in Hoofdstuk 5. 
Verder moeten de operationele fouten goed in de gaten gehouden warden. Fouten kunnen 
vermeden warden door betere controle of het invoeren van scanners en barcodes. Daarnaast 
moet er een persoon verantwoordelijk warden voor de logistieke processen en dus ook voor 
de operationele fouten. 

6.1.3 AFWIJKINGEN VAN VOORRAADBEHEERSING EN FOUTIEVE VOORRAADBEHEERSING 

Er wordt vaak om meerdere redenen afgeweken van de voorraadbeheersing die 
voorgeschreven is bij SMEZO. Zo wordt regelmatig meer besteld dan geadviseerd om aan een 
totaal factuurbedrag te komen waardoor geen verzendkosten hoeven te warden betaald. 
Verder warden regelmatig spoedorders besteld. Ook warden uitroeptekenartikelen op 
voorraad geplaatst zonder dat ze omgenummerd warden. Deze afwijkingen moeten 
voorkomen warden. Ze kunnen voor een deel voorkomen warden door het 
voorraadbeheersingsysteem aan te passen (Paragraaf 6.2), maar men zal ook minder moeten 
afwijken van de voorgeschreven beheersing. Uitroeptekenartikelen mogen bijvoorbeeld niet 
op voorraad komen. Daarnaast moeten de contracten van de gereserveerde voorraad en de 
afroeporders zo opgesteld warden dat voorkomen wordt dat gereserveerde voorraad 
uiteindelijk toch in een van de magazijnen van SMEZO blijft liggen. Daarnaast moet regelmatig 
gecontroleerd warden of de contracten nog nageleefd warden. 

10 Aan de hand van interviews met een medewerker van afdeling inkoop en de commercieel manager is 
in Bijlage L een stappenplan opgesteld om van de incourante voorraad af te raken . Ook (Silver et al., 
1998) beschrijft een lijst van acties om van overmatige voorraad af te komen. 
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6.2 VOORRAADBEHEERSING 

De voorraad van SMEZO is verdeeld over twee magazijnen. Onduidelijk is welke artikelen door 
Roermond zelf ingekocht moeten warden en welke artikelen in welk magazijn gealloceerd 
warden (zie Figuur 13 en Figuur 14). Om de voorraadbeheersing te vereenvoudigen wordt er in 
dit verslag vanuit gegaan dat er onbeperkt en gratis transport mogelijk is tussen de twee 
magazijnen. Er rijdt elke dag een transportmiddel tussen de twee vestigingen op en neer om 
personeel te vervoeren. Dit transportmiddel vervoert dan ook de interne orders. De 
voorspelling van de vraag kan gedaan warden aan de hand van de omzet van SMEZO in zijn 
geheel. De optimale allocatie van de producten tussen de twee vestigingen kan dan in verder 
onderzoek bepaald warden (Figuur 26). 

FIGUUR 26: VOORRAADBEHEERSING VOOR SMEZO IN GEHEEL 

Zoals uit de analyse blijkt zal de voorraadbeheersing moeten veranderen. Zoals weergegeven 
in Hoofdstuk 3 zullen voor alle SKUs de volgende vragen gesteld moeten warden (Silver et al., 
1998): 

• Hoe belangrijk is een item? 

• Zou de voorraadstatus con ti nu of periodiek bekeken moeten worden? 

• Welke vorm van voorraadbeleid zou gekozen moeten worden? 

• Welke specifieke kosten of service doe/en moeten geste/d worden? 

Om een antwoord te geven op de eerste vraag warden alle SKUs ingedeeld in drie categorieen 
die alle drie op een andere manier bestuurd moeten warden. De eerste categorie bestaat uit 
artikelen die om strategische redenen belangrijk zijn . Daarnaast moet een standaard 
voorraadassortiment op voorraad warden gehouden en als laatste zijn er specials die niet op 
voorraad mogen komen (Tabel 5). Deze drie categorieen warden in de volgende drie secties 
behandeld. 

6.2.1 STRATEGISCHE VOORRAAD 

Eerst zal de strategische voorraad onderscheiden moeten worden. Bepaald moet worden 
welke SKUs gereserveerd warden voor een bepaalde klant, welke producten op voorraad 
moeten worden gehouden omdat er afroepcontracten tegenover staan en welke SKUs om 
andere strategische redenen belangrijk zijn. 
Gereserveerde voorraad 
Periodiek moet onderzocht warden of er nog voldoende reden is om dit product voor de klant 
op voorraad te houden. Aan te raden is om met de klant af te spreken dat SMEZO altijd tussen 
s en u op voorraad heeft voor deze leverancier. s Is het bestelniveau en t is het bestelniveau 
plus de geadviseerde bestelhoeveelheid (u = s + nQ). In deze formule is Q de inkoopverpakking 
en n is het advies van het aantal maal dat inkoopverpakking besteld moet worden (notaties uit 
Silver et al., 1998). 
Verder moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden voor de termijn dat SMEZO deze 
producten op voorraad houdt en wat er met de producten gebeurt als er van de klant weinig 
of geen afname van deze producten is. Zo moet voorkomen worden dat deze producten 
incourant warden. 
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Afroepvoorraad 
Onderzocht moet worden of beide partijen zich aan de richtlijnen van het contract houden. 
Verder zal bekend moeten zijn wat de kosten en de baten zijn van elk contract, zodat bij het 
opstellen van nieuwe contracten goede beslissingen genomen kunnen worden. 
Belanqrijke artikelen 
Belangrijke artikelen zijn artikelen die om andere strategische belangen altijd op voorraad 
worden gehouden. De redenen hiervoor zijn dat een dealerschap behouden moet blijven, dat 
een bepaald product van groot belang is voor een groep klanten (bijvoorbeeld 
reserveonderdelen) of dat een hele serie van een productgroep op voorraad moet zijn. 
Periodiek moet onderzocht worden of deze redenen nog gelden. 

6.2.2 STANDAARD VOORRAADASSORTIMENT 

lndien de verwachting is dat een artikel meerdere malen afgenomen gaat worden dan kan dit 
artikel tot het standaard voorraadassortiment gaan behoren. Hiertoe behoren de 
servicevoorraad en de bulkaankopen. 
Servicevoorraad 
Tot de servicevoorraad behoren artikelen die de groothandel op voorraad houdt om een 
bepaald serviceniveau te behalen. Deze artikelen worden op voorraad gehouden omdat er het 
afgelopen jaar regelmatig vraag naar was. Door het management is besloten dat alle artikelen 
die in een bepaald jaar door drie of meer verschillende leveranciers in totaal negen of meer 
keer zijn afgenomen tot de servicevoorraad moeten behoren. Verder is besloten dat 95% van 
de orderregels van artikelen uit de servicevoorraad uit voorraad geleverd moeten kunnen 
worden. De beheersing van de servicevoorraad wordt beschreven in Paragraaf 6.3. 
Bulkaankoop 
Regelmatig worden inkoopacties aangeboden aan de groothandel. lndien de groothandel in 
een bepaalde bulk de producten koopt dan gelden hiervoor speciale prijzen. Dit zijn vaak 
eenmalige acties en de minimum inkoophoeveelheid is meestal hoger dan nQ. Dit worden de 
bulkaankopen genoemd. Elke keer als een dergelijke actie zich voordoet zal een afweging 
gemaakt moeten worden tussen de inkoopvoordelen (korting / prijsvoordelen) en de kosten 
van voorraad houden (kosten van rente, risico en ruimte). 

6.2.3 SPECIALS 

Alie artikelen die niet aan voorgaande eisen voldoen zijn de specials. Deze mogen niet op 
voorraad worden gehouden. Getracht moeten worden deze artikelen altijd zo snel en zo 
goedkoop mogelijk in te kopen. Daarnaast moet de verkoophoeveelheid altijd gelijk of hoger 
zijn dan de minimale inkoophoeveelheid waarin SMEZO deze artikelen kan inkopen. 
lndien specials toch op voorraad komen, is dit overmatige voorraad. Deze voorraad kan er 
bijvoorbeeld liggen, omdat het andere jaren tot de servicevoorraad behoorde. Overmatige 
voorraad kan onderverdeeld worden in ongewenste en incourante voorraad. 
Onqewenste voorraad 
Ongewenste voorraad bestaat uit voorraadartikelen die door een of meerdere klanten te 
weinig worden afgenomen om de artikelen op voorraad te houden. lndien deze verkocht 
worden, hoeven deze niet meer bijbesteld te worden. Getracht moet worden deze voorraad te 
voorkomen en indien er toch ongewenste voorraad ontstaat, zal getracht moeten worden 
deze te verkopen. 
lncourante voorraad 
Als een artikel drie jaar voorafgaand aan het lopende boekjaar niet verkocht is of twee jaar 
voorafgaand aan het lopende boekjaar nieuw is aangemaakt en eveneens niet verkocht is, 
wordt dit door SMEZO gedefinieerd als commercieel incourante voorraad en dan moet actief 
gezocht worden naar een mogelijkheid om van deze voorraad af te komen (Besloten in 
management vergadering). 
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6.3 8EHEERSING VAN DE SERVICEVOORRAAD 

Als er regelmatig vraag is naar een artikel vanuit meerdere klanten moet SMEZO dit product op 
voorraad houden. Voor het beantwoorden van de vier vragen uit Paragraaf 6.2 voor deze 
servicevoorraad is een brainstormsessie gehouden met de algemeen directeur, de 
commercieel directeur, hoofd verkoop binnendienst en de inkoper. Gezamenlijk zijn de 
volgende antwoorden geformuleerd: 

Belang item 

Continu of periodiek 

Voorraadbeleid 

Kosten of servlcedoelen 

Een item is belangrijk en moet tot de servicevoorraad behoren als het artikel het 
afgelopen jaar in 9 of meer verschillende orders stond en door drie of meer 
verschillende klanten is afgenomen 
Mede doordat veel leveranciers verzendkosten berekenen (voornamelijk bij 
kleinere orders) is het aan te raden om in te kopen in batches. Daarnaast worden 
vaak meerdere verschillende producten bij een leverancier ingekocht. Om die 
reden is het aan te raden dat per product periodiek besteld wordt. Getracht moet 
worden om alle producten van een leverancier dezelfde periode Rte geven zodat 
de verzendkosten en de interne bestelkosten verminderen. 
Artikelen moeten vaak ingekocht worden in een bepaalde inkoophoeveelheid. Het 
model dat gebruikt moet worden voor bestellen van servicevoorraad is dus het 
(R,s,nQ) model (zie Paragraaf 6.3.1) 
Om de bestelhoeveelheid te bepalen moeten de kosten van voorraad houden plus 
de kosten van bestellen geminimaliseerd worden 
Voor het bepalen van het bestelmoment wordt getracht de voorraad te 
minimaliseren. Men wil echter 95% van de orders direct uit voorraad kunnen 
leveren 

TABEL 10: ANTWOORDEN BRAINSTORMSESSIE SERVICEVOORRAAD 

6.3.1 HET (R,S,NQ) VOORRAADBELEID 

Het voorraadbeleid dat bij SMEZO gebruikt moet warden is het (R,s,nQ) model (Silver et al., 
1998 en Donselaar et al., 2006). Hierbij wordt elke periode R onderzocht of de vrije voorraad 
nag boven een bepaald voorraadniveau s is. Als dit niet het geval is dan wordt de hoeveelheid 
nQ zo vaak besteld dat de vrije voorraad weer boven het voorraadniveau s is (zie Figuur 27). Q 
is hierbij de inkoopverpakking en n is het advies van het aantal maal dat inkoopverpakking 
besteld moet warden. 
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FIGUUR 27: SCHEMATISCHE WEERGAVE (R,S,NQ) MODEL 

6.3.2 KOSTEN EN SERVICEDOELEN 

Per artikel of per leverancier zal R bepaald moeten warden. Hiervoor zijn meerdere factoren 
van belang. Onder andere de leverfrequentie van de leverancier, het aantal maal dat SMEZO 
jaarlijks bij de leverancier inkoopt en de verzendkosten. Voor de bepaling van de R zal 
voornamelijk gekeken moeten warden naar de leverfrequentie van de leverancier. 

Daarna zal bepaald moeten warden wat de inkoophoeveelheid is door een afweging te maken 
tussen de bestelkosten en de voorraadkosten. Een veelgebruikte methode om de nQ te 
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bepalen is de formule van Camp (EOQ formule) . Definities voor de formule van Camp (Silver et 
al., 1998): 
Q = Bestelseriegrootte, in stuks 
A = Bestelkosten, per bestelling 
v = Prijs van een item 
r = Kosten van voorraad houden als percentage van de inkoopprijs 
D = Vraag, per jaar 

EOQ = ~2AD 
vr (6.1) 

De inkoophoeveelheden Q van SMEZO worden opgelegd door de leveranciers. SMEZO kan dus 
alleen het aantal malen dat men de inkoophoeveelheid inkoopt n bepalen. Omdat n altijd een 
geheel getal moet zijn moet dit cijfer wel altijd afgerond worden. De n kan berekend worden 
door: 

(6.2) 

In Hoofdstuk 5 is onderzocht wat de waarden zijn van A en r voor SMEZO. De bestelkosten A 

zijn gemiddeld € 3,10 per orderregel en voor de rentefactor r wordt 25% van de inkoopwaarde 
gebruikt. lndien door middel van de EOQ formule de bestelhoeveelheden zijn bepaald, zal met 
behulp van gegevens over franco bedragen door afdeling inkoop de nQ bepaald moeten 
worden. In principe moeten alle goederen ingekocht worden met nQ en aankomen in Heerlen. 
De allocatie over de twee magazijnen kan dan later plaatsvinden. lndien producten in 
Roermond zo vaak verkocht worden dan het goedkoper wordt deze producten zelf in te kopen, 
kan besloten worden dat Roermond ook zelf met nQ gaat inkopen. 
Nadat de gewenste bestelhoeveelheid bepaald is, zullen de bestelniveaus s bepaald moeten 
worden. Aangenomen wordt dat de vraag per dag normaal verdeeld is, omdat de 
normaalverdeling de meest belangrijke kansverdeling is in beslissingsregels voor 
voorraadbeheersing (Silver et al., 1998) en omdat dit resulteert in een berekening voor de 
veiligheidsvoorraad die eenvoudig is. Het bestelniveau moeten berekend worden door gebruik 

te maken van de verwachting van de vraag tijdens de levertijd XL, de afwijking van de vraag 

tijdens de levertijd aL (standaard deviatie) en een veiligheidsfactor k. Om een servicegraad 

van 95 procent te behalen zal een veiligheidsfactor van 1,645 genomen moeten worden. 

s =XL + kaL (6.3) 

Hiervoor moet de vraag van de afroeporders en van de klanten die het product gereserveerd 
hebben liggen niet meegenomen worden. 

6.3.3 VOORSPELMETHODE 

Vier methoden om een voorspelling van de vraag naar individuele items te maken zijn de 
'simple moving average', 'simple exponentional smoothing', 'exponentional smoothing' voor 
een trend en 'exponentional smoothing' met seizoensinvloeden (Silver et al., 1998). 
'Simple moving average' (SMA) en 'Simple exponential smoothing' (SES) gaan ervan uit dat de 

vraag Xt tijdens periode t bepaald wordt door een gemiddelde plus een bepaalde fout Et. 

(6.4) 
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Nu moet de verwachting van de vraag Or tijdens de periode t+l berekend worden. Deze 

voorspelling wordt gedaan door gebruik te maken van de gegevens van N periodes. 
'Simple moving average' voor N periodes geeft de voorspelling van de vraag dr voor periode t: 

at = Xr ,N = (Xt + Xt-1 + Xr-1 + ... + Xr -N+l) IN (6.5) 

'Simple exponential smoothing' doet dienst als een erg goede voorspelmethoden (Gi.ir Ali et 
al., 2007) en is waarschijnlijk de meest gebruikte methode om de verwachting van de vraag te 
meten (Silver et al., 1998). Bij deze methode wordt de verwachting van de vraag dt bepaald 
door een 'smoothing' constante a maal de vraag in periode t plus (1 - a) maal de verwachting 
van de vraag in de vorige periode Ot-l· 

or=axr+(l-a)or-1 (6.6) 

Een advies voor deze a kan berekend worden door formule 6.7. 

a= 2/(N + 1) (6.7) 

Eventueel zou dan voor bepaalde producten ook rekening gehouden kunnen worden met een 
trend of seizoensinvloeden (Silver et al., 1998). 

6.4 IMPLEMENTATIE VOORRAADBEHEER 

Een voorwaarde voor de implementatie is dat op korte termijn gewerkt blijft met het huidige 
softwaresysteem. In dit systeem is het alleen mogelijk om te werken met 'simple moving 
average'. De voorspelmethode die dus in eerste instantie gebruikt moet worden is de 'simple 
moving average'. lndien op de middellange termijn eventueel gekozen wordt voor een ander 
softwaresysteem kan men de vraag beter voorspellen met de 'simple exponentional 
smoothing' methode, mede omdat dit model de recente vraag een hogere weging geeft dan 
de vraag uit een verder verleden (Silver et al., 1998 en Gur Ali et al., 2007). 

6.4.1 AANPASSINGEN SOFTWARESYSTEEM 

Voor de implementatie van het voorraadbeheersysteem zullen echter aanpassingen gedaan 
moeten worden. De voornaamste aanpassing is dat een bestelhoeveelheid (Q) ingevoerd moet 
kunnen worden in plaats van het Order-up-to-Level (de MAX). Verder zal met een parameter 
aangegeven worden hoeveel van een bepaald product om strategische belangen op voorraad 
moet worden gehouden en welke producten ingekocht worden door een speciale 
bulkaankoop. 

6.4.2 8EPALEN PARAMETERS 

Nadat de aanpassingen aan het softwaresysteem gedaan zijn, zullen de parameters voor de 
voorraadbeheersing bepaald moeten worden. Eerst moeten alle artikelen worden ingedeeld in 
de verschillende categorieen en daarna zal per SKU bepaald moeten worden wat de 
bestelfrequenties, bestelhoeveelheden en bestelniveaus moeten zijn. 
Voor het verdelen van de artikelen in de categorieen moet, door het management, bepaald 
worden wat de artikelen zijn die tot de strategische voorraad behoren. Het codeblok is een 
aantal vrije parameters in het softwaresysteem dat per SKU kan worden bepaald. Hierin kan 
worden aangegeven of een product in een afroeporder staat of van ander strategisch belang 
is. Daarna moet bepaald worden welke artikelen tot de servicevoorraad moeten behoren11

• 

11 Aan de hand van de lijst van het programma ATR wordt bepaald welke artikelen meer dan 9 keer 
verkocht zijn en aan de hand van OIF wordt bepaald welke artikelen aan 3 of meer verschillende klanten 
verkocht zijn (hierbij moeten interne orders niet worden meegenomen). Zie bijlage 0 . In het codeblok is 
nu in de 8e parameter een B aangegeven indien een product in een afroeporder staat. 
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lndien bekend is welke producten tot de strategische voorraad, het voorraadassortiment en 
specials behoren, moet voor alle SKUs de bestelfrequentie R bepaald warden. Getracht moet 
warden artikelen van dezelfde leverancier dezelfde R te geven zodat deze artikelen 
gezamenlijk besteld warden, waardoor verzendkosten verlaagd warden. Bij belangrijke 
leveranciers kan dagelijks besteld warden en bij minder belangrijke leveranciers minder 
frequent. Deze bestelfrequenties kunnen warden ingegeven in het programma IDR van 
BisNess en moeten gecommuniceerd warden met de afdeling verkoop. lndien deze afdeling de 
bestelmomenten en levertijden kent, kan de leverbetrouwbaarheid verbeteren, doordat de 
verkopers de leverdatum beter kunnen voorspellen. 
Voor alle servicevoorraad artikelen moet bepaald warden wat de bestelhoeveelheid nQ wordt, 
door naast het advies van de EOQ formule ook rekening te houden met verzendkosten en 
inkoophoeveelheden. Daarna moeten, voor deze artikelen, de bestelniveaus s bepaald warden 
en deze moeten dan ingevoerd warden in de parameters voor de MIN. De voorspelling van de 
vraag moet gedaan warden aan de hand van de gemiddelde vraag per periode in het afgelopen 
jaar, omdat dit de enige mogelijkheid is in het huidige softwaresysteem. Alie parameters van 
de servicevoorraad moeten regelmatig (bijvoorbeeld per kwartaal) gecontroleerd warden. 
lndien de vraag sterk stijgt of daalt ten opzichte van het vorige jaar dan kan een artikel uit het 
voorraadassortiment gehaald warden of er juist in gezet warden en kunnen de parameters 
veranderd warden. 
Alie andere artikelen, die dus niet tot het voorraadassortiment of strategische voorraden 
behoren, moeten een bestelniveau van 0 krijgen. Verder moeten alle incourante en 
ongewenste artikelen (periodiek) verwijderd warden uit het magazijn. 
In de praktijk blijkt het op korte termijn erg moeilijk om met een inkoophoeveelheid nQ te 
werken indien Roermond en Heerlen een SKU beiden zelf inkopen. Om deze reden wordt het 
aangeraden, indien besloten wordt dat Roermond een SKU zelf in gaat kopen, toch voor beide 
vestigingen een aparte nQ te berekenen. De verdeling van de veiligheidsvoorraad van de SKUs 
tussen de beide vestigingen kan gedaan warden aan de hand van de verhouding van de omzet 
van de twee vestigingen. 

6.4.3 IMPLEMENTATIE 'SIMPLE EXPONENTIONAL SMOOTHING' 

Bij SMEZO komt het regelmatig voor dat de vraag naar een artikel onderhevig is aan een 
dalende of stijgende trend door het wegvallen van een klant of een extra klant die het product 
gaat kopen. Een andere oorzaak van een trend is dat de vraag van bestaande klanten verlaagt 
of verhoogt (bijvoorbeeld door een veranderende economie) . In deze gevallen geeft 'simple 
exponentional smoothing' (SES) een betere voorspelling dan 'simple moving average'. 
Er is veel 'lumpy demand' bij SMEZO. Dat wil zeggen dat veel producten niet elke dag besteld 
warden. Zelfs de producten die het vaakst verkocht warden, warden niet dagelijks verkocht. 
Voor het bereken van de servicevoorraad is echter wel de voorspell ing van de vraag per dag 
van belang. Ook omdat de 'review' -periode van producten R = 1 dag kan zijn. Om de 
' lumpyness' te verkleinen wordt toch de vraag per week voorspeld met behulp van SES. 
Daarna kan dan de voorspelde vraag per dag berekend warden. 
lndien de voorspelmethode van de vraag gebaseerd wordt op SES dan zal de 'smoothing' 
constante a bepaald moeten warden. In eerste instantie moet warden uitgegaan van de vraag 
het afgelopen jaar (N = 52 periodes van een week) . Het advies voor de a wordt berekend door 
formule 6.7 en is a = 2 /( 52 + 1) = 0 ,0377 . Voor een aantal artikelen is de optimale a 

berekend voor de afgelopen twee jaar. 

SKU 
Stanley mes 
Billie schoen 
Split handschoen 
Kabel band 

<loptlmaal 

0,0385 
0,0274 
0,0382 
0,0649 

TABEL 11: 0PTIMALE 'SMOOTHING' CONSTANTE 
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Voor de 'smoothing' constante wordt nu aangenomen dat de adviesconstante kan warden 
gebruikt a = 0,0377. Nu a bekend is, kan aan de hand van de formules in paragraaf 6.3.3 de 
voorspelling van de vraag van de volgende week berekend warden. 

6.5 SIMULATIES 

Om te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen de voorraadbeheersing in de huidige en de 
gewenste situatie volgen hier enkele simulaties. Met de gegevens van 2006 worden de 
parameters voor de voorraadbeheersing in 2007 bepaald en daarna wordt het voorraadverloop 
van 2007 gesimuleerd. De simulatie geeft het voorraadverloop van twee SKUs, waarbij het 
(R,s,nQ) en MIN MAX be/eid toegepast is. Daarna wordt onderzocht hoeveel producten aan de 
servicevoorraad moeten worden toegevoegd en hoeveel eruit gehaald moeten worden. Als 

/aatste volgen enkele conclusies. 

6.5.1 SIMULATIE VOORRAADVERLOOP STANLEY AFBREEKMES 

Om een duidelijk beeld te geven van de beheersing van de voorraad wordt in deze paragraaf 
een voorbeeld gegeven van beheersing van de voorraad. In eerste instantie volgt een simulatie 
van de SKU die het meest aantal keren verkocht is in 2006 (het Stanley afbreekmes). Daarna 
wordt een product gesimuleerd dat in 2006 niet op voorraad werd gehouden terwijl dit wel 
aan te raden was (de sleutelvijlset in blik iridium). Voor deze simulatie wordt de verwachting 
van de vraag per dag gedurende het gehele jaar voorspeld aan de hand van de gemiddelde 
vraag per dag in 2006 waarbij de aanname is gemaakt dat deze vraag normaal verdeeld is. 

Het Stanley afbreekmes is een belangrijke SKU omdat het 253 keer besteld is in 2006 door 82 
verschillende klanten. De SKU moet dus op voorraad warden gehouden en besteld warden 
volgens het (R,s,nQ) beleid. 
Stanley is een belangrijke leverancier voor SMEZO die twee keer per week levert. De 
producten van deze leverancier warden twee keer per week bekeken en besteld (R = 3,5 
dagen). De minimale bestelhoeveelheid Q is 10 en de EOQ formule geeft aan dat EOQ is 148. 
De n kan nu berekend warden aan de hand van formule 6.3. 

n=[ E~QJ =[\:8r =15 
De levertijd van Stanley aan beide vestigingen is 4 dagen en SMEZO besteld gemiddeld na 1, 75 
dagen. In 2006 was de gemiddelde vraag per dag 4,45 messen. De vraag tijdens de levertijd is 

dus XL= 5,75 X 4,45 = 26,25 afbreekmessen. Voor de servicevoorraad wordt getracht de 

voorraad te minimaliseren maar men wil 95% van de orders direct uit voorraad kunnen leveren 
(bij een 'fill rate' van 95% -7 k = 1,645). 

De afwijking van de voorspelling van de vraag per dag is CJ = 9,07 waardoor de standaard 

deviatie tijdens de levertijd aL = ~(5,75x9,072 )= 21,75 wordt. De bestelniveau van geheel 

SMEZO wordt nu berekend door s =XL +kcrL =26,25+ 1,645x 21,75=62,03 . De simulatie van 

het voorraadverloop van geheel SMEZO van 2007, indien het (R,s,nQ) model op 1 januari 2007 
was ingevoerd, wordt weergegeven in Figuur 28. 
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FIGUUR 28: VER LOOP VOORRAAD BEIDE VESTIGINGEN 07 

Stanley is een belangrijke leverancier en Roermond koopt de producten van deze leverancier 
zelf in. De bestelhoeveelheden worden daarom berekend per vestiging (Heerlen nHL = 11 en 
Roermond nRM = 10). Het blijkt op korte termijn niet mogelijk om een bestelniveau voor het 
gehele bedrijf in te voeren, daarom wordt de aanname gemaakt dat het bestelniveau gesplitst 
kan warden. De bestelniveaus van Heerlen en Roermond warden bepaald aan de hand van de 
verhouding van de omzet in 2006. In 2006 werd 57% van de omzet van dit artikel gerealiseerd 
in Heerlen en 43% in Roermond. Om deze reden wordt het orderpunt voor Heerlen s = 35 (57% 
x 62) en voor Roermond s = 27 (plus 2 gereserveerd). 
In Figuren 18 en 19 is de simulatie weergegeven van de voorraad indien voor beide vestigingen 
een aparte bestelhoeveelheid en bestelniveau zijn bepaald. 
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FIGUUR 29: GEWENST VERLOOP VOORRAAD RM 07 FIGUUR 30: GEWENST VERLOOP VOORRAAD HL 07 

In Bijlage M is een simulatie weergegeven van het voorraadverloop indien in 2007 het MIN 
MAX systeem volledig was gevolgd. Dit blijkt af te wijken van de huidige situatie. Om aan 
franco waarden e komen wordt dit product af en toe extra besteld of met een grotere 
bestelhoeveelheid ingekocht. De leverprestatie, gemiddelde voorraad en aantal keer inkopen 
tijdens de simulaties en de huidige situatie is weergegeven in label 12. 

Simulatie #lnkoop leverprestatie Gem. voorraad Bed rag # Producten backorder Bed rag 

(R,s,nQ) beide vestigingen 11 keer 158/161 = 98% 109 ( 206,00 14 ( 26,46 
(R,s,nQ) Roermond 6 keer 60/61 = 98% 68 ( 128,52 21 ( 39,69 
(R,s,nQ) Heerlen 9 keer 94/100 = 94% 65 ( 122,85 64 ( 120,96 
(R,s,nQ) totaal 15 keer 154/161 = 96% 133 ( 251,37 85 ( 160,65 
MIN MAX Roermond 11 keer 61/61 = 100% 62 ( 117,18 0 ( 0-. 
MIN MAX Heerlen 9 keer 100/100 = 100% 144 ( 272,16 0 ( 0-. 
MIN MAX totaal 20 keer 161/161 = 100% 206 (389,34 0 ( 0-. 
Huidige situatie 22 keer 100% 256 €483,84 0 € 0-. 

TABEL 12: GEGEVENS SIMULATIES EN HUIOIGE SITUATIE VOORRAADVERLOOP STANLEY AFBREEKMES 

Naast producten die in het (R,s,nQ) model minder op voorraad moeten warden gehouden zijn 
er ook producten die meer op voorraad moeten warden gehouden. Een voorbeeld hiervan is 
de 'sleutelvijlset in blik irid ium'. Dit artikel stand in 2006 in 22 verschillende orders door 8 
verschillende debiteuren. Het moet dus op voorraad warden gehouden. De simulatie van het 
artikel is weergegeven in Bijlage M en de leverprestatie, gemiddelde voorraad en aantal 
backorders is weergegeven in label 13. 
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Slmulatie #lnkoop Leverprestatie Gem. voorraad Bed rag # Producten backorder Bed rag 

(R,s,nQ) Roermond O keer 5/6 =83% 2,70 € 15,01 1 € 5,56 

(R,s,nQ) Heerlen 2 keer 14/14= 100% 13,76 €76,51 0 € 0-. 

(R,s,nQ) totaal 2 19/20 = 95% 16,46 € 91,52 1 € 5,56 

MIN MAX totaal 20 0% 0 € 0-. 24 € 133,44 

TABEL 13: GEGEVENS SIMULATIES VOORRAADVERLOOP SLEUTELVIJLSET 

Naast de simulaties van deze SKUs zijn in Bijlage M nag zes SKUs gesimuleerd. 

6.5.2 ARTIKELEN IN SERVICEVOORRAAD 

Uit de simulaties van de vorige sectie blijkt dat er artikelen zijn waarvoor de 
veiligheidsvoorraad verlaagd moet warden, maar dat er ook artikelen zijn waarvoor de 
veiligheidsvoorraad moet verhogen. Daarnaast zijn er veel artikelen die aan het 
voorraadassortiment zijn toegevoegd terwijl ze er niet toe behoren. Besloten is dat producten, 
die het afgelopen jaar door 3 of meer klanten in totaal 9 of meer keer zijn afgenomen, tot de 
servicevoorraad gaan behoren. Dit waren 2.430 SKUs op 1 januari 2007. lndien deze SKUs op 1 
januari 2007 op voorraad werden gelegd en zodanig werden beheerst dat 95% van de 
orderregels van deze SKUs, uit voorraad leverbaar waren, dan zouden al 48% van alle 
orderregels van 2007 direct uit voorraad leverbaar zijn geweest. 
In 2006 was de leverprestatie 59,82%, dat wil zeggen dat 59,82% van alle orderregels direct uit 
voorraad leverbaar waren. Met het management is besloten om te streven naar een 
leverprestatie die niet lager is dan 60%. Later kan dan onderzocht warden wat een optimale 
leverprestatie is. 
Naast de 48% van de orderregels die uit voorraad geleverd kunnen warden door de 
servicevoorraad zouden dan nog 12% van de orderregels direct uit voorraad geleverd moeten 
warden. Dit moet gerealiseerd warden door de strategische voorraad of de voorraad van de 
bulkaankopen. Aangezien alleen al 12% van de omzet van 2007 gerealiseerd werd door 
verkopen van gereserveerde voorraad lijkt dit haalbaar. Voor de gereserveerde voorraad moet 
namelijk ook een streven zijn om minimaal 95% van de orders direct uit voorraad te leveren. 
Op 23 oktober 2007 behoorden 8.545 SKUs tot het MIN MAX systeem. Hiervan zouden 2.160 
artikelen tot de servicevoorraad behoren. Er behoorden dus 2.430 - 2.160 = 270 SKUs niet tot 
de servicevoorraad terwijl dit wel gewenst was. Van de 8.545 SKUs die tot het MIN MAX 
systeem behoorden zouden enkele SKUs tot de belangrijke artikelen of de bulkaankopen 
behoren. Door de commercieel manager wordt geschat dat dit ongeveer 1.000 SKUs zijn . De 
verwachting is dus dat 8.545 - 2.430 -1.000 = 5.115 SKUs uit het voorraadassortiment kunnen 
warden gehaald. Hiervan zouden dan wel 269 SKUs op voorraad blijven liggen, omdat ze tot de 
gereserveerde voorraad behoren. 

6.5.3 CONCLUSIE 

Uit de vorige twee secties blijkt dat door de nieuwe manier van voorraadbeheer de voorraad 
van SMEZO zal verlagen. Uit de simulaties blijkt dat indien voor de twee beschreven SKUs het 
(R,s,nQ) model was ingevoerd in plaats van MIN MAX dat dan de waarde van de voorraad van 
deze twee producten samen zou dalen met (€ 389,34 + € 0,00) - (€ 251,37 + € 91,52) = € 46,45. 
In totaal zou 15 + 2 = 17 keer besteld warden in plaats van 20 + 20 = 40 keer bij het MIN MAX 
systeem. Er zou voor € 160,65 + € 5,56 = € 166,21 aan backorders zijn in plaats van € 133,44. 
De leverprestatie zou voor beide producten boven de 95% zijn . 
Uit Paragraaf 6.5.2 blijkt dat er minder SKUs tot het standaard voorraadassortiment zouden 
behoren. En indien deze voorraad beheersing wordt toegepast zouden de producten die tot 
het standaard voorraad assortiment zouden behoren, beter beheerst zijn. Met de voorgestelde 
voorraadbeheersing moet het haalbaar zijn om meer dan 60% van de orderregels uit voorraad 
te kunnen leveren en de kosten van bestellen en voorraad houden zullen dalen. 

SMEZO Handelsonderneming BV 41 Technische Universiteit Eindhoven 



7 MANAGEMENT INFORMATIE 

In dit hoofdstuk zal eerst de architectuur voor de indeling van de prestatie indicatoren warden 

beschreven. Daarna warden de gevonden indicatoren voor het voorraad MIS, het logistieke MIS 

en het gehele MIS beschreven. Daarna volgt het gehele raamwerk en een beschrijving van de 

relaties tussen de indicatoren. Ats /aatste wordt beschreven hoe het voorraad MIS kan warden 

geiinplementeerd. 

7.1 ARCHITECTUUR 

In de bijzondere opdracht (Beaumont, 2007) is vanuit de literatuur gezocht naar prestatie 
indicatoren die nu en in de toekomst belangrijke indicators zijn voor de technische 
groothandel. Er is een onderscheid gemaakt tussen KPls en de in Parmenter beschreven Kls en 
KRls (Parmenter, 2005 en Parmenter, 2007). De indicatoren zijn onderverdeeld in de 
perspectieven van de 'Balanced Scorecard'. 
Deze indicatoren zijn aan de hand van een architectuur gerangschikt om zo een globaal beeld 
te geven van de prestatie van de onderneming. De indicatoren zijn bepaald aan de hand van 
de doelen die in de missie zijn gesteld en aan de hand van het AHP 'Balanced Scorecard' 
raamwerk van Liberatore onderverdeeld (Liberatore et al., 1998). Een samenvatting van deze 
literatuurstudie is weergegeven in Bijlage F. 
De missie van SMEZO is beschreven in Paragraaf 1.1 en om deze missie te bereiken zullen de 
volgende drie doelen gesteld moeten warden; het optimaliseren van de voorraad, het 
verhogen van de klanttevredenheid en het behalen van een zo hoog mogelijke winst. 
Het doel van het voorraad MIS is beter inzicht geven in de voorraad, waardoor deze beter 
bestuurd kan worden. De indicatoren die hiervoor specifiek gemeten moeten worden, zijn 
weergegeven in Paragraaf 7.2. Het voorraad MIS is een onderdeel van het logistieke MIS. Dit 
logistieke MIS moet een onderdeel zijn van het MIS van de gehele organisatie. lndicatoren die 
niet specifiek voor de beheersing van de voorraad noodzakelijk zijn maar wel van invloed zijn 
op de beheersing van de voorraad moeten in het logistieke MIS of het MIS van de gehele 
organisatie warden weergegeven. 

7.2 VOORRAAD MIS 

Om de voorraadbeheersing die beschreven is in Hoofdstuk 6 uit te voeren zal bepaald moeten 
warden welke producten op voorraad moeten komen en welke producten niet. De totale 
voorraad moet nu op twee manieren inzichtelijk gemaakt moeten warden: 

• Duidelijk moet zijn wat de waarde is van de strategische voorraad (gereserveerd, afroep, 
strategisch belangrijke artikelen), het standaard voorraadassortiment (servicevoorraad 
en bulkaankopen) en de overmatige artikelen (zie Paragraaf 7 .2.1) 

• Verder zal duidelijk moeten zijn wat de waarde is van de belangrijke artikelen voor 
SMEZO, de minder belangrijke artikelen en de incourante artikelen (zie Paragraaf 7.2.2) 

Bij deze waarden kunnen de artikelen die al verkocht zijn buiten beschouwing warden gelaten. 
Wei is het van belang dat de waarden van de voorraad warden afgezet tegen de tijd, zodat het 
verloop van de voorraad inzichtelijk is. 

7.2.1 VOORRAADSITUATIE 

De eerste indicator zal inzichtelijk moeten maken wat de waarde is van de strategische 
voorraad, standaard voorraad assortiment en de overmatige artikelen. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat, van alle artikelen die op voorraad liggen, bekend is waarom deze op voorraad 
liggen. Bekend moet zijn of het artikel op voorraad ligt omdat er een afroepcontract tegenover 
staat, het gereserveerd is, van strategisch belang is, tot de servicevoorraad behoort of een 
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bulkaankoop was. lndien dit bij een artikel allemaal niet het geval is, dan behoort het tot de 
ongewenste voorraad. 
Tijdens het project is het mogelijk gemaakt een onderscheid te maken tussen de 
afroepvoorraad, gereserveerde voorraad, servicevoorraad, ongewenste voorraad en 
incourante voorraad (zie Bijlage O). Om deze hoeveelheden en waarden weer te geven zal een 
indicator moeten worden ontwikkeld. Deze moet weergeven wat de waarde is van de 
verschillende groepen van voorraad. Het moet mogelijk zijn het verloop van deze indicators 
over tijd te zien, zodat duidelijk is of de voorraad afneemt of toeneemt. In Figuur 31 is een 
voorbeeld gegeven van een indicator voor de voorraadsituatie van SMEZO. Het is nog niet 
mogelijk de belangrijke artikelen en de bulkaankopen te onderscheiden. Hiervoor zullen 
parameters toegevoegd moeten worden aan het softwaresysteem en zal het management 
moeten aangeven welke artikelen van strategisch belang zijn. In deze figuur is een schatting 
van de voorraadsituatie tijdens 2007 weergegeven. De strategisch belangrijke voorraad wordt 
door de commercieel manager geschat op€ 30.000 en de bulkaankopen op€ 70.000. 
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FIGUUR 31: INDICATOR VOORRAADSITUATIE 2007 

7 .2.2 ABC ANALYSE 

CAfroep 

• gereserveerd 

• Belangrijk 

• service 

• Bulk 

Ongewenst 

lncourant 

Naast het verdelen van de SKUs op basis van reden van voorraad moet aan de hand van ABC 
analyse duidelijk worden gemaakt welke artikelen belangrijke artikelen zijn en welke artikelen 
minder belangrijk zijn. Deze ABC analyse moet uitgebreid warden met een extra categorie (D 
artikelen) voor de incourante artikelen. De ABC analyse op basis van het jaarlijkse gebruik is 
alleen succesvol als de voorraad die geclassificeerd moet worden redelijk homogeen is en het 
grote verschil tussen de artikelen de waarde van het jaarlijkse gebruik is (Ramanathan, 2006). 
Bij SMEZO blijkt dat dit zoals in de meeste bedrijven niet het geval is. Een voorbeeld hiervan is 
dat bij SMEZO regelmatig eenmalige grote orders binnenkomen van een SKU die dan voor een 
hoog bedrag aan omzet zorgen maar die niet erg relevant zijn voor de toekomst. 
Voor de technische groothandel is het belangrijk dat zo veel mogelijk orders direct uit 
voorraad geleverd kunnen worden. SKUs die een groat aantal keer verkocht zijn, zijn dus 
belangrijk. Om deze reden wordt het aantal orders het criterium om de ABC classificatie te 
doen. In Bijlage 0 is weergegeven hoe deze classificatie gedaan kan warden. In Figuur 32 is een 
voorbeeld gegeven van een indicator voor de ABC classificatie van SMEZO. In deze figuur is een 
schatting van de voorraadsituatie tijdens 2007 weergegeven. 

12 Gegevens zijn gehaald uit de programma's ATR en DSO van BisNess (zie Bijlage O). 
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FIGUUR 32: INDICATOR VOORRAADSITUATIE 2007 

7.2.3 PRESTATIE VAN DE VOORRAAD 

•A 
•B 

c 

D 

Naast indicatoren die de voorraad inzichtelijk maken zijn er nog enkele indicatoren van belang. 
SMEZO houdt de voorraad om de levertijd te verlagen en de leverbetrouwbaarheid te 
verhogen. Twee factoren die van groot belang zijn voor de klanttevredenheid (en dus de 
prestatie van de voorraad) zijn de leverprestatie en de leverbetrouwbaarheid zoals onder 
andere beschreven in (Tyagi, 1997, Silver et al., 1998 en Bolstorff, 2003). Dit zijn de twee KPls 
voor het klanttevredenheid perspectief. 
Leverprestatie is het percentage goederen dat direct uit voorraad geleverd kan worden. Dit 
moet opgesplitst kunnen worden in verschillende groepen. Zo moet naast de leverprestatie 
van alle orders en orderregels ook de leverprestatie van het voorraadassortiment, de 
gereserveerde voorraad, afroeporders en eventueel de verschillende hoofdgroepen bekend 
zijn . 
SMEZO levert de goederen op bepaalde routes die elke week hetzelfde zijn. Daarnaast kunnen 
bepaalde goederen ook dagelijks via spoedtransport getransporteerd worden. Afdeling 
verkoop kan dus voorspellen op welke dag goederen geleverd worden. Leverbetrouwbaarheid 
wordt om die reden gedefinieerd als het percentage orders dat op de afgesproken leverdag 
geleverd wordt. 
De laatste indicator die van belang is voor het meten van de prestatie van de voorraad is de 
omloopsnelheid van de voorraad. 

7 .3 LOGISTIEKE MIS 

Het voorraad MIS is een onderdeel van het logistieke MIS. Naast het voorraad MIS zal nog 
management informatie gegenereerd moeten worden over de logistieke handelingen in het 
magazijn en over het transport. Voor het logistieke MIS is het noodzakelijk dat bekend is waar 
een artikel is en welke handelingen het op welke tijdstippen al volbracht heeft. Op deze 
manier kunnen de doorlooptijden van alle processen gemeten worden. De indicator die dan 
weergegeven moet worden is de gemiddelde levertijd. Met behulp van de doorlooptijden 
zullen ook de kosten van deze processen en het transport berekend moeten worden. Voor het 
bepalen van de gewenste indicatoren voor de interne processen en het transport zal verder 
onderzoek noodzakelijk zijn. Verder is het voor de klanten van groot belang dat zij 
kostenbesparingen realiseren door het laten verzorgen van de service door de technische 
groothandel. Deze kostenbesparingen moeten berekend worden of ze kunnen worden 
nagevraagd aan de klant. Ats laatste is het van belang dat bekend is welk percentage van de 

13 Gegevens zijn gehaald uit de programma's ATR en DSO van BisNess (zie Bijlage 0). 

SMEZO Handelsonderneming BV 44 Technische Universiteit Eindhoven 



beschikbare capaciteit aan ruimte gebruikt wordt. Om deze reden moet verder onderzoek 
gedaan warden naar een indicator die het gebruik van de ruimte weergeeft. 

7 .4 GE HELE MIS 

Naast de beschreven indicatoren komt in de literatuur een aantal KPls en een aantal prestatie 
indicatoren naar voren die van belang zijn voor de beheersing van de voorraad, maar die niet 
alleen betrekking hebben op de logistieke processen: Operationele inkomen, Marge per 
orderregel, Cashflow, Omzetgroei, ROE, marktaandeel, productiviteit personeel, 
personeelstevredenheid, aantal nieuwe producten, het aantal nieuwe klanten en kennis van IT 
(zie Bijlage Jen Beaumont, 2007). Deze indicatoren zijn dus onderdeel van het gehele MIS. 
De belangrijke KPls voor de technische groothandel die al bekend zijn, zijn de cashflow, de 
omzetgroei en het operationele inkomen. Verder zal op een aantal gebieden verder onderzoek 
moeten plaatsvinden. Daarnaast zal het aantal nieuwe klanten en het aantal nieuwe producten 
bijgehouden moeten warden. 

7.4.l ONDERZOEK 

Een belangrijke KPI voor de technische groothandel is het percentage dat de groothandel 
gemiddeld verdient op een order of een orderregel. Om dit uit te rekenen is het noodzakelijk 
om de kosten te weten van de verschillende processen (inboeken, transport, opslag et cetera). 
De marge per order I orderregel kan berekend warden door formule 7.1. 

Verkoopprijs 

Marge= lnkoopprijs +Kosten van processen (7.1) 

De gemiddelde marge is belangrijk voor het management om te zien of de juiste orders zijn 
aangenomen tegen de juiste prijs. Ook zal deze marge dan bekend moeten zijn voor alle 
orders/ orderregels zodat onderzocht kan warden of een bepaalde klant/ order/ productgroep 
wel bijdraagt aan de doelen van de organisatie. 
Verder moet onderzocht warden of de levertijd en leverbetrouwbaarheid de enige indicatoren 
moeten zijn voor het meten van de klanttevredenheid . Eventueel zou een extra indicator over 
klanttevredenheid kunnen warden ontwikkeld. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het 
aantal klachten. Het management en de literatuur zien ook de noodzaak van een indicator 
voor de IT kennis. Getracht moet warden een indicator te vinden die aangeeft wat de kennis is 
van het softwaresysteem BisNess. Het is namelijk erg belangrijk voor SMEZO dat artikelen op 
een goede manier zijn aangemaakt, dat er voldoende kennis is van het artikelenbestand en dat 
de noodzakelijke onderdelen van het softwaresysteem goed bekend zijn . Hierover moet verder 
onderzoek warden verricht. 

7 .4.2 NIET NOODZAKELIJK 

De indicator 'Return on Equity' wordt in een brainstormsessie met het management als minder 
noodzakelijk geacht omdat er bij SMEZO maar een aandeelhouder is. Vandaar dat het 
operationele inkomen voldoet als indicator. De ROE kan dan handmatig berekend warden 
door het netto inkomen te delen door het eigen vermogen. Daarnaast lijkt het bepalen van het 
marktaandeel een indicator waar veel tijd en geld in gestoken moet warden om hier een 
nauwkeurig beeld van te krijgen. De waarde van het hebben van deze indicator weegt (volgens 
de commercieel directeur) niet op tegen deze kosten van het meten. Vandaar dat deze 
indicator ook wordt weggelaten. 
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7 .5 RAAMWERK 

Het uiteindelijke raamwerk van prestatie indicatoren die gebruikt moeten warden door SMEZO 
is weergegeven in Figuur 33. En een uitleg van deze indicatoren is weergegeven in Tabel 14. 

Missie: SMEZO wi voor haar klanten de leverancier zijn die de beheerslasten en de logistieke 

hande lingen van de geleverde artikelen terugdringt, zodat er voor de klanten aantoonbare 

kostenbesparingen ge realiseerd wordt . SMEZO wil dit realiseren door haar organisatie f lexibel te houden, 
de kwaliteit te waarborgen en haar voorraadbeheerssysteem verder uit te breiden. 

Voorraadbeheer Kl anttevreden heid Winstgevendheid 

Financieel Klant Intern 
lnnovatie & 

Operationele Lever- Voorraadsituatie Personeels-
ink omen betrouwbaarheid ABCD tevredenheid 

Marge per 
Leverprestatie (fiilrate) V oorraadsltuatie Nieuwe producten 

order/orderr el 

cashflow 
Kosten besparingen 

Inventory turnover 
Aantal (nieuwe) 

kl ant klanten 

Omzetgroei Levertijd 
Productiviteit # Personen met IT 

person eel training 

Gebruik van ruimte 

Transport 

flGUUR 33: RAAMWERK VAN PRESTATIE INOICATOREN (LIBERATORE ET AL., 1998) 

14 
De KPls zijn in de grijs weergegeven en de Pis in het wit. 
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Perspectief Indicator Omschrijving 
Financieel KPI Operationeel inkomen Winst dit jaar t .o.v. de winst vorig jaar tot dat moment 

Verkoopprijs /(lnkoopprijs + Kosten van processen) 
Operationele + lnvestering + Financiele cashflow 

KPI Marge per order/orderregel 
KPI Cash flow 
KPI Omzetgroei 

Klant KPI Leverbetrouwbaarheid 
KPI Leverprestatie 
Pl Kostenbesparingen klant 
Pl Levertijd 

Intern KPI Voorraadsituatie 

KPI Voorraadsituatie ABCD 

Pl Inventory turnover 
Pl Productiviteit personeel 
Pl Gebruik van ruimte 
Pl Transport 

De omzet deze per periode (maand) t.o.v. vorig jaar 

Percentage orders dat op de afgesproken leverdag geleverd wordt 
Aantal uit voorraad geleverde orders/ totale aantal orders 
Hier maet nader anderzoek naar gedaan warden 
De gemiddelde levertijd van alle orders 

Aantallen en waarden van de producten van servicevoorraad, 
afroepvoorraad, gereserveerde voarraad of die anbedoeld op voorraad 
liggen 
Aantallen en waarden van de A, B, C en D producten in de verschillende 
magazijnen 
Kosten van verkochte goederen /gemiddelde voorraad 
Hieraver moet vervolgonderzoek plaatsvinden 
Hierover moet vervalgonderzoek plaatsvinden 
Hierover moet vervo/gonderzoek p/aatsvinden. (BRAV0-3) kan hiervoar 
een hulpmidde/ zijn {Danselaar et al., 1998). 

lnnovatie & Pl Personeelstevredenheid Hier maet nader anderzaek naar gedaan warden (vragenlijst) 
Opleiding Pl Aantal (nieuwe) producten 

Pl Aantal (nieuwe) klanten 

Pl # Personen met IT training 

TABEL 14: UITLEG PRESTATIE INDICATOREN 

Het aantal producten in bestand, aantal nieuwe producten, aantal 
producten in voorraadassortiment 
Het aantal van klanten die dit jaar kopen en het aantal nieuwe klanten 
die dit jaar kopen (Voor een aantal jaren) 
Hierover moet vervolganderzoek p/aatsvinden 

7 .6 RELATIES VAN DE VERSCHILLENDE INDICATOREN 

Er zijn veel relaties tussen de verschillende indicatoren in een bepaald perspectief maar, zoals 
in de literatuur van de 'Balanced Scorecard' beschreven is, ook tussen de verschillende 
perspectieven (Kaplan et al., 2001). Van belang is dat het management niet stuurt op een KPI 
maar altijd ook rekening houdt met de invloed die een actie heeft op alle KPls. Als bijvoorbeeld 
door het verlagen van de bestelniveaus de voorraad omlaag gaat, dan zal dat een positief 
effect hebben op de cashflow maar een negatief effect kunnen hebben op de leverprestatie en 
dus de klanttevredenheid . De meest belangrijke relaties zijn weergegeven in Figuur 34 en een 
uitleg volgt hieronder. 
Voor het verbeteren van de voorraadsituatie van SMEZO is het van belang dat er voldoende 
kennis is van het softwaresysteem van SMEZO. In de gebruikte bestanden mogen geen fouten 
zitten en er zullen op een goede manier gegevens uit gegenereerd moeten worden. De 
voorraadsituatie heeft effect op de leverprestatie en de leverbetrouwbaarheid. Als de juiste 
producten op voorraad liggen, kunnen veel orders direct uit voorraad geleverd worden en kan 
beter geschat worden wanneer de leverdatum van de producten is. Verder zorgt goede 
voorraadbeheersing dat er minder producten onverkoopbaar en/ of incourant worden. Als 
laatste heeft de voorraad ook een relatie met de cashflow, omdat er bij verhogen en verlagen 
van de voorraad geld binnenkomt of uitgaat. De leverprestatie en leverbetrouwbaarheid zullen 
effect hebben op de klanttevredenheid. De klanttevredenheid heeft weer effect op de omzet. 
Als bijvoorbeeld de leverbetrouwbaarheid verhoogt dan zullen klanten meer tevreden zijn, als 
de klanttevredenheid verbetert dan zullen de klanten waarschijnlijk meer gaan kopen 
waardoor de omzet weer verhoogt. Het verlagen van afschrijvingen van voorraad, een 
positieve cashflow en een stijging van de omzet met dezelfde marge zal allemaal een positief 
effect hebben op het operationele inkomen. 
Naast deze relaties zijn er nog veel relaties tussen de indicatoren. lndicatoren van 
voorraadwaarden, omloopsnelheid, transport, productiviteit personeel en gebruikt ruimte 
zullen bijvoorbeeld invloed hebben op de marge per orderregel, wat weer van invloed zal zijn 
op het inkomen. Deze relaties worden echter niet allemaal beschreven. 
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FIGUUR 34: RELATIES VAN INDICATOREN (KAPLAN ET AL., 2001) 15 

7. 7 IMPLEMENTATIE MANAGEMENT INFORMATIESYSTEEM 

Om de informatie te genereren voor het management informatiesysteem over de voorraad 
zullen de volgende stappen moeten warden uitgevoerd: 

• Het softwaresysteem moet warden aangepast (Paragraaf 6.4.1) 
• Het management moet beslissen wat de strategische voorraad is 
• De afgesproken leverdatum moet door de verkopers warden ingevoerd 
• De vrijgavedatum van facturen moet altijd op de dag van levering gebeuren 

lndien deze gegevens bekend zijn, kunnen met behulp van deze gegevens de indicatoren voor 
het voorraad MIS berekend warden (zie Bijlagen I en O voor de berekeningen en formules) . 
Voor de implementatie voor het logistieke MIS zal onderzoek gedaan moeten warden naar 
indicatoren over transport en de interne handelingen. Van belang is hiervoor dat een database 
moet warden bijgehouden waarop de tijdstippen bijgehouden warden waarop bepaalde 
handelingen warden volbracht. 
Deze informatiesystemen moeten uiteindelijk een onderdeel zijn van het MIS voor de gehele 
organisatie. Een aantal indicatoren die hierin al bekend zijn, zijn het operationele inkomen, de 
cashflow en de omzetgroei. 

15 
Van belang voor het verbeteren van de voorraadpositie is kennis over voorraadbeheersing. De kennis 

van voorraadbeheersing hoeft niet apart te worden getest. 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Dit hoofdstuk vormt de afsluiting van het afstudeerrapport. Eerst wordt de opdracht nogmaals 
beschreven. Daarna volgt een samenvatting van de conclusies en warden aanbevelingen 
gedaan voor de implementatie en het vervolgonderzoek. Als laatste warden enkele voorlopige 
resultaten gegeven. 

8.1 ONDERZOEKSOPDRACHT 

De initiele opdracht was het ontwerpen van een management informatiesysteem (MIS) ten 
behoeve van de beheersing van de logistieke processen en de voorraad van SMEZO. Tijdens de 
orientatiefase bleek dat het nog niet mogelijk was om een MIS te ontwikkelen voor de sturing 
van deze logistieke processen en de voorraad. Hiervoor zijn veel gegevens niet aanwezig. 
Tijdens de analyse zijn de volgende drie stappen uitgevoerd: 

• Er is een analyse gedaan van de huidige situatie om in kaart te brengen wat de 
startsituatie van SMEZO was en om inzichtelijk te krijgen welke processen uitgevoerd 
worden en welke besturing en informatievoorziening bij SMEZO is 

• De gewenste situatie is beschreven zodat het uiteindelijke doel van processen, 
besturing en informatievoorziening duidelijk is 

• Er is een analyse gedaan van de verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie 
De focus is hierna gelegd op management informatie over de voorraad. Hierdoor werd de 
opdracht: 

"Het ontwerpen van een model voor een management informatiesysteem ten behoeve van de 
beheersing van de voorraad van technische groothandel SMEZO." 

Uit de analyse bleek dat veel noodzakelijke gegevens niet bekend of niet correct bijgehouden 
worden. Verder bleek dat de huidige voorraadbeheersing niet optimaal is. Er is veel 
ongewenste voorraad en er is niet voor alle artikelen bekend om welke reden het artikel op 
voorraad wordt gehouden. De tweede opdracht werd: 

"Het ontwerpen van een model voor de beheersing van de voorraad van technische 
groothandel SMEZO." 

8.2 CONCLUSIES 

Om goede management informatie te ontwikkelen moeten de gegevens in BisNess correct zijn. 
Dit bleek vaak niet het geval. In Hoofdstuk 5 is weergegeven hoe het artikelenbestand 
aangemaakt en gecontroleerd moet worden zodat de correctheid verbetert. 
Om een oplossing te creeren voor het probleem dat veel gegevens niet bekend zijn of dat ze 
niet correct worden bijgehouden is verder in Hoofdstuk 5 weergegeven welke tijdstippen 
bijgehouden moeten worden en hoe deze data omgezet kunnen worden in management 
informatie. 
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De voorraad moet op een andere manier beheerst worden. Duidelijk moet worden waarom 
bepaalde artikelen op voorraad worden gehouden en onderbouwd moet worden hoeveel en 
wanneer wordt ingekocht. In Hoofdstuk 6 is een manier beschreven om de voorraad te 
beheersen. Hiervoor moeten de SKUs worden ingedeeld in drie categorieen: 

• De strategische voorraad die per SKU individueel beheerst moet worden 
• Het standaard voorraadassortiment dat wordt verdeeld in twee categorieen: 

o De bulkaankopen, waarbij per actie onderzocht moet warden of de voardelen 
opwegen tegen de nadelen 

o De servicevoorraad, waarvoor een (R,s,nQ) bestelbeleid moet worden 
ingevoerd 

• De specials die niet op voorraad mogen komen 

Verder is een ontwerp van een voarraad MIS ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor sturing 
van de voorraad. De KPls die gebruikt moeten worden voor de sturing van de voorraadvan 
technische groothandel SMEZO zijn: Operationele inkomen, marge per orderregel, cashflow, 
omzetgroei, leverbetrouwbaarheid, leverprestatie en twee indicatoren voor de 
vaarraadsituatie. Daarnaast zijn er nog enkele prestatie indicatoren van belang. Deze 
indicatoren zijn ingedeeld aan de hand van de perspectieven van de 'Balanced Scorecard' en 
weergegeven in Figuur 33. Dit voorraad MIS maet een onderdeel moeten zijn van het 
logistieke MIS en dit logistieke MIS moet dan weer een onderdeel zijn van het MIS voor de 
gehele organisatie. 

Om de twee KPls van de voorraadsituatie te bepalen zijn de artikelen ingedeeld in de 
categorieen A, B, C en D van de ABC analyse met als criterium het aantal orderregels en is het 
mogelijk gemaakt een onderscheid te maken tussen gereserveerde voarraad, afroepvoorraad, 
service voorraad, ongewenste vaorraad en incourante voorraad. Verder zijn andere 
indicatoren van het voarraad MIS (leverbetrouwbaarheid, leverprestatie en omloopsnelheid) 
duidelijk gedefinieerd en duidelijk is gemaakt hoe deze gemeten kunnen worden (Bijlage O). 

8.3 AANBEVELINGEN 

Uit het onderzoek blijkt dat het echt noadzakelijk is dat de logistieke processen beter bestuurd 
moeten worden. Een onderdeel hiervan is dat de voorraad beter beheerst moet worden. De 
stappen die gemaakt moeten worden om inzicht te krijgen in de voarraad en de voorraad te 
beheersen zijn beschreven in hoofdstuk 6. Aanbevolen wardt deze stappen ook echt te 
implementeren, zodat de voorraad efficienter beheerst kan worden en er minder fouten 
gemaakt worden. In de volgende secties volgen aanbevelingen voor de implementatie en 
eventueel vervolgonderzoek. 

8.3.1 AANBEVELINGEN VOOR IMPLEMENTATIE 

Allereerst is het van groot belang dat de gegevens die bijgehouden worden in het 
softwaresysteem duidelijk gedefinieerd zijn en dat dit aak de juiste gegevens zijn. Deze 
gegevens zullen dan aak regelmatig gecontroleerd moeten warden. Dit is voornamelijk van 
belang voor het belangrijkste bestand (het artikelenbestand) maar dit geldt oak vaar alle 
andere gegevens die bijgehouden worden. Hiervoor is het essentieel dat er een persoon 
verantwoordelijk is voor de correctheid van deze gegevens en zal de verantwoordelijkheid 
hiervoor hoog in de organisatie moeten liggen. Een takenomschrijving voar de 
artikelbeheerder is weergegeven in Bijlage N. 

De incourante en ongewenste voorraad moet zo snel mogelijk verwijderd worden uit de 
voorraad en voorkomen moet worden dat in de toekomst ongewenste voorraad ontstaat. 
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Uit simulaties blijkt dat het (R,s,nQ) bestelbeleid veel voordelen heeft ten opzichte van het 
bestelbeleid dat nu wordt gebruikt. Het is van belang dat er een softwaresysteem wordt 
gebruikt waarbij dit bestelbeleid mogelijk is. 

Van belang is dat het management niet stuurt op een indicator, maar dat het management 
altijd rekening houdt met de invloed van een actie op de andere indicatoren. 

Zoals ook duidelijk wordt in de 'plan-do-check-act' cyclus zal het ge'implementeerde MIS 
continu verbeterd moeten warden. lndien de doelen van de organisatie veranderen of de 
omgeving van de organisatie sterk verandert dan kan het zijn dat ook andere indicatoren 
gemeten moeten warden. 

Verder is het op dit moment nog niet mogelijk in de voorraadsituatie indicator aan te geven 
wat de waarde van de belangrijke artikelen, afroeporders en de bulkaankopen is. Het 
softwarebureau moet het mogelijk maken om in een parameter aan te geven welke SKU, in 
welke hoeveelheid om strategisch belang op voorraad wordt gehouden. Hetzelfde geldt voor 
een indicator die aangeeft dat een bepaalde bulkaankoop is gedaan (vanwege een incidentele 
actie) of dat artikelen in een afroeporder staan (dit laatste is nu opgelost door dit in een 
parameter in het codeblok aan te geven die hiervoor niet bestemd is). 

8.3.2 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK 

Het blijkt dat de interne logistieke processen nog niet voldoende bestuurd warden. Voor een 
betere sturing van deze processen moet een logistiek management informatiesysteem 
ontworpen warden. Een gedeelte hiervan is besproken in dit verslag (het voorraad MIS) maar 
voor het volledige logistieke MIS zal nader onderzoek nodig zijn. De gevonden indicatoren 
zullen dan geplaatst moeten warden in het raamwerk dat in dit verslag is beschreven. 

Een aantal indicatoren die beschreven warden in het raamwerk van het logistieke MIS zijn nog 
niet bekend of warden nog niet gemeten. Het onderzoek dat hiervoor verder gedaan moet 
warden is: 

• Alie tijdstippen waarop logistieke handelingen plaatsvinden, moeten warden 
vastgelegd. Daarna zal onderzoek moeten warden verricht naar de kosten van al deze 
processen. Hierdoor wordt het mogelijk de marge per order/ orderregel te berekenen 
en wordt het inzichtelijk op welke orders de groothandel het meest verdient en welke 
orders eventueel verliesgevend zijn. Ook kunnen dan de kosten van bestellen en de 
kosten van voorraad houden meer exact berekend warden. Bij de berekening van de 
kostprijzen is het wel van belang dat dan gerekend wordt met de normatieve kosten. 

• Onderzoek zal gedaan moeten warden naar een of meerdere indicatoren voor het 
inzichtelijk maken en besturen van het transport 

• Verder zal onderzoek gedaan moeten warden naar het inzichtelijk maken en het 
besturen van de handelingen in het magazijn 

• Als laatste zal het MIS meerdere lagen van prestatie indicatoren moeten hebben. In 
vervolgonderzoek zal inzichtelijk gemaakt moeten warden welke indicatoren aan te 
raden zijn op de verschillende lagen van het MIS 

Dit vervolgonderzoek kan dan bijvoorbeeld gedaan warden door een stage van een HBO-er of 
een groepje Bachelor studenten. 

Verder beschikt SMEZO over twee magazijnen die dicht bij elkaar liggen. De afweging moet 
gemaakt warden of dit een optimale situatie is of dat SMEZO beter vanuit een centraal 
magazijn kan leveren. Het nadeel van het hebben van twee magazijnen is dat door deze 
opsplitsing een aantal voorraad artikelen dubbel op voorraad warden gehouden en dat er veel 

SMEZO Handelsonderneming BV 51 Technische Universiteit Eindhoven 



intern transport plaats moet vinden. Het voordeel is dat het een extra service is om voorraad 
dicht in de buurt van klanten te hebben. Dit kan ook een psychologisch effect hebben. 

De laatste aanbeveling gaat over de allocatie van de goederen in de magazijnen. De allocatie 
van de goederen tussen de twee locaties maar ook de allocatie binnen het magazijn warden 
op gevoel bepaald. Er kan een vervolgstudie gedaan warden naar deze allocatie. Zo kan het 
kosten besparen als de hardlopers vooraan in het magazijn liggen en de langzaam lopers 
achteraan. 

8.4 VOORLOPIGE RESULTATEN 

Onder andere door de informatie die tot nu toe bekend is geworden, is de voorraadsituatie 
van SMEZO tijdens het project verbeterd . lncourante voorraad is afgeschreven en voor een 
deel verkocht, belangrijke artikelen zijn aan de servicevoorraad toegevoegd en minder 
belangrijke artikelen zijn uit de servicevoorraad verwijderd . Een aantal resultaten wordt 
weergegeven in Tabel 15. 

Term 

Omloopsnelheid voorraad 5,23 keer 
per jaar 

Afgeschreven € 77.275-. 

Verlagen Min Max >€ 40.000 

Verkocht via reclame € 2.473,91 

Verhagen Min Max 37 SKUs 

Leverprestatie 57,21% 

TABEL 15: RESULTAAT VOORRAAD 2007 

Opmerking 

De voorraad is gelijk gebleven terwijl de omzet met 25% is 
gestegen. Stijging van omloopsnelheid van 23%. 
Een groot gedeelte van de incourante voorraad is 
afgeschreven 
Tijdens het project zijn de bestelniveau van meer dan 50 SKUs 
die in 2006 niet verkocht werden maar wel in de MIN MAX 
stonden verlaagd (Let wel, dit is geen directe verlaging van de 
voorraad) 
Via reclames of normale verkoop is voor dit bedrag incourante 
voorraad verkocht. 
SKUs die niet in de MIN MAX stonden of die een te lage MIN 
of MAX hadden 
Lichte daling van de leverprestatie (van 2,61 procentpunt) 
Aangenomen wordt dat de oorzaak hiervoor voornamelijk het 
faillissement van de grootste concurrent is. 

16 
Gegevens uit BisNess (zie Bijlage O) en uit grootboek incourante voorraad. 
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WOORDENLIJST 
Term 

ABC-analyse 

Afroeporders 
(in afroepcontracten) 

Afroepvoorraad 

Activity-based costing 

Backorders 

Balanced Scorecard 

BisNess 

Buitenassoriments-a rti kelen 

Compleetlevering 

Economische voorraad 

ERP-systeem 

Gereserveerde voorraad 

lmplementatiedesign 

lncourante Voorraad 

Kanban 

Kl ant 

Kritieke Prestatie Indicator I 
Key Performance Indicator 
(KPI) 

Definitie I Omschrijving 

Een methode om artikelen te classificeren. Deze classificatie wordt meestal gedaan naar de 
waarde van het jaarlijkse gebruik van het artikel. De SKUs met een hogere waarde hebben dan 
een hogere prioriteit in het toebedelen van management tijd en financiele middelen dan SKUs 
met een lagere waarde. Klasse A zijn de meest belangrijke items en zullen de meeste aandacht 
moeten krijgen van het management. Dit is relatief een kleiner aantal items. Klasse B items zijn 
de daarna het belangrijkst en klasse C items zijn een relatief groot aantal SKUs die maar een 
klein deel van de totale investering vertegenwoordigen. Daarnaast kan nog een extra klasse 
toegevoegd worden, de klasse D voor de incourante SKUs (Silver et al., 1998). 

Klanten die (contractueel) vastleggen de komende periode een bepaald aantal goederen af te 
nemen tegen een bepaalde prijs. In dit geval kan SMEZO afroeporders overeenkomen bij haar 
leveranciers. 

De voorraad die in het magazijn ligt om afroepcontracten na te komen. 

Een methode om kosten toe te bedelen aan producten. Activiteiten zijn taken die herhaaldelijk 
uitgevoerd worden door gespecialiseerde groepen in het bedrijf. Kosten worden toegekend aan 
deze activiteiten en deze activiteitskosten worden dan toegekend aan producten (Zimmerman, 
2000). 

Artikelen (zowel uit het standaard assortiment als buiten het assortiment) die niet uit voorraad 
geleverd kunnen worden. 

Een set van prestatie indicatoren die een veelomvattend beeld van de organisatie geeft 
(Zimmerman, 2000). Dit is een mix van financiele en niet financiele prestatie indicatoren over 
de onderwerpen Financieel, Klant, lnterne processen en lnnovatie en scholing {Kaplan et al, 
2001) . 

Het softwaresysteem dat SMEZO gebruikt. Bij SMEZO wordt dit ook wel 'AniTa' genoemd. 

Artikelen die niet op voorraad worden gehouden, maar wel (snel) kunnen worden geleverd. 

Een order die in een keer geleverd moet worden die bestaat uit een combinatie van 
assortiment en buitenassortiments-artikelen en/of voorraad en buitenvoorraad artikelen. 
Totdat de compleetlevering compleet is ligt de levering op voorraad binnen SMEZO. Een klant 
kan hier zelf voor kiezen. 

De aanwezige fysieke voorraad plus de eventuele reeds uitstaande bestellingen minus dat deel 
van de voorraad dat reeds gereserveerd is voor klantenorders (Bertrand et al, 1998). 

Enterprise Resource Planning systeem. Een ge'integreerd standaard softwarepakket voor de 
ondersteuning van de totale bedrijfsvoering, procesgericht en over de afdelingsgrenzen heen 
(Koedijk et al, 1999). 

Artikelen die in overleg met de klant door SMEZO op voorraad worden gehouden. Dit gebeurt 
meestal op contractuele basis. 

Een ontwerp van de oplossing van het beschreven probleem en de weg waarlangs de oplossing 
zal worden gerealiseerd (Van Strien, 1975). 

Definitie SMEZO: Commerciele incourante voorraad zijn artikelen die drie jaar voorafgaand aan 
het lopende boekjaar niet verkocht zijn en artikelen die twee jaar voorafgaand aan het lopende 
boekjaar nieuw zijn aangemaakt en eveneens niet verkocht zijn . 

Een controlesysteem waarbij bestellingen worden gedaan als het voorraadniveau plus 
onderhanden werk lager is dan een van te voren bepaald cijfer (Krajewski et al, 1987). Een 
voorbeeld van een Kanban systeem is Two Bin. 

Een individuele persoon of organisatie welke producten en/of diensten (zou kunnen) 
betrekken van SMEZO of goederen aanbiedt ter reparatie en/of controle. 

Prestatie indicatoren die organisaties helpen hun voortgang naar de organisatiedoelen te 
definieren en te meten. Het is een meting die het behalen van kritische doelen van een 
organisatie sterk ondersteund en vergemakkelijkt (Vorne, 2007) 
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Term 

Leverprestatie 

Leverbetrouwbaarheid 

Logistieke processen 

MIN MAX 

MIS 

Ongewenste voorraad 

Opportunity Costs 

Order-up-to-Level 

Overmatige voorraad 

Servicevoorraad 

Special 

Stock-keeping unit (SKU) 

Strategische voorraad 

Two BIN 

Uitroeptekenartikelen 

Voorraadartikel 

Vrije Voorraad 

Definitie / Omschrijving 

De leverprestatie wordt in dit verslag gedefinieerd als het aantal orders dat direct uit voorraad 
geleverd kan worden (ook wel de fill rate of p2 genoemd)(Silver et al., 1998} 

Leverbetrouwbaarheid wordt bij SMEZO gedefinieerd als het percentage orders dat op de 
afgesproken leverdag geleverd wordt. 

Alie processen die nodig zijn voor de opslag en het transport van de producten die bij SMEZO 
verhandeld worden. Dit is bij SMEZO dus de goederenontvangst, intern en extern transport, 
opslag, orderverwerking en de materiaaluitgifte. 

Een systeem om automatisch artikelen te bestellen die een servicevoorraad moeten hebben in 
een van de magazijnen van SMEZO. lndien de vrije voorraad in het magazijn onder een bepaald 
aantal komt (de MIN} dan moet worden bijbesteld tot een aantal (de MAX). Dit aantal 
goederen wordt dan ook toegevoegd aan de besteladvieslijst. De MIN staat dus voor het 
bestelniveau en de MAX voor het order-up-to-level. 

Management lnformatiesysteem 

Overmatige voorraad in een van de magazijnen van SMEZO die niet incourant is. 

De inkomsten die gemist warden omdat een bepaalde richting is gekozen in plaats van andere 
(Zimmerman, 2000). 

In een (s,S) of (R,s,S) bestelsysteem zal de voorraad indien deze onder de bestelniveau s komt 
aangevuld moeten warden tot de Order-up-to-Level S. Dit is het maximum voorraadniveau dat 
in het magazijn mag zijn. 

Voorraadartikelen die door een of meerdere klanten te weinig warden afgenomen om de 
artikelen op voorraad te houden. Voorraad die SMEZO dus niet in het magazijn wil hebben 
liggen. Deze bestaat uit de ongewenste voorraad en de incourante voorraad. 

Artikelen die de groothandel op voorraad houdt om een bepaald serviceniveau te behalen. Ze 
warden op voorraad gehouden omdat er het afgelopen jaar regelmatig vraag naar was. 

Een artikel dat wel verkocht kan warden maar dat niet op voorraad wordt gehouden. 

Voorraaditem dat compleet gespecificeerd is naar functie, stijl, grootte, kleur en naar locatie 
(Silver et al, 1998). Bij SMEZO komt een artikelcode overeen met een SKU . 

Dit is een voorraad van materialen en producten die van essentieel belang is voor de 
continu"iteit in leveringen aan de klanten en die neergelegd is om lange onderbrekingen in de 
aanvoer van deze materialen en producten op te vangen. De beslissing tot het aanleggen van 
deze voorraden is een strategische zaak, die dus alleen op strategisch niveau (in de top van de 
onderneming) genomen mag warden (Claessens, 2006). 

Een methode om de voorraad te beheren. In het magazijn van de klant staan twee bakjes 
(Bins}, een is vol en uit het andere warden steeds de materialen gehaald. Als een bakje leeg is, 
kan het tweede bakje warden leeggehaald. Dit is voor de leverancier het teken dat er opnieuw 
geleverd moet warden (Laksham, 2006}. Bij SMEZO wordt dit het BIN BIN systeem genoemd. 
(Klanten die ook warden bezocht tijdens de BIN BIN route maar die geen bakjes van SMEZO 
hebben staan maar die werken met bijvoorbeeld een lijst waarop wordt aangegeven welke 
bakjes leeg zijn, vallen bij SMEZO ook onder het BIN BIN systeem.) 

Als een artikel nieuw wordt aangemaakt begint het eerste teken van het artikelnummer met 
een uitroepteken (de uitroeptekenartikelen). Dit artikel kan dan besteld en verkocht worden. 
lndien dit artikel vaker moet worden gebruikt of het moet op voorraad komen dan moet het 
artikel omgenummerd warden naar een normaal artikelnummer. 

Een artikel dat door SMEZO bewust op voorraad wordt gehouden. Dit kan zijn doordat er een 
bestelniveau is ingesteld, doordat er gereserveerde voorraad ligt voor een klant of doordat er 
een afroepcontract van een klant tegenover staat. 

De fysieke voorraad in het magazijn van SMEZO plus de reeds bestelde goederen, minus de 
gereserveerde voorraad. 
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BIJLAGEN 

A GESCHIEDENIS SMEZO 

SMEZO staat oorspronkelijk voor Smeets en Zoon. 

lnmiddels voe rt de derde generatie directie over een onderneming die continu in ontwikkeling 
is en innovatief blijft expanderen. In productenaanbod, huisvesting, locaties, dienstverlening 
en personeel. Op weg naar 75 jaar ... en verder. 

1933 

1938 

1940 

1951 

1956 

1969 

1979 

1991 

1992 

1995 

1999 

2008 

Grootvader Smeets start met het bedrijf in Beek 

Verhuizing van Beek naar Sittard 

Crisisjaren: hernieuwde start in Maastricht 

Vader J. Smeets treedt toe in het bedrijf 

Tweede vestiging aan de Akerstraat te Hoensbroek 

Nieuwbouw aan de Akerstraat te Hoensbroek, waardoor vestiging Maastricht 
overbodig wordt en opgeheven 

Opnieuw uitbreiding aan Akerstraat te Hoensbroek 

Vader Smeets draagt na 40 jaar fakkel over aan zoon Marc Smeets 

Opening nieuwbouw Wijngaardsweg te Heerlen/Hoensbroek 

Toekenning NEN-EN-150 9001:2000 

Uitbreiding met vestiging in Roermond 

SMEZO viert 75 jarig bestaan 
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D PROCESSEN 

VERKOOP 

Binnenkomende orders worden door de afdeling verkoop aangenomen. lndien een klant een 
offerte aanvraagt van bepaalde producten wordt een offerte in het systeem gezet en naar de 
klant gecommuniceerd. Goederen die nog nooit zijn verkocht worden door de klant voor het 
eerst gevraagd aan de verkopers. Dan wordt dit artikel door een verkoper aangemaakt en bij 
een akkoord van de klant door afdeling inkoop ingekocht. Hierna kan het artikel op voorraad 
worden gehouden en kan het dus uit voorraad worden verkocht, of het wordt niet op voorraad 
gehouden en bij nieuwe vraag opnieuw ingekocht. lndien artikelen die verkocht worden niet of 
niet voldoende op voorraad liggen, wordt automatisch het aantal artikelen dat niet uitgeleverd 
kan worden als backorder opgegeven. 
Er zijn klanten voor wie de prijzen vaststaan. Deze klanten hoeven dus geen offertes op te 
vragen maar starten meteen met het maken van een order. Er zijn artikelen die speciaal voor 
een bepaalde klant op voorraad worden gehouden. Deze gereserveerde voorraad wordt 
ingegeven in het BisNess systeem. Er zijn ook klanten die afroepcontracten zijn 
overeengekomen met SMEZO. Dit houdt in dat zij contractueel vastleggen de komende 
periode een bepaald aantal goederen af te nemen. In dit geval kan SMEZO deze artikelen zelf 
op voorraad houden of zelf afroepcontracten overeenkomen bij haar leveranciers. Deze 
afroepcontracten kunnen niet in BisNess ingevoerd worden. Nadat een order is gemaakt wordt 
door de verkoper een pakbon geprint in het magazijn. 
Er is op beide vestigingen een showroom vanwaar artikelen verkocht worden. 

Verkoop ! Artik~-19~~~~~~------------- 1 

~ Debiteur 
f ;,:,:;;k;;1-g~-g;;~~-~;- 1 
!Voorraad ! 
!Levertijd ! 
! (Extra kosten) ! '------------------( 

t 
Prijs 

:;.:ri11<01909;;,;;;,;;;-----, 
! Aantal in offerte ! 
: o ebiteur i 
! (Extra inforrnatie) ! 

··r···················· 

~__,.___~ ~---~ 

- Aanvraa Maken offerte Verzenden offerte 

:ooertegegevens·---- --: 
i Artikelgegevens i 
;voorraad i 
!Levertijd ! 
! (Extra kosten) ! ·----------------- ---------:--

t ' 
Levering ; 

Backorder ! 

: Aantal in order 
! Compleetfactuur 
! Compleetlevering 
!(Extra inforrnatie) 

·r 
,......___.___.....____~ 

Ontvangen 
acceptalie 

Geen gehoor 

Maken order 

(Ontvangen Opslaan offerte 

Printen pakbon 

---········-········· · ······································ · ·········· ······ ·········-·--·~:ij.z1=)········--···-······-·-·· · ··· · ·=~~~---···· ··J 
FIGUUR 36: PBI MODEL AFDELING VERKOOP 

IN KOOP 

Magazij,. 

-··(lnkoop).,._ 

Afdeling inkoop in Heerlen deed tot begin 2007 voor beide vestigingen van SMEZO bijna alle 
inkopen. Sinds 2007 koopt Roermond steeds meer artikelen zelf in. lnkoop gebeurt met hulp 
van de inkoopadviezen die BisNess genereert. De vrije voorraad is de fysieke voorraad in het 
magazijn van SMEZO plus de reeds bestelde goederen, minus de gereserveerde voorraad. 
lndien de vrije voorraad kleiner dan nul is wordt dit product aan het besteladvies toegevoegd. 
Verder werkt SMEZO met een MIN MAX systeem. lndien de vrije voorraad in het magazijn 
onder een bepaald aantal komt (de MIN) dan moet worden bijbesteld tot een aantal (de MAX). 
Dit aantal goederen wordt dan ook toegevoegd aan de besteladvieslijst. Afdel ing inkoop houdt 
bij het inkopen dan zelf rekening met franco waarden en minimum bestelhoeveelheden 
(verpakkingseenheden). Als een minimum bestelhoeveelheid is ingevoerd houdt het systeem 
hier ook rekening mee. Afdeling inkoop vraagt altijd om een orderbevestiging. lndien die 
ontvangen is, wordt de verwachte leverdatum ingevoerd in BisNess. 
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lnkoop 

:A"rtike19e-9everi5-(ii----------: 
! ldeale bestelhoeveelheid ! 
i Aantal in order i 
i Prijs bij ideale verpakking i 
!_~~~~-i~~-':! ~~-~~-~Y-~!1-~------,---j 

--Order 

t 
Beste!- ! 

hoeveelheid ! 

Controleren 
bestelhoeveelheid 

Artikelgegevens (I): 

Omschrijving 
Omschrijving 2 (kleur/doel artikel) 
Specificatie (maaVafmeting) 
Prijs 

!ft.rtike-19-e9-elleils _____ i 
: Aantal in bestelling : 
i Besteldatum i 
i (Aanpassing prijs) i 

·················r······· 

Bestellen 

r -ve-~ac-tiie- ie;;e~ci-ai~-~-i 
; (Aanpassing prijs) ; 

·················r··········· 

Orderbevestiging 
lnvoeren 

FIGUUR 37: PBI MODEL AFDELING INKOOP 

GOEDERENONTV ANGST 

Goederen worden bij SMEZO geleverd via koeriers, de vervoerders van de leverancier, per 
post, via intern transport van de andere vestiging of worden afgehaald bij de leverancier. De 
goederen komen altijd binnen in de garage. Bij ontvangst van goederen wordt getekend per 
pallet of colli die binnenkomt. Mocht er een beschadiging zijn of iets ontbreken dan wordt een 
aantekening gemaakt die door de chauffeur ondertekend moet worden. 

-Goederen binne Controle Handtekening 
I .____ ____ _,\ 

Aantal pallets/colli I 
Staal \ ~----~ 

~ 
Teruggeven 

FIGUUR 38: PBI MODEL GOEDERENONTVANGST 

lE CONTROLE 

Goederen die ontvangen zijn moeten in principe dezelfde dag worden gecontroleerd aan de 
hand van een bestellijst en worden binnengeboekt. Deze goederen worden pas binnengeboekt 
in het softwaresysteem na de goederenontvangst en de eerste controle. Van een ontbrekende 
colli wordt een manco aangetekend. lndien iets anders niet juist is aan de levering dan wordt 
er ook een klacht gestuurd naar de inkopers. 
Nadat goederen zijn binnengeboekt zijn er vier opties: 

• Er wordt een leverbon voor de klant geprint en de goederen gaan naar de 2e controle. 

• Eventueel printen leverbon met een aantekening dater spoed achter zit. 

• Er wordt een leverbon voor Roermond geprint en de goederen worden ingepakt en 

neergezet in de garage voor intern transport. 

• Ze gaan naar een voorraadlocatie. Dit gebeurt direct of de goederen worden op een 

transportmiddel geplaatst om naar beneden of naar de eerste verdieping te worden 

verplaatst. Magazijnmedewerker kunnen deze goederen dan later op de begane grond 

of op de eerste verdieping inruimen. 
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1e Controle 

["1'tt1Kergegewns--··-··: 
iAantal bestek:I · 
!Debiteur 
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fA-riikelgegevens l 
! Bestellijstnummer : 

l ~~-~~~~-~-~~~-~ ---j 
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FIGUUR 39: PSI MODEL lE CONTROLE 

MAGAZIJN 

Binnenmelden 
arttk.el 

Bewaren pakbon 
&ontwngstlijst 

Print boo voor 
spoedklant 

lnpakken 

'--
_ ___.P01c;a;a;;R . Print bon voor 
Roennond 

:Aru~eigegevens··: 
l ~<?~!~ ___ j 

lnboeken en 
· ,.....- klachtfonnuller lnkOOJ>" 

-
-,~ 

···., ~lnkooi> 
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aantekening 

Plaetsen In 
magazljn 
(di<lltbiD 

2e Controle.-

agazij~ 

Goederen warden opgeslagen in een van de magazijnen. De allocatie gebeurd naar groepen 
goederen. Er warden goederen met beperkte levertijd op voorraad gehouden, dit wordt niet 
bijgehouden. Een aantal artikelen in het magazijn warden bedrukt of geseald. Oak hierover 
wordt geen informatie bijgehouden in het softwaresysteem. Meer specifieke details zijn alleen 
op artikelniveau te verkrijgen. Zo is alleen op artikelniveau is te zien hoe lang iets op voorraad 
ligt en wanneer het voor het laatst verkocht is. 

artike 

fhik~i~~~;;,~~-
: Lokatle 1 
!<Lokatie 2) 
·------------r ·--·-- ---· 

(Lokllio bepalen) 

Kar 
omhoogbrengen 

:ArtikefQegevens--·-·-·: 
! Lokatie (op sticker) i -- -------····I-··--·-···· -' 

Mot heftruck 
plaltsen 

Ptaatsen In 
Magazijn 

FIGUUR 40: PSI MODEL MAGAZIJN 

VESTIGING ROERMOND 

Printen pakbon 

l Klant 
i Artikelgegevens 
:Aantal ophalen voor klant 
1Lokatie 

Opha~n uit 
maga.zijn 

Onvoldo~de voorraad 

Artikolgegevens (M): 

Omschrijving 
Omschrijving 2 (kleur/doeQ 
Specificatie (masUafmeting) 
Leverancier 
Lokatie 1 
Lokatie 2 

Terugkoppelen 
verkoper 

1 

Magazijn 

17 
/~ 

i ·v 
~-Pt co_a1t_:"_._:_·~;~~ 
Afgeven aan klant 

(Pallel ol 
CL) 

De tweede vestiging van SMEZO bestelde tot aan 2007 bijna alle goederen bij SMEZO Heerlen. 
Alleen als bestellingen de franco waarde behaalden, kon zelf besteld warden. Als vestiging 
Roermond zelf besteld vermindert dit de handelingentijd in Heerlen want de 
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magazijnmedewerkers in Heerlen moeten de goederen uitpakken, controleren, inpakken en 
dan naar vestiging Roermond sturen, waar dezelfde handelingen weer uitgevoerd moeten 
worden. Het nadeel van zelf bestellen door Roermond is dat er dan veel administratieve 
handelingen moeten volgen waar in Roermond weinig capaciteit voor is. Door de groei van de 
omzet in Roermond is Roermond gedurende 2007 steeds meer zelf gaan bestellen. Tevens 
levert een leverancier wel eens de goederen af op vestiging Roermond omdat hier de 
magazijncapaciteit groter is. 
De vrachtwagen van vestiging Roermond rijdt vier keer per week een route langs hun klanten. 
Tevens is in Roermond een magazijn met showroom. Er is nog opslagcapaciteit over in 
Roermond. Het huidige huurcontract van de vestiging eindigt in december 2008 met een 
opzegtermijn van een jaar. 

0RDERVERWERKING, MATERIAALUITGIFTE 

Goederen die in de magazijnen op voorraad liggen kunnen door een klant besteld worden of 
gevraagd worden aan de balie. Deze goederen worden geraapt uit het magazijn, uitgeboekt en 
geleverd aan de klant. Goederen die worden besteld in een compleetlevering, worden ook 
geraapt uit het magazijn. Deze goederen worden opgeslagen op de compleetlevering plaats. 
Als alle goederen dan bij elkaar zijn wordt de levering in een keer getransporteerd naar de 
klant. Goederen die wel op voorraad zijn maar die niet geleverd kunnen worden omdat de 
compleetlevering nog niet compleet is worden ook gedefinieerd als backorders. Dit is de 
oorzaak waarom er goederen in kunnen backorder staan, terwijl de voorraad wel voldoende is. 

~rt;k-;lgege;e;;-s - - -: 

1 Aantal besteld 1 ----- ---- r 
I 

t i 
Goedkeuri~g 

I 

Controle Handtekening Verzendstid<er 

lnpakken 

T erugkoppelen 1 e r.=l. Controle 

~ .. / '-----------' 

\.._-._ Klachtenformuher 

Mak en 

FIGUUR 41: PBI MODEL MATERIAALUITGIFTE 
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/>fl 
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\ -pallet 

Bonnen plaatsen 

Pakbon Blauw - klapper 
Pakbon Geel - administr. 
(Pakbon Wit - klapper) 

SMEZO levert haar producten af bij haar vaste afnemers. De levering aan klanten kan op 
verschillende manieren gebeuren: 

• De klant haalt de goederen zelf op bij de vestiging 

• Getransporteerd naar de klant tijdens een van de routes van de vrachtwagen 

• Getransporteerd door de daglevering met het tweede vervoermiddel 

• Wekelijks geleverd via het BINBIN systeem 

• Verzending via een postorderbedrijf 

De routes van de vrachtauto zijn zo ingericht dat elk afnamegebied twee keer per week 
bezocht wordt. SMEZO kan dus twee keer per week goederen leveren aan haar klanten. 
Binnen dit gebied worden dan alle klanten bezocht waaraan die dag geleverd moet worden en 
dan vertrekt de chauffeur naar het volgende gebied. Als goederen geleverd zijn wordt een 
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handtekening gevraagd voor op de leverbon en dan vertrek de chauffeur naar het volgende 
afleveradres. BisNess print op de pakbonnen het adres en de routecode. Er wordt van de 
distributie niets ingevoerd in BisNess dus ook niet het tijdstip of de dag dat een levering 
plaatsgevonden heeft. Het kan voorkomen dat SMEZO tijdens deze routes ook goederen 
ophaalt bij leveranciers. Dit gebeurt incidenteel om tijd en of geld te besparen. Dagelijkse 
leveringen, spoedleveringen of BIN BIN uit Heerlen wordt verzorgd door het tweede 
transportmiddel. In Roermond wordt dit gedaan door dezelfde vrachtwagen. 

r--- - - ---
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1Adresgegevens I 
- - -- - - --,' 

t : 
Goeclkeuring I 

I 
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FIGUUR 42: PBI MODEL DISTRIBUTIE 
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Elke morgen arriveert personeel van SMEZO Roermond in Heerlen. Zij laden de goederen 
bestemd voor vestiging Heerlen uit. Vervolgens laden zijn alle goederen die bestemd zijn voor 
vestiging Roermond in, nemen ook de interne post mee en vertrekken naar Roermond. In 
Roermond laden ze uit en werken daar de rest van de dag. Op het einde van de dag worden de 
goederen bestemd voor Heerlen weer ingeladen en de dag erna arriveren ze 's morgens weer 
in Heerlen. Er worden geen tijdstippen van intern transport bijgehouden. 

lnladen 

lnladen 

Intern Transport 
Naar Roermond 

Rijden naar 
Roerrnond 

Intern Transport 
Naar Heerlen 

Rijden naar 
Heer1en 

FIGUUR 43: PBI MODEL INTERN TRANSPORT 

ADMINISTRATIE 

UiUaden 

UiUaden 

Deze processen worden ondersteund door de afdeling administratie. Deze afdeling zorgt dat 
de klanten kunnen betalen en dat de leveranciers betaald worden. Zij halen ook de gegevens 
uit BisNess. 
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BISNESS 

Dit is het softwaresysteem dat SMEZO gebruikt. De drie hoofdbestanden zijn het 
artikelenbestand, de debiteuren en de crediteuren. Gegevens over voorraad, binnenkomende 
orders, backorders, debiteuren en crediteuren enzovoorts warden hierin bijgehouden. Ook 
wordt via dit systeem de boekhouding van SMEZO gedaan. 
Het programma stuurt dus automatisch een aantal processen aan. Deze sturing wordt niet of 
nauwelijks gecontroleerd door een werknemer. 
Zoals reeds beschreven kan afdeling inkoop een besteladvieslijst genereren vanuit het 
programma BisNess. Ook kan een advies worden gegeven over de MIN MAX aantallen. Deze 
laatste functie wordt echter niet gebruikt. 
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~lnkoopadvies-

EJ 1 eCo~e 
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I 

t 
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flGUUR 44: PBI MODEL BISNESS 

TABEL VAN PROGRAMMA'S VAN 81SNESS 

Het softwaresysteem BisNess bestaat uit meer dan 200 programma's die niet allemaal door 
SMEZO gebruikt worden. Niet over al deze programma's bestaat een handleiding. De functies 
van de programma's die in dit verslag worden gebruikt worden weergegeven in Tabet 16. 

Program ma 

ATA 
ATM 

ATR 

DSO 

IDR 
OIF 

TVE 

Funtie 

Artikelen stamgegevens overzicht 
Artikelen overzicht met eigen indeling. Uit dit 
programma kan een lijst gegenereerd worden 
van alle of een gedeelte van de SKUs met 
bepaalde gegevens per magazijn. 
Artikelen overzicht met eigen indeling. Uit dit 
programma kan een lijst gegenereerd worden 
van alle of een gedeelte van de SKUs met 
bepaalde gegevens van SMEZO als geheel 
Overzicht debiteur gebonden voorraad . Hierin 
kan een lijst uitgedraaid worden van alle of 
een gedeelte van de SKUs die gereserveerd 
worden voor een klant 

Frequenties per leverancier 
Artikelen in facturen . Hierin kan een lijst 
worden gedraaid van bepaalde artikelen die in 
facturen staan voor bepaalde klanten tussen 
een bepaalde tijd. 

Tellen orders en orderregels 

TABEL 16: PROGRAMMA'S BISNESS 
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Gegevens 

Artikelcode en omschrijving 
Veel verschillende gegevens zoals 
(Artikelcode en omschrijving) 

Veel verschillende gegevens (zoals 
artikelcode en omschrijving) 

Artikelcode en omschrijving 
Aantal op voorraad 
Aantal gereserveerd 
Voor welke klant geresereerd 
Jaarlijkse afname van SKU van klant 
Alie inkooporderregels 
Artikelcode en omschrijving 
Orderdatum, vrijgave datum, 
factuu rdatum 
Afname 
Bed rag 
Aantallen normale orders en 
backorders 
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E VOORRAADSITUATIE ROERMOND 

Na berekening blijkt dat 1,80% van de SKUs van magazijn 01 (in Roermond) zorgen voor 70% 
van de omzet. De volgende 20% van de omzet wordt veroorzaakt door 3,25% van de SKUs en 
de overige SKUs zorgen voor de rest van de omzet. Verder blijkt dat 10.982 SKUs naar eigen 
definitie incourant zijn. 

Van de 1.102 artikelen die in SMEZO Roermond voor de meeste omzet zorgen zijn 450 SKUs 
geen voorraadartikelen omdat ze niet in het MIN MAX van SMEZO behoren en omdat ze geen 
gereserveerde voorraad zijn. 

• A 
• B 

• C 
• D 

FIGUUR 45: STATUS ARTIKELEN IN ROERMOND 

De incourante goederen zijn ook niet goed beheerst. 1.177 Verschillende incourante SKUs 
liggen op voorraad en hiervan zijn er 353 in de MIN MAX. Dat wil dus zeggen dat deze artikelen 
commercieel incourant zijn en als ze toch verkocht worden, dan worden deze automatisch 
weer besteld. De totale waarde van de voorraad van deze 353 artikelen is € 8.270,61 en het 
eerste half jaar van 2007 hebben deze artikelen een omzet gegenereerd van€ 352,96. Het lijkt 
dus de verwachting dat beter andere producten op voorraad kunnen worden gehouden. Ook 
zijn er 7 incourante artikelen gereserveerde voorraad voor klanten, dit lijkt geen optimale 
situatie. 

Op 25 juli was de totale waarde van de voorraad in Roermond € 298.220. Hiervan was voor 
een bedrag van € 134.625 echte voorraadartikelen doordat deze in de MIN MAX zitten of 
gereserveerd zijn voor klanten. Dit is 45,14% van de totale waarde. Voor € 52.851 aan artikelen 
is al in bestelling, al verkocht en/of al geleverd. Het blijkt dus dat voor € 110.744 aan artikelen 
zijn die onbedoeld op voorraad liggen. Dit is 37,13% van de waarde van de totale voorraad. 
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F INDICATOREN GEWENSTE SITUATIE 

In de bijzondere opdracht (Beaumont, 2007} is gezocht naar een raamwerk voor prestatie 
indicatoren voor de technische groothandel. In de literatuur is gezocht naar de veranderingen 
van de technische groothandels in het verleden, het heden en de toekomst en hierin is 
onderzocht wat de gevolgen van deze veranderingen zijn voor de processen, de besturing en de 
noodzakelijke informatie. In dit verslag is gezocht naar een aantal 'Key Performance Indicators' 
{KPls} en een aantal prestatie indicatoren {Pis} waarvan verwacht wordt dat ze het 
management ondersteunen om de processen te managen. Hier volgt een samenvatting van 
deze literatuurstudie en het raamwerk van deze gevonden indicatoren is weergegeven in Figuur 
47. 

Management informatiesystemen (MIS) zijn ontwikkeld om het management te voorzien van 
veelomvattende, accurate, tijd geordende, informatie die gebruikt kan warden om de 
efficiency en effectiviteit van managementbeslissingen te verbeteren (Koutsoukis et al., 2003). 
Een MIS kan ge·implementeerd warden in de hele organisatie. Dit zijn systemen die initieel oak 
bedoeld zijn om gestructureerd een organisatie te besturen. Voor de controle en sturing van 
kleine logistieke dienstverleners zal dus een MIS gebruikt moeten warden. 
De 'Balanced Scorecard' verschaft een formeel mechanisme om een balans te bereiken tussen 

financiele en niet financiele resultaten zowel over de korte als de lange termijn en is gebaseerd 

op het denkbeeld dat bedrijven trachten marketing, productie, inkoop, verkoop en logistiek te 

integreren (Brewer et al., 2000). 

In de vier perspectieven van de 'Balanced Scorecard' kunnen 'key performance indicators' 
(KPls) geplaatst warden. Een KPI is een meting die het behalen van kritische doelen van een 
organisatie sterk ondersteund en vergemakkelijkt (Vorne, 2007). Er is een ideale set van KPls 
voor elke organisatie maar die is oak verschillend voor elk bedrijf. De ideale set KPls hangt 
sterk af van de strategische doelen van een organisatie. De KPls focussen op de kritische 
aspecten van de uitkomsten en de gevolgen. Het zijn een beperkt aantal indicatoren waarvoor 
het verzamelen van de data zo gemakkelijk mogelijk moet zijn. Om deze prestatiemetingen 
effectief te laten zijn moeten ze geaccepteerd en begrepen warden in de gehele organisatie 
(Collin, 2002). 
Parmenter komt in (Parmenter, 2005 en Parmenter, 2007) tot de conclusie dat er drie soorten 
prestatiemetingen zijn : 

• Key Result Indicators (KRls) vertellen de directie hoe het management gepresteerd 
heeft op de kritische succes factoren of in 'Balanced Scorecard' perspectief 
(bijvoorbeeld klanttevredenheid, winst, personeelstevredenheid) 

• Performance Indicators (Pis) vertellen de staf en management wat ze moeten doen 
• Key Performance Indicators (KPls) vertellen de staf en management wat ze moeten 

doen om de prestatie drastisch te verhogen 

VOORRAADBEHEERSING 

Bepaald moet warden welke producten op voorraad moeten komen en welke producten niet 
op voorraad warden genomen. Daarnaast moet de hoogte van de veiligheidsvoorraad bepaald 
warden. Oak is het belangrijk dat de minimale bestelhoeveelheden en bestelmomenten 
bepaald moeten warden. Omdat de technische groothandel vaak een groat aantal artikelen in 
het assortiment heeft zal het veel tijd kosten om voor al deze producten afhankelijk de 
veiligheidsvoorraad en bestelhoeveelheid te bepalen. Daarom zal gebruik gemaakt moeten 
warden van een voorraadbeheersingsysteem. Dit voorraadbeheersysteem zal goede 
informatie moeten genereren over de situatie van de voorraad. 
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Van belang voor het management is wat de huidige situatie van de voorraad is en wat de 
waarde van alle A, B, C en D (incourante) artikelen die op voorraad liggen is. Van belang is ook 
wat de ontwikkeling is van deze voorraadsituatie over de tijd. 
Als het management hierop wil sturen dan moet men meer informatie kunnen krijgen. Voor de 
A goederen kan door het verloop van de voorraad gecontroleerd worden wat de waarde is van 
de belangrijke SKUs die verkocht worden bij de technische groothandel. A artikelen zijn 
belangrijk voor de groothandel en het is derhalve aan te raden in deze artikelen veel 
management tijd te steken om de veiligheidsvoorraad en bestelhoeveelheden te bepalen. 
Naast de A, B en C artikelen zou men verder inzicht moeten krijgen in de D artikelen (de 
incourante artikelen) en moet onderzocht kunnen worden wat de oorzaak is van deze 
incourante voorraad. 

SUCCESFACTOREN 

Logistieke succesfactoren richten zich voornamelijk op twee doelen. Het maximaliseren van 
service aan klanten (operationele effectiviteit) en het minimaliseren van de kosten (efficientie 
van operaties) (Lightfoot et al., 2003). Belangrijke factoren om service aan klanten te meten 
zijn de leverprestatie en leverbetrouwbaarheid. Een veel gebruikte definitie van leverprestatie 
is het quotient van het aantal uit voorraad geleverde orders en het totale aantal orders 
(Bertrand et al., 1998). Bertrand beschrijft dat leverbetrouwbaarheid betrekking heeft op de 
mate waarin het bedrijf of de afdeling de toegezegde leverdata realiseert. Deze 
leveringsbetrouwbaarheid kan worden uitgedrukt in bijvoorbeeld het percentage te late 
leveringen, de gemiddelde levertijdoverschrijding of een combinatie van beide. 
Silver beschrijft in (Silver et al., 1998) drie verschillende metingen van service aan klanten: P1 

(Cycle service level) De fractie van reeksen tussen twee aanvultijden dat er niet voldoende 
voorraad is, P2 (Fill rate) Het gedeelte van de vraag van klanten dat direct uit voorraad geleverd 
kan worden, P3 (Ready rate) Het gedeelte van de tijd dat de netto voorraad positief is. 
Mogelijke metingen van operationele effectiviteit zijn omwentelingsnelheid van de voorraad, 
het gebruik van apparatuur, productiviteit van personeel, gebruik van ruimte en 
budgetprestatie (Lightfoot et al., 2003). lndicatoren die door de technische groothandel 
gebruikt moeten worden zijn weergegeven in Figuur 18. 

Bolstorff, 2003 

Leverprestatle 
Doorlooptijd 
Goederenstroom respons tijd 
Totale goederenstroom management kosten 
Cash to cash cyclus tijd 

TABEL 17: INDICATOREN GROOTHANDEL 

Broomley, 2001 

Op tijd ontvangen 
Op tijd verschepen 
Op tijd leveren 
Order accuraatheid 
Retourdoorlooptljd 

Tyagi, 1997 

Totale kosten 
Levertijd 
Service ratio 

Naast de indicator van de situatie van de voorraad en de leverprestatie is er nog een indicator 
populair voor het meten van de prestatie van het voorraadbeheer van een organisatie. Dit is 
de 'inventory turnover' (Vergin, 1998 en Silver et al., 1998). 'Inventory turnover' is de snelheid 
waarmee de voorraad door de organisatie gaat. Dit wordt berekend door jaarlijkse kostprijs 
van de omzet te delen door de gemiddelde voorraad. 

De huidige industrieen worden geconfronteerd met een veranderende economische omgeving 
door een aantal externe krachten; klanten die steeds veeleisender worden, concurrentie over 
de hele wereld, steeds snellere veranderingen, onvoorspelbare omgeving en de algemene 
beschikbaarheid van middelen. Succesvol blijven in een markt is daarom niet langer meer 
gegarandeerd door alleen uitmuntend te zijn in efficientie en productiviteit. Het bereiken van 
logistieke succesfactoren als doorlooptijd, service niveau en leverbetrouwbaarheid wordt 
steeds belangrijker (Lutz et al., 2003). 
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Nu veel industriele bedrijven overgegaan zijn naar voorraadbeheersingsystemen die de 
voorraad drastisch moeten verlagen zoals JIT (Just In Time) zal het voor de technische 
groothandel steeds belangrijker worden om op tijd te leveren. Ze zullen afgerekend worden op 
de levertijden en leverbetrouwbaarheid. Vanzelfsprekend is te laat leveren een minpunt maar 
door deze industriele klanten van de groothandel zal te vroeg leveren ook als een minpunt 
worden gezien. 
Om bij een voorraadhoudende technische groothandel de doorlooptijd te verlagen en het 
serviceniveau en leverbetrouwbaarheid te verhogen is het aan te raden dat de voorraad 
geoptimaliseerd wordt. lndien de geschikte 'stock keeping unit' (SKU) in de juiste 
hoeveelheden op voorraad worden gehouden kan en hoge servicegraad gegarandeerd 
worden. 

De technische groothandel zal steeds meer ge·integreerd worden met de processen van haar 
klanten en meer logistieke diensten gaan verlenen. De technische groothandel zal in dat geval 
zelf goed inzicht moeten hebben in de kosten van deze diensten zodat deze op een goede 
manier doorberekend kunnen worden aan de klanten. Ook zullen hun softwaresystemen zo 
ontwikkeld moeten worden dat deze op een goede manier te integreren zijn met de 
softwaresystemen van hun leveranciers en klanten. 

Krauth verdeelt de indicatoren in vier groepen en vanuit het interne perspectief en het 
managementgezichtspunt onderscheid hij wederom vier subgroepen. Effectiviteit, Efficientie 
Tevredenheid en IT & lnnovatie. Voor al deze subgroepen zijn een of twee indicators bepaald: 
Effectiviteit; Aantal nieuwe klanten 
Etficientie; Productiviteit personeel en gebruik van ruimte 
Tevredenheid; Personeelstevredenheid 
IT & lnnovatie; Aantal nieuwe producten en aantal personen met IT training 

Een van de doelen van (Donselaar et al., 1998) was het vinden van financiele en operationele 
factoren die direct de prestatie van bedrijven be"invloeden. Orie verschillende scores werden 
hiervoor ontwikkelend: 
BRAV0-1: Een score van de lange en korte termijn financiele prestatie 
BRAV0-2: Een score van de operationele prestatie op basis van omzet en kosten 
BRAV0-3: Een score van de operationele prestatie per segment van een bedrijf 
Figuur 46 geeft een model van de BRAV0-3 factoren van het transportsegment van een bedrijf. 
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Bravo-3 score 

Turnover/variable costs Turnover/direct costs Turnover/wages 

FIGUUR 46: MODEL VAN TRANSPORTSEGMENT (OONSELAAR ET AL., 1998)18 

BRAV0-3 is een model voor het transport segment maar dit zou gemakkelijk aangepast kunnen 
warden zodat BRAV0-3 een KPI wordt voor het distributiesegment van de technische 
groothandel. 
(Huang et al., 2006) beschrijft dat naast de indicatoren in het financiele, klant en intern 
perspectief ook de indicatoren van het innovatie en opleiding perspectief van belang zijn voor 
organisaties. lndicatoren die in dit perspectief oak van belang kunnen zijn voor de technische 
groothandel zijn indicatoren over de kennis van informatiesystemen (IS) zoals onder ander 
trainingsuren van IS gebruikers en niveau van ondersteuning van meerdere. Omdat 
informatiesystemen ook steeds belangrijker warden voor de groothandel zou voor de kennis 
van IS oak een indicator voor opgesteld moeten warden. Oak belangrijk in het innovatie en 
opleiding perspectief kan zijn het aantal nieuwe producten dat de groothandel levert. En voor 
de groei en ontwikkeling kan oak het aantal nieuwe klanten als indicator gebruikt warden. 
Als laatste zal nag een indicator toegevoegd moeten warden. Namelijk de doorlooptijd van 
hun processen. Mogelijkheden hiervoor kunnen zijn de doorlooptijd van order vullen of Cash
to-cash cyclus tijd (Bolstorff, 2003). 

RAAMWERK 

lndicatoren zullen aan de hand van een architectuur gerangschikt moeten warden om zo een 
globaal beeld te geven van de prestatie van de onderneming. Deze indicatoren warden 
ingedeeld aan de hand van het AHP 'Balanced Scorecard' raamwerk van Liberatore (Liberatore 
et al., 1998). Om de gestelde missie (het verhogen van aandeelhouderswaarde) te bereiken is 
het waarschijnlijk dat de volgende drie doelen gesteld moeten warden door de technische 
groothandel; het optimaliseren van de voorraad, het verhogen van de klanttevredenheid en 
het behalen van een zo hoog mogelijke winst. 

0PTIMALE VOORRAAD 

Belangrijke KPI voor de optimale voorraad is en indicator die de voorraadsituatie weergeeft 
over tijd zodat duidelijk is wat het effect is van acties die het management neemt om de 
voorraad te optimaliseren. Daarnaast is het van belang dat de omloopsnelheid van de 

18 De potentiele kritische succes factoren zijn in het grijs aangegeven. 
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voorraad weergegeven wordt zodat duidelijk wordt wat de verhouding is tussen de omzet en 
de voorraad. Verder zal het voor het management belangrijk zijn of de magazijnen vol aan het 
raken zijn of leeg staan. Het gebruik van de ruimte is dus oak een indicator. Als laatste is het 
mede voor de voorraadbeheer belangrijk dat er voldoende kennis is van de 
informatiesystemen die gebruikt warden. Een van de indicatoren die het makkelijkst te meten 
is zijn het aantal personen met IT training. Verder is de doorlooptijd (levertijd) een belangrijke 
indicator. 

KLANTTEVREDENHEID 

Twee factoren die van groat belang zijn voor de klanttevredenheid is de leverprestatie en de 
leverbetrouwbaarheid zoals onder andere beschreven in (Tyagi, 1997, Silver et al., 1998 en 
Bolstorff, 2003). Dit zijn de twee KPls voor klanttevredenheid. Verder is het voor de klanten 
van groat belang dat zij kostenbesparingen realiseren door het laten verzorgen van de service 
door de technische groothandel. Deze kostenbesparingen zouden dan oak berekend moeten 
warden of nagevraagd moeten warden aan de klant. Een extra indicator om de 
klanttevredenheid te meten is het aantal (nieuwe) klanten zodat te zien is of het 
klantenbestand zich uitbreid of aan het inkrimpen is. Verder is de gemiddelde doorlooptijd/ 
levertijd een belangrijke indicator. 

WINSTGEVENDHEID 

Belangrijke KPls voor de technische groothandel zijn de cashflow, de omzetgroei en het 
operationele inkomen. Verder is een belangrijke KPI het percentage dat de groothandel 
gemiddeld verdient op een order of een orderregel. Om dit uit te rekenen is het noodzakelijk 
om de kosten te weten van de verschillende processen (inboeken, transport, opslag et cetera). 
De marge per order of per orderregel kan berekend warden door de verkoopprijs te delen 
door de inkoopprijs en de kosten van de logistieke processen. 

Verkoopprijs 

Marge= lnkoopprij s +Kosten van processen 

De gemiddelde marge zal belangrijk kunnen zijn voor het management om te zien of de goede 
orders zijn aangenomen tegen de goede prijs. Oak zal deze marge dan bekend moeten zijn 
voor alle orders/ orderregels zodat onderzocht kan warden of een bepaalde klant I order / 
productgroep wel bijdraagt aan de doelen van de organisatie. 
Een andere indicator die van belang is voor de technische groothandel is de ROE, de 
verhouding tussen de behaalde netto winst en de middelen die de aandeelhouder in de 
organisatie heeft gestoken. 
Daarnaast is oak het marktaandeel een belangrijke indicator zodat duidelijk is wat de 
groeimogelijkheid zijn voor de groothandel en of de groothandel marktaandeel wint of 
verliest. Verder is van belang dat er efficient gewerkt wordt. De productiviteit van het 
personeel is dus oak een indicator die weergegeven moet warden. Een belangrijke factor die 
van invloed is op de productiviteit van personeel is de personeelstevredenheid, oak dit moet 
warden gemeten. 

Naast deze indicatoren zijn er nag twee indicatoren die van belang warden geacht voor 
technische groothandels. Omdat technische groothandels vaak oak het transport verzorgen 
naar haar klanten zal er oak een indicator moeten komen voor het transport. Een voorbeeld 
hiervan is BRAV0-3. Daarnaast wordt van de groothandel verwacht dat ze een breed 
assortiment aan producten kunnen leveren. Vandaar dat oak een indicator van het aantal 
producten moet warden weergegeven. 
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FIGUUR 47: AHP 'BALANCED SCORECARD' RAAMWERK TECHNISCHE GROOTHANDELS (LIBERATORE ET AL., 

1998) 
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G 0NDERBOUWING THEORETISCH VOORBEELD 

In Paragraaf 3.5 is een theoretisch voorbeeld beschreven van voorraadbeheersing binnen 
SMEZO. In deze sectie wordt onderzoek gedaan naar de sensitiviteit van de eerste aanname die 
voor dit voorbeeld gemaakt is. 

In het theoretisch voorbeeld is de volgende aanname gemaakt: 
lndien 4S dagen van jaar X in het jaar X+l op voorraad wordt gehouden dan kunnen 9S% van 
de orders uit voorraad geleverd worden in het jaar X+ 1. Als de beschreven voorraadbeheersing 
was toegepast dan zouden tot 13 december 2007 67.438 van de 118.24S orderregels direct 
geleverd kunnen worden en er zou dus een leverprestatie van S7,03% worden gerealiseerd (in 
de werkelijkheid was dit S9,81%). Er zou voor € 46S.219 aan voorraad liggen en de kostprijs 
van de omzet was tot 13 december € S.882.217. Dit zou resulteren in een omloopsnelheid van 
de voorraad van 12,64 in 2007. 

Om te onderzoeken hoe sensitief de aanname is die gemaakt is, wordt hieronder onderzocht 
wat de omloopsnelheid zou worden in het geval dater voor 40 en voor SO dagen aan voorraad 
moet liggen om een servicegraad van 9S% te behalen: 
lndien 40 dagen voorraad voldoende zou zijn om een leverprestatie van 9S% te behalen dan 
zou er een totale voorraad van € 433.S07 moeten liggen en zou de omloopsnelheid van de 
voorraad 13,S7 zijn geweest. 
lndien er echter SO dagen voorraad nodig zou zijn voor een leverprestatie van 9S% dan zou er 
een totale voorraad van € SOS.S19 moeten liggen en zou de omloopsnelheid 11,64 zijn 
geweest. 

Verder wordt in het voorbeeld verwacht dat er naast de beschreven voorraad voor € 70.000 
aan acties/inkoophoeveelheden moet liggen en voor € 30.000 aan strategische voorraad. Door 
afdeling verkoop en inkoop wordt aangegeven dat deze getallen moeilijk te schatten zijn maar 
dat dit reele bedragen lijken. 
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fORMULES EN DEFINITIES 

In deze sectie volgen de formules die gebruikt kunnen worden de om waarden van de 
verschillende indicatoren te meten. 

Afdeling 

Verkoop 
Verkoop 
Verkoop 
Magazijn 
Magazljn 

Tijdstip 

Offerte 
Order 
Afgesproken levertijdstip orderregel 
Goederen ontvangst 
Artikel klaar voor transport 

Transport Intern transport 
Transport Levermoment 
Administratie Factuur 
lnkoop lnkoopbestelling 
lnkoop Afgesproken levertijdstip leverancier 

TABEL 20: GEWENSTE DATA TIJDSTIPPEN 

Parameter 

tof.x 

t o,x 

ta.x.v 

t g,v.w 

t1,..v 
t ;, 

t1.x.v 

t1,x.y 

bv.w 

Ov.w 

lndien er een tabel gegenereerd is die deze gegevens bijhoudt dan gelden voor deze gegevens 
de volgende definities: 

T = De tijdsperiode waarvan de gegevens gemeten warden 
X = Alie offertes tijdens periode T 
Z = Alie inkooporderregels tijdens periode T 
x = Het nummer van de offerte of order die gemaakt wordt x E{X} 
x.y = Het nummer y van de offerteregel of orderregel op order x 
z = lnkooporderregel z E{Z} 
tot,x = Tijdstip offerte x tt,x= tt,x.v voor alle y 
t0 ,x = Tijdstip order x t0 •• = t0 ,x.v voor alle y 
ta,x.v = Tijdstip dat afgesproken is dat orderregel geleverd wordt 
tg,x.v = Tijdstip goederenontvangst x.y (x.y moeten gekoppeld worden aan z) 
tt,x.v = Tijdstip dat orderregel x.y klaar is voor verzending 
t;,x.v = Tijdstip intern transport x.y 
t1,x.v = Tijdstip levering x.y 
tt,x.v = Tijdstip facturatie x.y 
f = Aantal orderregels in tijdsperiode T 
g = Aantal orders in tijdsperiode T 
bz = Tijdstip inkooporderregel z 
0 2 = Tijdstip van afgesproken leverdag van orderregel z 

DOORLOOPTIJD 

De gemiddelde doorlooptijd van artikelen in het magazijn kan berekend warden aan de hand 
van formule 1.1. Voor orderregels die uit voorraad geleverd kunnen warden is de doorlooptijd 
de tijd tussen een order en het tijdstip dat het artikel klaar is voor verzending. Voor de 
backorderregels is het de tijd tussen goederenontvangst en het tijdstip dat de regel klaar is 
voor verzending. Als, voor alle orderregels tijdens T, deze tijdsperiodes warden opgeteld en 

gedeeld door het aantal orderregels dan wordt de gemiddelde doorlooptijd d bekend. 

L(tt,x.y -s •. y) 
d = _x_.y ____ _ 

f 

SMEZO Handelsonderneming BV 

{

tg ,x.y als x.y is een backorder 
5

x.y = to ,x.y als x.y is geen backorder 
(1.1) 
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GEMIDDELDE LEVERTIJD 

Voor de gemiddelde levertijd kan een onderscheid gemaakt worden tussen de gemiddelde 

levertijd van orderregels r en de gemiddelde tijd dat een order volledig geleverd is I . Deze 

worden berekend aan de hand van formules 1.2 en 1.3 waarbij fx.v het tijdstip is dat de order x 
volledige geleverd is. 

L (tl ,x.y - t o,x.y} 
r =-x_.y ____ _ 

f 
(1.2) 

LUx.y -to) 
f=-x ____ _ 

g 
lx.y =ma~ti,x.Jvoor alley (1.3) 

LEVERPRESTATIE 

De leverprestatie p tijdens periode T kan berekend worden aan de hand van onderstaande 
formule. 

Lzx.y 
p = x:y X 100% 

f 

LEVERBETROUWBAARHEID 

{
o 

z -
x.y 1 

als x. y is een backorder 

als x. y is geen backorder 
(1.4) 

De leverbetrouwbaarheid g kan berekend worden aan de hand van formule 1.5. Hierbij wordt 

de gemiddelde afwijking tussen de afgesproken en werkelijke levertijd gemeten voor alle 
orderregels. 

I lta,xy -tl,x.yl 
g = _x~· Y ____ _ 

f 
(1.5) 

Eventueel kan besloten worden de indicator aan te passen en te berekenen welk percentage 
van de orderregels op de afgesproken dag, de dag ervoor of de dag erna is geleverd. 
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l 0PTIES INCOURANTE VOORRAAD 

Bepalen Groep 
Leverancier 

~--"""""--+! Maken overzichten 

Hoofd roe 

MT Leefti"d 

MIN MAX naar 0 

~~-----~.,,."' 

"' "' 
"' 

"' "' "' 

"' "' 
; 

; 
; 

Onderzoeken opties 
en keuze maken 

Bon A maken Uitruimen lnkoopbon B 
maken 

/ Intern transport Locatie SPEC 
Van A naar vestiging B 

Retour leverancier 

In uitverkoop 

Elders verkopen 

Vernietigen 

HS 

BV 

Aanvragen bij 
leverancier 

Uitruimen HRL & 
RMD 

Aanvragen bij 
BV leverancier 

Bon maken 

SMEZO Handelsonderneming BV 

"' 
"' "' "'"'....----------, 
Bon maken RMD 

; 
; 

; 

; 
; 

; 
; 

; 

lnruimen in 
actierekken 

Uitruimen 

89 

; 

; 

; 
; 

Uitruimen in RMD 

Retour inkoop 
maken 

Locatie 
UITV(ERKOOP) 

Uitruimen in RMD 

Bon naar ADMIN 
oor afboeken 

Intern transport 

Locatie SPEC 

Actieprijzen 

Locatie SPEC 

Artikelen in juiste 
container 

Technische Universiteit Eindhoven 

Bon maken HLN 

Versturen middels 
NPD/TNT. 

Bon maken HLN 

Versturen middels 
NPD/TNT. 

Locatie SPEC 

~ Magazijn medewerker 

[El] Magazijn medewerker 

~ Artikelbeheerder 

IBBJ lnkoper 

jMrj Management Team 

Uitruimen HLN 

Credit bedrag 
doorgeven aan 

AnMIN 

Uitruimen HLN 

Credit bedrag 
doorgeven aan ADMIN 

BV 



M SIMULATIES 
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In deze bijlage warden nog enke/e simulaties uitgevoerd. Eerst de simulatie van het Stanley 
afbreekmes als in 2007 het MIN MAX systeem werd gevolgd. Daarna de sleutelvijlset en als 
laatste zijn nog 6 andere SKUs gesimuleerd. De eerste drie artikelen werden willekeurig 
uitgekozen door de inkoper, de volgende 3 door de verkoper. Het bestelniveaus s van de 
verschillende vestigingen warden bepaald aan de hand van de verhouding tussen de omzet in 
deze vestigingen. Daarnaast warden de niveaus per kwartaal gecontroleerd op grote 
veranderingen in vraag en wordt voor het intern trasport n;ntern = (n/2T gebruikt. Dit cijfer wordt 
afgerond naar onderen. 

Stanley afbreekmes in MIN MAX systeem 
Voor Roermond was de MIN= 40 en MAX= 80 en Heerlen MIN= 100 en MAX 200, Q = 10 

.. ....... :i ...... . -;;\. . "-···· ...... - .. \ ... ..... . . 
"' '\ ... \.. ... I I 
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\ I \ l I -, I l 
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FIGUUR 50: VERLOOP MIN MAX AFBREEKMES RM FIGUUR 51: VERLOOP MIN MAX AFBREEKMES HL 
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Gemiddelde voorraad 62 en 144 en er zou 20 keer ingekocht warden. 

Sleutelvijlset in blik iridium (640135002) 
Dit stand in 2006 in 22 verschillende orders door 8 verschillende debiteuren. Het product zou 
dus op voorraad gehouden moeten warden. Dit was in werkelijkheid niet het geval. 
Roermond sRM = 0 en Heerlen sHL = 6, Q = 1 n = 14, n;ntern = 14/2 = 7. 

I 
I 
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I 
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lB t-------1~__,_~~~"'t::====~--~ 
16 +------+--------~---~ ~~ 
14 +------+----------t-+-~ 
12 ...., 
10 I 

I 

-2 ~---------------~ 

FIGUUR 52: GEWENST VERLOOP VIJLSET RM FIGUUR 53: GEWENST VERLOOP VIJLSET HL 

De gemiddelde voorraad wordt nu 2,70 en 13,76 in werkelijkheid 0. 
Het werd 2 keer besteld (werkelijk 5) en 19 orders konden nu direct uit voorraad een order 
niet (deze kon wet de dag erna geleverd warden). De leverprestatie was 19/20 = 95%. 

De Billy schoen maat 43 810700046 
Voor Roermond sRM = 1 en Heerlen sHL = 3 plus gereserveerd 3, Q = 10 
Roermond besteld zelf dus nHL = 6, nRM= 3 
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FIGUllR 54: GEWENST VERLOOP BILLIE RM FIGUUR 55: GEWENST VERLOOP BILLIE HL 
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Gemiddelde voorraad 1,56 en 7,65 (werkelijk 13,33 dus een daling van 31%) 
18 Keer ingekocht (werkelijk 32 keer) 

Werkhandschoen split gevoerd 820239236 
Roermond sRM = 238 en Heerlen sHL = 214 plus gereserveerd 72, Q = 120 
Roermond besteld zelf dus nHL = 3, nRM= 3 
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FIGUUR 56: GEWENST VERLOOP HANDSCHOEN RM FIGUUR 57: GEWENST VERLOOP IIANDSCHOEN HL 

Gemiddelde voorraad 396 en 349 (werkelijk 696,66 stijging 20%) 
11 Keer ingekocht (werkelijk 10 keer) 

Kabelband zwart 280480416 
Roermond sRM = 201 en Heerlen sHL = 919, Q = 1.000 n = 12, n;ntern = 12/2 = 6 
In deze simulatie duidelijk te zien dat de vraag regelmatig gecontroleerd moet worden. Er 
wordt ervan uit gegaan dat tijdens het eerste kwartaal duidelijk te zien is dat de vraag 
beduidend lager is dan het jaar ervoor. In Roermond is de vraag maar 4% van het afgelopen 
jaar. Om deze reden wordt de bestelhoeveelheid nQ gehalveerd en warden 2.000 artikelen 
naar Heerlen getransporteerd. Ook 'simple exponentional smoothing' zou hier een oplossing 
zijn geweest. 
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FIGUUR 58: GEWENST VERLOOP KABELBAND RM 
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FIGUUR 59: GEWENST VERLOOP KABELBAND HL 

Gemiddelde voorraad 3.655 en 1.443 (werkelijk 2.600 stijging van 96%) 
2 Keer ingekocht (werkelijk 10 keer) 
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Plug Super Fisher 270372202 
Roermond besteld dit artikel zelf. Roermond sRM = 906 en Heerlen sHL = 2.561 plus 100 
gereserveerd, Q = 4.000, n = 3, n;ntern = 3/2 = 1,5 afgerond naar onderen is 1 
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FIGUUR 60: GEWENST VERLOOP PLUG RM 
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FIGUUR 61: GEWENST VERLOOP PLUG HL 

Gemiddelde voorraad 6.706 en 2.207 (werkelijk 9.783 daling van 9%) 
4 Keer ingekocht (werkelijk 9 keer) 

Tapboutstaal200349647 
Roermond sRM = 89 en Heerlen sHL = 249, Q = 200 n = 12, n;ntern= 12/2 = 6 
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FIGUUR 62: GEWENST VERLOOP TAPBOUT RM FIGUUR 63: GEWENST VERLOOP TAPBOUT HL 

Gemiddelde voorraad 610 en 1.312 (werkelijk 1.390 stijging van 38%) 
3 Keer ingekocht (werkelijk 8 keer) 

Gatenzaag Bahco 630143993 
Dit artikel is maar 6 keer afgenomen in 2006 dus moet niet op voorraad komen. 
Er zou nader onderzoek gedaan kunnen warden naar de bestelmomenten en 
bestelhoeveelheden bij SMEZO. Voor artikelen die door 3 of meer klanten tussen 5 en 9 keer 
besteld zijn zou bijvoorbeeld toch een n bepaald kunnen warden om de bestelkosten te 
verlagen. In dat geval zou met Q is 1 n voor Heerlen 7 zijn en voor Roermond n;ntern = 3. 
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FIGUUR 64: GEWENST VERLOOP ZAAG RM 
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FIGUUR 65: GEWENST VERLOOP ZAAG HL 

Gemiddelde voorraad 1,43 en 2,83 (werkelijk 8 daling van 47%) 
2 Keer ingekocht (werkelijk 6 keer) 
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