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Bijlage 1 Organigram versgroepen 

rganigram 0 
p roduct Management 
0 1-05-2006 

Unitmanager 
AGF, Vlees, Vis, Convenience 

Han Ploegmakers 

Product Manager Product Manager 

AGF ,____ Vlees -
Geertrui Patrick Luhrman 

Klostermann 
Product Manager 

Logistic Buyer AGF ~ 
- Convenience 

Gijs vd Reek Marieke Habraken 

Product Manager 

Replenisher ~ 
- Vis 

Natasja Janssen Wendy van Aert 

Kwaliteitscontroleur r- Versspecialist 
Joost Aarts Vlees, Vis .._ 

-Bart Ruijgrok 

Versspecialist AGF 
-Eugene Wieland 

- Walter Kuijpers -
- Wilbert Laros Versspecialist 

Grillcorner en -
Demonstrateur 
Smaakmakers 

Bernard Mencke 

1 Hoofd Product Management 1 
Susanne Kroon Kwaliteitsmanager 

Maria Lamers 
Kwaliteitsmedewerker 

Suzanne vd Weijer 

1 1 

Unitmanager Unitmanager 

Brood, Kaas, Servicedesk 
Bloemen&Planten 

Vleeswaren, Salades Paul Swinkels 

Grillcomer Eindverantwoordelijk 
Gaston Loomans Gaston Loomans 

Product Manager 

Product Manager Bloemen & Planten 

- Vleeswaren en Grillcorner Mark Meijers 

Corry Meijer 

Bestandsbeheer 

Product Manager -Tamara Verhagen 
.....__ Brood - Sonja auf den Kamp 

Martien Soetekouw 
Logistic Buyer 

Product Manager Bloemen&planten 
.._ Kaas Ad vd Schoor 

1 

Manon de Bekker 1 

' ~ Productieleider 
,____ Logistic Buyer Ivo Leijten 

vleeswaren, kaas, 
1 

brood, salades 

1 1 Guus Hermans Productie 

-1 Replenisher Projectcoördinator 
Dennis Steeghs ~ Anki Vervest 

Versspecialist H Management Assistente PM 
~ Brood, Kaas, Vleeswaren - Sonja Koelen (0,5 fte) 

-Monique den Ouden 
- Gwen v. Spaandonk ( i.o.) Bestandsbeheer 

- Bettina Steenbekkers 
- -Casper Lups 
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Bijlage 2 Organigram bloemen en planten afdeling 

Mark Meijers 
Product Manager 

Administratie 

Paul Swinkels 
Unit Manager 

Sonja auf den Kampf 
1---·1----t-1

1-ramara Verhagen 

Ivo Leijten 
Hoofd Productie 

Service desk/Bestandsbeheer 

Ad van der Schoor 
Inkoop 

Magazijnbeheer 
1-----"l'-----t 

Werkvoorbereiding 

Productie aanvoer 

1 

PU Monobossen PU Boeketten Planten en diversen 
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Bijlage 3 Voorbeelden bloemen en planten presentaties 
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Bijlage 4 Brutowinst formulier 

BRUTO-WINST FORMULIER AFDELING BLOEMEN EN PLANTEN 

WINKEL 

MAANDAG 

DINSDAG 

WOENSDAG 

DONDERDAG 

VRIJDAG 

ZATERDAG 

ZONDAG 

TOTAAL 

OMSCHRIJVING 

+!+ BEGINVOORRAAO 

MAANDAG 

DINSDAG 

WOENSDAG 

DONDERDAG 

lJDAG 

ZATERDAG 

ZONDAG 

=SUBTOTAAL INKOPEN 

-1- RETOUREN/CAF 

+l+ CAF+ 

-1- ONDERLINGE ZENDING 

+/+ONDERLINGE ZENDING 

: SUBTOT CORRECTIES 

-!- EINDVOORRAAO 

s KOSTPRIJS VERKOPEN 

BRUTO-WINST % 

OMZETAANDEEL 

BRUTO-WINST 0' ot 

DERVING+ INTERNE CAF 1 enCW 

EINDVOORRAAD CW) IN % VD OMZET 

VOORRAAD BLOEMEN 

VOORRAAD PLANTEN 

VOORRAAD NON-FOOD 

VOORRAAD WENSKAART JES 

Beginvoorraad 

tegen CW 

600 

620 

730 

780 

770 

890 

930 

100 

30 

10 

100 

30 

-225.66% 

0 .06% 

-013% 

20.00% 

600.00% 

100 

200 

200 

100 

Levering 

tegenCW 

30 

' 50 

60 

30 

150 

60 

480 

150 

60 

30 

150 

60 

0.00% 

0,00% 

0 .00% 

3.00% 

33 .00% 

20 

WEEK~------! 
MODULE~-----~ DATUM 

Derving 

tegen CW 

20 

20 

27.67% 

44.34 % 

6 ~.01% 

27.61% 

44.34% 

0.00% 

lnlem• CAF 

<E so" 

8 

CAF'S Kassa Th. Eindvoorraad 

tegen CW tegenCW 

l O 620 

2n 730 

IO 780 

30 ' 10 770 

' 30 890 

'20 930 

0 930 

30 100 

Algemene gegevens 

OMZET TOTAAL WINKEL 176,78! 

!TOTAAL KLANTEN WINKEL 8,82t 

k>MZET AFDELING BLOEMEN EN PlANTEN 100 

!TOTAAL KLANTEN BLOEMEN EN PLANTEN 

!TOTAAL KLANTENAANOEEL Bl & Pl 

Bruto-w inst ruonevens 

OMZET EXCL. BTW 94 

KOSTPRIJS VERKOPEN 320 

BRUTOWINST 226-

IDEM IN % VAN DE OMZET incl btw -225.66% 

VOORRAAD ANALYSE TEGEN CW in cl btw 

THEORETISCHE VOORRAAD • 930 

GETELDE VOORRAAD • 600 

VOORRAAD VERSCHIL • 330 



Bijlage 5 Huidige module indeling 

Module Winkelnr. Naam Module Winkelnr. Naam Module Winkelnr. Naam 
1 70599 JUMBO BERGHEM 3 70483 JUMBO NIEUW-BERGEN 4 79537 JUMBO HEYHOEF 
1 37605 JUMBO DEN BOSCH 3 71102 JUMBO CADIER & KEE 4 5916 JUMBO CUYK 

72036 JUMBO DEURNE 3 73806 JUMBO KERKRADE 4 87106 JUMBO BALIENDIJK 
37575 JUMBO LOURDESPLEIN 3 72184 JUMBO EINDHOVEN 4 76910 JUMBO NUTH 
79510 JUMBO PEL TPLEIN 3 5398 JUMBO MARIAHOUT 4 37079 JUMBO TERNEUZEN 
74055 JUMBO LIESHOUT VER 3 75965 JUMBO MIDDELBURG 4 5762 JUMBO WILLEMSTAD 
79766 JUMBO VRIEZEVEEN 3 68411 JUMBO ZWOLLE 4 56871 JUMBO SCHEVENINGEN 
79529 JUMBO PEL TPLEIN SL 3 68209 JUMBO ZEIST 4 22330 JUMBO EUROBORG 
73318 JUMBO HEERLEN 3 53740 JUMBO RIDDERKERK 4 56154 JUMBO ROOISEHEIDE 
34827 JUMBO HAAKSBERGEN 3 56154 JUMBO ROOISEHEIDE 4 29505 JUMBO KAATSHEUVEL 

1 37613 JUMBO DEN BOSCH SL 3 31917 JUMBO MAKKUM 4 30031 JUMBO VALTHERMOND 
2 70122 JUMBO ALMERE 3 66001 JUMBO DOKKUM 4 69999 JUMBO EXT ELP MAST 
2 73202 JUMBO GEMERT 3 30031 JUMBO VALTHERMOND 4 59999 JUMBO EDLP MASTER 
2 71730 JUMBO DEN DUNGEN 3 22950 JUMBO HAAGWEG 4 22810 JUMBO GOOR 
2 70750 JUMBO BLADEL 3 5347 JUMBO LIESHOUT 4 68136 JUMBO WINTERSWIJK 
2 5290 JUMBO DEDEMSVAART 3 53805 JUMBO ROTTERDAM 4 30635 JUMBO BRKHW AGF2 
2 73350 JUMBO HEESWIJK - D 3 7374 JUMBO CIBOGA SL 4 30627 JUMBO BRKHW AGF 
2 79820 JUMBO WAALWIJK 3 77623 JUMBO ROERMOND 4 30600 JUMBO T.B.W. 
2 79804 JUMBO W B DUURSTE. 3 73458 JUMBO HOOGEZAND 4 70181 JUMBO AMSTELVEEN 
2 79707 JUMBO UITHUIZEN 3 75000 JUMBO MAASBREE 4 35114 JUMBO STEENBERGEN 
2 30074 PRYMA LOGJES 3 72303 JUMBO EINDHOVEN SL 4 79545 JUMBO HEYHOEF SL 
2 30007 PRYMA KELT JENS 3 7366 JUMBO CIBOGA 4 75949 JUMBO MEERSSEN 2 
2 22012 PRYMA VAN ELDONK 3 37494 PRYMA VAN DER NEUT 4 108 JUMBO IT ACCEPTA 
2 79642 JUMBO UDEN 3 37451 PRYMA MELSE 4 38229 JUMBO DRACHTEN 
2 78832 JUMBO ST.M.GESTEL 3 31216 JUMBO DOETINCHEM 4 65358 JUMBO BRIELLE 
2 50032 JUMBO SEVENUM 3 79383 JUMBO ELSENPLEIN 4 78298 JUMBO DEN HAAG SL 
2 69000 JUMBO ZUTPHEN 3 75019 JUMBO MAASBREE NW 4 78301 JUMBO LEYWEG 
2 51063 JUMBO ROSMALEN 3 24333 JUMBO VALKENSWAARD 4 35106 JUMBO LIGTENBERG 
2 56006 PRYMA SCHIJNDEL 3 32018 JUMBO GRAVE 4 75930 JUMBO MEERSSEN 1 
2 79243 JUMBO SON 3 79200 JUMBO SOMEREN 4 77151 JUMBO OIRSBEEK 
2 79731 JUMBO VOLKEL 3 87300 JUMBO ST.OEDENRODE 4 21857 JUMBO MOERGESTEL 
2 78298 JUMBO DEN HAAG SL 4 24201 JUMBO LUYKSGESTEL 
2 78301 JUMBO LEYWEG 2.15 37605 JUMBO DEN BOSCH 
2 73997 JUMBO LEEK 2.15 56715 JUMBO STEIN 
2 67571 JUMBO MAASTRICHT 2.15 64084 JUMBO UTRECHT 
2 70130 JUMBO ALMERE SL 2.15 70246 JUMBO ARNHEM 
2 74012 JUMBO LELYSTAD 2.15 79685 JUMBO URMOND 
2 76600 JUMBO NISTELRODE 
2 87254 JUMBO LOON OP ZAND 
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Bijlage 6 ABC analyse producten 

Gemiddelde productie per Collie inhoud in Cumulatief 
Boeket/Mono bos Bloem week in stuks(Winzorised) a(Winzorised) stuks Winkelinkoopprijs (€) Verkoop(€) Pgem • Verkoop Cumulatief percentage 

Monobos Roos kort totaal 6520 1952 8 1.81 2.49 16235 16235 0.24 

Monobos Totaal overige 2990 1344 7-10 2.00 2.99 8940 25175 0.37 

Monobos Roos Middel Totaal 2980 2630 10 2. 11 2.99 8910 34085 0.50 

Boeket Milva 869 168 2 4. 50 6.99 6074 40160 0.59 

Boeket llios 806 149 2 4 .50 6.99 5634 45794 0.67 

Boeket Akito 790 218 1 4.50 6.99 5522 51316 0.76 

Monobos Chrysant gewoon totaal 1085 240 7 1.82 2.99 3244 54560 0.80 

Boeket Sphinx 343 90 1 6.50 9.99 3427 57986 0.85 

Boeket Trixx/lnka 1087 336 5 1.50 2.5 2718 60704 0.89 

Boeket Ven de la 236 58 1 6.40 9.99 2358 63062 0.93 

Boeket Bibi 477 174 1 2.35 3.99 1904 64966 0.96 

Monobos Totaal chrysant geverfd 581 56 7 1.97 2.99 1737 66703 0.98 

Boeket Gracia 72 8 1 7.99 12.99 939 67642 1.00 

Boeket Super 15 5 1 12.00 19.99 304 67946 1.00 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 ---- - - ------------- --- - - --~-

- A-Klasse 

0.40 - B-Klasse 

C-Klasse 

0.20 

0.00 

Product 
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Bijlage 7 Voorbeeld besteleenheden 

Mono bossen 

Planten 

Overige 
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Bijlage 8 Samenstelling Sphinx 

Anthurium Appel blad Roos Polygon Peer Aspidis- Salim houder Hoes Palm Hyperi- Fatsia Sticker Voeding Emmer 
1x 2x Oranje ium wax tra 1 x 1x 2x cum 2x 1x 1x 1x 

3x 1x 2x 2x 3x 
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Bijlage 9 Overzicht productie aantallen monobossen 

Monobossen (PU2) Gemiddelde in stuks per week 

Jaarrond 

Rozen 35-40 cm H (dagen) Pgem Rozen 50 cm H (dagen) Pgem Chrysant H (dagen) Pgem Overige H (dagen) Pgem 

(BE) (BE) (BE) (BE) 

Roos GEEL 2 57 Roos Geel 2 21 Chrysant Geel 5 11 Tros anjer 5 70 

Roos ORANJE 2 36 Roos Oranje 2 13 Chrysant Oranje 5 7 Narcis 3 28 

Roos ROOD 2 29 Roos Rood 2 30 Chrysant Groen 5 6 Alstroemeria gemengd 3 16 

Roos WIT 2 25 Roos Roze 2 9 Chrysant Paars 5 5 Lelie (Aziatisch) 3 81 

Roos ROZE 2 22 Roos Wit 2 8 Chrysant Rose 5 4 Freesia 3 26 

Roos ZALM 2 54 Roos gemengde emmer 2 20 Chrysant Wit 5 10 Dianthus 5 2 

Roos Gemengd 2 33 Roos gemengde bos 2 12 Chrysant Rood 5 6 Germini 3 21 

Roos Tros 2 60 Chrysant Gemengd 5 107 Mini chrysant gemengd 5 6 

Totaal 155 Totaal 250 

Chrysant geverfd oranje 5 

Chrysant geverfd blauw 5 
De Pgem is weergegeven in Besteleenheden (BE). De H 

(dagen) is de houdbaarheid van de steel van het 
Chrysant geverfd paars 5 betreffende product. 
Chrysant geverfd roze 5 

Chrysant geverfd rood 5 

Chrysant geverfd gemengd 5 

Totaal 815 Totaal 299 Totaal 83 

Monobossen (PU2) Gemiddelde in stuks per week 

Seizoen 

Diversen H (dagen) Pgem Tulp H (dagen) Pgem 

(BE) (BE) 

hyacint 3 28 tulp rood 2 29 

narcis 3 28 tulp wit 2 11 

ranonkel 3 19 tulp paars 2 10 

amaryllis 5 2 tulp geel 2 25 

anemone 3 21 tulp gem. emmer 2 266 

pioenroos 3 15 

gladiolen 4 18 

dahlia 3 12 

Prunus 5 4 

zonnebloem 3 58 

Duizendschoon 3 13 

Totaal 218 Totaal 341 
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Bijlage 10 Huidige ordercyclus 

·~ 

, 

Winkelorder W 
voor 10:00 

Inkoop op 
prognose, 
65% van W 

Order Z 
avondklanten in 
de winkels 

Winkelorder X 
voor 10:00 

Inkoop op 
prognose, 
65% van X 

OrderW 
Ochtendklanten 
in de winkels 

De overige 
35% van 
order Yen 
Z wordt 
ingekocht 

,, 
Order X 
ochtendklanten 
in de winkels 

, 

' 

Order W wordt 
omgezet 
tot Inkoop en 
Productieorder 
voor dinsdag 

Maandag 

Order X wordt 
omgezet 
tot Inkoop en 
Productieorder 
voor donderdag 

, 

Winkelorder Y 
Tussen 14:00 
en 20:00 

Woensdag 

Productie 
order Yen 
z deels 

Vrijdag 
Order Y 
avondklanten in 
de winkels 

1 

' 
1 

·~ 1 

De overige 
35% van 
orderW 
wordt 
ingekocht 

Productie 
orderW orderW 

Avondklanten j 
Uitleveren Uitleveren order W 

Ochtendklanten 

De overigE Winkelorder Z 
35% van voor 10:00 
order X 
wordt Inkoop op 
ingekocht prognose, 

65% van Zen 
,,y 

' 
OrderY 
ochtenddklanten 
in de winkels 

14 

Dinsdag 
Order W 
avondklanten in 
de winkels 

OrderY en Z Productie Uitleveren Uitleveren 
worden order X order X order X 
omgezet Avondklanten Ochtendklan 
tot Inkoop en 
Productieorder 
voor vrijdag ,, ,, 

Donderdag ·~ 
Order X 
avondklanten in 
de winkels 

Productie Uitleveren Uitleveren order Y 
order Z order Y Ochtendklanten 
deels Avondklanten 

, , 

Zaterdag 
Order Z 
avondklanten in 
de winkels 

ten 



Bijlage 11 Template voor maken van winkelbestellingen 

Week nummer: con Inh. ~ikel 
---· ·----------- - -·- r------ ~t~ld _ ~_rv_in.,,,g_._P_rog_,,_n_ose_1-Be~s_te_ll_en_do_nde __ nia_,,g'--__ _._Be_ste_l!_e11_1!-'~~ndajl~--•B_e_s_te_ll_en_w_oe_n_s_d_ag~-----Be_s_te_lle_n_w_oe_n_sd_ag~ Te 

veiWaCiiïïîn ~ ~~m!!19r 
Verk barcode 

vorij!e vorige volgende vóór 10:00 uur vóór 10:00 uur vóór 10:00 uur ná 12:00 uur 
-- - - - 1-- ·- -- -- -

week week week Leveren zaterdagavond/ Leveren dinsdagavond/ Leveren donderdagavond/ 
maandagochtend woensdag0chtend - -- vrüdîiäêiëtitend 

Leveren vrijdagavond/ omzet 
. - -- - ------- --

prijs ~terdagochtend biaemen -
--·----·---- -·- -- --------- --- -

prognose bestellen prognose beatellen prognoae beatellen prognose bestellen 
Boeket Vendela 9.99 0 0 0 0.00 
soêiZêt öios___ ____ 6:99 2 9429204 ··-----------··--·-

f--- · ---------- -1.,,~-~-~...,...-. ...,1---,-"-"-11----- -+-----1-
Boeket Milva 6.99 2 9429301 

0 ·'"" 
0 

0 
0 '' ~ 

Böek-et-ÁkitÜ~----6~ 2 _9_4_2_9-40--9-·-~~_,.... 0 0 
0 ' 
0 . ' 
0 ;. ':· 
0 
0 ,, : 

0 • i -----·---· 

." '" ' • •.• ii;il 

. , ··.rJ.;J· 
'•!,:••'1? "'' 

' 
! ~lj~ ',_. 11.'··· 

" .. i" 1°:~:· il""'~ 

~~et~_tlif'lX __ -~:~-~ 1 9162801 ~•o,--;.._,_..._~~-•---"~.,......._._ __ c-----t-----+-----,..._..,...._..,_..,.__ 
Boeket Trixx 2.99 ---5 ~9384200 
Boeket BibT ·- --------- - 3.99 3 609_3_9_0_611---~--1,.._~-~ •. '""'" __ ,..._ 

Ctirçsa-rït9em. -5sl-- - - 2.95 7 9344101 
oahïiá ___ ---- -1_99 ---7 9341609 -
--- -- - --- --- ---1-----1----1~--++--l,.....------+-----+------+,----'-'--'-,l-

Gladi()l~n_ _ _ 3.49 8 939080_4 _ _ ~~.,._.,_1 ·"~· ..,····~·'""-~'- _., "1 ~~'.~~"~-~·1.~v..i_:, ,_ 

,, 

0 'i· 
0 
0 •"· . /•' ,:1 
0 ·'. {·''. . 
0 '· ". 
0 :(' ~.1.1 

0 ~ 

0 · ... 2.95 8 9438203 J ' ho; ,'!'I; 
- - --- -~---· - -i-""-'.".._.c"---1--~~--""'E""-="-'~ll-------+-------...... -

Lelie aziatische groep 
'Roêis kort 4o ëril- - ---

0 '1F '!'.'; ~-

0 < ·'' "•;: ' 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0.00 
+------11---- ---

0.00 
0.00 

0 0.00 
·t------11-------- - +------ll- --·----- ----·-

0 0.00 _,_ ______ ____ --·· - - +----- ----
0 0.00 __ ,..... ___ --jl---~-----+-----.-------

0 ___ 1------1--------9:2!-l 
0 0.00 
0 -------o.üo 
0 0.00 
0 :è' ' 0.00 

0 ,, 
' 

2.49 8 9172203 '" Il '"Î' '" 1 ,~.,,m.,.•,::.: ., 
2.99 8 6092705 è ' «ii..: ,,~~- ";,\il 'R_üös-;_nidd~i~9-i~1_5 51 0 ,;,\• •• ,, 0 

- - --j,.....,..---'-"'4------+----- -11·- - ·-·- 0- -· --~-.------- ------0.0- 0 

Roos middel geel 15 st 
Roos middeioranje- 15 st ----
f--------------- -------·- - ----- -

Roos middel rood 15 st ,_____ __ ----- ---- ---
Roos middel rose 15 st 

'Rü05-middelwjt 15:iC~~ ~ 

Maandag/dinsdag 

Woensdag/donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Totaal 

0 . 
0 ',· 

0 ; 

-- - - -· - -- ·----- ·-~...,_.~,,__ ....... ___,"'--+~~--·---~ 

2.99 - ' .. ~ f--60_9_2_8_0__,21-'--c---""'' --111--. _._" _. :-:_.1 '_,_~.::-_···-"~' ~·"-1----
8 609_3_0_0_0 ___ ~·'"-•'--1'' 1_-•. __ '"-'--1-· _...,._.;._·~-,,_, •• __ _ 
8 6093108 ,", l•• [,fa " ,-, " 

2.99 

-
2.99 
2.99 
2.99 
2.49 

0 '" 
,",, 8 ~()_932051,""""""'~"?:•>cc~""---l:r P=~~··---=--t--~' :..:1''."'----''' 1----=--- - +---'--...-1---

8 6093302 ". ,_,..,·u· • ,_ 1 [:p--<- ' 0 . ,.,,. 
---

0 ' :• 8 9378103 "" " ....,..~~,,_.,~----~ .--~ ---~----~
:_, .;, 

0.21 

0.28 

0 ·,,. ,_ 

0 
0 

---- ----
0 
0 
0 

0.25 Let op! de gele vakjes op de computer invullen en de blauwe vakjes met balpen. 

0.26 

1.00 

15 

0 
0 
0 __,__ ____ _,, ____ --

0 
0 
0 

0 ,, . ,:• 0.00 

0 
0 
0 
0 
0 

_,_ _ _,.._,,,,.....,...... ________ _ 
0.00 
0.00 

1---.,---1·---- --- - - - -
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 



Bijlage 12 Productie order 

Totaal aantal Coll i: 1450 
Prod datum : 09/05/06 
leverdatum datum: 5-9/6-9 

....... " ..... _ ._, 
[TOIUI - [nadla 

,_ ,_, 1 

Boeket Sphinx 64 x 1 = 64 bossen 
Boeket Vendela x 1 = 0 bossen 
Boeket llios 89 x 2 = 178 bossen 
Boeket Milva 138 x 2 = 276 bossen 
Boeket Akito 180 x 1 = 180 bossen 
Boeket T rixx 67 x 5 = 335 bossen 
Boeket Bibi 46 3 138 bossen 
Boeket Gracia 19 x 1 = 19 bossen 
Boeket Vendela 70 x 1 = 70 bossen 
Totaal boeketten 673 1260 

""'- - -1 [TOIUI - nodla 
-•n11-nl,.. 1 
emmer1 6 x 8 - 48 bossen 
emmer2 6 x 8 = 48 bossen 
emmer3 6 x 8 = 48 bossen 
emmer4 6 x 8 = 48 bossen 
emmers 6 x 8 = 48 bossen 

Totaal colli 6 240 

1U1 AAL Vl::f<l:HWIK 11:: l::MMl::f<~ UI-' 1-'f<UUUC 111:: UAli 

5 LITER 
10 LITER 
13 LITER 

BOEKETHOUDER SALIM(20CM) 
BOEKETHOUDER GROEN 

BOEKETHOUDER MINI 

~ 

(TOTAAL 30X25X1 1 l 

TOTAAL PLANTEN 
TOTAAL TW 

384 

896 

= #REF! ART .NUM . 
586 ART .NUM . 
102 ART.NUM . 

64 ART. NUM . 
180 ART .NUM . 

138 ART.NUM . 

ART NUM 

ART NUM 

tak 
D.bos 

5 
5 

lnnoua avond 5 ........,. vracht 5 
5 

5 0 5 
10 0 5 
5 0 5 
5 0 5 
5 0 5 
10 0 5 
5 0 5 
5 0 5 
5 0 5 

0 5 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 

1 0 

15 
15 
15 

nnvuu •vona 15 -- vracht 15 

avond 15 
10 0 
10 0 10 
10 0 10 
10 0 10 
10 0 10 

10 
0 10 

10 
10 
10 

40778 10 
38054 10 
40781 10 

8 
129296 10 
121620 2 

182326 5 

10 
10 
5 
7 
10 
5 
10 
5 
5 
5 
10 
10 
5 

16 

--· i::::. - l~otaal nhoucl i:;:: 
nodla emmers vracht 

"" .......... n 
Chrvsant Geel 5 x 7 - 35 13 0 
Chrysant Oranje 1 x 7 = 7 13 0 
Chrvsant Groen 2 x 7 = 14 13 0 
Chrysant Paars 1 x 7 = 7 13 0 
Chrysant Rose x 7 = 0 13 0 
Chrysant Wit 6 x 7 = 42 13 0 
Chrvsant rood 1 x 7 = 7 13 0 
Chrvsant aemenad 26 x 7 = 182 13 0 
Mini chrvsant aemenad 6 x 10 = 60 10 0 
Chrysant qeverfd oranie 2 x 7 = 14 13 0 
Chrysant geverfd blauw 2 x 7 = 14 13 0 
Chrysant geverfd paars 1 x 7 = 7 13 0 
Chrysant geverfd roze 2 x 7 = 14 13 0 
Chrysant geverfd raad x 7 = 0 13 0 
Chrvsant aeverfd aemenac 1 x 7 = 7 13 0 
1tOZ8n1111cm 
Koos uee1 1engte o 53 x 8 = 424 10 0 
Koos uranie 1engte ~ 46 x 8 = 368 10 0 
Roos Rood lengte 5 69 x 8 - 552 10 0 
Roos Roze lengte 5 44 x 8 = 352 10 0 
Roos Wit lengte 5 60 x 8 = 480 10 0 
Roos gemengde emmer 162 x 8 = 1296 10 0 
Roos gemengde bos 17 x 8 = 136 10 0 
Roos Tras x 10 = 0 10 0 
•ono ..-n rozen~ cm 
KOOS 1..:1CCL b x " 4ö " u 
Roos ORANJE 4 x 8 = 32 5 0 
Roos ROOD 5 x 8 = 40 5 0 
Roos WIT 6 x 8 - 48 5 0 
Roos ROZE 2 x 8 = 16 5 0 
Roos ZALM 2 x 8 = 16 5 0 
Roos Gemengd 46 x 8 - 368 5 0 

•--•n 
tulp rood x 10 = 0 5 0 
tu lp wit x 10 = 0 5 0 
tulo oaars x 10 = 0 5 0 
tulp geel x 10 = 0 5 0 
tu lp oranje x 10 = 0 5 0 
tulp rood/geel x 10 = 0 5 0 
tulp gem. bos x 10 = 0 5 0 
tu lp gem. emmer x 10 = 0 5 0 
tros anîer 10 x 10 = 100 10 0 
hvacint x 5 - 0 5 0 
narcis x 10 = 0 10 0 
ranonkel x 8 - 0 5 0 
Iris + solidago x 10 = 0 13 0 
Alstroemeria gemengd 1 x 8 = 8 13 0 
amaryllis+ledervaren x 10 = 0 13 0 

Lelie (Aziatisch) 28 x 8 = 224 13 0 

freesia x 10 = 0 10 0 
anemone x 10 = 0 5 0 
dianthus 1 x 10 = 10 13 0 
duizendschoon 10 = 0 10 0 
[gerbera 1 x 8 = 8 13 0 
loioenroos x 8 = 0 13 0 
laladiolen 2 x 8 = 16 0 0 
matthiola x 7 = 0 10 0 
dahlia 11 x 7 = 77 10 0 
eustoma x 7 - 0 10 0 
aster x 10 = 0 10 0 
lorunus x 5 = 0 13 0 
zonnebloem 21 x 7 = 147 13 0 
ro .... mono ....-n a"" " ", 



Bijlage 13 Functionele inrichting bloemen en planten afdeling 
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Bijlage 14 Werkbonnen proces 

Het werkbonnen proces is in het leven geroepen om een betere grip te krijgen op de productie 
activiteiten. Derving en arbeidsproductiviteit kunnen gemeten worden met behulp van werkbonnen. 
Een werkbon doorloopt een aantal stadia en die begint bij het aanmaken en reserveren van voorraad. 
De volgende statussen worden doorlopen: 

Servicedesk 

5.Cel 

Cel 

4.Productie 
gereed 

1.Voorraad 
gereserveerd 

6.Geboekt 

Productie 

Cel 

2.Voorraad 

Productie 
aanvoer 

3.ln uitvoering 

Het werkbonnen proces vereist een andere werkmethode vanuit productie. De relatief flexibele 
productie wordt door de werkbonnen omgezet naar een strakke werkwijze. Wanneer een voorraad is 
gereserveerd kan een "\Verkbon nog verwijderd worden. Wanneer voorraad is toegewezen dient de 
werkbon in productie genomen te worden. Voorraad wordt pas toegewezen wanneer er genoeg 
voorraad aanwezig is, de werkbon controleert dit met behulp van de huidige systeemvoorraad. 
Hierdoor wordt een nadeel van MRP weggenomen, namelijk het niet rekening houden met de 
voorraad van producten een level lager in de BOM. Een productie order wordt dus pas werkelijk 
vrijgegeven wanneer genoeg voorraad aanwezig is. 
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Het volgende overzicht geeft de opzet van de werkbon weer met de statussen die de werkbon doo rloopt. 

Werkbon 
.-------'-'--'-'-------,..- -M ( 1 ) 

Werkbon 
(6) 

Cel 

Status1 
Status2 
Status 3 
Status4 
Status 5 
Status 6 

~ 
a-~~~~~~~~~--1~ 1 

Werkbon 
(2) 

Werkbon pplicatie 

Producti e 
aanvoer 

Werk bon ..._ ________________________ ....,, (5) 

19 

Werkbon 
(3) 

1 Voorraad gereserveerd 
2 Voorraad toegewezen 
3 In uitvoering 
4 Productie gereed 
5 Cel gereed 
6 Geboekt 

~,_J we;nl 
!M u--u ~t_;_J,___" _J 

Productie 



STATUS 1 

Lawson 

1. Invoeren van de productiedag (bepaald de voorraad in de 
pijplijn) 

2. Invoeren wie de bon maakt 
3. Aantal te maken producten invoeren 
4. Controleren van de samenstelling en voorraad 
5. Eventueel de samenstelling aanpassen 
6. Een percentage meer uitgeven i.v.m. derving tijdens 

productie 
7. Opslaan van de werkbon 
8. Afdrukken van de werkbon 
9. Werkbon overdragen aan de voorraadcel 

Servicedesk 

20 

Status 1 
Status 2 
Status 3 
Status4 
Status5 
Status6 

Werkbonapplicatie 

Cel 



STATUS 2 

L.awson 

1. Controleren van de samenstelling en voorraad 
2. Stelen uitgeven en registreren wie de stelen uitgeeft 
3. Werkbon overdragen aan productie aanvoer 

Cel 

21 

Status 1 
Status2 
Status 3 
Status 4 
Status 5 

Werkbonapplicatie 

Productie 
aanvoer 



STATUS3 

1. Toewijzen van de productiemedewerkers 
2. Werkbon overdragen aan productie 

Productie 
aanvoer 

22 

Status 1 
Status2 
Status3 
Status4 
Status 5 
Status 6 

Werkbonapplicatie 

Werkbon 
(3) 

Productie 



STATUS 4 

1 . Aantal werkelijk gemaakt invullen 
2. Werkbon overdragen aan de voorraadcel 

Productie 

23 

Status 1 
Status2 
Status3 
Status4 
Status5 
Status 6 

10..BI 

Werkbonapplicatie 

Werk bon 
(4) 

C-el 



STATUS 5 

l0JVI 

L.awson 

1 . # stelen retour invullen 
2. #stelen extra uitgegeven invullen 
3. Werkbon overdragen aan de servicedesk 

Voorraad 
14--- mutatie ___ ... 

Status 1 
Status 2 
Status 3 
Status 4 
Status 5 
Status 6 

_J 
Cel 

24 

Werkbonappl icat ie 

Werkbon 
(5) 

Servi eed esk 



STATUS 6 

1. Werkbon controleren 
2. Werkbon opboeken 

25 

Servicedesk 

Status 1 
Status 2 
Status 3 
Status 4 
Status 5 
Status6 

Werkbonapplicatie 

Werkbon 
(6) 



Bijlage 15 Plattegrond voorraadcel bloemen 
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Bijlage 16 Voorspellen op dagniveau 

Wanneer op dagniveau voorspelt gaat wordt met behulp van SES en marktindexen kan de volgende 
formule worden gegeven: 

D1 = F 1 a+&1 

Met F, als marktindex voor dag t. Hierbij is het wel noodzakelijk dat a proportioneel is aan het 
marktpatroon. Dit dient onderzocht te worden vanuit de historische data. \X'anneer dit namelijk niet 
het geval is dient het marktpatroon via een additieve manier meegenomen te worden in de 
vraagvoorspelling, Silver et al (1998). 

Vervolgens dient de marktindex bepaald te worden. Dit kan via de P-centered moving average 
methode beschreven door Silver et al (1998) . Hierbij is P de tijdshorizon van het weekpatroon en 
deze is zes dagen, namelijk de zes productie dagen in een week. Een methode om de marktindex te 
schatten is: 

- (DJ -F; = r a: + (1- r) F;_p 

Met y als smoothing constante voor de marktindex. D e waarde van deze constante bepaalt hoe zwaar 
de marktindex van P-perioden geleden meetelt en hoe zwaar de marktindex van deze periode meetelt. 

Een schatting voor a1 kan dan gegeven worden door: 

a1 =a( ?1 J+(l-a)a1-1 F;_p 

De totale functie voor het voorspellen van de vraag op dag t voor dag t+x kan gegeven worden door: 

Op deze manier kan er altijd een aantal dagen vooruit voorspeld worden (x = aantal dagen vooruit). 
Op basis van de marktindex van een week eerder kan de voorspelling van gisteren en de werkelijke 
vraag \'an vandaag omgezet worden tot een nieuwe voorspelling voor de gewenste dag. 
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Bijlage 17 Mogelijke combinaties kwantitatief en kwalitatief voorspellen 

, ............. 
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Bijlage 18 Meervoudige regressie analyse 

Een meervoudige regressie analyse is uitgevoerd om het effect van diverse factoren met een significante 
invloed op de gemiddelde verkopen (winkelbestellingen) van boeketten in kaart te brengen. De 
voorspelmodellen die gebruikt worden op de bloemen afdeling zijn gebaseerd op Single Exponential 
Smoothing (SES). SES loopt altijd achter de feiten aan en waardevolle contextuele informatie wordt niet 
standaard meegenomen in de voorspellingen. Wanneer enkel het SES model wordt gebruikt, zal bijvoorbeeld 
voor de week waarin Moederdag of Valentijnsdag valt, te weinig voorspeld worden (en een week later te veel). 
Dit is niet wenselijk en het is daarom erg waardevol om beschikbare informatie uit het "verleden" mee te 
nemen in toekomstige voorspellingen. Het doel is dan ook om de voorspeller op de bloemen afdeling te 
ondersteuning m.b.t. de voorspelling die gemaakt wordt wanneer de verkoop significant afwijkt van verkopen 
in reguliere weken. In het Excel model dat gebruikt wordt om te voorspellen, kan de voorspelling voor een 
week later handmatig worden aangepast met behulp van een factor (FAC). Om ondersteuning voor de keuze 
van F AC te vinden, is de relatieve toe of afname van de verkopen t.o.v. het rekenkundige gemiddelde van vijf 
weken eerder in kaart gebracht, onder invloed van gekozen onafhankelijke factoren. 

Onafhankelijke factoren 
Omdat er weinig data aanwezig is, is de data van de totale verkopen van boeketten gedisaggregeerd. Vanuit de 
data en met behulp van het personeel binnen Jumbo zijn de factoren in kaart gebracht die van invloed lijken te 
zijn op een toe of afname van de winkelbestellingen. De factoren zijn weergegeven in tabel 1. De manier 
waarop de variabele is opgenomen in het model en de bron van informatie is ook weergegeven in tabel 1. 

T abel 1 Onafhankelijke variabelen 

F actor Variabele Bron van in formatie 

Winkel inkoopprijs per emmer (WIP) € (metrische variabele) ERP systeem Jumbo 
Gemiddelde verkopen (winzorised 

Stuks (metrische variabele) 
Excelsheets 

mean) bestandsbeheer Jumbo 
Moederdag (dummy variabele) 
Valentijn (dummy variabele) 
Pasen (dummy variabele) 
Bouwvah.'"Vakantie (dummy variabele) 
Kerst (dummy variabele) 
Carnaval (dummy variabele) 
Herfstvakantie (dummy variabele) 

Gemiddelde maximale 
Koninklijk Nederlands 

Weer weektemperatuur in °C 
(metrische variabele) 

Meteorologisch Instituut 

Tulpen wel of niet verkocht 
Excelsheets 

Verkoop Tulpen bestandsbeheer 
(dummy variabele) 

Jumbo 

Een variabele die niet meegenomen is voor de boeketten is de boeketsamenstelling. Dit is echter een erg 
interessante factor aangezien winkels op basis van foto's bestellingen plaatsen. Er is in het verleden echter 
niets geregistreerd m.b.t. de boeketsamenstelling waardoor het niet mogelijk is om deze variabele te 
kwantificeren. 

D ataset 
Voor de dataset is data van vijf boeketsoorten gebruikt. De afhankelijke variabele F AC beschrijft de toe of 
afname van de verkopen op collie niveau in periode t ten opzichte van het rekenkundig gemiddelde van vijf 
perioden eerder. 
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F AC in formule vorm: 

Du 
FAC;=--

5
--

_!_ '°' D 
5 ~ i,t- a 

a=l 

1 5 
Op deze manier is het eenvoudig om een uitspraak te doen over een week later, aangezien - L D; 

1
_

8 
bekend 

5 a=l 

is. Tabel 2 geeft de opbouw n n de dataset weer en de relevantie voor de gehele populatie boeketten. 

T abel 2 D ataset 

Productgroep Op basis van 
Gemiddelde wekelijkse afzet Gemiddelde wekelijkse 

# Datapunten (%) omzet(%) 

Boeketten Vijf boeketten 70 80 224 

Modelbouw 
D e beschrijvende statistiek voor FAC zijn gegeven in tabel 3. In de tabel is te zien dat er wat uitschieters zijn, 
dat duidt op de aanwezigheid van invloeden vanuit bepaalde factoren. D e uitschieters worden niet uit de data 
gefilterd aangezien het juist wenselijk is om voor die uitschieters uitspraak te doen. 

T abel 3 Beschrïvende statistieken 
FAC Best assende distributie 

# Waarnemin en 224 
Gemiddelde 0.98 Histogram for FAC 

M ediaan 0.95 40 

Variantie 0.102 
>, 30 

Standaarddeviatie 0.319 u 
c 

Minimum 0.37 
Q) 

20 ::::i 
CT 

M aximum 3.84 Q) 

~ 10 
R an e 3.09 
Stnd. Skewness 15 0 

0 2 3 4 

Stnd. Kurtosis 36 FAC 

Voor de afhankelijke variabele zal een model worden gegeven waarin alle onafhankeli jke variabelen 
opgenomen. Vervolgens zal voor de afhankelijke variabele twee extra modellen worden berekend op basis van 
de volgende criteria: 

1. Model waarin een combinatie van afhankelijke variabelen zorgt ,-oor het mees t significante model. Dit 
wordt gedaan door met alle onafhankelijke variabelen te starten en iedere keer de minst significante variabele 
te elimineren 1• 

2. Combinatie van onafhankelijke variabelen zoeken dat de hoogste R2(DF) oplevert. Dit levert het meest 
verklarende model. R2 (D F) is R2 gecorrigeerd voor het aantal vrijheidsgraden. 

G ekeken is of een wiskundige transformatie van de variabele FAC betere resultaten oplevert (t.b.v. stabiliseren 
variantie). E r zijn drie wiskundige transformatie geprobeerd, oplopend naar sterkte2: \'V'orteltrekken (even- en 
onevenmachten) aangegenn met O (FAC) , natuurli jke logaritme aangegeven met LN (FAC) en de negatieve 
inverse aangegeYen met I (FAC). \Vanneer blijkt dat een transformatie betere resultaten oplevert zullen 
resultaten terug getransformeerd worden. Tabel 4 geeft een overzicht van de ge,·onden resultaten . D e MAPE 
is gebruikt om modellen met elkaar te kunnen vergelijken. O ok is aangegeven welke onafhankelijke variabelen 
zijn opgenomen in de modellen. 

1. Monrgomery, D .C., Runger, G.C., (2002), Applied statistics and probabili ry for engineers, 3'0 edition, John \Viley and Sons inc. 
2. Mak ridakis, S, \Vheelwright, S.C., Hyndman, RJ, (1998), Forecasting; Methods and Applicarions, 3'" edition, John Wiley and Sons inc. 
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T abel 4 Resultaten modelbouw 

Afhankelijke Model Niet significante onafhankelij ke 
variabele Criteria RA2 RA2(DF) Significant? MAPE (%) variabelen (P-waarde >0.1 0) Onafhankel ijke variabelen 

Compleet 49.2 46.5 Ja 
FAC 

48.0 47.1 Ja 

2 48.8 47.4 Ja 

Carnaval, Gem.Verkopen, 
19.0 Herfstvakantie, Pasen, Tmax, 

Verkoo tul en en WIP 

19.2 

19. 1 Tmax en Gem.Verkopen 

Alle 

Kerst, Moederdag, Valentijn en Bouwvak 

Bouwvak, Valentijn , Kerst, Moederdag, 
Tmax en Gem.Verko en 

Uit transformaties van de afhankelijke variabele kwamen geen betere resultaten. \Vanneer naar een plot van de 
residuen (studentized) gekeken wordt voor het significante model, is te zien dat voor lage factoren onderschat 
en voor hoge factoren overschat wordt. 
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Histogram for Residuen 
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Residuen 

Wanneer het gekozen model gebruikt wordt, dient men hier rekening mee te houden. Voor moederdag 
bijvoorbeeld, kan een onderschatting worden gedaan. Uiteraard kan met de cijfers van vorig jaar, een goede 
inschatting gemaakt worden voor een week later. Een histogram van de residuen laat zien dat de data normaal 
verdeeld lijkt te zijn wanneer outliers worden verwijderd. 

Conclusie 
Getracht is om door middel van meervoudige regressie analyse effecten van invloed op de verkopen te 
verklaren, een analyse op Supply Chain niveau. Dit om de voorspeller te ondersteunen bij het maken van 
voorspellingen wanneer deze effecten zich voordoen. Er is een selectie van onafhankelijke variabelen gemaakt. 
Doordat de beschikbare dataset klein was is het niet mogelijk geweest om een opsplitsing te maken voor 
modelbouw en modelvalidatie. Gekozen is om de gehele datasets te gebruiken voor de modelbouw om zo 
goed mogelijke modellen te verkrijgen. 
Het verkregen significante model is: 

...................................................................................... ...... .............................................. ............................... " 
l FAC = 0.968737 - 0.16207*Bouwvak - 0.226737*Kerst + l.38326*Moederdag + 0.346263*Valentijn l . . . . . . .............. ........................................................................................... ................................................................. , 

Moederdag en Valentijn blijken een posititief effect te hebben op de verkopen van bloemen. Kerst en de 
bouwvakvakantie een negatief effect. Dit is allen naar verwachting. \'V'at opvalt is dat enkel dummy variabelen 
van invloed zijn op een roe of afname van FAC. 

Met het eenvoudige model kan een uitspraak gedaan worden over de te verwachten toename of afname van de 
verkopen een week later, ondersteuning dus voor het SES model. Door een gebrek aan datapunten en het 
aantal onafhankelijke variabelen onderschat en overschat het model bij respectievelijk lage en hoge waarden 
voor FAC. Hier dient rekening mee gehouden te worden. 
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Bijlage 19 Informatie over verkoop belangrijkste monobossen 

In deze bijlage worden de verkopen in 2006 besproken voor de belangrijkste monobossen. De 
informatie kan de voorspeller ondersteunen bij het maken van een voorspelling. 

Rozen Middel en Kort 
De rozen middel worden oorspronkelijk in acht varianten aangeboden in de supermarkten. Vijf kleur 
varianten, een gemengde emmer (diverse kleuren), roos tros en een gemengde bos (meerdere kleuren 
per bos) . Vanaf week 37 2006 is de gemengde emmer uit het assortiment gehaald. De gemengde 
emmer vormde de belangrijkste groep binnen de rozen middel. De rozen tros zijn in week 33 2006 
uit het assortiment gehaald. Momenteel zijn er dus vijf kleur varianten en de gemengde bos. 
Tussen beide rozen groepen bestaat een correlatie met een Pearson's correlatie coëfficiënt van - 0.52, 
dat duidt op een redelijke negatieve lineaire relatie tussen beide groepen. 
Figuur 1 geeft de vraagpatronen van deze zes groepen weer op basis van besteleenheden. Gekozen is 
om de actie periode buiten beschouwing te laten bij het onderzoeken van kleur effecten. 
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Figuur 1 Kleur patronen Roos Middel 

In het figuur zijn duidelijke pieken te onderscheidden. Rond week 6, week 12, week 15, week 19 zijn 
de duidelijkste effecten waar te nemen. 

Week 6: In week 6 werd in de oude situatie geproduceerd voor week 7. In week 7 viel in 2006 
Valentijnsdag. Enkel de rode en witte rozen ondervonden hierdoor extra verkopen. De rode rozen 
werden ongeveer 5 keer zoveel verkocht dan in reguliere weken. Voor de witte rozen is dit een factor 
2.9. Voor de andere kleuren is geen significant verschil waar te nemen t.o.v. reguliere weken. 

Week 12: In week 12 lijken de rode rozen een lichte piek te vertonen. Na interviews is gebleken dat 
dit een actie is geweest, dus niets met feestdagen te maken heeft. Wanneer een winkel initiatief toont 
om een grote actie te houden is dit terug te zien in de patronen. Ook worden vaak acties vanuit de 
bloemen afdeling in Veghel georganiseerd. Dit hangt vaak af van het aanbod, wanneer goedkope 
bloemen ingekocht kunnen worden is het interessant om een actie te houden. Ook wordt sterk 
gereageerd op de prijsstelling van concurrenten, wat te maken heeft met de formule van Jumbo 
supermarkten. 

Week 15: In week 15 werd voor Pasen in week 16 geproduceerd. De gele rozen vertonen een 
duidelijke piek. Er zijn toen ongeveer 4.3 keer meer gele rozen middel verkocht dan in reguliere 
verkoop weken. 
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Week 19: Week 19 is het bekende moederdag effect. Vooral de rode rozen pieken in de week. Er zijn 
ongeveer 14 keer meer rode rozen verkocht en 4 keer meer witte. 

De rozen gemengde bos zijn veel in de vorm van acties aangeboden aan de supermarkten. De meeste 
pieken zijn daardoor te verklaren. 
De korte rozen worden meer verkocht dan de rozen middel. Dit heeft enkele redenen. De 
verkoopprijs van de korte rozen is € 0.50 goedkoper en ze worden per 15 verkocht. De 
vraagpatronen op basis van besteleenheden van de korte rozen zijn weergegeven in figuur 2. 
Ook voor de korte rozen geldt dat de gemengde emmers in week 37 2006 uit het assortiment zijn 
gehaald. De gemengde emmers verzorgde 77% van de gemiddelde week afzet van de rozen kort. Om 
de effecten van de korte rozen op feestdagen te beschouwen is voor de zelfde data range als voor de 
rozen middel gekozen. De gemengde emmer is buitenbeschouwing gelaten. 
De gemengde emmer had in het verleden geen "harde" samenstelling, waardoor het mogelijk was om 
te improviseren. De gemengde emmer is daarom ook vaak gebruikt om bepaalde kleuren enigszins te 
"pushen" naar de supermarkten. 
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Figuur2b Kleur patronen Roos Kort zonder oranje 

Het meest opvallende in figuur 2a is de kleur oranje. Door het wereldkampioenschap voetbal in 2006 
is deze kleur rond die periode veel meer verkocht, ongeveer 6 keer meer dan in reguliere weken. 
Verder zijn dezelfde pieken te zien als in figuur 1 bij de rozen middel. Figuur 2b laat de patronen zien 
wanneer de oranje kleur geëlimineerd is. Wit en rood laten voor Valentijnsdag een piek zien. Wit 
wordt ongeveer 1.7 keer meer verkocht en rood 2.8 keer meer. Geel laat een overduidelijke piek zien 
voor Pasen, een factor 4. Voor moederdag laten nagenoeg alle rozen een piek zien. Rood en wit 
vormen de boventoon met respectievelijk 4.9 en 1.6 keer meer. Nadat de gemengde emmers 
verwijderd zijn is het nog interessant om de verdeling over de kleuren te bekijken. Dit is voor beide 
roos soorten gedaan en is weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 Kleur verdeling 

Kleur Geel Oranje Rood Wit Roze Zahn Gemengde bos 

Roos Kort 0.184 0.1 74 0.219 0.181 0.1 28 0.1 14 
Roos Middel 0.161 0.182 0.21 2 0. 183 0.149 0.112 

De kleurverdelingen tussen de korte en middel rozen lijken erg overeen te komen. De belangrijkste 
effecten zijn nu onderzocht voor de rozen. De resultaten kunnen de voorspeller helpen bij het maken 
van voorspellingen. Ook kan de kleurverdeling gebruikt worden om de voorspelling van de rozen te 
disaggregeren naar kleurniveau. 
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Chrysanten gewoon 
De bloemen afdeling biedt twee soorten chrysanten aan, aan de diverse supermarkten. Dit zijn de 
gewone chrysanten en de geverfde chrysanten. Geverfde chrysanten zijn chrysanten die met behulp 
van kleurstoffen worden gekleurd. De verkoop aantallen van deze bloemen zijn erg laag en daarom 
wordt deze groep snijbloemen niet verder geanalyseerd. Het vraagpatroon van de gewone chrysanten 
is weergegeven in figuur 3. De gemengde emmers zorgen voor ongeveer 66% van de afzet van 
chrysanten. In tegenstelling tot de rozen, zijn de gemengde emmers met chrysanten wel in het 
assortiment gebleven. 
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Figuur 3 Patronen ch1)'santen ge1voon 

De aantallen zijn in vergelijking met de rozen niet zo hoog. Het is dan ook erg lastig om echt externe 
factoren te onderscheiden op basis van kleuren. Onderscheid tussen random variantie en structurele 
variantie is dan ook lastig te onderscheiden. De effecten zullen daarom ook niet verder onderzocht 
worden. De waarden zullen wel meegenomen worden met een analyse op kleur niveau. 

Tulpen 
Tulpen zijn een echt seizoensproduct en te verkrijgen vanaf het najaar tot aan het einde van het 
voorjaar (rond kalenderweek 21). Figuur 4 geeft de totale afzet van tulpen weer. In het figuur zijn alle 
kleuren gesommeerd. 
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In het figuur zijn vier duidelijke pieken waar te nemen. De eerste piek is een actie geweest, dit vooral 
voor de filialen in hogere modulen (tulpen zijn relatief duur in het begin van het seizoen). 
De tweede piek heeft te maken met Valentijnsdag. Dit is vooral terug te zien in het aantal rode tulpen 
die verkocht zijn. De derde piek betreft een zelf georganiseerde actie. De laatste piek in week 15 is te 
verklaren door Pasen. Vooral de gele tulpen zijn tijdens deze periode veel geproduceerd en verkocht. 
In 2006 zijn de tulpen in vier kleur varianten aangeboden aan de supermarkten. Ook voor de tulpen 
geldt dat er gemengde emmers zijn gebruikt. 
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De gemengde emmers worden in 2007 niet aangeboden aan de supermarkten. De gemengde emmers 
zorgde in 2006 voor ongeveer 78% van de totale afzet van de tulpen. Figuur 5 geeft de patronen van 
de kleuren weer. 
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Figuur 5 Patronen T11!pen 

Ook voor de tulpen zijn de drie belangrijkste feestdagen te onderscheiden. Valentijnsdag voor de 
rode tulpen. Rond week 12 een actie zoals de rozen middel en voor Pasen een piek voor de gele 
tulpen. In week 19 is een lichte piek voor moederdag te herkennen. Voor Pasen zijn ongeveer 13 keer 
meer gele tulpen verkocht dan in reguliere verkoop weken. Dit is uiteraard een enorm effect. 
De belangrijkste monobossen zijn nu geanalyseerd. De volgende stap is een analyse op kleurniveau. 
De drie kleuren die bekeken zullen worden zijn rood, wit en geel. Hiervoor worden de besproken 
monobos groepen samengenomen. 

Relaties tussen monobossen 
Binnen deze paragraaf zullen correlaties tussen de diverse kleuren onderzocht worden. Ook zal 
gekeken worden naar de kleur effecten. In de vorige paragraaf is gekeken naar de kleureffecten per 
product, maar hoe ziet het eruit als alle kleuren voor alle producten samengenomen worden. Dit is 
weergegeven in figuur 6. 
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De 16 data punten na week 34 zijn buiten beschouwing gelaten aangezien deze "vervuild" zijn door 
de acties van de rozen. De belangrijkste feestdagen liggen binnen de 34 beschouwde data punten. De 
effecten het meest van belang voor de kleuren zijn weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2 Factor bepaling op kleurniveau 

Factor bepaling per kleur Rood Geel Wit 

Valentijnsda2 3.2 - 2.4 
Pasen - 9.2 -

Moederdag 6.4 - 1.9 

Voor de bepaling van de productie aantallen in 2007 kunnen de factoren genoemd in tabel 2 gebruikt 
worden als richtlijnen. Het grootste effect voor de gele kleur op Pasen zit in de tulpen verkoop. 
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Bijlage 20 Typisch vraagpatroon seizoensartikelen 
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Bijlage 21 Bepaling order-up-to level 

Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven, is het mogelijk om op een relatief eenvoudige wijze een order
up-to level te berekenen gegeven een gewenste kans op het niet out-o f- stock raken binnen een 
replenishment cyclus. Gewenst is, om de kans dat vraag op dag x kleiner is dan de vas tgestelde 
behoefte S, zo groot mogelijk te nemen. O f te wel: 

l : F\D; (x) s; S;(x)) zo groot mogelij k 

Aannames hierbij zijn: 
N iveau S ·wordt altijd bereikt, er is geen sprake van capaciteitrestricties, of een tekort aan 
grondstoffen. 
D agelijks komt vraag binnen en de vraag is een onafhankelijke (random) variabele 

D it maakt de berekening relatief eenvoudig. D oordat weinig data aanwezig is, is het lastig om een 
goede distributie te fitten op de vraag. Om toch een illustratie te kunnen geven, wordt data 
geaggregeerd. Dit wordt gedaan door de vraag per dag voor drie boeketten te sommeren. D e drie 
boeketten zijn de Ilios, Milva en Akito verder genoemd als IMA boeketten. Aanname hierbij is dat de 
boeketsoorten substituten van elkaar zijn. D oordat een ui tspraak op dagniveau gemaakt dient te 
worden, is het nodig om een kansdichtheidsfunctie op dagniveau te fitten . Voor iedere dag van de 
week zal een kansdichtheidsfunctie gefit worden, waarvan de resultaten zijn weergegeven in tabel 1. 
Gekozen is voor een gamma verdeling. Via een goodness-of-fit test is gekeken m et hoeveel zekerheid 
gezegd kan worden dat de hypothese dat de data de gefitte kansverdeling volgt, niet verworp en mag 
worden. Dit wordt aangegeven met de P-waarde in tabel 1. Wanneer de waarde lager is dan 0.10 
wordt de hypothese dat de data de gefitte kansverdeling volgt m et een kans groter dan 90% 
verworpen. 

Tabel 1 Order-up-to level 

Maandae; Dinsdae; Woensdae; Donderdae; Vrijdag Zaterdag 

À. 0.42 0.16 1.46 0.15 0.18 0.16 
r 68 24 276 34 35 26 
µ = r/À. 162 150 189 227 194 163 
cr2= r/À.2 385 938 129 1511 1080 1016 
p-waarde 0.34 0.78 0.51 0.10 0.15 0.51 

Gewenste SnL~ (x) S1 ~-IA (x) S 1~IA (x) S1~ IA (x) S1w,(x) S1~-IA(x) 
k ans 
0.7 173 165 188 251 213 176 
0.8 180 176 191 265 225 187 
0.9 189 191 196 284 241 202 
0.95 197 205 200 301 255 216 
0.99 213 231 209 334 283 243 

D e gele gemaakte waarden voor S1;viA(x) uit tabel 1, geven de hoeveelheid IMA boeketten per dag, 
benodigd om m et 95% kans vraag D n 1.,,.(x) uit te leveren. 

D it is slechts een eenvoudig voorbeeld om te laten zien dat het niet heel moeilij k is om voor een 
single echelon systeem met behulp van een gewenste kans, order-up-to levels te berekenen. In dit 
voorbeeld is geen rekening gehouden met een optimale kosten en baten verhouding. 
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Bijlage 22 Systeemoverzicht 
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Bijlage 23 Veranderproces 

Om het herontwerp uit hoofdstuk 7 te implementeren dient er nogal wat te veranderen op de 
bloemen afdeling. Alle schakels in de Supply Chain zullen geconfronteerd worden met de 
verandering. De meeste verandering zal echter optreden in de schakel productie. Ook de introductie 
van het werkbonnen proces zal verandering brengen bij productie. In deze bijlage zal per schakel van 
de Supply Chain toegelicht worden wat de verandering is, wat het effect van de verandering is en hoe 
omgegaan dient te worden met de verandering. D aarna zal de vertaling van het herontwerp 
besproken worden. 
Van Aken (2002) beschrijft dat enerzijds de stuwende krachten versterkt en gemobiliseerd dienen te 
worden en anderzijds de remmende krachten verzwakt dienen te worden om een blijvende 
verandering in gedragspatronen te realiseren. De stuwende krachten versterken en mobiliseren is 
mogelijk door mensen voldoende te betrekken bij de verandering. 'Mensen willen best veranderen, 
maar ze willen niet veranderd worden.' De remmende krachten zijn vaak een groter opstakel. De 5 
belangrijkste weerstanden van verandering zijn: 

1. onbeg1ip 
2. verschil van inzicht 
3. gebrek aan vertro11wen 
4. lage veranderingsgezindheid (geïnd11ceerd: voordat de veranderaars m actie komen ef inherent: 

opgewekt door niet-professionele veranderactiviteiten). 
5. belangencorif!icten 

Het is van belang om in te zien welke remmende krachten kunnen voor komen tijdens de 
verandering en wanneer er sprake is van een remmende kracht hoe deze kracht dan verzwakt kan 
worden. De veranderingen die plaatsvinden op de bloemen afdeling zijn geen veranderingen van 
reeorganisatorische aard. De remmende kracht onbegrip zal daarom niet zo snel voor komen. Ook is 
de bloemen afdeling een relatief kleine afdeling waardoor vaak op een informele wijze wordt 
gesproken over veranderingen. Dit neemt een deel van de remmende krachten weg. Van Aken 
beschrijft ook een viertal interventies die gebruikt kunnen worden om de remmende krachten weg te 
nemen. Dit zijn inhoudelijke interventies waarbij door bijeenkomsten, presentaties of rapportages 
onbegrip of verschil van inzicht kan worden weggenomen. Culturele interventies kunnen gebruikt 
worden om gebrek aan vertrouwen en lage veranderingsgezindheid weg te nemen door mensen te 
betrekken wanneer belangrijke beslissingen gemaakt dienen te worden. Machtsinterventies zijn tegen 
belangenconflicten. Dit kan door aan te geven dat het standpunt van de ander begrepen wordt, maar 
dat de verandering toch doorgevoerd gaat worden. Als laatste zij n er de faciliterende interventies. 
Deze zijn erop gericht om gunstige condities voor de verandering te scheppen. Dit door bijvoorbeeld 
mensen vrij te maken voor de verandering of door externe adviseurs erbij te betrekken. 

Inkopen 
In de huidige situatie heeft de inkoper veel ruimte om zelf te bepalen wat ingekocht zal worden. In de 
nieuwe situatie zal geproduceerd worden op basis van een vraagvoorspelling waardoor ook 
benodigde inkopen op prognose ingekocht worden. In de huidige situatie werd voor een 
productiedag ongeveer 65% op prognose ingekocht door de inkoper, maar bepaalde de inkoper zelf 
hoe de 65% opgebouwd was. Met een dagelijkse productie dient dagelijks de behoefte voor de 
volgende dag ingekocht te worden (mits niets meer op voorraad en vrijdag voor zaterdag en 
maandag). 
Vanuit het voorspelmodel wordt deze behoefte bepaald en wordt in de vorm van een inkoopadvies 
aan de inkoper aangeboden. Dit inkoopadvies bevat de minimale behoeft die aanwezig moet zijn op 
dag t+ 1 om de voorspelde aantallen te kunnen produceren. 
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Een gebrek aan vertrouwen m.b.t. de verandering kan optreden aangezien voor de inkoper strak 
wordt bepaald wat ingekocht dient te worden. Deze weerstand van verandering wordt deels 
weggenomen doordat het inkoopadvies wordt gemaakt op basis van losse snijbloemstelen. De 
inkoopeenheden zijn niet altijd per steel waardoor de inkoper de ruimte heeft om meer in te kopen, 
dus af te wijken van het inkoopadvies. Hierdoor houdt de inkoper nog enige speelruimte om "slim" 
in te kopen met als target het inkoopadvies. 

Productie 
Binnen productie verandert het meest. De overgang van drie naar zes productie dagen, de introductie 
van werkbonnen en de productie op basis van een ' rraagvoorspelling zijn de drie belangrijkste 
veranderingen. De werkwijze van de mensen in productie zal totaal veranderen. De huidige flexibele 
productievoering zal overgaan in een strak afgebakende werkwijze. Lage veranderingsgezindheid is 
dan ook niet ondenkbaar. Vooral de inherente vorm zal eenvoudiger voor komen aangezien grote 
veranderingen in een korte tijd gerealiseerd worden wat wel eens ten koste kan gaan van een 
professionele aanpak. Door culturele interventies te gebruiken en mensen te betrekken bij het maken 
van belangrijke beslissingen kan deze remmende kracht enigszins worden voorkomen. Op die manier 
worden mensen losgemaakt uit de reguliere werkpatronen en wordt draagvlak gecreëerd voor de 
verandering. 
Door inhoudelijke interventies toe te passen is het mogelijk om verschil in inzicht te voorkomen. 
Door goed aan te tonen waarom wat veranderd, en de voordelen duidelijk naar voren te laten komen. 
Om dit te doen is een handleiding opgesteld waarin de verandering duidelijk is toegelicht. Ook zijn 
diverse presentaties gegeven m.b.t. de veranderingen. 

Distributie 
De interne transport planning zal enigszins veranderen aangezien wat meer uitleveringen plaatsvinden 
per week. Er zullen wat meer pendel ritten nodig zijn om de bloemen naar het centrale distributie 
centrum van Jumbo te brengen. Dit zijn echter geen veranderingen waardoor remmende krachten 
verwacht worden. 

Retail 
Het één en ander zal veranderen voor de bloemen verantwoordelijken binnen Jumbo supermarkten. 
Voorheen kwamen alle bestellingen binnen zoals ze besteld waren (met uitzonderingen van manco 
leveringen). In de nieuwe situatie komen manco's en overschotten meer voor waardoor het mogelijk 
is dat de winkels niet alle bestelde producten binnen krijgen of juist wat extra's krijgen toegestuurd. 
Daarentegen kunnen de bloemen verann:voordelijken dagelijks bestellen waardoor tekorten 
doorgeschoven kunnen worden naar de volgende dag en hierdoor slechts één verkoopdag verloren 
gaat. D oor het grote voordeel van de verandering voor de winkels, zal echter weinig sprake zijn van 
remmende krachten. 
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Bijlage 24 Opbouw en onderhoud voorspelmodellen 

De excelsheet waarin de voorspelmodellen gemaakt zijn, is zo eenvoudig mogelijk gehouden om te 
zorgen dat de medewerkers op de bloemen afdeling gemakkelijk kunnen werken met het model. In 
drie delen zal besproken worden hoe de excelsheet is opgebouwd en hoe deze onderhouden moet 
worden. 

AOpbouw 
De kern het document is de voorspelling die wekelijks gemaakt wordt. Zoals in het herontwerp is 
besproken wordt data gebruikt die vanaf week 1 2006 verzameld is om het model te initiëren. Om de 
eerste waarde voor de voorspelling te bepalen is het gemiddelde van de eerste vijf waarnemingen 
genomen. Daarna wordt voor iedere periode op basis van de werkelijke vraag en een gekozen alpha 
een prognose berekent. De alpha is een waarde die bepaalt hoeveel gewicht wordt gelegd in recente 
winkelbestellingen en winkelbestellingen uit het verleden. 

Al ha RMSEO 
Week Werkelijke at= xt,t+1 vraaQ Prognose e"2 e 

0.27 2926 
1 357 
2 398 
3 405 409 
4 422 408 409 164 13 
5 464 412 408 3129 56 
6 429 426 412 295 17 
7 393 427 426 1085 -33 
8 441 418 427 202 14 
9 438 424 418 415 20 
10 445 428 424 443 21 
11 494 432 428 4388 66 
12 465 449 432 1062 33 
13 501 453 449 2696 52 
14 462 466 453 74 9 
15 478 465 466 138 12 
16 418 469 465 2219 -47 
17 41 1 455 469 3317 -58 
18 422 443 455 1083 -33 
19 435 437 443 65 -8 
20 435 437 437 5 -2 
21 444 436 437 53 7 
22 461 438 436 613 25 
23 384 444 438 2953 -54 
24 252 428 444 37046 -192 

De kolom met de werkelijke vraag wordt wekelijks gevuld doordat de werkelijke winkelbestellingen 
worden ingevuld per dag. Zo wordt er aan het einde van de week na het invullen van de zaterdag 
bestelling een nieuwe prognose gegenereerd voor de opvolgende week. 

De bepaling van alpha is vrij eenvoudig. Wanneer genoeg datapunten aanwezig zijn kan de Ri\1SEO 
geminimaliseerd worden. De RMSEO neemt het gemiddelde van een reeks waarden uit de kolom eA2. 
Deze reeks kan gekozen worden. Via de Solver functie in Excel kan de RMSEO geminimaliseerd 
worden over de gekozen reeks, met de alpha als variabele. Excel geeft dan een alpha waarvoor de 
RMSEO minimaal is voor de gekozen reeks. 
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Werkelijke bestelling (in stuks) 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

27 31 36 58 61 29 

Automatisch wordt bijgehouden hoe de verkopen per product over de week verdeelt zijn. Deze 
factoren worden vergeleken met het tradingprofile. In dit scherm hoeven geen aanpassingen gemaakt 
te worden. De kolom "werkelijkheid" wordt berekend door de totale winkelbestellingen op een dag 
te delen door de totale winkelbestellingen over alle dagen. Dus de totale winkelbestellingen op 
maandag (voor verkoop op dinsdag) worden gedeeld door alle winkelbestellingen van maandag tot en 
met zaterdag en dit vult de kolom dinsdag. Zo is te controleren of de winkels bestellen wat ze de 
volgende dag denken te verkopen. 

Trading profile Werkelijkheid 

Maandag 0.12 0.12 

Dinsdag 0.11 0.11 

Woensdag 0.13 0.13 

Donderdag 0.15 0.15 

Vrijdag 0.24 0.24 

Zaterdag 0.25 0.25 

Wanneer voor alle producten de zaterdag bestelling is ingevuld kan de prognose voor de volgende 
·week worden berekend. Hiervoor zijn er twee sheets aangemaakt, één voor de boeketten en één voor 
de monobossen waarin de gegenereerde prognoses worden weergegeven. 
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Alle gele velden kunnen aangepast worden. Wanneer het jaartal of weeknummer wordt veranderd 
komt de prognose voor de week erop per product in de tabel. Via het tradingprofile wordt de 
prognose verdeeld over alle dagen van de week. Het tradingprofile kan aangepast worden, maar dit 
dient in goed overleg te gebeuren. Ook kan gekozen worden om meer snijbloemstelen in te kopen 
vanwege derving. De huidige instelling is 2% meer inkoop. Dit is een beslissing die nu nog door de 
inkoper gemaakt is, maar later uit de werkbonnen applicatie gehaald kan worden. 

Wanneer een prognose gemaakt is kan deze op weekniveau en op dagniveau aangepast worden door 
de factoren die boven de aantallen staan. Ook kan iedere dag bepaald worden wat de gewenste VV 
moet zijn en wat gewenst is aan voorwerk. Wanneer meer consumenten eenheden in een 
besteleenheid wordt verpakt kan dit aangepast worden door het "# stuks in emmer" aan te passen. 
Voor ieder product kan op deze manier een voorspelling voor de volgende dag gemaakt worden. De 
menselijke input is nodig aangezien het voorspelmodel geen rekening houdt met externe factoren. 
Voor de producten met meerdere kleurvarianten is besloten om op een hoger aggregatie niveau te 
voorspellen. De weekprognose wordt dan over de dagen van de week verdeeld en vervolgens 
opgesplitst naar de verschillende kleuren. 
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D e factoren zijn geïnitieerd door over een periode van 5 recente weken te berekenen wat de afzet was 
van de verschillende kleuren t.o.v. de totale afzet. H et is wel belangrij k dat de som van de factoren op 
1 uitkomt. O nder de kolom is aangegeven of het klopt. 

Aan de rechterzijde van de prognoses staan de inkoop en productie ordervrijgave functies berekend 
welke vervolgens gelinkt worden aan een sheet die voor alle producten de prognoses per dag 
verzameld. D it gebeurt zowel voor inkoop als voor productie. 

Iedere keer als iets veranderd dat van invloed is op productie of inkoopaantallen dient een snapshot 
gemaakt te worden. Een snapshot zorgt ervoor dat de behoeften worden "bevroren" en gelinkt 
worden aan de systemen van Jumbo. D e snapshot is in de vorm van een macro toegevoegd aan excel. 

DPAC zat ma zat dl ma dl wo do 
Ranonkel 93385 40 40 90 120 150 130 
Narcis potlood 195514 7 9 17 17 18 19 
Forsythia 194882 20 40 80 70 50 40 
Prunus 163580 0 0 0 0 0 0 
Narcis 157073 60 70 120 80 80 120 
Hyacint 95863 30 35 90 140 175 140 
Mini chrysant 91388 50 40 70 50 60 110 
Anemone 93387 40 40 70 60 80 100 
Aqua 190294 0 0 0 0 0 0 
lnka 8203 105 100 205 230 285 385 
Oianthus 138058 10 10 10 20 20 30 
Akito 89739 55 85 167 183 226 277 
Bibi 188854 49 50 111 136 160 176 
Gracla 182951 6 8 21 26 27 24 
llios 122434 0 0 0 0 0 0 
Milva 122438 102 106 198 208 240 284 
Sphinx 137856 39 43 80 95 113 127 
Super 87621 3 4 3 2 
Vendela 87595 27 33 65 63 69 85 
Alstroemeria 105144 8 8 8 8 8 16 
Aziatische Lelie 125541 16 16 32 32 32 48 
Frees ia 90834 60 40 100 11 0 11 0 150 
Gerbera 135133 16 24 32 24 24 40 
Chrysant Geel 87523 7 7 7 14 
Chrysant Oranje 89741 7 7 7 14 
Chrysant Groen 90258 7 7 14 
Chrysant Paars 89743 14 
Chrysant Roze 89745 14 14 14 21 
Chrysant Wit 89747 7 14 14 14 21 
Chrysant Rood 90261 7 14 14 14 21 
Chrysant Gemengd 90264 42 35 56 56 84 119 
Chrysant geverfd Oranje 107771 0 0 0 0 0 0 
Chrysant geverfd Blauw 107777 0 0 0 0 0 0 
Chrysant geverfd Paars 107786 0 0 0 0 0 0 
Chrysant geverfd Roze 107792 0 0 0 0 0 0 
Chrysant geverfd Gemengd 107797 0 0 0 0 0 0 
Rozen Kort Geel 148367 296 320 656 832 992 1192 
Rozen Kort Oranje 148371 328 360 736 928 1112 1336 
Rozen Kort Rood 148373 272 296 616 776 928 11 12 
Rozen Kort Wit 148377 328 360 736 928 1112 1336 
Rozen Kort Roze 148375 328 360 736 928 1112 1336 
Rozen Kort Zalm 148379 272 296 616 776 928 11 12 
Rozen Middel Geel 101788 70 70 140 150 170 230 
Rozen Middel Oranje 101791 90 90 170 170 200 260 
Rozen Middel Rood 101794 110 110 220 230 270 350 
Rozen Middel Roze 101799 70 70 130 140 160 210 
Rozen Middel Wit 101802 11 0 110 220 230 270 350 
Rozen Middel Gemengde bos 105815 88 88 176 184 216 280 
Tulpen Rood 93379 600 620 1330 1590 2070 2740 
Tulpen Wit 93383 400 420 890 1060 1380 1830 
Tulpen Paars 95846 540 560 1200 1430 1860 2470 
Tulpen Geel 93381 460 480 1020 1220 1580 2100 
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B. Onderhoud voorspelmodel 
Om te zorgen dat de prognose betrouwbaar blijft dient het model onderhouden te worden. In eerste 
instantie dient de voorspelfout in de gaten gehouden te worden. Voor ieder product wordt de 
voorspelfout bijgehouden. 
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In het figuur is te zien dat de grafiek rond nul blijft bewegen. Wanneer een bepaald product een 
structurele afwijking begint te vertonen van de 0 lijn dan wordt er dus structureel een fout gemaakt 
(bijvoorbeeld trend vorming) . Het is dan mogelijk om de waarde van alpha op te hogen, uiteraard 
dient wel uitgekeken te worden dat alpha niet onnodig te hoog wordt ingesteld, waardoor sterk 
gereageerd wordt op variantie. Ook wordt de werkelijke winkelbestellingen t.o.v. de voorspelling 
grafisch bijgehouden. Dit om de voorspeller te ondersteunen, zodat in één oogopslag te 
aanschouwen wat gebeurt. 

Werhlijk vs. Prognose 
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Het tweede belangrijke punt is het invullen van de winkelbestellingen. Als er een actie is (bijvoorbeeld 
moederdag of Pasen) dan dient de waarde van de winkelbestelling niet opgenomen te worden in het 
model. Dus wanneer een extreme afwijking t.o.v. voorgaande weken wordt geconstateerd dient niet 
de werkelijke winkelbestelling ingevuld te worden, maar de waarde van de week ervoor. Bij langdurige 
acties zoals de middel rozen actie in de zomer van 2006 kunnen wel de aantallen ingevuld worden, 
maar dient de alpha waarde op 0.95 gezet te worden. \Vanneer een nieuw artikel wordt 
geïntroduceerd staat de alpha waarde automatisch op 0.95. De alpha van een vergelijkbaar product 
kan het beste overgenomen worden. Wanneer voldoende datapunten aanwezig zijn (zeg 10) dan kan 
de alpha opnieuw geïnitieerd worden zoals is toegelicht. 
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C Nieuw Artikel Toevoegen 

Om een artikel toe te voegen worden Macro's gebruikt. Via Extra, Macro's kan het volgende scherm 
geactiveerd worden: 

Om een nieuw boeket in te voegen dient de macro "NieuwBoeket" uitgevoerd te worden. Voor een 
nieuwe monobos is dit de Macro "NieuweMonobos". Wanneer de macro wordt afgespeeld wordt in 
alle relevante locaties binnen de excelsheet een nieuw artikel toegevoegd. Door de namen "nieuw" te 
wijzigen in de naam van het artikel wordt het nieuwe artikel actief r:v' ergeet niet het DPAC nummer 
in te vullen). 
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