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Abstract
In retailing business recently more attention is paid to cost reduction. Gaining control over
business processes is an important step in achieving this goal. Solutions are often being
searched in automation of processes. Often this means structuring existing knowledge into a
system. An automated replenishment system can be a true gain if the people working with this
system can change their focus from every single article to the most important ones.
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Management Summary
Inleiding
In deze samenvatting wordt een beknopt overzicht gegeven van het onderzoek dat bij Jan
Linders is uitgevoerd. In deze samenvatting worden de resultaten van het onderzoek
gepresenteerd. Naast de resultaten van het onderzoek worden ook de relevante delen van het
proces toegelicht.

Probleemstelling
De opdracht kwam voort uit een sterk veranderende marktsituatie waar door prijzenoorlog een
grote druk is ontstaan op het verlagen van kosten. Het bestelproces van de filialen bij het
centraal distributiecentrum (of evt. andere leverancier) is een van de processen die onderzocht
worden. In het kort komt het erop neer dat degene die verantwoordelijk is voor de bestelling
in de filialen een bepaald aantal uren nodig heeft om de bestelling te maken. In deze tijd moet
hij /zij voor alle producten die bij de betreffende bestelling moeten worden meegenomen de
bestelling bepalen. De informatie die hierbij gebruikt wordt is veelal impliciet opgeslagen in
de hoofden van de bestellers. Er ontstaan hierdoor twee problemen:
•

•

Er wordt niet goed besteld (te veel of te weinig). Dit is zeker het geval als er tijdelijk
iemand anders moet bestellen die niet over dezelfde kennis beschikt als de reguliere
besteller.
Bestellers geven elk product evenveel aandacht, ook de producten die een heel
regelmatig gedrag vertonen. Als er een beperkt aantal uren beschikbaar is voor de
bestelling, dan is het zaak deze zo goed mogelijk te gebruiken.

Opdracht
De initiële opdracht van Jan Linders was:

Ontwerp een geautomatiseerd bestelsysteem voor Jan Linders Supermarkten BV.

Na de intakefase is deze opdracht in verband met praktische haalbaarheid aangepast naar de
volgende opdrachtdefinitie:

Het inrichten van een geautomatiseerd bestelsysteem voor de productgroep Kruidenierswaren
(evt. focus op een deelgroep), in eerste instantie toegepast op 2 of 3 pilot-filialen.
Probleemanalyse
De productgroep Kruidenierswaren (KW) bestaat uit meer dan 8000 artikelen met
vergelijkbare en verschillende kenmerken. Daarom is gekeken naar hoe deze artikelen kunnen
worden opgedeeld in groepen met vergelijkbare kenmerken. Als producten verschillende
eigenschappen hebben moeten ze misschien ook anders behandeld worden. In de literatuur
zijn er verschillende manieren van classificeren van producten. Een veel gebruikte methode is
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de ABC methode die producten classificeert op basis van bijdrage aan de omzet(€). Voor een
bestelsysteem zijn echter verkoopaantallen (afzet) van belang.
Naast afzet is ook de voorspelbaarheid van de vraag naar een artikel van belang. De
verwachting was dat zogenaamde hardlopers een meer voorspelbare vraag (of een vaster
vraagpatroon) hebben dan langzaamlopers. Maatstaf voor de regelmatigheid van het
vraagpatroon is de Variatie Coëfficiënt (CV). Een lage CV staat voor een regelmatig
vraagpatroon.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de indeling van de producten aan de
hand van afzet en CV.
~
~

0,5
< 0,5

50000 Consumenten Eenheden
(totaal Jan Linders
Rest Artikelen (0,57 %)
A - artikelen (4,95 %)

< 50000 Consumenten Eenheden
(totaal Jan Linders)
C - Artikelen (28, 13 % )
B - Artikelen (66,35 %)

Naast het onderzoek naar de kenmerken van de productgroepen is het ook van belang waar in
de logistieke keten van Jan Linders de meeste kosten mee gemoeid zijn. Het blijkt dat de
operationele kosten als volgt zijn ingedeeld:
Kosten
Voorraadkosten
Handling DC
Transport
Handling Filiaal

Percentage
7%
15 %
38 %
40%

Bij veel supermarkten leeft het idee dat voorraden omlaag brengen de oplossing is voor alle
kostenproblemen. Uit dit overzicht blijkt dat handling in het filiaal en transport wellicht veel
meer aandacht verdienen .

Oplossingsrichtingen
In eerste instantie ontstond het idee om wat betreft bestelpolitiek een onderscheid te maken
tussen de voorspelbare hardlopers (A - artikelen) en de overige artikelen (B, C en Rest). Het
voorstel was om de A - artikelen te bestellen op basis van forecast (+ veiligheid ± correctie
voor de fout van de bestelling ervoor). Voor de overige artikelen werd gekozen voor een
voorraadgestuurde bestelling die overigens ook rekening houdt met de vraag.

Ontwerpopdracht
Voor de ontwerpopdracht is gekozen om de oplossingsrichting van de B, C en Rest artikelen
verder uit te werken. Deze artikelen vormen 95 % van het assortiment. Omdat de voorgestelde
oplossingsrichting - een voorraadbeheermodel - rekening houdt met vraagvoorspelling is
besloten om bij wijze van test de A - artikelen ook mee te nemen in hetzelfde model als de B,
C en Rest artikelen. Het ontwerp bestaat uit een analyse van deze voorraadmodellen waarbij
de eigenschappen van de modellen tegen elkaar worden afgewogen om zo tot een advies voor
Jan Linders te komen.
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Ontwerp
Test
De oplossingsrichting wordt onderzocht aan de hand van een simulatie. Daarbij worden
verschillende scenario's met elkaar vergeleken om te kijken welk scenario het best presteert.
Voor de test is in overleg met Jan Linders een selectie van artikelen en filialen gemaakt
vanwege praktische redenen. Voor een bepaalde testperiode zijn gegevens verzameld over
deze productgroepen in de betreffende filialen.
Filialen (filiaalnummer)
Venlo (418)
Ittervoort (2607)
Tienray (4200)
Productgroep (subgroepnummers)
01 - Koffie (0101 , 0102, 0108)
12 - Vlees en visconserven (1201 t/m 1206
Het ontwerp bestaat zoals eerder gesteld uit een voorraadbeheermodel. Een dergelijk model is
op te delen in drie onderdelen. Deze onderdelen zullen ook onderdeel zijn van een uiteindelijk
geautomatiseerd bestelsysteem. De drie onderdelen zijn:
Voorraadregistratie

Vraagvoorspelling

Bestelalgoritme

Voorraadregistratie
Voorraadregistratie is een vereiste voor een bestelsysteem. Voor dit onderzoek is er een
testdatabase gemaakt waarin voorraden aan de hand van tellingen en mutaties konden worden
berekend. Binnen Jan Linders worden de voorraden in de filialen niet bijgehouden, behalve
op totaal financieel niveau.

Vraagvoorspelling
Het bestelalgoritme heeft als belangrijke input voor de parameters de vraagvoorspelling. Er is
een bekend gezegde: "Een voorspelling is per definitie fout ". Het is daarom zaak de
voorspelmethode en parameters te vinden die enerzijds goed presteren en anderzijds zo
eenvoudig mogelijk zijn. Exponential Smoothing (ES) modellen zijn eenvoudige modellen
die nagenoeg altijd redelijk tot goed presteren. De kern van ES is dat historische vraag wordt
meegenomen maar dat de meest recente vraag het zwaarst weegt. De mate waarin dit gebeurt
is te regelen met de parameters van de ES modellen. Met behulp van een forecasttool
(ontwikkeld door Drs. P. Ouwehand, TUie) zijn de optimale vorm (level of trend) en
parameters (a en/of ~)voor de ES modellen gevonden per artikel/per filiaal.
Met deze parameters is vervolgens aan de hand van verkoopdata een reeks forecasts gemaakt.
Deze worden gebruikt als input voor de verschillende scenario's van bestelalgoritmes.

-6-

Jan Linders Supermarkten BV - Geautomatiseerd Bestellen

Afstudeerproject Sjors Seerden

Beste/algoritme
Bij het bestelalgoritme begint het werkelijke onderzoek. Voorraadregistratie en forecast zijn
belangrijke input voor het bestelalgoritme. Om uit te vinden welk algoritme het beste past in
welke situatie zijn er een aantal scenario's opgesteld die d.m.v. een simulatie (in MS Access)
met elkaar ~orden vergeleken.

0

Model

Verklaring (verdere verklaring van de instelling van de parameters is
te vinden in§ 7.2.4)

Werkelijke Situatie

In dit model worden de voorraden in de werkelijke situatie berekend
aan de hand van tellingen en mutatiegegevens.
Bij dit model wordt er periodiek (R) gekeken of de voorraad onder
bestelpunt (s) is gekomen. Als dit het geval is wordt er in gehele
handelseenheden of colli (nQ) bijbesteld tot de voorraad weer boven
s komt. Verwachting: dit model zorgt voor minimale voorraden.
Bij dit model wordt er periodiek (R) gekeken of de voorraad onder
bestelpunt (s) is gekomen. Als dit het geval is wordt er in gehele
handelseenheden of colli (nQ) bijbesteld tot aan het order-up-to-level
(S). Verwachting: dit model vermindert handling t.o. v. scenario 1
Als scenario 2, zij het dat er bij het bestelpunt (s) altijd een
commerciële minimumvoorraad (CMV) wordt opgeteld zodat het
schap minder snel leeg is.
Bij dit motlel wordt er periodiek (R) gekeken of de voorraad kleiner
is dan order-up-to-level S. Met andere woorden: als er een collo in
het schap past dan wordt deze besteld . Verwachting: dit model zorgt

(R, s, nQ)

2

(R, s, S, nQ)

3

(R, s, S, nQ) + C MV

4

(R, S)

5

(R, s, S, nQ)
leverfrequentie = 1x p.w.

voor een hoge servicegraad, veel handling en een hoge voorraad.
Als scenario 2, zij het dat er nog maar een levermoment per week is.
Verwachting: dit model zorgt voor hogere gemiddelde voorraad,
maar voor minder handling

Resultaten
De resultaten van de scenario's worden weergegeven aan de hand van een aantal criteria.
• Servicegraad (aantal dagen leeg schap)
• Gemiddelde voorraad (in verkoopwaarde)
• Aantal bestellingen per artikel
In het kort zijn dit de opmerkingen bij de resultaten:
• De scenario's vertonen in grote lijnen het gedrag dat van ze verwacht wordt. Scenario
4 heeft wel een iets lagere servicegraad (max. 0,7 %). Dit valt echter te verklaren door
de manier waarop de bestelling getriggerd wordt. Door beperkte schapruimte kan het
zo zijn dat de bestelling bij scenario 4 later getriggerd wordt.
• In het algemeen geldt dat voor een hoger servicelevel meer voorraad nodig is .
• Rest artikelen zijn beter te vergelijken met A artikelen dan met Ben C artikelen .
• In scenario 3 zorgt de CMV voor meer voorraad en vaker bestellen .
• Voor B en C artikelen heeft 1 bestelmoment per week gemiddeld minder effect op de
voorraad dan bij A en Rest artikelen. Ook de servicegraad gaat niet veel achteruit of
wordt beter.
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Conclusies
Een automatisch bestelsysteem bestaat uit drie onderdelen: Voorraadregistratie,
Vraagvoorspelling en Bestelalgoritme. Vraagvoorspelling kan plaatsvinden met behulp van
een aantal relatief eenvoudige modellen die periodiek bijgesteld kunnen worden.

Voorraadregistratie Is een vereiste voor het gehele systeem.

1
-

VraagvoorspeUing kan relatief eenvoudig plaatsvinden met behulp van Exponent/al
Smoothing modellen. De parameters van dez.e modellen kunnen periodiek worden
bijgesteld.
Advies aan Jan Linders Is om voor B en C artikelen een (R, s, S, nQ) te gebruiken.
Daarbij Is het zeker niet ondenkbaar de besteV/eve,frequentie te verlagen. Voor A en
Restartikelen hangt de keuze af van de beschikbare ruimte in vrachtwagen en winkel
Als deze niet overhoudt Is het beter om voor A en Rest artikelen een (R, s, nQ) te
hanteren. Voor de A en Rest artikelen waarvoor de schapruimte groot genoeg Is kan er
wel gebruik worden gemaakt van een (R, s, S, nQ) om handling te beperken.

Het rekenkundige gedeelte van een automatisch bestelsysteem (forecast, bestelalgoritme) is
een belangrijk onderdeel van het uiteindelijke systeem. Echter het blijft een onderdeel. Het
bouwen, implementeren en onderhouden van het uiteindelijke systeem heeft veel voeten in de
aarde evenals de procedurele aanpassingen die door het systeem zullen ontstaan op filiaal en
DC niveau. Het vertrouwen van de gebruikers van het systeem zal voor een groot deel
afhangen van de prestatie van het systeem. Daarnaast zal Jan Linders er ook alles aan moeten
doen om die prestatie van het systeem mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat er op de gehele
keten druk wordt gelegd om nauwkeurig te werk te gaan.
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Voorwoord
Ter afronding van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit
Eindhoven dient elke student een afstudeeropdracht uit te voeren. Deze opdracht kan worden
uitgevoerd bij bedrijven en instellingen waaronder ook de TUie zelf. In vergelijking met veel
andere studies is deze manier van afstuderen zeer praktijkgericht. Een afstudeeropdracht
bestaat behalve uit analyse ook uit een (her-)ontwerp.
Studenten kiezen vanaf het 4e jaar een vakkenpakket dat aansluit bij de afstudeerrichting die
ze hebben gekozen. In mijn geval is dit de afstudeerrichting Logistiek bij de vakgroep
Operations Planning, Accounting and Contra! geworden. Aangezien logistiek een breed
vakgebied is was een focus op een bepaald onderdeel gewenst. Mijn interesse ging uit naar
logistiek in de Retailbranche. Uit de zoektocht naar een geschikte afstudeerplek rolde Jan
Linders Supermarkten BV naar voren. Dit bedrijf is niet totaal onbekend voor mij aangezien
ik hier al een tijdje als hulpkracht in een filiaal werkzaam was.
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Inleiding
De indeling van het verslag loopt analoog aan de opzet van de opdracht. De opzet van de
opdracht heeft een aantal parallellen met bijvoorbeeld het Tien Stappenplan (zie Kempen et.
al. 2000). Deze voorbeelden zijn gebruikt als hulpmiddel. In het kort wordt in deze inleiding
de inhoud van de hoofdstukken beschreven.
Hoofdstuk 1 - Bedrijfsbeschrijving. In dit hoofdstuk wordt beknopt de relevante informatie
over het bedrijf weergegeven en een beschrijving van de context waaruit de opdracht ontstaan
lS.

Hoofdstuk 2 - Probleemstelling. Jan Linders draagt een probleemstelling/opdrachtformulering
aan. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de problematiek ervaren wordt door de
verschillende onderdelen binnen het bedrijf.
Hoofdstuk 3 - Opdrachtformulering. Naar aanleiding van de probleemstelling uit hoofdstuk 2
wordt een opdrachtformulering vastgesteld waarmee verder gewerkt zal worden in de
opdracht. Tevens worden hier de doelstellingen, raakvlakken en context gedefinieerd.
Hoofdstuk 4 - Plan van Aanpak. De titel van dit hoofdstuk spreekt voor zich. Hoe is het
project gestructureerd. Hierbij hoort ook een onderzoeksmodel.
Hoofdstuk 5 - Probleemanalyse. Het probleem wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.
Oorzaken, problemen en gevolgen worden in kaart gebracht. Tevens wordt gekeken in welke
mate de huidige situatie afwijkt van een gewenste situatie.
Hoofdstuk 6 - Ontwerpopdracht. Aan de hand van probleemanalyse en projectdoelstellingen
worden de eisen en kaders beschreven waaraan het ontwerp moet voldoen.
Hoofdstuk 7 - Ontwerp. In dit hoofdstuk worden de opzet en de resultaten van een
praktijksimulatie gepresenteerd. De praktijksimulatie start met het registreren van de
werkelijke situatie. Vervolgens worden er een aantal fictieve scenario's getest en vergeleken.
Hoofdstuk 8 - Conclusies. In hoofdstuk 8 staan conclusies over het ontwerp en
aanbevelingen.
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Hoofdstuk 1: Bedrijfsbeschrijving
1.1 Jan Linders Supermarkten BV
Jan Linders Supermarkten BV is een supermarktketen die gedurende de afgelopen 40 jaar
langzaam gegroeid is tot wat het nu is. Op dit moment zijn er 44 filialen in het zuidoosten van
Nederland. Het is voor Jan Linders dan ook mogelijk om een sterk regionaal georiënteerd
assortiment te voeren. Binnen de regio heeft Jan Linders daardoor een sterke positie in de
markt. Qua formule probeert Jan Linders zowel servicegericht te zijn als voordelig. De
winkelformule is opgehangen aan een aantal basisgaranties voor de klant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles is voordelig, altijd
Aanbiedingen zijn nooit uitverkocht
We staan altijd voor u klaar
Alles tot in de puntjes verzorgd
Nooit te lang wachten aan de kassa
De datum is altijd OK
Uw kassabon klopt gegarandeerd
Niet tevreden, gewoon geld terug
Figuur 1 - Bron: website Jan Lim/ers

In recente onderzoeken naar klanttevredenheid over supermarkten in Nederland neemt Jan
Linders al een paar jaar een hoge plaats in. Zo werd Jan Linders tweede in het laatste
kerstrapport van onderzoeksbureau GfK. Dit geeft een indicatie van de klanttevredenheid over
de formule van Jan Linders.
Jan Linders is een familiebedrijf en een BV. De ondernemingsvorm BV heeft als groot
voordeel dat Jan Linders anders dan de grote spelers in de markt niet beursgenoteerd is. Er
zijn dus geen winstverwachtingen die Jan Linders moet waarmaken t.o.v. zijn
aandeelhouders. In tijden van economische teruggang kan bij een BV worden besloten
genoegen te nemen met een lagere winst. Bij een NV zullen de aandeelhouders dit vaak niet
zomaar accepteren.

1.2 Superunie
In de totale Nederlandse markt is Jan Linders een kleine tot middelgrote speler. Zeker als het
vergeleken wordt met grote ketens als Albert Heijn, Edah, Super de Boer, C 1000, Dirk etc.
O.a. daarom is Jan Linders BV, met nog een aantal supermarkten/groothandelaren lid van
inkoopvereniging Superunie. De leden van Superunie maken in overleg keuzes over
inkoopcondities en productopname in het assortiment. Het combineren van de inkoop zorgt
ervoor dat de leden van Superunie een sterkere positie innemen t.o.v. leveranciers. Door dit
schaalvoordeel kunnen gunstige inkoopcondities worden bereikt. Via Superunie loopt ook een
deel van de administratieve afhandeling van inkoopcontracten. Tevens heeft Superunie een
aantal private label producten die alle leden kunnen opnemen in het assortiment.
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1.3 Marktontwikkelingen
De supermarktbranche heeft het laatste jaar een onrustige tijd gekend. Najaren van groei en
gouden bergen begonnen de effecten van de economische situatie ook merkbaar te worden in
de supermarktbranche. Consumenten zijn in economisch mindere tijden meer bewust van
prijzen. Ten einde de omzet te vergroten startte Albert Heijn (onderdeel van Ahold) een grote
prijsverlagingsactie of in de volksmond ' Prijzenoorlog' . Nagenoeg alle supermarkten volgden
dit voorbeeld om geen klanten en omzet te verliezen. Dit betekende voor veel supermarkten
dat marges werden opgegeven teneinde de omzet te vergroten. Door de verlaging van de
prijzen ontstaat er druk op de kosten die in de gehele organisatie gemaakt worden. Deze
problematiek is ook zeer herkenbaar voor Jan Linders. Productiviteit, efficiency zijn termen
die meer van belang worden in een dergelijke situatie. Het komt erop neer: meer doen met
minder. Dat geldt ook voor logistieke kosten.

1.4 Logistiek binnen Jan Linders
Logistiek is in een supermarktketen van groot belang. Het is van belang de logistieke kosten
zo laag mogelijk te houden zonder afbraak te doen aan de gewenste formule.

1.4.1 Fysieke goederenstroom
Jan Linders kent eigenlijk twee fysieke goederenstromen:
• Kruidenierswaren (KW 1)
• (Koel- en Vries-) Vers (beperkte houdbaarheid)
Er is een distributiecentrum met een KW en een versgedeelte. Grofweg zijn er 3 manieren hoe
de goederen van de leverancier naar filiaal kunnen komen.
• Rechtstreeks - voor een aantal productgroepen brengt de leverancier de bestelling bij
het filiaal.
• Crossdock / transito - de leverancier levert aan het DC exact de bestelde hoeveelheid,
al dan niet gesorteerd per filiaal. Via de reguliere distributie wordt deze vracht
vervolgens verdeeld over de filialen.
• Voorraadhoudend op het DC - bij het DC worden de bestellingen van de filialen
gecombineerd. Aan de hand van verwachte vraag, voorraadpositie en bestelcondities
worden vervolgens bij de leverancier bestellingen geplaatst.
KWNers voorraadhoudend in DC
Aansturing door Logistiek Administratieve Dienst

DC
Uitladen

Opslag
Intern transport
Pieken

Inladen Vrachtauto

Figuur 2

1

KW staat voor kruidenierswaren . Op pagina 51 staat een Overzicht Afkortingen en Begrippen.
- 14 -

Jan Linders Supermarkten BV - Geautomatiseerd Bestellen

Afstudeerproject Sjors Seerden

De handling binnen het DC bestaat o.a. uit controle, merken, transporteren, ompakken naar
kleinverpakking, opslaan, pieken, in- en uitladen etc.
Pickmethoden/ Handling/ Opslagmethoden DC

KW
•
•
•
•

Koelvers/vries
• Vanuit fast mover plaats
• Met behulp van het orderpicksysteem
( orderpickkraan en sorteerbanden)
• Vanuit handpick plaatsen
• Bulkplaats

Vanuit reclame bulkpick plaatsen
Vanuit handpick plaatsen
Bulk plaatsen
Ompakafdeling

Expeditie en ontvangst worden gereguleerd door leverschema's. Deze worden opgesteld aan
de hand van capaciteitsplanning. De filialen krijgen dagelijks versartikelen geleverd. De
verwerking van deze orders gebeurt in het DC in twee batches per dag.

1.4.2 Logistiek administratieve dienst
Deze afdeling bestaat in grote lijnen uit twee onderdelen. De afdeling Voorraad- en
orderbeheer zorgt voor het verwerken van de orders van filialen zowel voor rechtstreekse
leveringen, leveringen met handling of opslag in het DC. Voor de laatste groep producten die
op voorraad liggen is het onderdeel voorraadbeheer van belang.
Voorraad/Orderbeheer
DC

Filiaal
Figuur 3

Het Bedrijfsbureau zorgt voor:
• de interne distributie binnen het DC
• het locatiebeheer van het DC
• het opstellen en bijhouden van lever/bestelschema's
• het onderhouden van het Warehouse Management System (WMS). Voor de
productgroep KW wordt het systeem MLS gebruikt, voor vers Locus.

1.5 ICT binnen Jan Linders
Jan Linders maakt gebruik van het ERP systeem DistRetail van VCD automatisering.
DistRetail is in principe een relationele database waar, via een interface, (bijna) alle overige
applicaties mee kunnen communiceren. Daarmee is DistRetail de kapstok van het
informatiesysteem. Applicaties die gebruik maken / communiceren met DistRetail zijn o.a.:
• MLS (warehouse management system KW)
• Locus (warehouse management system Vers)
• IRMS (kassasysteem)
• Spaceman (schappenplanbeheer)
• Navision (boekhouding)
• Winkelautomatiseringssystemen (weegschalen etc.)
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1. 6 Schappenplannen
Per groep van vergelijkbare filialen wordt er door commercie en schappenplan beheer per
productgroep een keuze gemaakt voor een assortimentsniveau. Zo wordt het schappenplan
opgebouwd uit al die verschillende blokken per (sub)groep. Er zijn vier niveaus in het
assortiment te onderscheiden.
• Basis Assortiment
• Beperkt Assortiment
• Uitgebreid Assortiment
• Plus Assortiment
In principe wordt de schapruimte aan producten toebedeeld op basis van de volgende criteria:
• Assortimentscategorie (beperkt, basis, uitgebreid en plus assortiment)
• Gemiddelde afzet tussen leveringsmomenten
• Inhoud van de leveringseenheid (collo)
• Commerciële overwegingen (private label relatief veel schapruimte, A-merk relatief
weinig)
• Lokale randvoorwaarden. Dit zijn de uitzonderingen standaard schappenplannen. Door
een iets andere lay-out van een filiaal kan er net een meter extra schapruimte ontstaan
t.o.v. de standaard.
Het kan dus zo zijn dat een filiaal voor de ene productgroep een uitgebreid assortiment geldt
en voor een andere productgroep een beperkt. Binnen de groep van vergelijkbare filialen zijn
er ook nog wat kleine verschi llen die te maken hebben met de lokale situatie.

1. 7 Beschrijving beste/proces
Als in het verslag het bestelproces wordt genoemd heeft dit, als het niet anders vermeld
wordt, betrekking op het bestellen door de filialen. In deze paragraaf wordt het bestelproces in
de huidige situatie beschreven. De problematiek die ontstaat bij dit bestelproces wordt verder
beschreven in hoofdstuk 2. Vooraf staat in onderstaande tabel een overzicht van de aantallen
producten per productgroep. Deze momentopname van het assortiment dient als
beeldvorming.
Productgroep

# Artikelen

KW
Diepvries
V leeswaren
Vers Vlees
Bakkerij
Kaas
Koeling
AGF
Totaal

8671
356
174
1072
665
125
804
849
12716

% Artikelen
68,2 %
2,8 %
1,4%
8,4%
5,2 %
1,0 %
6,3 %
6,7%
100 %

1.7.1 Bestelproces: wanneer?
Als filialen verwachten dat de voorraad van een bepaald artikel niet meer toereikend is om in
de vraag te voorzien zal het artikel bijbesteld moeten worden. Bestellingen worden gemaakt
op momenten die min of meer vastliggen. Per productgroep is er een bestel/leverschema dat
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centraal wordt vastgesteld (zie 1.4.2). De versvracht wordt dagelijks geleverd aan de filialen
(5 x p.w.). De verantwoordelijke in het filiaal zorgt dat hij/zij voor de bestelslottijd de
bestelling maakt. De bestelfrequentie voor KW kan verschillend zijn per filiaal in verband
met grootte en/of omzethoogte. Een groot filiaal wordt waarschijnlijk vaker per week
beleverd dan een kleiner filiaal. De bestelfrequenties variëren van 3 tot 6 leveringen per week.

1.7.2 Bestelproces: hoe?
Bestellingen worden gemaakt met behulp van een handterminal. Voor de verschillende
productgroepen bestaan er verschillende bestelmethoden. Bestellingen worden gemaakt op
colloniveau.
• Voor de KW wordt besteld via de barcode op de schapsticker.
• Voor het vers wordt besteld via de barcode in de orderset: een lijst van producten
waarop ook nog extra informatie vermeld staat. (zie bijlage 1)
• Acties worden 3 weken van tevoren apart besteld via een actie-orderset (actieintekening). Het apart bestellen heeft als reden dat er centraal op een, door een actie
veroorzaakte, omzet/afzetstijging geanticipeerd moet kunnen worden.
Als de bestellingen zijn ingescand m.b.v. de handterminal worden ze verzonden naar de LAD
waar ze al dan niet gecontroleerd, gecombineerd, bevestigd en doorgestuurd worden naar de
leveranciers. Een groot deel van de orders wordt via EDI naar de leverancier verzonden.

1.7.3 Bestelproces: hoeveel?
Afhankelijk van de productgroepen is er informatie beschikbaar ter ondersteuning van de
beslissing over de bestelgrootte.
• Voor de KW is het in principe zo dat een vol schap voldoende is om te voorzien in de
gemiddelde vraag tot het eerste levermoment na het levermoment van de huidige
bestelling. Uitzonderingen hierop zijn de fast movers waarbij de schapruimte niet
toereikend is voor de vraag. Er moet dan meer besteld worden dan alleen een vol
schap. Een tweede uitzondering hierop zijn de slow movers waarbij het schap vol
bestellen een te grote voorraad zou kunnen opleveren. Het bestelmoment en de
bestelgrootte van KW artikelen wordt voornamelijk gebaseerd op de ervaring van de
besteller. (Het bestelmoment moet natuurlijk binnen het bestel/leverschema vallen)
• Voor het vers is meer informatie beschikbaar in de ordersets. Hierin staan
gemiddeldes op dag- en weekniveau vermeld over recente historie (4 weken).
Afhankelijk van het type product en bestelfrequentie wordt bijbesteld tot aan een
maximumniveau (bijvoorbeeld gemiddelde weekverkoop) of wordt er gezorgd dat de
bestelling kan voorzien in de vraag tot en met de eerstvolgende levering na de levering
van de huidige bestelling. Behalve de beschikbare cijfers gebeurt het bestellen ook
voor deze productgroep voor een deel op basis van ervaring.
• Voor de actie-intekening kan ook gebruik worden gemaakt van de historische
gegevens van voorgaande acties van het betreffende product. Aangezien de
omstandigheden zelden tot nooit gelijk zijn speelt ervaring ook hier een grote rol in
het bepalen van de bestelgrootte.
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Hoofdstuk 2: Probleemstelling
2. 1 Interne probleemperceptie
Bij Jan Linders BV bestaat de wil om de kosten die verband houden met of een indirecte
relatie hebben met het maken van de bestellingen in de filialen in de hand te houden en te
verlagen. Deze kostenverlaging hangt onder meer samen met de margedruk door de
prijzenoorlog. Bij deze opdracht zal de focus liggen op de filiaalbestellingen . In § 2.1 worden
de probleemformulering, de gevolgen en de achterliggende oorzaken beschreven. In § 2.2
wordt een overzicht gegeven van de intern geformuleerde problemen en doelstellingen
(gekwantificeerd).

2.1.1 Probleemformulering
Met het maken van een bestelling in een filiaal zijn een aantal moeilijkheden of problemen.
• Er ontstaan kosten door het bestellen van ' foutieve ' hoeveelheden op het 'verkeerde'
moment.
• De personen die verantwoordelijk zijn voor de bestelling vinden het vaak moeilijk om
in te schatten hoeveel ze moeten bestellen.
• Onzekerheid in vraag betekent risico op teveel of te weinig bestellen.
• Het bestellen kost te veel tijd. Op dit moment kost het bestelproces in de filialen
gemiddeld 30 uren per week voor alle producten. (Zie Oosterloo 2003).
• Kennis over hoe de bestelhoeveelheid moet worden bepaald is niet ingebed in een
systeem maar in de hoofden van de verantwoordelijken.

2.1.2 Gevolgen
Wat betekenen deze probl emen in de praktijk? Met andere woorden wat zijn de gevolgen van
de bestelproblematiek?
• De filialen verbruiken te veel uren voor de werkzaamheden
o Bestellen
o Dervingsregistratie en beheersing.
Een hoog verbruik van uren betekent kosten die ten koste gaan van de winstmarge.
• Er ontstaan kosten door slechte kwaliteit bestellingen. Er zijn twee mogelijkheden:
o Er wordt te veel besteld. Er ontstaat voorraad met het risico op bederf etc.
Bederf betekent dat producten kunnen worden weggegooid wat natuurlijk de
nodige kosten met zich meebrengt.
o Er wordt te weinig besteld. Dit betekent dat er een stockout plaatsvindt. Ook
dit is een ongewenste situatie omdat dit gemiste verkopen kan betekenen en de
klant dan ontevreden is en zijn geld wellicht ergens anders besteedt.
• Doordat ervaring een grote rol speelt in de bestelling ontstaat een probleem zodra
iemand anders de bestelling moet maken.
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2.1.3 Oorzaken
De problemen worden veroorzaakt door de volgende redenen. Deze redenen zijn beknopt en
kwalitatief geformuleerd. Op sommige aspecten zal later in dit verslag ook kwantitatief
worden ingegaan.
• Veel producten kenmerken zich door een grillig vraagpatroon. Bij het bestellen moet
er vooruit gekeken worden om de toekomstige vraag in te schatten. (zie hoofdstuk 5
en bijlage 3)
• Bestellen gebeurt voor een groot deel van de bestellingen voornamelijk op basis van
ervaring en gevoel.
• Historische gegevens bij sommige productgroepen niet beschikbaar of moeilijk of
tijdrovend om te gebruiken. Een voorbeeld hiervan zijn de reclameacties waarvan de
vorige verkoopaantallen moeilijk te interpreteren zijn t.b.v. huidige acties.
• Er zijn voor sommige productgroepen geen of beperkte gegevens over voorraadstand.
• Het tijdstip wanneer een product op is (stockout), is niet bekend, evenals aantallen
gemiste verkopen.
• Sommige bestelmomenten vinden plaats voor de levering van vorige bestelling.

2.2 Interne projectredenen
Als interne redenen voor het project Automatisch Bestellen zijn in het projectvoorstel door
softwareleverancier VCD (zie Oosterloo 2003) de volgende punten beschreven:
•

•
•
•
•
•
•
•

Betere
aan:
o
o
o
o

beheersing van de totale interne goederenstroom. Hierbij wordt o.a. gedacht

Oplossen van lead-timeproblemen
Optimaliseren van voorraad in winkels en DC
Terugbrengen van hoeveelheid ' derving' in de filialen
Op basis van voorspellingen beter kunnen plannen van inzet mensen op DC en
inkopen door het DC
Besparen op arbeidstijd in de winkels.
Sneller reageren op afwijkingen van verkooppatronen, waardoor eerder kan worden
ingegrepen en bijgestuurd.
Reductie van voorraden met 25 % voor het houdbare deel.
Derving van houdbaar terugbrengen met 0,2% van de omzet (verkoopwaarde) in de
totale keten en derving vers terugbrengen met 2% van de omzet (verkoopwaarde).
Terugbrengen van "neeverkopen" voor houdbaar tot 1% op winkelniveau.
Terugbrengen van "neeverkopen" voor vers, maar niet dagvers (brood!) tot 5% op het
winkelniveau van het te voeren assortiment.
Een reductie met 50% van de totale besteltijd in de winkels, verdeeld over alle
groepen.
Figuur 4 - Bron: Projectvoorstel VCD 2003

De doelstellingen die geformuleerd zijn geven soms een beperkt beeld van de uiteindelijke
doelstellingen van het project. In de loop van het project zijn deze ook bijgesteld. In § 6.1
wordt de afgeleide projectdoelstelling opnieuw geformuleerd.
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2.3 Interne projectorganisatie
Naar aanleiding van de genoemde projectredenen is er intern bij Jan Linders al een
projectteam geformeerd. Dit projectteam bestaat uit een aantal personen uit directie, afdeling
logistiek en afdeling ICT.
Naam
Ivonne van der Horst
Ria Bouten
Leo Rouw
Martijn Derksen
Rob Bleeck
Roland Huisman

Functie
Directeur interne zaken (Logistiek, Finance en ICT)
Algemeen hoofd logistiek
Hoofd logistiek administratieve dienst
Waarnemend hoofd voorraad- en orderbeheer
Applicatiebeheerder DistRetail
Applicatiebeheerder MLS (Warehouse Management System)

Tevens is er door een extern bedrijf al een voorstel gedaan voor een geautomatiseerd
bestelsysteem. Dit bedrijf is VCD automatisering, de leverancier van DistRetail. (Zie
Oosterloo 2003).
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Hoofdstuk 3: Opdrachtformulering
In eerste instantie werd de opdracht als volgt geformuleerd:

Ontwerp van een geautomatiseerd bestelsysteem voor Jan Linders Supermarkten BV.
Na de intakefase is deze opdracht in verband met praktische haalbaarheid aangepast naar de
volgende opdrachtdefinitie:

Het inrichten van een geautomatiseerd bestelsysteem voor de productgroep Kruidenierswaren
(evt. focus op een deelgroep), in eerste instantie toegepast op 2 of3 pilot-filialen.
Dit systeem moet zodanig functioneren dat:
• Voor producten afhankelijk van hun gedrag een besteladvies/bestelling wordt
gegenereerd zodat op het juiste moment met de juiste hoeveelheid worden besteld van
filiaal bij DC.
• Het systeem moet beter presteren dan het huidige systeem.
• Het systeem moet daarbij transparant, eenvoudig te begrijpen en te gebruiken zijn.
In eerste instantie worden promoties en uitzonderingen buiten beschouwing gelaten omdat
deze een verstoring veroorzaken. In een later stadium kan worden bekeken of, en hoe het
onderzoek kan worden uitgebreid. Ook wordt in eerste instantie een simulatie uitgevoerd in de
vorm van een schaduwbestelling. Mogelijkheden voor verder onderzoek/ uitbreiding zijn:
• Naar meerdere filialen
• Naar meerdere productgroepen (buiten KW)
• Inclusief promoties en uitzonderingen
• Fysieke implementatie
Binnen de groep Kruidenierswaren is het mogelijk de producten te classificeren op basis van
omloopsnelheid of verkoopaantallen (zie E.A. Si/ver et al, 1998). In de intakefase leek het
erop dat producten binnen deze groepen vergelijkbare eisen met zich meebrengen en
vergelijkbare eigenschappen vertonen. De opdracht wordt dan ook opgesplitst per
productklasse omdat hiermee een beter passende oplossing wordt bereikt.
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Hoofdstuk 4: Plan van Aanpak
In dit hoofdstuk komt zowel de planning van het afstudeerproject als de onderzoeksopzet
waarin het geplaatst is aan bod.

4. 1 Planning
In de onderstaande tabel wordt een schematisch overzicht gegeven van de projectfases en
stappen binnen deze fases. Tevens wordt aangegeven met welke stap elke fase wordt
afgesloten.

iif

Omschrijving van de activiteit

Afsluitende stap

~

Voorbereidinq
1
Voorbereidende gesprekken stage
2
Afrondinq bijzondere opdracht
Intakefase
Alqemene bedrijfsbeschrijvinq
3
4
Procesbeschrijving over het onderdeel bestellen vanuit filialen
Omschrijvinq problematiek
5
Afbakeninq probleem/oplossinqsgebied (productgroep)
6
Probleemanalysefase
Omschriivinq probleemqebied (productgroep en onderdelen)
6
7
Omschrijving van de middelen voor analyse
Analyse van het probleemqebied
8
Ontwerpopdracht
Doelstellinqen die voortkomen uit probleemanalyse
9
10 Randvoorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen
11 Oplossinqsrichtinq( en)
Ontwerpfase
12 Doen van een ontwerpvoorstel
13 Maken van testopzet
14 Ontwerpen van middelen
15 Verzamelen qeqevens
16 Analyse werkelijke situatie
17 Zoeken forecastmodel en parameters
18 Uitvoeren van forecast
19 Opstellen scenario's
20 Uitvoeren simulaties
21 Analyseren van resultaten
Conclusies en aanbevelinqen
17 Formuleren van de belanqrijkste conclusies
18 Aanbevelingen en implicaties van de aanbevelingen

Definitieve
Opdrachtdefinitie

Ontwerpopdracht,
tussentijdse presentatie
en tussentijds verslag

Ontwerp, conclusies en
aanbevelingen,
eindpresentatie en
eindverslag

Van een plan van aanpak wordt in de praktijk natuurlijk wel eens afgeweken. Een plan zal
ook zeer waarschijnlijk worden bij gesteld. De bijdrage van een dergelijk plan ligt in het feit
dat het een begin is en een houvast. In het bovenstaande schema staat de uiteindelijke
planning/gang van zaken beschreven.
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4.2 Onderzoeksopzet
Door middel van het onderstaand figuur wordt, op een abstract niveau, een overzicht gegeven
van hoe de verschillende informatiebronnen aan elkaar gerelateerd zijn. De onderstaande
figuur spreekt voor zich.

Onderzoeksopzet

~Informatie verstrekt
~
door Jan Linders
Informatie over Jan
Linders door eigen
onderzoek

■

Figuur 5

4.3 Projectverloop
In het kort kan over de planning en onderzoeksopzet worden gezegd dat een aantal zaken qua
doorlooptijd niet volgens mijn verwachting liepen. Het verzamelen van de gegevens voor de
test kostte veel tijd omdat niet alleen historische gegevens konden worden gebruikt. Sommige
gegevens worden namelijk niet lang bewaard. Daarom heeft er van 21 juni tot en met 7
september een meetperiode plaatsgevonden. De meetperiode viel in de vakantie waardoor er
soms enige vertraging ontstond. Na het verzamelen moest er nog dataveredeling plaatsvinden.
Met het testen van de tool kon pas na de meetperiode echt worden begonnen. Gezien de
complexiteit van de databasetoepassing was testen zonder beschikbaarheid van alle gegevens
namelijk lastig. Tevens bleek het ontwikkelen van de tool moeilijk omdat mijn kennis van
programmeren in Visual Basic voor MS Access in eerste instantie beperkt was. Het heeft me
een aantal weken gekost om enigszins thuis te worden in de programmeertaal Visual Basic.
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Hoofdstuk 5: Probleemanalyse
5. 1 Subgroepen binnen productgroep KW
De groep KW bestaat uit meer dan 8000 artikelen met overeenkomstige en verschillende
kenmerken. Binnen de productgroep Kruidenierswaren (KW) zijn er een aantal subgroepen te
onderscheiden die op sommige vlakken dezelfde eigenschappen vertonen. Het onderscheid in
subgroepen maakt het geheel overzichtelijker. In deze paragraaf wordt beschreven welke
overeenkomsten de producten binnen een productgroep vertonen en op basis van welke
criteria de productgroepen worden ingedeeld.

5.1.1 ABC analyse
Er zijn verschillende manieren om een assortiment in te delen in subgroepen. Omloopsnelheid
of aantal verkochte producten is er daar een van. Het assortiment kan worden opgedeeld
volgens de ABC indeling van Silver, Pyke en Peterson (zie E.A. Si/ver et al, 1998), zij het dat
die indeling oorspronkelijk op basis van (aantallen* waarde) is. In dit geval lijken de
verkoopaantallen echter voldoende en ze zijn daarmee goed toepasbaar als
classificatieparameter.
Productklasse
Deel van de productaantallen
Deel van de omzet€

A

B

C

20%
80%

30%
15%

50%
5%

Bron: zie E.A. Si/ver et al, /998

Bovenstaande tabel geeft een indicatie voor de indeling volgens de originele vorm van de
ABC analyse. In paragraaf 5.1.2 zullen de grenzen van de groepen verder afgebakend worden.
Eerst zal worden ingegaan op de eigenschappen van de productclasses.
Subgroep
A-artikelen

Kenmerken
•
Fast Movers: relatief hoge omloopsnelheid in winkel en DC
•
Patronen op weekniveau zijn redelijk duidelijk zichtbaar in de
verkoopaantallen. (zie bijlage 2)
•
Plaats in het schap is vaak kleiner dan de vraag tussen twee leveringen . Dit
betekent dat er extra bijgevuld moet worden.
• Tevens kan men niet ' slechts ' de schappen vol bestellen omdat dit te weinig
ZOU Zijn.

B-artikelen

•
•

C-artikelen

•
•
•
•

Deze groep zit qua eigenschappen tussen de A en C-artikelen in.
Patronen op weekniveau zijn minder of niet duidelijk zichtbaar in de
verkoopaantallen.
Slow Movers: relatief lage omloopsnelheid in winkel en DC
Patronen op weekniveau zijn niet duidelijk zichtbaar in de verkoopaantallen .
Een hoge lever- en bestelfrequentie betekent voor deze producten dat er vaker
kleine batches worden gebruikt.
De schapinhoud is vaak (veel) groter dan de gemiddelde verkoop tussen de
leveringsmomenten, ondanks het feit dat er misschien maar een facing van het
product staat.
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5.1.2 Variatiecoëfficiënt
De ABC analyse wordt gebruikt om een indruk te krijgen van de bijdrage van een product aan
de gehele afzet. Het kenmerk van de productgroepen dat m.b.v. de ABC analyse wordt
onderzocht is de omloopsnelheid. Een ander kenmerk waarop de productgroepen zich volgens
de veronderstelling zouden moeten onderscheiden is voorspelbaarheid: 'A' artikelen zouden
een veel patroonmatiger afzetverloop (nagenoeg deterministisch) hebben dan 'B of C'
artikelen. Een goede manier om dit aspect te achterhalen is door gebruik te maken van de
coefficient of varia/ion (CV) . Deze geeft een maat voor de spreiding van data ten opzichte van
het gemiddelde:

Coefficient of variation = Standaarddeviatie/Gemiddelde
Als er sterke vermoedens zijn voor een weekpatroon moet de CV niet worden berekend over
alle data. De variatie die er dan lijkt te zijn wordt dan voor een groot deel veroorzaakt door
het weekpatroon. Om de ware VC te vinden moeten alle maandagen worden vergeleken, alle
dinsdagen etc. Als er, gekeken naar dezelfde dagen van de week, sprake is van een lage CV
dan is de vraag relatief stabiel/deterministisch. Bij het berekenen van de CV is met het
weekpatroon rekening gehouden. Actie-invloeden zijn hieruit gefilterd, maar trend of
seizoensinvloeden zouden dit beeld nog kunnen verstoren. Gezien de beperkte lengte van
historische gegevens zijn hier geen zinnige uitspraken over te doen .

5.1.3 Afbakening van de productgroepen
Intern zijn er t.b.v. het project automatisch bestellen productclasses vastgesteld. De grenzen
tussen deze klassen zijn gebaseerd op afzet van het DC in handelseenheden per week.
Interne
Productklasse
A

B
C

Afzet door het DC in
collo per week
> 75
25 - 75
< 25

Deze grenzen zijn relatief subjectief bepaald. Daarom heb ik gekeken naar een combinatie
van een eigen ABC analyse en de analyse van de CV.
Om een idee te krijgen van de bijdrage van producten aan de totale afzet-/verkoopaantallen
wordt in bijlage 3 een overzicht gegeven van cumulatieve procentuele bijdrage t.o.v. de
productaantallen. Het blijkt dat een klein deel van de producten zorgt voor een groot deel van
de afzetaantallen.
Als de CV wordt geplot tegen de afzet per artikel (zie grafiek op de volgende pagina) lijkt een
verband duidelijk zichtbaar. Er zijn twee grenzen die de grootste groep artikelen scheiden van
de extremen. Dat is ten eerste de grens van het verkoopaantal van 50000
consumenteneenheden. Ten tweede is dat de grens van de CV van 0,5. Deze twee grenzen
delen het assortiment op in 4 segmenten. In onderstaande tabel wordt het aantal producten
weergegeven volgens deze indeling. Het aantal producten dat, ook volgens de intern
vastgestelde grenzen tussen de ABC groepen, binnen dezelfde categorie valt staat cursief.
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< 50000 Consumenten
eenheden

Totaal

cv
2: 0,5
< 0,5
Totaal

27
236
263

24
166
190

1340
3161
450 1

1275
2997
4282

1367
3397
4764

1299
3163
4472

De intern gedefinieerde grens tussen A en B items is 75 collo per week. Uitgaande van 50
weken per jaar is dit 3750 collo per jaar. De grens van 3750 collo per jaar is gebruikt om te
kijken of een hardloper volgens verkopen in consumenteneenheden ook een hardloper is
volgens de interne definitie. Het blijkt dat de artikelen met een verkoopaantal > 50000 CE per
jaar (ongeveer 5,5 % van alle artikelen) zorgen voor ongeveer 40 % van het totale
verkoopaantal. (zie ook bijlage 3)
Het blijkt dat deze aantallen redelijk goed overeenkomen. De verschillen in de getallen
worden voornamelijk veroorzaakt door onvolkomenheden in de database die gebruikt is voor
het berekenen van de cursieve getallen: zoals niet bekende collo-inhoud.
De indeling in de categorieën ABC lijkt volgens de gegevens als volgt te maken:
Productcategorie
A

B
C
Restgroep

Verkoop
2: 50000 CE
< 50000 CE
< 50000 CE
2: 50000 CE

Variatie Coëffic iënt
< 0,5
< 0,5
2: 0,5
2: 0,5

Het vierde kwadrant bestaat uit een klein aantal producten, dat én een hoge afzet vertonen én
een hoge CV. De hoge waarde van CV betekent dat voorspellen moeilijk zal zijn voor deze
producten. De Rest artike len zijn hardlopers met een grote variatie in de vraag. Een
belangrijke oorzaak zou kunnen zijn dat er een zeer duidelijke trend of seizoenseffect in de
vraag zit. Alleen kijken naar het weekpatroon verstoort dan het beeld wellicht. Hoewel er is
gerekend met gegevens waar de actieweken zijn uitgehaald zullen ook naweeën van acties
nog invloed kunnen hebben gehad op de variatie van de vraag. Concreet betekent dit dat Rest
artikelen overeenkomsten vertonen met zowel A als C (en B) artikelen.

1
In§ 5.1 wordt gesproken over 8000 KW artike len. Het aanta l in de tabel wijkt af, wat o.a. veroorzaakt wordt
door het feit dat in de database a lleen geactiveerde artikelen staan.
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In de onderstaande grafiek aangegeven hoe de productgroepen verdeeld zijn. In bijlage 4
wordt er tevens gekeken naar lagere grenzen voor zowel CV als verkoopaantallen.
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Figuur 6

5.2 Huidige kostenverdeling
Om een beeld te krijgen van de huidige kostenverdeling wordt hier een taartgrafiek gegeven
met een indicatie van de verschillende kostengroepen binnen de operationele kosten.
Operationele Kosten
7%

Clnventory
1

■ Handling
warehouse
□

1

Handling store
.

□ Transportat,on

1

Zoals te zien is het aandeel van de
voorraadkosten in het totaal relatief beperkt.
Bestelgrootte en -frequentie zijn voornamelijk
van belang vanuit het oogpunt van kosten voor
handling in de winkel en transport. Dit houdt ook
in dat verlagen van de voorraad vanwege de
voorraadkosten niet perse prioriteit heeft. (door
voorraad kan ook extra handling ontstaan maar
dit wordt in dit model niet meegenomen).

Figuur 7
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Hoofdstuk 6: Ontwerpopdracht
6. 1 Doelstellingen
Intern zijn er een aantal doelstellingen geformuleerd waar dit project aan moet voldoen (zie §
2.2). De vraag bij deze doelstellingen is hoe ze tot stand zijn gekomen. Het vooraf zeggen
welke besparing (in uren, in€) een ontwerp moet gaan opleveren is moeilijk. De integrale
kosten van de logistiek zijn namelijk zeer lastig te bepalen. Tevens kunnen niet alle
neveneffecten van een nieuw systeem gekwantificeerd worden. Van de andere kant wil Jan
Linders natuurlijk dat de toekomstige situatie beter is dan de huidige situatie anders heeft het
project geen meerwaarde. Door middel van de volgende onderdelen kan het begrip ' beter'
worden gedefinieerd:
• Financieel: de kosten van de oplossing voor het bestelprobleem moeten niet opwegen
tegen de besparingen die door de oplossing worden gerealiseerd.
• Arbeid: verlaging van de totaal benodigde arbeidsuren (ook financieel).
• Kwaliteit: door een verbeterde bestelmethodiek kan een verlaging van de derving
gerealiseerd worden waardoor er een hoger gemiddeld kwaliteitsniveau wordt behaald
in de winkel (ook financieel).
• Flexibiliteit: sneller reactievermogen op fluctuaties waardoor minder tekorten of
overschotten ontstaan.
• Service: door de verbeteringen in de bestelmethodiek kan het service level omhoog
worden gebracht.
• Beheersbaarheid: door de bestelmanier te structureren zal het proces onder controle
moeten komen.
• Continuïteit: door het vastleggen van het proces wordt gewaarborgd dat kennis in de
organisatie behouden blijft.
De meeste van deze factoren hebben een al dan niet beschrijfbare financiële component in
zich. Ook kan het zo zijn dat er op een factor een verbetering wordt gerealiseerd terwijl op
een andere factor een verslechtering ontstaat. Dit zal beoordeeld moeten worden aan de hand
van de prioriteit van de factoren. Gezien het feit dat de scope van mijn onderdeel binnen dit
project smaller is dan het totaalproject zal deze discussie binnen een groter geheel moeten
worden gevoerd.

Een van de belangrijkste verbeteringen die door het project automatisch bestellen
gerealiseerd moeten worden is dat in vergelijking met de huidige situatie de besteller
zijn/haar aandacht kan focussen op de artikelen die extra aandacht nodig hebben.
Daarbij moet de besteller voor de overige artikelen kunnen vertrouwen op het systeem.
Dit vertrouwen is gebaseerd op de prestatie van het systeem, wwel voorraadregistratie,
vraagvoorspelling als beste/algoritme.
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Het bestelalgoritme wordt beoordeeld op basis van drie onderstaande criteria. Aan de hand
van input van Jan Linders en het kostenoverzicht (figuur 6, § 5.2) zijn deze gerangschikt in
aflopende volgorde van belangrijkheid

•
•
•

Servicelevel (productbeschikbaarheid)
Handling
Gemiddelde voorraad

6.2 Randvoorwaarden
Bij randvoorwaarden waar de totale oplossing aan moet voldoen moet worden gedacht aan:
• Compatibiliteit: is het ontwerp compatibel met de huidige systemen, al dan niet via
een (nieuwe) interface. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen of het systeem met
handterminals kan blijven worden gebruikt.
• Gebruiksvriendelijkheid: de oplossing moet voldoende gebruiksvriendelijk zijn .
Hoe beter deze randvoorwaarde wordt nageleefd, hoe makkelijker het personeel op
de werkvloer er mee kan werken. Dit is tevens van belang vanuit het oogpunt van
training t.b.v. ingebruikname.
Transparantie
en eenvoud: de oplossing moet goed werken op een zo eenvoudig
•
mogelijke manier zodat de manier waarop het systeem werkt voor de gebruikers
transparant is.
• Validiteit en betrouwbaarheid: het is logisch dat een ontworpen systeem
betrouwbaar en valide moet zijn. Een extra reden voor deze randvoorwaarde is dat
validiteit en betrouwbaarheid ook een vereiste zijn voor draagkracht onder de
gebruikers.
Bovenstaande randvoorwaarden en doelstellingen zijn geformuleerd op het niveau van het
totale interne project. Het is dus best mogelijk dat sommige van de randvoorwaarden en
doelstellingen in mindere mate van toepassing zijn op mijn onderdeel van het project.

6.3 Oplossingsrichtingen
Aangezien de eigenschappen van de producten vergelijkbaar zijn binnen de productclasses, is
het niet vreemd om te kiezen voor een aparte aanpak per productklasse.

6.3.1 A-artikelen
A-artikelen kenmerken zich o.a. door een goed te onderscheiden (week-)patroon in de vraag.
Een bestelhoeveelheid die in sterke mate wordt bepaald door vraagvoorspelling is dan een
logische stap. Hoe kenmerkt zich de bestelpolitiek t.b.v. A-artikelen?
• Bestelgrootte voor tijdstip t+ 1:
Vraagprognose(t+l) +Veiligheidsmarge± Correctie(t)
•

Vraagprognose wordt ten eerste gebaseerd op een forecast die volgt uit historische
gegevens. Tevens moet er ruimte zijn voor exogene variabelen. D.w.z. het moet
mogelijk zijn om de vraagprognose bij te stellen vanwege bijvoorbeeld commerciële
overwegingen. In forecasting theorie wordt de commerciële input voor de prognose
vaak marketing intelligence genoemd.
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De correctie(t) is de hoeveelheid die te veel (ofte weinig) werd besteld op de huidige
dag.

Correctie(t) = (Vraagprognose(t) ± Correctie(t-1))- Verkopen(t)
Een belangrijke aanname bij gebruik van een forecasting gebaseerde bestelmethodiek voor Aartikelen is dat de vraag relatief deterministisch is. De mate van variatie kan worden
beschreven met de variatie coëfficiënt. Veronderstelling bij deterministische vraag is dat CV
= 0 1• Het is mogelijk statistisch te toetsen of aan deze voorwaarde wordt voldaan (zie bijlage
5). Dit lijkt niet het geval te zijn. De variatie is dus groter dan verwacht en zal dus op moeten
worden gevangen in een veiligheidsmarge. Hiermee ontstaat meteen de vraag of er niet beter
gekozen wordt voor een voorraad gebaseerde bestelmethodiek. Periodiciteit in de vraag kan
ook in een voorraadmodel worden verwerkt.

6.3.2 B- en C-artikelen
Voor de B- en C-artikelen is een vraagpatroon minder goed te herkennen. Er zal daarom
gekozen worden voor een voorraad model dat is samengesteld uit standaard onderdelen uit de
theorie over Statistic lnventory Control (zie Si/ver et. al, 1998). De parameters van een
dergelijk model kunnen zijn: (zie ook bijlage 6)
• R staat voor een periodieke bestelling en (de bestelfrequentie).
• s staat voor het bestelpunt. Dit punt hangt onder meer samen met de afdekking van de
vraag tot het volgende levermoment.
• S staat voor het maximum voorraadniveau (order-up-to-level).
• Q staat voor de inhoud van een besteleenheid (collo), nis een geheel getal. D.w.z. dat
er alleen in gehele aantallen colli kan worden besteld.
Door voor deze productclasses hetzelfde basismodel te gebruiken rijst wellicht de vraag wat
het doel is van het opsplitsen van het assortiment in subgroepen als blijkt dat hetzelfde model
optimaal is voor beide groepen. Het antwoord daarop is dat het verschil tussen deze twee
groepen zit in het instellen van de parameters. Zo kan een B-artikel een hogere leverfrequentie
hebben dan een C-artikel. Bij een B-artikel zou het schap vol besteld kunnen worden, bij een
C-artikel niet omdat de omloopsnelheid te laag is. Bij het bepalen van de parameters zijn er
verschillende factoren die een rol kunnen spelen. O.a.:
• Gewenst service level
• Kosten van handling, voorraad houden, transport etc.
• Gewenste vulgraad/ beschikbare lege schapruimte.
• Afzetaantallen etc.

1

Een andere manier om te bepalen of de vraag naar een product voorspelbaar is, is door bij het toepassen van
een forecastmodel achteraf te beoordelen wat de afwijking is tussen voorspelling en werkelijkheid. Er is daarbij
een aantal criteria dat de mate van afwijking uitdrukt. Dit zal in de latere hoofdstukken van dit verslag aan de
orde komen. Probleem is wel dat een forecastmodel ook een benadering blijft en dus niet alleen de afwijking in
de vraag, maar ook de afwijking door het model. Tevens blijft het kiezen van een betrouwbaarheidsgrens vaak
een redelijk subjectieve beslissing die veel impact kan hebben.
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6.4 Ontwerpopdracht
De uiteindelijke ontwerpopdracht wordt:

Het instellen van de parameters van bovenstaande oplossingsrichting(en) r.odanig dat een
optimale situatie wordt bereikt en zoveel mogelijk aan doelstellingen en randvoorwaarden
wordt voldaan.

Na overleg (tussentijdse presentatie) is besloten in eerste instantie te kijken naar de grootste
groep binnen de KW artikelen: de B, C en Rest artikelen. Het ontwerp houdt in dat er getracht
wordt invulling te geven aan het voorgestelde voorraadmodel (zie 6.3.2, 7.2.2 en bijlage 6). In
het kort de kenmerken van de main stream voorraadbeslissingen:
• Oorspronkelijk bedoeld voor de B-artikelen, C-artikelen en restgroep
• Zonder promoties
• Zonder in- en uitfasering van artikelen
• Zonder tijdelijke artikelen
• Zonder evt. overige uitzonderingen
De keuze voor deze groep kan beargumenteerd worden. Ten eerste is het de grootste groep
artikelen binnen het assortiment van de KW. Ten tweede blijkt een van de belangrijkste
verwachte eigenschappen van A - artikelen, voorspelbaarheid van vraag, in de praktijk tegen
te vallen. De oplossingsrichting voor B, C en rest artikelen kan daarom in een later stadium
mogelijk worden doorgetrokken naar A - artikelen.
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Hoofdstuk 7: Ontwerp
7.1 Inleiding - Testopzet
Het onderzoek is als volgt opgezet: er zijn 3 filialen geselecteerd en er wordt gewerkt met een
selectie van artikelen. Voor deze artikelen is een databasetoepassing ontworpen waarin in
eerste instantie voor de testfilialen de relevante gegevens van de werkelijke situatie worden
geregistreerd. Met behulp van de gegevens uit de werkelijke situatie kan achterafhet
bestelsysteem worden getest. Dit bestelsysteem bestaat uit een voorraadmodel waarbij een
schaduwbestelling wordt uitgevoerd naast de werkelijke bestelling door het filiaal. Hierbij
wordt alleen gekeken naar de grootte van de bestelling van het filiaal bij het DC. Er is
gekozen voor een ex-post simulatie omdat er achteraf meerdere scenario ' s kunnen worden
getest.
In paragraaf 7 .1 worden de testproducten en filialen beschreven, de benodigde gegevens,
randvoorwaarden en opmerkingen. In paragraaf 7.2 wordt verder ingegaan op de
verschillende onderdelen van het voorraadmodel. In 7.3 worden de startinstellingen van de
verschillende scenario ' s beschreven.

7 .1.1 Keuze van testgroep
In onderstaande tabel staan de artikelen die uiteindelijk gebruikt zijn voor de test.
Hoofdgroe~
Vlees- en visconserven

Nr.

Verse Zuivel

43
10
01
29

Bier
Koffie

Cosmetica

12

Nr.

Subgroe~
Alle

1201 t/m
1206

Kwark en desserts
Pijpjes Pils alleen Bavaria}
Koffieproducten

Mondverzorging (2 dure/
diefstalgevoelige tand asta's)

4309,4312
1001

# Art ikelen
86

101 , 102, 108

37
2 krat en fles·e)
77

2903

2

TOTAAL

204

Opmerkingen n.a.v. de keuze van de testartikelen:
• In overleg met Jan Linders zijn deze productgroepen bepaald. De niet gearceerde
groepen uit bovenstaande tabel zijn de testgroepen voor het bestelproject. De grijs
gearceerde groepen zijn meegenomen voor een dervingsonderzoek binnen Jan
Linders. Het is vanwege de combinatie met het andere project (meting onbekende
derving) dat niet alle producten aan onderstaande eisen voldoen.
• De testgroep dient een enigszins representatieve groep te zijn wat betreft de
verhoudingen tussen CV en verkoopaantallen. (bijlage 4)
B
• en C artikelen zijn wat betreft de ontwerpopdracht de primaire doelgroepen. Dat er
in de testgroep een aantal A - artikelen zit, is geen probleem aangezien dit een beeld
kan geven over het gedrag van deze artikelen.
• Slechts de artikelen die verwerkbaar waren aan het begin van de test zijn
meegenomen. Artikelen die tijdens de test uit het assortiment zijn gegaan zijn
verwijderd . Artikelen die later in het assortiment zijn opgenomen en binnen de
productgroepen vallen zijn niet meegenomen .
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Producten die het transitotraject doorlopen bij bestelling/levering zijn niet
meegenomen in de test vanwege een aantal extra complicaties die zich bij deze
producten voordoen. Voorbeeld van een dergelijke complicatie is een minimale
bestelhoeveelheid voor een groep artikelen. In werkelijkheid worden deze artikelen
handmatig opgehoogd naar de visie van de besteller.

De testartikelen vallen volgens de ABC analyse (Zie § 5.1.1) in te delen als in onderstaande
tabel. Hierbij is alleen gekeken naar de artikelen voor het bestelproject 1•
Overzicht
A-artikelen
8-artikelen
C-artikelen
Restgroe~
Totaal

Totale Assortiment
(zie§ 5.1.1)
236
4,95
3161
66,35
1340
28, 13
0,57
27
4764
100,00

Testgroep
%
%
%
%
%

12
104
44
3
163

7,36 %
63 ,80 %
26,99 %
1,84%
100,00 %

7 .1.2 Keuze van testfilialen
Voor de test zijn drie filialen uitgekozen. De filialen geven o.a. wat betreft grootte een
gevarieerd beeld van de filialen van Jan Linders.
Filiaal

Filiaalnummer

Ittervoort
Venlo
Tienray

2607
418
4200

Relatieve
Filiaalgrootte
Groot
Middelgroot
Klein

7.1.3 Benodigde gegevens
•
•
•
•

•

•

•
•

Begin-, tussen- en eindvoorraden - Deze worden bepaald d.m.v. tellingen.
Afzetgegevens - Deze zijn te herleiden uit POS data.
Werkelijke bestellingen en leveringen - Deze zijn te achterhalen in DistRetail en
MLS
Derving- Derving wordt normaliter uitgescand m.b.v. een handterminal. Voor deze
test dient derving echter 100 % bekend/verklaard te worden. De enige derving die niet
bekend is zou diefstal zijn.
Manco's - dit zijn artikelen die niet worden niet uitgeleverd, maar waarvoor de niet
levering door het DC aan filiaal bekend wordt gemaakt. Gegevens komen uit
DistRetail.
Ongemelde Manco's - ook deze producten worden niet uitgeleverd. Het verschil met
manco ' s is echter dat deze bij het DC niet bekend zijn en eventueel pas worden
opgemerkt in het filiaal. De gegevens voor deze fouten worden semi-handmatig
teruggemeld door het filiaal.
Bestel- en /evermoment - deze worden bepaald aan de hand van het bestel- en
leverschema.
Aantalfacings en capaciteit - deze gegevens komen uit de schappenplannen.

1

Voor sommige producten (6 artikelen) was er nog geen historie zoals bij de eerder genoemde ABC analyse
benodigd is. Voor deze producten zijn de gegevens t.b.v. de test verrekend van gemiddelde van 3 filialen over 11
weken naar totaal over 45 filialen over 52 weken (aanname).
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7.1.4 Opmerkingen:
•

•

•

Het ontwerp zal getest worden aan de hand van een schaduwbestelling. Dat betekent
dat er naast gegevens uit het ERP systeem van Jan Linders ook medewerking en input
van de bestellers nodig zal zijn.
Voor sommige parameters (lees: bestelpunt) is er ook commerciële input nodig. Deze
bestaat behalve uit het aantal facings in het schap ook uit de minimale voorraad van
het schap. Deze bleek echter bij Jan Linders niet gehanteerd te worden maar zal wel
aan bod komen in een scenario.
Voor sommige artikelen is de besteleenheid niet een collo maar bv. een pallet.

7.2 Beschrijving en afbakening van voorraadmodel
In onderstaand figuur wordt een schematisch overzicht gegeven van het voorraadmodel (zie
voor uitleg bijlage 7). Hierbij ontstaat meteen de vraag welke onderdelen meegenomen
moeten worden in het onderzoek. Dit is in het figuur aangegeven.

Marketing
lntelligence

Forecast

Historie

Overige
Exogene
Variabelen

0
0

Wordt beschouwd als
gegeven

Wordt meegenomen
als endogene
variabele in het model

Woorraads steem
Stocking Point
Kenmerken

Figuur 8

7.2.1 Stap 1 - Registratie van de werkelijke situatie
Voor er een simulatie van een fictieve situatie kan plaatsvinden, dient er een nulmeting te
gebeuren. Doel van deze nulmeting is het verschaffen van vergelijkingsmateriaal waarmee de
simulatie kan worden vergeleken. Deze nulmeting bestaat uit:
registratie van beginvoorraden
registratie van mutaties van de voorraden (zie 7.1.3)
verwerken van de mutaties in een voorraadstand
controleren van deze voorraadstand aan de hand van een aantal controletellingen
het analyseren van de werkelijke situatie
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7.2.2 Stap 2 - Vinden van optimale forecast methode en parameters
Met de forecast tool die ontworpen is door de TU/e (drs. P. Ouwehand) kunnen voor
producten waar voor een langere periode de vraag bekend is de optimale waarden worden
gevonden voor de parameters van verschillende forecast methodieken. Tevens wordt meteen
duidelijk welke forecast methode het beste werkt.
De drie basismethoden die getest kunnen worden met deze tool zijn:
Simple/Single Exponential Smoothing
Exponential smoothing met trend (Holt)
Exponential smoothing met trend en seizoen (Holt - Winters)
Als er seizoenspatronen worden onderzocht is het noodzakelijk (of gewenst) om te werken
met 5 jaar historie. Deze gegevens over 5 jaar worden als volgt gebruikt.

Jaar1

Jaar2

Inschatten:
level
trend
seizoensindices

Jaar3

Jaar4

Optimaliseren van:
a (alfa)

13 (bèta)
y (gamma)

Jaars

Run met optimale
parameters en geven
van prestatie
inschatting.
Figuur 9

Als er niet perse een seizoenspatroon wordt verwacht (vaak geen onrealistische aanname) kan
er ook een kortere horizon worden gebruikt. Voor een seizoenspatroon zijn de eerste twee jaar
in ieder geval benodigd omdat in de tool (volgens methode ter bepaling van seizoensinvloeden
uit Silver et. al 1998, blz. 99 en verder - "Initialisatie Seizoensmodel") wordt gemeten van
halverwege jaar 1 t/m halverwege jaar 2 (of t/m halverwege jaar 3 etc.). In het geval van de
test bij Jan Linders kan niet gebruik worden gemaakt van de seizoenspatronen omdat er
slechts van een beperkte periode data beschikbaar zijn.
Het optimaliseren van de parameters gebeurt stapsgewijs voor een beperkt aantal
parameterwaarden. Dit lijkt een grove vorm van optimaliseren, maar zoals in Silver (et. al
1998, blz. 107) staat blijkt de verandering in prestatie niet veel te veranderen bij een kleine
afwijking van de optimale parameter. Met andere woorden het maakt voor de prestatie niet
veel verschil of alfa (of beta of gamma) nu 0, 1 is of 0, 11 .
Voor een aantal producten kon de forecasttool niet worden gebruikt vanwege
onvolkomenheden in de data. De forecasttool heeft vooral moeite met een verkoopreeks met
veel nullen. In een dergelijk geval kan het berekenen van een relatieve fout (waarbij de fout
berekend wordt t.o.v. een gemiddelde van de vraag, bv. MAPE) namelijk een probleem zijn
i.v.m. delen door 0. Lange rijen met vraag= 0 komen voor in dataseries van producten die
slechts zeer zelden verkocht worden.
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In de tool zijn de volgende instellingen gebruikt voor alle artikelen, waarbij de instellingen
worden bepaald door de dataset.
Beginjaar
Aantal perioden (week)
Start in periode
Initialisatie
Parameter optimalisatie
Test

2003
76
27
10 perioden
30 perioden
10 weken

7 .2.3 Stap 3 - Maken van een forecast voor de vraag
Voor het beheersen van de voorraad en het daarop afstemmen van de bestelling zijn er een
aantal zaken vereist. Zo is het voor het bepalen van bestelpunt van belang wat de toekomstige
vraag zal zijn. Het bestelpunt (voorraadniveau) moet minimaal kunnen voorzien in de vraag
tot de levering van de volgende bestelling. Van belang is dus de vraag gedurende leadtime +
lengte bestelinterval. En gezien het feit dat deze vraag een voorspelling is, moet er ook een
indicatie worden gegeven van de fout die bij de voorspelling wordt gemaakt t.b.v. de
veiligheidsvoorraad.
Er zijn ontzettend veel mogelijkheden en methoden om een forecast te maken. Een aantal
bekende categorieën van methoden zijn Moving Averages (MA), Exponential Smoothing (ES)
en Tijdreeks gebaseerde modellen. Deze zijn aan te passen voor een eventueel aanwezige
trend, periodiciteit etc. in vraagdata. Echter elke uitbreiding/verbetering betekent een
complexer model en vraagt meer 'computational effort'. In bijlage 8 wordt uitgebreider op
Exponential Smoothing ingegaan. Daarnaast zijn er verschillende softwarepakketten en tools
die forecasting kunnen uitvoeren.
In deze simulatie wordt gekozen voor een forecast met behulp van een ES model met level
en/of trend. De forecast wordt uitgevoerd op weekniveau omdat de Forecasttool van de TUie
parameteroptimalisatie berekent op weekniveau. Dit betekent dat de forecast in een latere stap
moet worden omgezet naar dagniveau. Tevens betekent dit dat de verkoopgegevens in eerste
instantie moeten worden geaggregeerd naar weekniveau. Het omrekenen van weekforecast
naar een dagforecast gebeurt op basis van een vast weekpatroon dat per product wordt
berekend. Dit leek tijdens overleg met dhr. v. Woensel en dhr. Ouwehand de beste manier om
met de beperkingen van de forecasttool om te gaan.
In de forecasttool van de TUie zijn voor verschillende optimalisatiecriteria de beste
oplossingen voor de parameters alfa en bèta gevonden. Gekozen is om het
optimalisatiecriterium minimale sMAPE als leidraad te gebruiken bij de keuze van het model
(level /trend) en de bijbehorende parameters (alfa en evt. bèta). Er wordt gekozen voor het
model dat de laagste sMAPE heeft. De parameters die hierbij horen worden vervolgens
gebruikt voor de forecast.
De sMAPE staat voor de symmetrie mean absolute percentage error. Bij sMAPE wordt de
absolute afwijking gedeeld door het gemiddelde van werkelijke situatie en voorspelling. In
bijlage 9 worden de sMAPE en een aantal andere optimalisatiecriteria verder beschreven.
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Voor sommige producten was het niet mogelijk de forecasttool van de TU/e te gebruiken.
Deze producten bevatten bijvoorbeeld te veel nullen in de vraaggegevens. Als de forecasttool
optimaliseert op basis van afwijking t.o.v. gemiddelde kan deze niet delen door 0. Voor deze
producten is bij gebrek aan betere informatie gekozen voor een level model (vast niveau
zonder trend of seizoen) met parameter alfa. Voor alfa is de mediaan genomen van alle alfa's
binnen de bestelgroep (KW of Toetjes). De keuze voor de mediaan i.p.v. gemiddelde is
vanwege de verstoring door uitschieters die zou ontstaan bij het gebruik van het gemiddelde.

Filiaal
Ittervoort 2607
Ittervoort 2607
Tienray 4200
Tienray 4200
Venlo418
Venlo418

Bestelgroe~

IKW
7 Toetjes

IKW
7 Toetjes

IKW
7 Toetjes

Mediaan a
0,05
0,2
0, 1
0,05
0,1
0,2

Voor de weken dat een product in de actie is geven de verkoopgegevens een verkeerd beeld
van de reguliere vraag naar een product. Maar omdat de forecast los staat van de
bestelmethodiek kan er voor het gemak in de actieweken worden doorgerekend. Wel wordt de
weekverkoop in de actieweek gelijk gesteld aan de gemiddelde weekverkoop in een normale
week. 1

7.2.4 Bestelmethodiek
In de tabel op de volgende pagina worden de parameters van de modellen gedefinieerd (zie
ook bijlage 6). Als er bij een bepaald scenario gekozen is voor een andere instelling wordt dit
apart vermeld.
Opmerkingen

De bestelling wordt in principe naar beneden afgerond op gehele colli. Uitzonderingen hierop
zijn scenario 1 waarbij er altijd naar boven moet worden afgerond en de overige scenario's als
de berekende bestelhoeveelheid tussen O en 1 collo inzit. Hiermee wordt voorkomen dat er
voor sommige producten anders niet zou worden besteld.
De vei ligheidsvoorraad wordt bepaald op basis van ✓MSE. De MSE wordt bepaald bij het
berekenen van de optimale parameters voor het forecasten (zie bijlage 9). De forecasttoo l
optimaliseerde parameters op weekniveau. Op deze manier is daarna ook de forecast berekend
voor de test - op weekniveau en vervolgens via een vast weekpatroon omgerekend naar
dagniveau. De voor de veiligheidsvoorraad gebruikte MSE is niet omgerekend naar
dagniveau. Hiervoor zou namelijk een forecast moeten worden gemaakt aan de hand van de
historische data waarmee de parameters zijn geoptimaliseerd. Het is moeilijk in te schatten
wat het effect van deze aanname is. De variantie op dagniveau is waarschijnlijk anders dan op
weekniveau. Het is echter niet per definitie zo dat de variantie op weekniveau 6 x de variantie
op dagniveau is.

1

D.w.z. voor de actienummers > 99. De act ienummers :S 99 hebben betrekking op het babypakket (klant
ontvangt tegoedbonnen bij geboorte van kind . Dit is geen weekactie) of iets dergelijks en betekenen meestal
slechts een fout van I product. Het gebruiken van een verkoopgemiddelde voor deze acties betekent
waarschijn lijk een grotere fout dan het gebruiken van de geregistreerde verkopen .
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Zoals eerder vermeld was het voor sommige artikelen niet mogelijk de forecastmethode te
optimaliseren. De waarde van ✓MSE is in dat geval per filiaal geschat op basis van de
mediaan van de ✓MSE van de artikelen die wel beschikbaar waren.
Symbool
R

LT
s

S

Naam
Bestelinterval
Levertijd
Bestelpunt

Wordt bepaald aan de hand van het bestel- en
leverschema.
Idem
Is gelijk aan de voorspelde vraag (gedurende de komende
cyclus+ lead time) en de veiligheidsvoorraad.

Order-up-to-level
Voor S zijn er meerdere mogelijkheden denkbaar die afhankelijk van de beschreven
criteria worden toegepast:
Mogelijkheid 1: s :S SC (normale situatie). Voor S wordt de schapcapaciteit (SC)
gekozen.
Mogelijkheid 2: Hoge afzet waardoor s > SC. Hierbij moet de voorraad op filiaalniveau
worden bekeken: d.w.z. voorraad in het schap en voorraad in de backroom. Er ontstaan
dan ook 2 bestelpunten:
s 1 = Bestelpunt in het winkelschap. Aangezien hier nagenoeg continuous review
geldt en LT (lead time voor bijvullen vanuit backroom naar schap) < 1 dag(:::::: 0)
kan s 1 nagenoeg gelijk aan O zijn. Dit geldt speciaal in het geval dat
handlingkosten >> extra voorraadkosten in het schap. De hoogte van s 1 is niet
zozeer van belang voor de totale bestelmethodiek. Voor de servicegraad is alleen
gekeken naar de totale voorraad.
s2 = het bestelpunt voor het hele filiaal. Dit is vergelijkbaar mets in de andere
t wee scenario
. ' s: X~ re view+ leadtime + S'u0
S kan in dit scenario op de volgende manier worden bepaald:
S = S2 + Q.
Alternatieven zijn bijvoorbeeld het gebruiken van S = s2 + "EOQ" . Voor het model is
echter niet gekozen voor de EOQ methode. Zie voor de EOQ methode Dutt, N. et al, 2003
Mogelijkheid 3: xP < Q. Hierbij xP is de gemiddelde som van de vraag over een
periode van p weken. Met behulp van dit criterium worden de langzaam lopers
onderscheiden . S is in dit scenario gelijk aan s + Q. Zo wordt er voorkomen dat er voor
zeer lange periode voorraad komt te liggen in het schap. p wordt bepaald aan de hand van
de aandachtsperiode die door de afdeling verkoop wordt gehanteerd. Zie bijlage 12.

Q
SS
k

Voor de meeste producten zal een S worden gekozen die gelijk is aan de schapcapaciteit.
Voor de producten met een hoge of lage afzet is beschreven hoe de S wordt aangepast.
Besteleenheid
Meestal de collo-inhoud
Veiligheidsvoorraad
Wordt bepaald op basis van veiligheidsfactor ken de
standaarddeviatie van de fout in de forecast
Veiligheidsfactor
Afgeleid van standaard normale verdeling. Zo staat een k
waarde van 1,645 bv. voor een betrouwbaarheid van 95 %
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De keuze voor een bestelpunt dat gebaseerd is op de vraagvoorspelling gedurende cyclus en
levertijd is gemaakt op basis van het volgende worst case scenario:

Stel:
Op een bepaald (bestel)moment is de voorraad van een bepaald artikel gelijk aan s.
Op dat moment wordt er geen bestelling geplaatst. Het betekent meteen dat de
voorraad (op dat moment gelijk aan s) nog minimaal moet volstaan tot de levering van
de bestelling van het eerstvolgende bestelmoment. Vandaar dat s minimaal moet
kunnen voorzien in de verwachte vraag gedurende 1 cyclus + levertijd
7.2.5 Verwerking tot database applicatie (MS Access)
Ten behoeve van de test zijn er vier databases c.q. MS Access tools gebruikt.
T.b.v. de optimalisatie van de forecastmethode en parameters (TUie)
T.b.v. de uitvoering van de forecast
Ter registratie van de werkelijke situatie
Ter simulatie van de fictieve situatie (met bestelmethodiek)
De forecasttool is al eerder beschreven. De database voor de werkelijke situatie heeft als doel
de werkelijke voorraadstand bij te houden aan de hand van tellingen en verwerking van
mutatie bestanden. Met de tool voor de fictieve situatie kan worden gekeken hoe de
bestellingen zouden verlopen als er gebruik wordt gemaakt van een bestelmethodiek.
De tools in MS Access zijn relationele databases met een toepassingsstructuur eromheen. Met
andere woorden: een tool bestaat uit een verzameling tabellen en middelen om informatie te
verwerken tussen die tabellen. Deze middelen zijn bijvoorbeeld Queries (in SQL) en Modules
(VBA).

7.3 Scenario's
Zoals vermeld zal er begonnen worden met een aantal initiële instellingen van het model om
vervolgens deze parameters te gaan variëren. Een overzicht van de startparameters staat in het
volgende schema.
Scenario

Model

Bijzonderheden

0

Werkelijke situatie

geen

Voorraadregistratie werkelijke situatie

(R, s, nQ)

2

Basis test (minimaliseren
voorraad)
Handling beperken

Standaard insteek voor minimaliseren
voorraden. Parameters uit§ 7.2.4 (zonder S)
Vergelijkbaar met basistest, maar met order up
to level uit§ 7.2.4

3

Minimale Presentatie voorraad

(R, s, S, nQ)

Als 2, maar mets=

4

Full Service strategie

(R, S)

S wordt bepaald zoals bij (R, s, S, nQ)

5

Slow movers minder vaak
beleverd

(R, s, S, nQ)

Leverfrequentie naar I x per week.

(R, s, S, nQ)
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7 .3.0 Werkelijke situatie
Bij het testen van een aantal scenario's is het prettig om de uitkomsten van gesimuleerde
modellen naast de resultaten van de werkelijkheid te kunnen leggen. Hoewel dit in eerste
instantie wel de opzet was, bleken er na de berekening van de voorraadstanden uit de
werkelijke gegevens een aantal fouten te ontstaan. Deze fouten manifesteerden zich als
• Negatieve fysieke voorraadstanden
• Afwijkingen tussen controletelling en voorraadberekening
Nu is het zo dat een afwijking tussen controletelling en berekening, zij het in beperkte mate,
te verwachten was. Echter het aantal afwijkingen was dusdanig dat in samenspraak met de
begeleiders is besloten dat de resultaten van de werkelijke situatie daarom niet te interpreteren
•• 1
ZlJn .
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat betrouwbare gegevens en bijbehorende
verwerking een grote opgave is en zal worden voor Jan Linders. Beschrijving van mogelijke
fouten staat in bijlage 11. Voor de simulaties is gebruik gemaakt van de verkoopdata en de
tellingen van de beginvoorraden. Deze simulaties hebben dus allemaal dezelfde startgegevens.

7 .3.1 Basis test
De parameters voor scenario's 1 en 2 zijn beschreven in 7.2.4. De basistest is een (R, s, nQ)
model. Dit model wordt op veel plaatsen gebruikt als voorraadbeheermethode. De primaire
gedachte achter deze methode is het minimaliseren van voorraad voor een bepaald gewenst
servicelevel.

7.3.2 Handling beperken
Bij de basistest kan het in principe voorkomen dat er op elk bestelmoment wordt besteld, zij
het in kleinere hoeveelheden. Gezien het feit dat kosten van voorraad houden veel lager zijn
dan de kosten van handling (bestellen, pieken, transporteren, leveren), is de verwachting dat
een (R, s, nQ) model niet ideaal is. Vandaar de aanpassing naar een (R, s, S, nQ) model door
toevoegen van een order-up-to-level (S). S wordt bepaald op de manier zoals beschreven in
7.2.4. Met het toevoegen van S wordt niet alleen getracht aan de vraag te kunnen voldoen
maar tevens wordt getracht het aantal bestellingen binnen de perken te houden.

7 .3.3 Presentatievoorraad
In overleg met de afdeling commercie/verkoop is gekeken naar de zin van het gebruiken van
een Commerciële Minimum Voorraad (CMV). De gedachte achter de CMV is dat bij het
gebruiken van een (R, s, S, nQ) model de fysieke voorraad in principe terug kan lopen tot 0.
Dit kan commercieel gezien onaantrekkelijk zijn aangezien een bijna leeg schap er niet goed
uitziet. Er zijn twee gevallen waarin dit probleem van belang is. Ten eerste is het van belang
voor producten die een supermarkt graag wil of moet presenteren. In veel gevallen zal de
normale veiligheidsvoorraad ruimschoots voorzien in de schapvulling. Echter voor deze
producten is neeverkoop aan de klant veel kritischer dan bij andere producten. Ten tweede
kan het ook zo zijn dat een bestelpunt van een product heel laag ligt doordat het product bijna
niet verkocht wordt. Het zou dan goed kunnen dat een product pas wordt bijbesteld als de
voorraad nul is. Om dit te voorkomen zou er ook bij deze producten een CMV kunnen
worden ingesteld.
1

De producten die door Jan Linders t.b .v. het project dervingsverklaring waren toegevoegd worden verder niet
meer meegenomen . Helaas was het voor deze producten ook niet mogelijk om uitspraken te doen over
percentage diefstal etc.
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Voor de CMV zal een voorraad van 1 facing worden gehanteerd. 1 facing is het aantal
producten dat vooraan in het schap naast elkaar kan staan (niet gestapeld). Gebruik maken van
een CMV betekent waarschijnlijk ook een betere prestatie op gebied van servicegraad
aangezien er door de CMV ook een extra veiligheidsvoorraad is die in de vraag kan voorzien.

7.3.4 Full service strategie
De (R, S) bestelpolitiek wordt ook wel de full service strategie genoemd. Bij deze
bestelpolitiek wordt er, als er op een bestelmoment een collo in het schap kan, bijbesteld. De
verwachting bij deze politiek is dat het aantal bestellingen hoger zal zijn. Tevens is de
verwachting dat de gemiddelde voorraad in het schap hoger is.

7.3.5 Lagere leverfrequentie slow movers
In het laatste scenario wordt er gekeken wat het effect is van een lagere leverfrequentie. De
gedachte achter de lagere leverfrequentie voor sommige artikelen heeft te maken met de
belasting van transport en DC. Het verlagen van de pickfrequentie/leverfrequentie voor
bijvoorbeeld slow movers zou ervoor kunnen zorgen dat de beschikbare capaciteit in het DC
gelijkmatiger belast kan worden. In dit onderzoek wordt echter alleen gekeken of dit systeem
voor de filialen ook kan werken.

7.4 Evaluatie van de verschillende scenario's
7.4.1 Criteria
De verschillende scenario's zullen met elkaar worden vergeleken zodat een conclusie kan
worden getrokken over de effecten van de verschillende scenario's. In de volgende tabel
worden de verschillende evaluatiecriteria beschreven.
Criterium
Servicegraad (rJ)

Beschrijving
Een van de belangrijkste waarden in de eva luatie is de servicegraad. Waar
normaal meestal gebru ik wordt gemaakt van een servicegraad uitgedrukt in een
percentage van de vraag waaraan kan worden vo ldaan is dat moeilijk te realiseren
in deze test. In de werkelijke situatie betekent geen voorraad meestal een gem iste
verkoop. Er is op deze manier geen verge lijkingsmethode. Daarom is in deze test
gekozen voor:

TJ

= 1 _ aantal dagen stockout
aantal verkoopdagen

Gemiddelde
voorraad

Aantal bestellingen

Bij een stockout ge ldt fysieke voorraad= 0. Gezien de onvo lkomenheden van de
tool zal een fysieke voorraad <O (eigenlijk niet mogelijk) ook a ls stockout worden
beschouwd. Voor de gemiddelde serv icegraad worden als wegingsfactor
verkoopaantallen gebruikt.
Gemiddelde voorraad wordt gemeten al s het gemiddelde van alle voorraadstanden
per artikel. Om te kunnen verge lijken tussen artikelen wordt de gemidde lde
voorraad uitgedrukt in verkoopwaarde. De gegevens zijn geaggregeerd per
productgroep.
Het aantal bestellingen is van belang omdat dit een beeld geeft van de hoeveelheid
handling die ontstaat met een bepaalde bestelmethodiek
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Om de scenario's te vergelijken moeten sommige parameters vast worden gezet. In de
vergelijking wordt in eerste instantie gekozen voor dezelfde instelling van dek-waarde, te
weten 1,645 (95% betrouwbaarheid). Ook wordt getracht de het uiteindelijke servicelevel van
twee scenario's (1 en 2) op hetzelfde niveau te brengen.

7.4.2 Resultaten van de simulaties
In onderstaande tabel staan de waarden van de eerder beschreven criteria voor de
verschillende scenario' s. In eerste instantie wordt gekeken naar het totaalbeeld. Vervolgens
worden er andere overzichten gepresenteerd en wordt er dieper ingegaan op de resultaten.
1. Totaaloverzicht

Scenario (alle
artikelen)

Scenario 1

Gewogen
gem. ri

0,991

Range

Gemiddelde
waarde
economische
voorraad per
artikel/filiaal
0, 795 - 1,000
29,39

l1

Gemiddelde
waarde
fysieke
voorraad per
artikel/filiaal
28,32

Gem.#
bestellingen
per artikel
(gedurende
testperiode)
8,29

. ~~, -~'-!1.Ql _---------------------------------------------------------------------------------------------------------Scenario 2

0,990

0,767 - 1,000

32,55

31 ,09

7,32

. Q~i-~'- ~'- !1.Ql ___ _____ ____________ ____ ________ ___ ______ __ __ _____ ____ _____ ______ __________ _____ _________ _____________ __
Scenario 3
(R, s, S, nQ) -

0,993

0,795 - 1,000

34,61

33, 13

7,63

0,984

0,616 - 1,000

36,56

34,83

8,73

CMV
Scenario 4

_Q~-i-~) _______ ___ __ ___ __ ____________ ____ ________ _____ ___ __ ____ ___________ ___ ____ _____ ____________ _________ ____________ _
Scenario 5
(R, s, S, nQ) Reviewfrequentie
ornlaa

0,988

0,671 - 1,000

38,64

35,65

5,34

In bovenstaande tabel is te zien dat de gewogen gemiddelde servicegraad niet veel verschilt
tussen de scenario's - het grootste verschil is 0,7 %. Verder blijken de scenario' s redelijk
goed te voldoen aan de verwachting.
Bij scenario 1 wordt besteld wat er nodig is om de voorraad boven het bestelpunt s te krijgen.
Er wordt dus alleen gekeken naar de vraag(+ veiligheidsmarge) die moet worden afgedekt. In
dit scenario is de voorraad dan ook gemiddeld het laagst. In scenario 2 is de gemiddelde
voorraad hoger omdat er wordt bijbesteld tot het order up to level S. Omdat er in een keer
meer wordt besteld, hoeft er minder vaak te worden besteld. Dit is te zien aan het aantal
bestellingen. In scenario 3 wordt s opgehoogd met de commerciële minimumvoorraad
(CMV). Hierdoor wordt de gemiddelde voorraad hoger. Omdat het verschil tussen sen S
kleiner wordt zal er ook worden besteld.
Van scenario 4, (R, S) politiek, mag worden verwacht dat dit een hoge servicegraad oplevert.
De oorzaak van de hoge servicegraad komt doordat in dit scenario iedere keer als er een collo
in het schap past deze wordt bijbesteld. Dit algoritme vertaalt zich dan ook in een hoge
gemiddelde voorraad en gemiddeld meer bestellingen dan een (R, s, S, nQ) politiek.
Scenario 5 gedraagt zich geheel volgens verwachting. Er moet een langere periode van vraag
worden overbrugd omdat er minder bestelmomenten zijn. Gemiddeld wordt er dus minder
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vaak besteld, maar wel grotere hoeveelheden. De voorraad is hoger dan bij scenario 2 omdat
bestelpunt s hoger ligt.
2. Resultaten naar ABC classificatie

ë
~

"'tD

Scenario 1
(R, s, nQ)

Scenario 2
(R, s, S, nQ)

Scenario 3
(R, s, S, nQ)

CMV

Gewogen
gem.11

Range
11

Gemiddelde
waarde
economische
voorraad per
artikel/filiaal

Gemiddelde
waarde
fysieke
voorraad
per artikel/
filiaal

Gem. #
bestellingen
per artikel
(gedurende
testperiode)

J'. __ _____ _0,991 __ _0,795 - _1,000 ____________ 29,39 ___ ________ 28,32 -- ------ -- - 8,29 _
A
0,993 0,959 - 1,000
99, 12
93,88
22,92
B
0,996 0,931 - 1,000
24,25
23 ,57
7, 12
C
0,980 0,795-1,000
19,72
19,31
5,43
R
0,980 0,808 - 1,000
70,35
62,86
32, 11
_):' ___ _______Që??_
Q___9_,?f!_ ~-!ëQ9_Q _____ _______ ?_~,??_____ _______ ~-1_,_Q?___ ____ _____ _?ë~?-.
A
0,990 0,877 - 1,000
105,23
98,58
21,4 7
B
0,997 0,945 - 1,000
27,46
26,47
6,06
C
0,976 0, 767 - 1,000
21 ,65
21 ,04
5,03
R
0,982 0,863 - 1,000
78,40
68,57
27,89

_):' ____ ______Që??} __ _9_,???_~ _!!Q9_Q__________ __ ?_1,?}____________ ~},_ ! ~-______ _____ .?ë??_.
A
B
C
R

0,996
0,999
0,981
0,983

0,973
0,945
0,795
0,863

-

1,000
1,000
1,000
1,000

109,52
29,48
23 ,07
82,26

102,94
28,47
22,41
72,41

21,64
6,43
5,23
28,33

_):' __ _____ _..Q!?~.1___ 9A!?. ~. !!Q9.Q ............?.~,??. ·-·------ --~:!,.~~.·- --.... ....~ë??__
A
0,988 0,877 - 1,000
109,44
101 ,92
23 ,39
B
0,990 0,658 - 1,000
32,03
30,82
7,58
C
0,953 0,616 - 1,000
24,36
23 ,58
5,80
R
0,983 0,877 - 1,000
80,76
70,76
33 ,22
Scenario 5
. ):' _. __ . . _...Q
!?~.~ ___9A?_1_~ _!!Q9_Q______ .. __ __ ?.~,?~ .____ ._.___ ?.~,.~?.. _. ___ ..... -~!~1..
(R, s, S, nQ) A
0,997 0,973 - 1,000
131 ,62
118, 76
9,86
1 bestel/lever B
0,990 0,722 - 1,000
31 ,01
29,09
5, 18
moment
C
0,971 0,671 - 1,000
24,21
23 ,07
4,09
R
0,973 0,877 - 1,000
142,84
114,85
10,89
Scenario 4

(R, S)

Ook wanneer er gekeken wordt naar de indeling volgens de ABC analyse (Zie§ 5.1.1 en
§ 7 .1.1) zijn dezelfde patronen te herkennen dan er op totaal niveau zichtbaar zijn. De
prestatie op het gebied van servicegraad is gemiddeld het slechtst bij de C en de Rest
artikelen. Dit valt te verklaren door het feit dat deze artikelen relatief slecht voorspelbaar zijn
en veel variatie in de vraag vertonen. Het zijn echter wel twee zeer verschillende groepen
artikelen. In de groep restartikelen zitten namelijk maar 3 artikelen - allen extreme
hardlopers.
Het verlagen van de leverfrequentie bij scenario 5 heeft het meeste effect op de artikelen die
de extra levermomenten in de andere scenario's wel benutten. Dit zijn natuurlijk de A en Rest
artikelen. De voorraad voor deze artikelen stijgt explosief bij scenario 5. Ben C artikelen
hebben veel minder last van de verlaging van de bestel/leverfrequentie. De mate van daling in

1

T staat voor het totaal. R staat in deze kolom voor Rest artikelen. Niet te verwarren met de R die aangeeft dat er
sprake is van een periodiek bestelmoment (R, s, nQ) etc .
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gemiddeld aantal leveringen bevestigt de verschillende voorraadstijging. Bij B en C artikelen
daalt het aantal leveringen veel minder dan bij A en Restartikelen.
Uit de tabellen 1. totaaloverzicht en 2. Resultaten naar ABC classificatie wordt duidelijk
dat er een extra effect speelt bij de (R, S) politiek van scenario 4. Het minimum van de
servicegraad van scenario 4 zou volgens de verwachting niet onder het minimum van de
servicegraad van scenario 1 uit moeten komen. Ook de gemiddelde servicegraad zou
minimaal even hoog moeten zijn als bij scenario 1. De verklaring voor dit feit ligt in de
verhouding tussen schapruimte, collo en bestelpunt. Met andere woorden de ruimte in het
schap is volgens de data klein. De (R, S) politiek heeft daar moeite mee omdat er pas bij
wordt besteld als er een doos in het schap past. Daardoor kan het voorkomen dat in scenario 4
later wordt bijbesteld dan in de overige scenario's. Voor een van de filialen (Ittervoort 2607)
heeft daarom een controle plaatsgevonden van de werkelijke schapruimte t.o.v. de
schapruimte uit het systeem. De resultaten hiervan staan in onderstaande tabel.
Werkelijke Schapruimte
- Systeemschapruimte
< -10
< 0 en 2: - 10
0

> 0 en :'S 10
> 10

Aantal artikelen

6
24
42
49
42

Hieruit blijkt dat in het systeem voor de schappenplannen de werkelijke schapcapaciteit
meestal onderschat wordt. Een maat om aan te geven hoeveel ruimte er gemiddeld over is in
het schap is de parameter RSQ. Als RSQ > 1 dan is er ruimte in het schap voor 1 extra collo
ten opzichte vans+ Q.

RSQ = Schap - Gemiddeld Bestelpunt - Collo + 1
Collo
De betekenis van het verschil tussen werkelijk schap en systeemschap voor de RSQ parameter staat in de onderstaande tabel. Getallen zijn aantal artikelen.

Klasse
A
B
C

R
Totaal

RSQ berekend aan de hand van
RSQ berekend aan de hand van Werkelijke
Systeemschappen
schappen
RSQ < 1
Totaal
RSQ < 1
RSQ 2: 1
RSQ :::: 1
Totaal
10
2
12
10
2
12
77
27
104
61
43
104
33
11
44
25
19
44
2
2
1
1
3
3
122
41
163
98
65
163

Hieruit blijkt dat de verstoring die bij de parameter RSQ ontstaat groot is. En tevens dat voor
60 tot 75 % 1 van de artikelen uit de testgroep het schap geen restruimte heeft groter of gelijk
aan 1 collo. Andersom zijn er dus wel artikelen (25 tot 40 %) die wel deze ruimte hebben.

1

Afhankelijk van systeem of werkelijke schapcapaciteit
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Omdat het effect van een al dan niet beperkte schapruimte relevant leek te zijn is voor filiaal
Ittervoort ook onderzocht wat het effect is van het rekenen met de werkelijke schapruimte. Dit
is gedaan voor scenario' s 2 en 4. Zie hiervoor onderstaande tabel.
3. Werkelijke vs. Systeemschappen filiaal 2607 Ittervoort
~

Ö Gewogen

Gemiddelde Gemiddelde Gem. #
waarde
waarde
bestellingen
.,
~
economische
fysieke
per artikel
ë'
voorraad per voorraad
(gedurende
artikel
per artikel
testperiode)
_! _________ 0,997 ___ 0,931 - _1,000 _____ _____ __ 34, 18 ___________ 33,08 ______ __ __ I 0,59.
Scenario 2
(R, s, S, nQ) A
1,000 1,000-I ,000
96,54
92,77
29,25
Systeem
B
0,999 0,958 - 1,000
29,68
28,83
9, 16
Schappen
C
0,993 0,931 - 1,000
25,36
24,80
6,95
R
0,991 0,944-1,000
70,48
63,01
38,67
Scenario 2
_! _________ 0,999 __ _0,958 - _1 ,000 ------------ 35,64 ------- ----34,46 -- ----- ---- 9,82.
(R, s, S, nQ) A
1,000 1,000 - 1,000
96,45
92, 16
29,83
Werkelijke
B
0,999 0,958- 1,000
31 ,65
30,73
8,16
Schappen
C
0,995 0,958 - 1,000
26, 17
25 ,63
6,45
R
0,992 0,95 8 - 1,000
69,52
62, 17
36,67

;

!

gem. 11

Range
11

Scenario 4
(R, S)

_X___ ___ __ __Q
è~?-~___ 9_,JQ)_ ~ _!è99_Q_______ _____ '}_?,~?-___________ ~-~'-~?- ___________l_~è~?-

Scenario 4

_X_________ _
Qè~?-~___ 9_,_~~~ ~ _!,99_Q ___________ _~-~,9_8_ ___________ 1_1_,_~ _l _________ ___1} è!_l_ .

A
B
C
R

(R, S)
Werkelijke
Schappen

A
B
C
R

0,997
0,990
0,987
0,990
1,000
0,992
0,996
0,994

0,986 - 1,000
0,903-1 ,000
0,931 - 1,000
0,931 - 1,000
1,000 0,889 0,972 0,972 -

101 , 18
33,74
27,97
72, 10

1,000
1,000
1,000
1,000

102,75
39,87
32,46
71 ,49

96,82
32,60
27,29
64,64
97, 76
38,49
3 1,77
64,03

32,25
10,97
8,3 0
45,67
33,33
11 ,67
8, 77
45 ,67

De effecten van de werkelijke schappen zijn het beste te zien bij Ben C artikelen. In het
algemeen stijgt de voorraad door het gebruik van de (meestal) extra capaciteit in de
werkelijke schappen t.ov. de systeemschappen. Dit is ook terug te vinden in de servicegraad
die stijgt. Een uitzondering is terug te vinden in de range van de servicegraad. Er zijn een
aantal producten die in de werkelijke schappen minder ruimte bleken te hebben, waarvan
enkele fors. Deze paar producten hebben nauwelijks invloed op het gemiddelde maar
verklaren wel de ondergrens van de range.
In eerste instantie lijkt de verandering in het gemiddeld aantal bestellingen vreemd. Bij
scenario 2 daalt het aantal bestellingen voor Ben C items en bij scenario 4 stijgt het juist. De
verklaring hiervoor is als volgt: in scenario 2 zorgt een gemiddeld hogere S ervoor dat het
verschil tussen Sens groter wordt. De bestelgroottes kunnen dan stijgen en het aantal keer
bestellen zal dalen. Bij scenario 4 wordt juist de besteltrigger vergemakkelijkt. Zeker voor de
producten die in de systeemschappen capaciteit te kort kwamen zal er nu eerder een collo bij
kunnen en dus worden besteld. Vandaar dat het aantal bestellingen stijgt.
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4. Zonder initialisatie periode voor de werkelijke schappen in filiaal 2607 Ittervoort

f

Ö Gewogen

;

!

~-

tt>

Scenario 2
(R, s, S, nQ)
Werkelijke
Schappen

Scenario 4
(R, S)
Werkelijke
Schappen

gem. 11

Range
11

Gemiddelde
waarde
economische
voorraad per
artikel

Gemiddelde
waarde
fysieke
voorraad
per artikel

Gem. #
bestellingen
per artikel
(gedurende
testperiode 1

T
0,998
_ 000
34,47
33,24
8,33
0 948 1
_--- ___ -- __ -- ____ __ ___ _ ' ________ ' -- -- ___________ -- ____ ___ -- --- ___ ---- _________ ---_( 10,33) .
A
1,000 1,000 - 1,000
92,96
88,86
24,83
(30,83)
B
0,998 0,948 - 1,000
30,46
29,45
7,04
(8,74)
C
0,997 0,983 - 1,000
25 ,4 7
24,89
5,41
(6,72)
R
0,990 0,966 - 1,000
71 ,56
64,48
29,67
(36,83)
T
0,995 0,879 - 1,000
42,34
40,78
10,98

-- --------------------------------------------------------------------------------_{_I} ~~?)_ .
A
1,000 1,000 - 1,000
99,30
94,64
27,83
(34,55)
B
0,991 0,879-1 ,000
39,21
37,81
9,88
(12,27)
C
0,998 0,966 - 1,000
32,07
31 ,35
7, 16
R

0,993

0,966-1 ,000

73 ,52

66,44

(8 ,89)
37,33
(46,34)

In bovenstaande tabel is gekeken naar de data uit de test voor filiaal Ittervoort met de
werkelijke schapgrootte. Bij de analyse van test zijn voor deze tabel de eerste twee weken uit
de data weggelaten. Het beeld dat reeds bestond over de verschillen tussen scenario 2 en 4
wordt bevestigd, zij het dat de waarden iets zijn veranderd.

1

Het gemiddeld aantal bestellingen per artikel is lager omdat de analyse niet over 72 maar uit 58 dagen gaat. De
getallen tussen haakjes zijn de omgerekende aantallen die over 72 dagen zouden moeten gelden. Hierbij is
aangenomen dat het aantal bestellingen over de 72 dagen net zo verdeeld is als over 58 dagen.
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Hoofdstuk 8: Conclusies
Het vinden van één geschikte bestelmethodiek voor alle producten leek vooraf niet
verstandig. Bij het analyseren van de diverse scenario's binnen de oplossingsrichting bleek
het dan ook inderdaad zinvol om het eerder gemaakte onderscheid tussen producten
(hoofdstuk 5) te blijven hanteren.

8. 1 Forecast
Exponential Smoothing is een geschikte en eenvoudige methode om toekomstige vraag te
voorspellen aan de hand van historische gegevens. Hoe meer historie beschikbaar is, hoe beter
een model aan te passen is aan de werkelijkheid. Als er beperkt historie beschikbaar is, is het
aan te bevelen om een zo eenvoudig mogelijk model te gebruiken (Simple Exponential
Smoothing). Complexere modellen leveren slechts in het geval van beperkte historie slechts
schijnnauwkeurigheid op.

8.2 Beste/algoritme
Onderstaand de belangrijkste conclusies uit de scenariotest uit hoofdstuk 7.
1. Het (R, s, nQ) model (scenario 1) zorgt voor de minimale voorraad die nodig is om
aan de vraag te kunnen voldoen. Door een order up to level (scenario 2) toe te
voegen wordt het aantal bestellingen lager.
2. Het toevoegen van een commerciële minimumvoorraad (scenario 3) heeft als doel
geen lege schappen in het winkelbeeld te veroorzaken, ook als dit niet direct uit de
vraag naar voren komt (bijv. C artikelen met lange perioden van vraag= 0).
Gevolgen van de CMV zijn een hogere gemiddelde voorraad, maar ook vaker
bestellen aangezien bestelpunt s en order up to level dichter bij elkaar liggen.
3. Een (R, S) bestelt bij zodra er een collo in het schap past. Dit heeft tot gevolg dat
er vaak wordt besteld en dat de gemiddelde voorraad hoger ligt dan bij scenario's 1
t/m 3. Dat de servicegraad iets lager is dan bij de andere scenario's kan worden
verklaard door het feit dat voor veel schappen de parameter RSQ laag is. RSQ is
een maat voor de ruimte in het schap. Als de ruimte klein is en de collo relatief
groot zal de (R, S) politiek later bestellen dan bij de overige scenario' s.
4. De omschakeling naar één bestelmoment per week is een oplossing die goed
hanteerbaar is voor B en C artikelen. Daarbij is het wel zo dat de voorraad van
deze artikelen in de filialen 20 tot 25 % hoger zal zijn dan bij scenario 1. T.o.v.
scenario 2 is er een voorraadstijging van ongeveer 10 %. Voor A en Rest artikelen
betekent dit een grotere verhoging van de voorraad in de winkels(> 25 %) omdat
het ene bestelmoment per week voor deze artikelen te beperkt is.
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Athia aan Jan Linden is om voor B en C artikelen een (R, s, S, nQ) te gebruiken.
Daarbij is het zeker niet ondenkbaar de besteVlevetfrequentie te verlagen. Voor A en
Restartikelen hangt de keuze af van de beschikbare ruimte in vrachtwagen en winkel
Als deze niet overhoudt is het beter om voor A en Rest artikelen een (R, s, nQ) te
hanteren. Voor de A en Rest artikelen waarvoor de schapruimte groot genoeg is kan er
wel gebruik worden gemaakt van een (R, s, S, nQ) om handling te beperken.
Hiermee is gezocht naar een oplossing die servicelevel als belangrijkste richtlijn hanteert en
voor alle artikelen tevens tracht handling te beperken. Voor de A en Rest artikelen is het ook
van belang dat de winkelvoorraad niet te veel oploopt aangezien deze artikelen vaak ook nog
volumineus zijn. Een keuze voor een eventuele Commerciële Minimumvoorraad moet
worden gemaakt door de commerciële afdelingen.

8.3 Opmerkingen
•

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de drie onderdelen van een
bestelsysteem. Dit zijn

Voorraadregistratie

Vraagvoorspelling

Bestelalgoritme

De onderdelen zijn goed te onderscheiden en modulariteit maakt het ontwikkelen per
onderdeel eenvoudiger.
•

Uit de test van de werkelijke situatie is helaas maar een ding gebleken: goede data zijn
zeer zeker niet altijd aanwezig en ook bij de verwerking van de data treden problemen
op (zie bij lage 11 ). Bij implementatie van een systeem in de winkeloperatie dient
hiermee terdege rekening mee te worden gehouden.

•

Een van de voorbeelden verschillen tussen systemen en werkelijkheid zijn de
schapcapaciteiten. Hoewel het schappenplan programma zeer geavanceerd is en veel
mogelijkheden kent blijken de schappen niet altijd overeen te komen met de
werkelijke schappen.

•

DistRetail is het ERP systeem van Jan Linders en houdt in principe alle goederen en
geldstromen bij. Het advies aan Jan Linders is om in DistRetail bestel- en
levermomenten te koppelen aan de goederenstroom.

•

Wat betreft forecasten is in dit onderzoek gebruik gemaakt van Simple Exponential
Smoothing en Exponential Smoothing met een trend. Ook hier kan echter een
differentiatie plaatsvinden op basis van productklasses 1•

1

Voor C artike len lijkt een forecast verge lijkbaar met het forecasten van behoefte aan spare parts een passende
oplossing omdat voor deze producten periodes van vraag > 0 worden afgewisseld met periodes van vraag = 0.
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Nawoord
Een afstudeerproject is een belangrijk onderdeel van de studie Technische Bedrijfskunde aan
de TUie. Bij dit afstudeerproject komen alle facetten van de studie bij elkaar. Tijdens het
project merkte ik dat de gebruikelijke denkbeelden over verschil tussen wetenschap en
praktijk vaak worden bevestigd. Het vinden van een tussenweg tussen wetenschap
(procesgericht) en bedrijf (resultaatgericht) is een zeer interessant en leerzaam onderdeel
geweest van mijn project. Ik denk dat er goede inhoudelijke discussies hebben
plaatsgevonden die hebben bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat.
Daarom wil ik de mensen bedanken die dit project hebben mogelijk gemaakt, voor een
prettige inhoudelijke en persoonlijke samenwerking.
Jan Linders Supermarkten BV
•
•
•
•

Ria Bouten - bedriJfs begeleidster
Projectteam Automatisch Bestellen
Leiding en medewerkers van de testfilialen
Alle medewerkers van Jan Linders die informatie hebben verschaft of op andere wijze
hebben bijgedragen aan dit project.

Technische Universiteit Eindhoven
•
•
•

r

Dr. T. van Woensel TUie begeleider
Dr. K.H. van Donselaar - 2e TUie begeleider
Drs. P. Ouwehand - ontwikkelaar Forecasttool
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Universiteit Eindhoven.
3. Dutt, N. and Ayodhiramanujan, K., (2003), Performance of (s, S) model under service
level constraints, part of coursework for Advanced Production Control, Fall 2003 Department of Industrial Engineering and Management - Oklahoma State University.
4. Kempen, P.M. & Keizer, J.A., (2000), Advieskunde voor praktijkstages, Wolters
Noordhoff, Groningen.
5. Novalis, S. and Jones, D. , (2001), Access 2002 VBA Handbook, Sybex, Alameda
(California).
6. Silver, E.A., Pyke, D.F. , Peterson, R., (1998), lnventory Management and Production
Planning and Scheduling, John Wiley & Sons, Ine. , New York.
7. Snyder, R.D. , Koehler, A.B., Hyndman, R.J. and Ord, J.K. , (2002), Exponential

Smoothingfor lnventory Contra/: Means and Variances of Lead-Time Demand,
Working Paper 3/2002 - Department of Econometrics and Business Statistics Monash University Australia.

Websites en overige gebruikte documentatie
1. Website van Jan Linders Supermarkten BV, www.ianlinders.nf, samengesteld door
Consumentenservice Jan Linders BV.
2. GfK Onderzoeksinstituut, Kerstrapport 2003,
3. Oosterloo, H., 23 december 2003 , Projectvoorstel Geautomatiseerd Bestellen - Jan
Linders, i.s.m. VCD Automatisering, Release 1.0/2003.

Gebruikte hulpmiddelen
1. Forecasttool in MS Access ®, t.b.v. keuze optimale forecastmethode en parameters.
Ontwikkeld door de TU/e door drs. P. Ouwehand. Inclusief bijbehorende beknopte
handleiding.
2. Spreadsheet kostenvergelijking ("kostentaart") in MS Excel ®, ontwikkeld door dr. Ir.
R.A.C.M . Broekmeulen.
3. Matlab 6.5 ®
Voor een verder literatuurverslag over het onderwerp voorraad- en bestelmethodieken wordt u
ook door verwezen naar het verslag van de bijzondere opdracht die voorafgaat aan het
afstudeerproject. Dit is in overleg verkrijgbaar.
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Overzicht Afkortingen en Begrippen
Begrip/Afkorting

Uitleg/ Verwijzing

AB
ABC - analyse

Automatisch Bestellen
Productclassificatie - Oorspronkelijk op basis van omzet, in dit verslag
voornamelijk gehanteerd op basis van verkoopaantallen. Zie 5.1.1
Als er in dit rapport gesproken wordt over afzet dan worden aantallen
bedoeld. (tenzij anders aangegeven)
Consumenteneenheid (productformaat dat de consument koopt)
Commerciële Minimum Voorraad
Zie 1.4.1
Coefficient of Variation, ook wel variatie coëfficiënt. Zie 5.1.2
Distributiecentrum
Het huidig gebruikte ERP systeem
Electronic Data lnterchange
Economie Order Quantity. Optimale gemiddelde bestelgrootte. Zie
7.2.4. Minder goed toepasbaar in een situatie met vaste collogroottes.
Enterprise Resource Planning
Exponential Smoothing. Zie bijlage 8
First/Last In First Out - voorraad aanvul- en verkooppolicy
Handelseenheid (productformaat dat in de logistieke keten wordt
gebruikt)
Voorraad op tijdstip t - uit context blijkt of het om fysieke/economische
voorraad gaat en/of aan het begin of eind van tijd stip t
Gekoelde producten voor de versafdelingen
Kruidenierswaren, voorheen vaak droge kruidenierswaren. De
producten die in de reguliere schappen staan (ongekoeld).
Logistiek Administratieve Dienst
Het huidig gebruikte WMS voor Koel- en Vriesvers
Mean Absolute Deviation - gemiddelde absolute afwijking tussen
model en werkelijkheid. Zie bijlage 9
Mean Absolute Percentage Error - gemiddelde absolute procentuele
afwijking tussen model en werkelijkheid. Zie bijlage 9
Commerciële input die naast de historische gegevens wordt gebruikt bij
bv. Forecasting.
Het huidig gebruikte WMS voor KW
Mean Square Error - gemiddelde kwadratische afwijking tusse n model
en werkelijkheid. Maat voor " fit" van model. Zie bijlage 9
Als er in dit rapport gesproken wordt over omzet dan wordt
verkoopwaarde bedoeld. (tenzij anders aangegeven)
Zie 1.4. 1
Parameter die de restschapruimte aanduid in colli.
Schapcapaciteit (CE per artikelnummer)
Simple Exponential Smoothing. Zie bijlage 8
Symmetrie MAPE - Gecorrigeerde versie van MAPE. Zie bijlage 9
Structured Query Language - Programmeertaal voor database Queries
bijvoorbeeld in MS Access
Visual Basic for (Access) Applications - Programmeertaal in Access
Modules
Warehouse Management System

Afzet
CE
CMV
Cross doek of Transito

cv
DC
DistRetail
ED/
EOQ
ERP
ES
FIFOILIFO
HE
I(t)
Koel- en Vriesvers
KW
LAD
Locus
MAD
MAPE
Marketing Intelligence
MLS
MSE
Omzet
Recl,tstreekse Leveringen
RSQ

se

SES
sMAPE
SQL
VBA
WMS
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Bijlage 1 - Orderset
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Bijlage 2 - Voorbeeld vraagpatronen A-items
Voorbeeld van patroon in verkoopaantallen voor een A-artikel
• Coca Cola Regular, 1,5 liter PET-fles
• 1 filiaal
• Op de x-as staan de verkoopdagen, op de y-as de verkoopaantallen in
consumenteneenheden.
250
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-100

0
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Vast Wee

atroon
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0

-20

-40

Figuur 11 - Gegevens zijn op steekproefbasis getest ter indicatie van het vraaggedrag.
Het best passende vast weekpatroon werd gevonden m.b.v. Matlab 6.5 ®·
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Bijlage 3 - ABC analyse
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van in welke mate afzonderlijke producten
bijdragen aan het totaal. Dit wordt achtereenvolgens gedaan voor:
• Totale leveraantallen (Afzet) van DC naar filialen
• Totale verkoopaantallen (Afzet) door alle filialen
• Totale verkoopaantallen (Afzet) door 1 voorbeeldfiliaal

productnummers
0,28%
1,26%
3,02%
5,66%
9,48%
14,70%
21,90%
31,91%
47,05%
58,95%
76,01%

van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor

Totale afzet DC ➔ Filialen
afzet
productnummers
10,00%
10% grens
van de producten zorgt voor
20,00%
20% grens
van de producten zorgt voor
30,00%
30% grens
van de producten zorgt voor
40% grens
40,00%
van de producten zorgt voor
50,00%
50% grens
van de producten zorgt voor
60% grens
60,00%
van de producten zorgt voor
70% grens
70,00%
van de producten zorgt voor
80,00%
80% grens
van de producten zorgt voor
90% grens
90,00%
van de producten zorgt voor
95% grens
99% grens
Totale verkopen door alle filialen
verkopen
productnummers

productnummers
0,30%
van de producten zorgt voor
1,31%
van de producten zorgt voor
3,07%
van de producten zorgt voor
5,66%
van de producten zorgt voor
9,37%
van de producten zorgt voor
14,47% van de producten zorgt voor
21,49% van de producten zorgt voor
31,35% van de producten zorgt voor
46,27% van de producten zorgt voor
57,95% van de producten zorgt voor
74,70% van de producten zorgt voor

10% grens
20% grens
30% grens
40% grens
50% grens
60% grens
70% grens
80% grens
90% grens
95% grens
99% grens

productnummers

Totale verkopen door filiaal Boxmeer
verkopen
productnummers

0,26%
1,09%
2,65%
4,96%
8,35%
13,14%
19,91%
29,50%
44,40%
56,23%
73,27%

van de producten
van de producten
van de producten
van de producten
van de producten
van de producten
van de producten
van de producten
van de producten
van de producten
van de producten

zorgt voor
zorgt voor
zorgt voor
zorgt voor
zorgt voor
zorgt voor
zorgt voor
zorgt voor
zorgt voor
zorgt voor
zorgt voor

10% grens
20% grens
30% grens
40% grens
50% grens
60% grens
70% grens
80% grens
90% grens
95% grens
99% grens

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
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van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor

van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor
van de producten zorgt voor

afzet
51 ,11 %
67,67%
78,34%
85,95%
91,44%
95,34%
97,95%
99,49%
100,00%

verkopen
51 ,36%
68,13%
78,81 %
86,38%
91 ,83%
95,66%
98,18%
99,62%
100,00%

verkopen
53,83%
70,10%
80,41%
87,54%
92,64%
96,18%
98,49%
99,71%
100,00%

Jan Linders Supermarkten BV - Geautomatiseerd Bestellen

Afstudeerproject Sjors Seerden

In de grafiek hiernaast
wordt de informatie uit de
tabel met de cijfers over de
afzet (zie vorige pagina) in
beeld gebracht. De andere
twee tabellen geven een
vergelijkbaar beeld .

Totale Afzet DC

~
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Figuur 12
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Bijlage 4 - Indeling productgroepen
In onderstaande grafiek is elk puntje een artikel. In dit scatterplot wordt de Variatie
Coëfficiënt geplot tegen het Verkoopaantal (in CE op DC niveau). Er is tevens aangegeven
hoe de productgroepen zijn verdeeld. Door het grote aantal producten is in de grafiek niet
goed te zien dat het merendeel van de producten(> 66%) in de B-categorie valt.
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Figuur 13

Legenda:
Rechtsonder
Linksonder
Linksboven
Rechtsboven

A-artikelen
8-artikelen
C-artike len
Restgroep

Tevens zijn in de onderstaande tabellen nog een aantal andere combinaties weergegeven voor
de grenzen van verkoopaantal en CV. De producten die overblij ven onder de CV grens als
deze verlaagd wordt kenmerken zich door een meer deterministische vraag.
Afzet

> 20000
Cons umenten
een heden

cv
> 0,2
< 0,2
Totaal

874
11 0
984

< 20000
Consumenten
eenheden

Totaal

3745
11
3756
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Afzet

> 30000
Consumenten
eenheden

cv
> 0,3
< 0,3

292
288
580

Totaal

Afzet

> 40000
Consumenten
eenheden

cv
> 0,4
< 0,4

101
289
390

Totaal
Afzet

> 50000
Consumenten
eenheden

cv
> 0,5
< 0,5
Totaal

27
236
263

< 30000
Consumenten
eenheden

Afstudeerproject Sjors Seerden

Totaal

3561
1178
4739

3269
890
4159
< 40000
Consumenten
eenheden

Totaal

2098
2252
4350
< 50000
Consumenten
eenheden

2199
2541
4740
Totaal

1340
3161
450 1

1367
3397
4764

Samengevat geven de tabellen het volgende overzicht. Gekeken naar dit overzicht, is het ook
denkbaar om de volgende indeling te hanteren voor de groepen A, Ben C (zie onderstaande
tabel en legenda).
Afzet

cv
< 0,2

0,2 - 0,5
> 0,5
Totaal

< 20000
Consumenten
eenheden

20000 - 50000

> 50000

Consumenten
eenheden

Consumenten
eenheden

Totaal

10
2521

1224
3755

721
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Bijlage 5 - Statistische Test Variatie Coëfficiënt
Voor een forecast gebaseerde bestelmethodiek mag worden verwacht dat de vraag relatief
deterministisch is. Dat zou betekenen dat CV gelijk is aan 0. In een praktijksituatie is een CV
die precies gelijk is aan 0 natuurlijk nagenoeg onmogelijk, daarom wordt in deze bijlage
getest of de CV binnen een acceptabel gebied ligt in de buurt van 0.

Toetsopzet:
De nulhypothese is dat CV gelijk is aan 0. Vervolgens zal op basis van verschillende grenzen
worden gekeken of de hypothese kan worden verworpen met een zekerheid van (1 - a)%.
Waarbij astaat voor de kans dat de hypothese foutief wordt verworpen. (zie Di Bucchianico,
A., 1997)
Hypothese:
• Nulhypothese H 0 :
• Alternatieve Hypothese H 1:

CV=0
CV>0

Toetsingsgrootheid
In dit geval wordt gebruik gemaakt van een t-toets omdat een schatting voor het gemiddelde
wordt getoetst met een schatting voor de variantie. De toetsingsgrootheid to voor de hypothese
luidt als volgt:
to= (CV gem - µ)/(s/✓n)

Met:
•

CVoem:
t,

•

µ:

•

s:

•

n:

gemiddelde CV voor de door de grenzen afgebakende groep artikelen
verwachte waarde volgens nulhypothese (hier gelijk aan 0)
standaarddeviatie van de CV van de door de grenzen afgebakende groep
het aantal waarnemingen (artikelen) in de afgebakende groep

Uitkomsten
De groep artikelen wordt afgebakend op basis van twee grenzen:
• Grens CV (in onderstaande tabel)
• Grens verkoopaantal - deze is hier op 50000 gesteld.
Grens CV

< 1,0
< 0,5
< 0,2

n

s

CYgem

263
236
45

0,3228
0,2953
0,1769

0,1218
0,09325
0,01551

Kritieke
waarde
(t 0 ,
n-1) bij a =

to

42,98
48,65
76,51

0,001
3,328
3,332
3,526

Conclusie is dat alle toetsingsgrootheden in het kritieke gebied vallen (want> t0 , n-1). Dat
betekent dat met (1 - a)¾ of 99,9% zekerheid de hypothese CV= 0 kan worden verworpen.
(ook bij kleinere waarden voor a (grotere zekerheid voor verwerpen) gaat dit nog op).
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Bijlage 6 - Voorraadmodellen (R, s, nQ) en (R, s, 5, nQ)
Principes van beide voorraadmodellen
(R, s, nQ)
Op een bestelmoment (R) wordt gekeken of
de economische voorraad van een artikel
lager dan het bestelpunt (s) is. Zo ja, dan
worden zoveel colli (nQ) bijbesteld dat de
voorraad weer net hoger is dan s.

(R, s, S, nQ)
Op een bestelmoment (R) wordt gekeken of
de economische voorraad van een artikel
lager dan het bestelpunt (s) is. Zo ja, dan
worden n colli (nQ) bijbesteld zodat de
voorraad weer net hoger is dan het order-upto-level (S)

Variabelen en constanten van de modellen:
D(t):
I(t):
R:

s:
S:
Q:
L T:
SS:

cr u+i.r

x
x

11

:

R+LT :

a:
si:

vraag in periode t
voorraad(-positie) aan het eind van periode t
bestelinterval
bestelpunt
order-up-to-level
bestelhoeveelheid (nQ in het geval van een vaste besteleenheid (collo), waarbij neen
geheel getal is en Q de collo-inhoud)
lead time (aanname: L T > 0)
safety stock
:standaard deviatie van de vraag gedurende de review periode en lead time (aanname:
forecast errors zijn normaal verdeeld)
geschatte of gemiddelde vraag gedurende de review periode
geschatte of gemiddelde vraag gedurende review periode en lead time
max. fractie stock-out
gewenst service niveau = 1 - a

In het geval van een supermarktbedrijf kan er in de meeste gevallen vanuit worden gegaan dat
backordering niet mogelijk is en dat een stock out betekent dat de vraag die er op dat moment
was komt te vervallen.
Een vaak (ook in het basisscenario van§ 7.2.4) gehanteerde methode voor het vaststellen van
het bestelpunt s is:

Ofwel: het bestelpunt moet in de vraag gedurende de levertijd kunnen voorzien waarbij een
zekere veiligheidsmarge wordt gehanteerd. Voor het bepalen van de veiligheidsvoorraad zijn
veel verschillende methoden mogelijk. Een simpele en logische methode is:

Waarbij k de waarde is die hoort bij een zeker service level. Eigenlijk wordt k dus bepaald
door het gewenste si(= 1 - a) en de kansverdeling van de vraag. kis het getal dat met de
- 60 -
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standaardafwijking van de vraag gedurende de levertijd (crL) moet worden vermenigvuldigd
om een bepaald sl te krijgen. Dit aantal hangt af van de kansverdeling van de vraag. Met
andere woorden: s moet voorzien in de geschatte vraag gedurende de levertijd voor minimaal
(1 - a) % van de variantie van die vraag. Verder is het zo dat bij een periodiek review model
er in periode t genoeg besteld moet worden zodat de bestelling (geleverd in t + LT) toereikend
is tot en met t + R+LT. Deze uitspraak is ervan uitgaande dat het bestelpunt (bij (R,s,S))
voorziet in vraag gedurende de levertijd.
In de test is de SS anders berekend. In plaats van de standaardafwijking van de vraag
gedurende de levertijd wordt de wortel van de Mean Square Error van de vraagvoorspelling
genomen. De fout in de vraagvoorspelling is een nauwkeurigere maat dan de vraagvariantie
op zich. Voorbeeld hiervan is wanneer er een seizoenspatroon in de vraag zit (en in de
voorspelling) is de vraagvariantie waarschijnlijk hoger dan de voorspelfout.
Een opmerking bij het algemene model is dat de parameters Q, R, s en S niet perse vast
hoeven te liggen maar ook dynamisch kunnen worden bepaald. In de tests die bij Jan Linders
zijn uitgevoerd is gekozen voor enkele dynamische parameters omdat het gebruik van slechts
vaste parameters niet passend was voor de situatie. Voor veel parameters of geschatte
constanten geldt dat een afweging moet worden gemaakt tussen nauwkeurigheid en
beheerskosten.
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Bijlage 7 - Verklaring van modelcontext
Voor de figuur die wordt gebruikt in 7.2 wordt hier een uitleg gegeven over de relaties tussen
de onderdelen.
Marketing
lntelligence
3

Exogene
Variabelen

Forecast

4

5

2

Historie

6

Bestel
methodiek

7

Vraag
(Omzet)

12

Stocking
Point
Kenmerken

Figuur 14

Hieronder wordt een verklaring gegeven van de relaties/ informatie uitwisselingen in het
figuur. Waarschijnlijk zijn er nog meer voorbeelden te noemen, maar ik heb getracht de meest
relevante op een rijtje te zetten.

2
3

4
5
6
7
8

9

10
Il
12

•
Informatie over promoties, onverwachte gebe urteni ssen
•
Informatie over nieuwe producten
• Historische gegevens
Bijvoorbeeld
• Open in g van een concurrent
•
Weersomstandigheden
•
Service leve l
2
• O.a. lead time demand forecast - µ en cr
•
Randvoorwaarden - bijvoorbeeld sc hapcapacite it (zie ook 12)
• Spreekt voor zich
Bijvoorbeeld
•
Levertijd
•
Levercondities
•
Minima le bestelhoevee lheid
• Bestel- en leverschema
Bestelhoeveelheid en -moment
• Voorraadstanden
• Verkopen
• Schapcapaciteit

•

- 62 -

Jan Linders Supermarkten BV - Geautomatiseerd Bestellen

Afstudeerproj ect Sjors Seerden

Bijlage 8 - Exponential Smoothing (ES)
Een veelgebruikte manier van forecasten is d.m.v. exponential smoothing. Het idee achter dit
principe is dat zowel de meest recente informatie als de historie een rol spelen bij het bepalen
van de forecast voor de volgende periode. De voorspelling voor tijdstip t + 1, gemaakt op
tijdstip t wordt als volgt bepaald:

f, =ay, +(1-a)f,_1

Simple Exponential Smoothing

Waarbij
de voorspelling op t is
a
de smoothing constante
y,
de werkelijke waarde op t

J;

De schatting voor Y1+1 ( Y,+i) wordt gelijk gesteld aan/,. Vervolgens kan achteraf ook worden
bekeken in welke mate Y,+i afweek vany1+1. De smoothing constante staat voor de mate
waarmee de oude voorspelling wordt geüpdate aan de hand van de nieuwe gegevens. Een
hoge waarde voor a betekent een zeer reactief maar daardoor ook onstabiel model. Een lage
waarde voor a betekent een stabiel model dat langzaam reageert.
Behalve een vast niveau kunnen in het exponential smoothing model ook de onderdelen trend
en seizoen worden ingebouwd. (Zie Si/ver, E.A . et al, 1998, Chatfield, C , 2003, en Snyder,
R.D. et al, 2002). Deze kunnen zowel additief als multiplicatiefzijn. Een van de eerste en
meest bekende onderzoeken hiernaar is uitgevoerd door C.C. Holt en P.R. Winters rond 1960.
Het ES-model met drie parameters wordt dan ook vaker het Holt-Winters model genoemd.
Modellen van de vraag:
• Additief
y,

= À, _ + b,_ + s,_,,, + e,
= \ _1b,_1s,_ + e,
1

1

•

Multiplicatie[

Y,

•

Gemengd

Y, = (\_, + b, _, )s,_ + e,

111

111

b,_,

Hierbij is y , de vraag, \ _, het vaste ni veau,
de trend, s,_,, de seizoensinvloed ene, de
foutterm. In woorden staat er dat de vraag wordt bepaald door het niveau van t-1 , de trend van
t-1 en de periodiek van t-m (waarbij meen periodelengte is). Natuurlijk is een voorspelling
per definitie fout. Dit wordt vertaald in de foutterm.
Voor het model met additieve factoren voor trend en seizoen wordt hieronder een overzicht
gegeven van het model , de smoothing methode en de afgeleide lead time demand
(verwachting en variantie).
Model
Y, = À, _1 + b,_1 + s,_,,, + e,
À,

= \ _1 + b,_1 +a e,

= b, _, +ap e,
s, = s,_ +y e,

b,

Uitleg
m=
l =
b=
s =
e=

111
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periode/engte
level ➔ a. is de smoothing constante
trend ➔ /3 is de smoothing constante
season ➔ y is de smoothing constante
voorspelfout
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In plaats van 1 smoothing constante is er bij een model bestaande uit meerdere factoren
sprake van meerdere smoothing constantes.

Smoothing Methode

Uitleg
• De tekens met " zijn schattingen voor
de variabelen

Y1 = ~1-1 + bl_l + si_,,,
= ~1-1 +b1-1 +a(yl b1 = b1_ 1 +ap CY1 - Y1)
s1 = s +y(y1 - S,
~I

1

_ ,,,

1

s,I)

)

Lead Time Demand - Meao and Variance

Y,,(À)

,l

À

J=I

J =I

Uitleg
• Y,,(2) is de lead time demand schatting
op moment n voor lead time À.
• Deµ zijn schattingen voor de
verwachting
• C1e11+1 zijn de 'gewogen' jou/termen

= Lµ,i+J + :2:C1e 11+1
À- j

voor j = 1, ... ,À.

C 1 =l+Lc;
i=I

Specifiek voor Additieve Factoren voor Trend en
Seizoen

Uitleg

µ11+) =~Il+ jb/1 + sll+j- pm

•

ei =a(l+ j/J)+d1,,,,Y

• 0. = 1 in het geval dat j

p=

J+m-l
m

een geheel
veelvoud van m is, anders 0.111 = 0
111

= 1+ (À -

C
J

·)a + (À - J)(À - J + l) aR + r~ d
2
JJ
~ 1 , 111

J

Ook hier dient de opmerking gemaakt te worden dat indien de Holt-Winters methode
nauwelijks beter presteert dan simple exponential smoothing de laatste methode de voorkeur
verdient vanwege zijn eenvoud.
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Bijlage 9 - Beoordelen van forecastmodel
Onderstaand worden de beoordelingscriteria voor een forecastmodel ten opzichte van de
werkelijke situatie verder uitgelegd. De criteria brengen allemaal op een of andere manier de
afwijking tussen voorspelling en werkelijkheid in beeld.

•

•

•
•

•

Mean Absolute Deviation (MAD). De gemiddelde absolute afwijking is een
schatting voor de variantie. MAD behandelt een tekort net zo als een overschot. Het is
een alternatief voor de standaard deviatie van de fout. De ratio van standaarddeviatie
t.o.v. MAD is 1,25 voor normale verdeling van de fouttermen, maar in de praktijk
varieert het van 1 tot 1,5.
Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Het gemiddelde van de absolute
procentuele afwijking. M.a.w. de absolute percentages afwijking worden berekend en
gemiddeld.
Mean Percentage Error (MPE). Gemiddelde procentuele afwijking. Vergelijkbaar
met MAPE, behalve dat bij MPE het teken van de afwijking wel wordt meegenomen.
Mean Squared Error (MSE). De het gemiddelde van het kwadraat van de
afwijkingen. Door het kwadraat wordt meer nadruk gelegd op de grotere afwijkingen.
Hoewel MSE veel gebruikt wordt en populair is onder statistici, is het criterium soms
onbetrouwbaar en moeilijk te interpreteren. Onderzoekers vonden in 1995 geen
ondersteund bewijs voor het gebruik van de MSE bij forecasting.
Symmetrical Mean Absolute Percentage Error (sMAPE). Vergelijkbaar met
MAPE, ware het niet dat de absolute afwijking wordt gedeeld door het gemiddelde
van werkelijke situatie en voorspelling. Hier wordt ook naar gerefereerd als Unbiased
Absolute Percentage Error (UAPE).

= _i=_I_ __

MAD

n
Il

Z:(x; -x:;)2
MSE

= _i =_I- - n

n=
x =

Aantal waarnemingen
Werkelijke waarde van de vraag

x1 =

Geschatte waarde van de vraag (forecast)

1

1

=

1, 2, ... , n
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Bijlage 10 - Simulatiemodel
Ter verduidelijking wordt hier een schema gegeven waarin het proces wordt geschetst van de
testsimulatie. Tevens worden de stappen beschreven.

POS Data

Forecast Maken

Forecast

Bestel Parameters
Berekenen

,
Sto,ré vaste gegevens:
•b.ttikelbestand
,:Schappenplan
,,' •Bestel/leverschema

Bestel
parameters
Mutaties
(bestelling ,
levering verkopen)

Voorraadstand

Voorraad
Berekenen

Bestelling
Berekenen

Figuur 15

Er zijn drie verschillende processen te onderscheiden binnen een automatisch bestel systeem:
Voorraadregistratie

Vraagvoorspelling

Bestelalgoritme

In werkelijkheid zullen deze processen elkaar steeds blijven opvolgen.
• Aan de hand van de vraag wordt een forecast gemaakt voor de volgende periode(s)
• Aan de hand van deze forecast worden bestelparameters berekend.
• Door de bestelparameters te vergelijken met de voorraadstand wordt bepaald of, en
hoeveel er besteld moet worden.
• Bestelling, levering en verkopen zijn nieuwe voorraadmutaties.
• Bij deze stappen wordt rekening gehouden met het bestel- en leverschema,
schappenplannen en artikelbestand (i.v.m. collogrootte).
Gezien het feit dat de test ex post plaatsvindt is het mogelijk om de forecast los van de
bestelling uit te voeren. In de test is de forecast in een keer berekend aan de hand van
verkoopgegevens uit de meetperiode. Deze manier van werken verdiende de voorkeur i.v.m.
rekencapaciteit van de testcomputer en vanwege flexibiliteit in het testen.
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Bijlage 11 - Foutenanalyse
Er kunnen een aantal redenen zijn waardoor de filialentest een verkeerd beeld van de
werkelijkheid of van een bepaald scenario zou kunnen geven. Dit was duidelijk het geval bij
de berekening van de voorraad in de werkelijke situatie. Hierbij ontstonden voorraadstanden
die in werkelijkheid nooit hadden plaats kunnen vinden (fysieke voorraad< 0, of grote
afwijking met controletellingen). In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de fouten
die zijn ontstaan en tevens de mogelijke redenen van deze fouten.
Fouten in werkelijke situatie

Zoals gezegd was de werkelijke situatie niet geschikt als vergelijkingsmateriaal voor de
overige testscenario 's. Bij vergelijken van de berekende voorraad met de controletellingen
kwamen er slechts 271 tellingen overeen met de berekende voorraad. (over 3 filialen , 204
artikelen, 2 controletellingen = 3 x 204 x 2 = 1224 ). De vraag is vervolgens of er bij die 271
tellingen ook artikel/filiaal combinaties zaten die bij beide controletellingen een afwijking van
0 hadden. Dit bleek in zeer beperkte mate het geval te zijn:
Filiaal 418 (Venlo):
Filiaal 2607 (Ittervoort):
Filiaal 4200 (Tienray)

22 artikelen
9 artikelen
50 artikelen

Redenen voor fouten:
Onvolkomenheden in dataverzameling
•
Fouten in de voorraadtellingen (product niet gezien, extra vracht over het hoofd gezien etc.)
•
Fouten in de vaste gegevens
o Schappenplannen komen niet exact overeen met werkelijkheid
•
Fouten in de aangeleverde mutatiebestanden en lange termijn verkoophistorie
o Onjuiste gegevens uit ERP systeem (Er worden achteraf correcties toegepast, dubbele
records in actieweken etc.)
o Onjuiste gegevens uit WMS systeem (pickfouten, foute collostickers etc.)
o Verhoogd foutenpercentage in de vakantie?
Onvolkomenheden van dataverwerking in de MS Access tool
•
Er kunnen fouten worden gemaakt door de vertaalslag beste l - lever - verwerkingsschema
(deze is namelijk niet altijd hetzelfde en aan wijzigingen onderhevig). De vertaalslag
verwerkingsdag ➔ bestel/ leverdag werkt niet als er voor één verwerkingsdag meerdere
mogelijkheden zijn voor bestel/ leverdag. Hierin is de meest logische keuze gemaakt voor een
van de mogelijkheden. Er is dus een keuze gemaakt voor één vaste manier van verrekenen.
• Voor sommige producten is tijdelijk een variant geleverd. Deze gegevens zijn handmatig
verwerkt/omgerekend zodat ze wel zouden worden meegenomen.
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Onvolkomenheden in de forecasttool
• Datasets zijn soms niet compleet. Voorbeelden hiervan zijn producten die nog niet zo lang in
het assortiment zitten. Dubbele records komen voor bij actieweken: zowel reguliere als
actieverkopen worden apart vermeld.
• In actieweken gebruik gemaakt van gemiddelde waarden voor dagverkopen. Dit kan een
vertekend beeld veroorzaken in de prestatie van de forecast.
• De forecasttool optimaliseert parameters voor weekforecast i.p.v. dagforecast. Bij het
omrekenen van week- naar dagniveau wordt gebruik gemaakt van een vast weekpatroon,
hetgeen natuurlijk een aanname is.
• De optimale instellingen zijn afhankelijk van het gekozen optimalisatiecriterium. Deze criteria
hebben echter allen wel een aantal zwakke punten. (zie bijlage 9)
Onvolkomenheden van berekening en verwerking door de MS Access tool
Het kan natuurlijk zo zijn dat de startgegevens op een onjuiste manier worden verwerkt door de MS
Access tool. Dit lijkt echter niet waarschijnlijk. Voor een aantal producten zijn de uiteindelijke
voorraadstanden handmatig nagerekend en gecontroleerd. Ook bij de producten waarbij er fouten
ontstonden (in de werkelijke situatie) werd de berekening goed uitgevoerd. De fout is waarschijnlijk
in een eerder stadium ontstaan
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Bijlage 12 - Controle periodes
Binnen de filialen worden controleperiodes gehanteerd. Deze periodes dienen te voorkomen
dat producten over datum raken. Jan Linders heeft per productgroep richtlijnen bepaald voor
deze controleperiodes.
In de test van (R, s, S, nQ) modellen kan er in sommige gevallen sprake zijn van producten
die zo weinig verkopen dat het vullen van het hele schap betekent dat er voor lange tijd
voorraad staat. Om dit te voorkomen is mogelijkheid 3 ingesteld. Zie § 7.2.4.
• Als de schapcapaciteit (SC) > gemiddelde verkopen in p weken xP • Dan wordt S
gelijk gesteld aan xP •
•
•

Voor p wordt de controle periode voor de filialen gehanteerd. Zie onderstaande tabel.
De korte controleperiode bij vlees- en visconserven lijkt opmerkelijk omdat veel
producten in deze groep zeer lange THT hebben. Een deel van deze groep is echter
sterk gerelateerd aan het seizoen (m.n. rookworsten). Verkopen kunnen veel
verschillen: vandaar de kortere controle periode. Voor p is wel gerekend met 12
weken in plaats van 8 weken omdat de meeste producten in deze productgroep een
veel langere THT hebben.
Artikelgroep
Koffie
Vlees- en visconserven

Controleperiode
1 x per 12 weken
1 x per 8 weken
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12
12

