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Inleiding

In foodretailketens staat Factory Gate Pricing in de belangstelling. De vraag is: wat
houdt het in? Waarom heeft het volop de aandacht? Wat zijn de effecten op de keten?
Hoe kan het worden toegepast? En: wordt Factory Gate Pricing al toegepast? In welke
branches? Voor welke branches is Factory Gate Pricing zinvol?

In Groot Brittannië experimenteren diverse foodretailers met Factory Gate Pricing. Uit
verschillende publicaties werd duidelijk dat het thema daar hoog op de agenda staat.
Dus komt de vraag naar voren of zo’n aanpak voor Nederlandse retailers winst oplevert.
Daarin ligt de aanleidingvoor ons onderzoek. De hoofdvraag luidt: is het mogelijk om
door eenverschuiving van de regie van het transport naar de afnemende partij, bij een
geëiste minimale servicegraad, kosten te besparen. De vervolgvraag is dan: is de invoe-
ring van die regieverschuiving haalbaar?

Met deze vragen en aanleiding in het achterhoofd startte Involvation, samen met
Nederland Distributieland, een onderzoek. Professor dr.ir. Jos Vermunt is, in zijn functie
van adjunct directeur van NDL, betrokken bij het onderzoek. 
In het onderzoek werd samengewerkt met managers uit de praktijk en met andere
wetenschappers. De deelnemende retailers CoopCodis, Dekamarkt, Jumbo, Superunie en
Kwantum vertegenwoordigden de praktische kant. De inbreng van wetenschappers
kwam verder van prof.dr. René de Koster en Saskia Vos van de Erasmus Universiteit én
prof.dr.ir. Hein Fleuren en drs. Ieke Le Blanc van het CentER Applied Research van de
Universiteit van Tilburg. 

Involvation voerde samen met de Erasmus Universiteit onderzoek uit in zes geselec-
teerde branches (zie kader c). Samen met het CentER Applied Research bouwde
Involvation een simulatiemodel (zie kader b) waarin netwerken gesimuleerd kunnen
worden. Voor de financiering van dit simulatiemodel is gedeeltelijk gebruik gemaakt
van middelen die door KLICT beschikbaar zijn gesteld. 

Het onderzoek in zes branches leverde informatie op over de mate waarin Factory Gate
Pricing potentie heeft in die branche. En welke mogelijke barrières kunnen voorkomen.
Het rapport is geschreven vanuit het perspectief van de foodretail. Wel worden voortdu-
rend parallellen getrokken met andere branches. Zo worden ook de consequenties van
Factory Gate Pricing voor andere branches duidelijk.

Voor het simulatiemodel werd in samenwerking met de leden van de klankbordgroep
(zie kader a) een dataset (zie kader d) gebouwd waarmee het foodretail-netwerk door-
gerekend kan worden. De uitkomsten van die simulatie liggen ten grondslag aan de
conclusies in dit rapport. 
We wensen u veel leesplezier.

Involvation, De Bilt



Het rapport is gestructureerd zoals in de onderstaande tabel staat aangegeven:

[Bent u geïnteresseerd en wilt u in vogelvlucht kennismaken met het thema Factory Gate Pricing? De stellingen, uitspraken boven
elke pagina en de ‘gecursiveerde gedeeltes in de tekst’ bieden u een overview van de inhoud van het rapport]

[Bent u inhoudelijk geïnteresseerd, maar hebt u weinig tijd? De kaders ‘zes geselecteerde branches, ‘simulatiemodel’  en ‘data-
set‘  en de stellingen 9 en 10 kunt u beschouwen als samenvatting van het rapport]

b r a n c h e r a p p o r t
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I nhoudsopgave  rappor t

Karakter Inhoud Nr Ste l l i ng

Inleiding Definitie 1 Factory Gate Pricing is meer dan backhauling

Motieven 2 Retailers doen tot nu toe nog weinig aan 
optimalisatie van primair transport

Inzoomen Effect optimalisatie 3 De leverfrequentie moet worden vastgesteld op basis 
leverfrequentie van integrale ketenkosten

Effect regie- 4 De optimale transportconfiguratie kan worden gekozen
verschuiving op basis van gemiddelde grootte van de zending en

asymmetrie

5 Regieverschuiving levert ketenvoordeel op

6 Samenwerking verhoogt het effect van regieverschuiving

Barrières 7 De mogelijke barrières blijken van gering belang

Haalbaarheid 8 Invoering van ‘Factory Gate Pricing’ vraag om 
aanpassing van besturing, processen en organisatie

Uitzoomen Conclusie 9 Factory Gate Pricing is goed voor de hele keten

Aanbeveling 10 Wat u moet doen

[kader a] Klankbordgroep

In samenwerking met Nederland Distributieland startte In-
volvation in januari 2003 een onderzoek met de titel ‘De lo-
gistieke kant van Factory Gate Pricing’. Het project werd me-
de mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van KLICT
en enkele retailers uit de foodretail.

De initiatiefnemers, financiers, de betrokken prof’s van de
Erasmus Universiteit en Universiteit van Tilburg en enkele ex-
perts hebben aan het project deelgenomen in de rol van ‘lid
van de klankbordgroep’. De deelnemers in de klankbord-
groep hebben in drie workshops een visie ontwikkeld op het
thema ‘Factory Gate Pricing’. In de onderstaande tabel zijn de
namen van de leden van de klankbordgroep weergegeven.

Naam organisatie Naam lid klankbordgroep Functie lid bij organisatie
Nederland Distributieland Kees Verweij Manager kennisontwikkeling

Jos Vermunt Adjunct directeur
CoopCodis Ben Welfing Manager logistiek
Dekamarkt Leendert van Eck Manager logistiek
Jumbo Supermarkten Karel de Jong Manager logistiek

Michiel Jans Manager magazijn
Erasmus Universiteit René de Koster Professor bedrijfskunde en operational research

Saskia Vos Verantwoordelijke interviews EUR
CentER Applied Research UvT Hein Fleuren Manager CentER AR en professor voor toegepaste econometrie

Ieke Le Blanc Verantwoordelijke ontwikkeling simulatiemodel
Superunie Alex Hendrikse Manager logistiek
Kwantum Peter Meijer Manager logistiek
Involvation Martijn van den Boogaart Consultant

Egge Haak Consultant/partner
Arjan Wilschut Consultant/partner



“Factory Gate Pricing: gezamenlijk sleu

Het was koel in het grote bos. Een enkele zonnestraal drong door het dichte bladerdak en
bereikte de weelderig groeiende varens. Hoog rezen de stammen op. In de verte roffelde
een specht er lustig op los. Een licht briesje bewoog de schaduwen op de grond.
Op een open plek, vlakbij een boomstronk, hadden ze afgesproken. Het konijn zat al een
poosje te wachten, toen de eekhoorn zich meldde. Niet veel later arriveerde ook de vos.
Het was voor het eerst dat ze in dit verband bij elkaar kwamen. Maar er waren dan ook
belangrijke redenen. Het konijn sprong op de stronk en nam het woord. “Beste vrienden”,
zo begon hij plechtig. “Er moet wat gebeuren. Wij als retailer”, en hierbij keek hij de eek-
hoorn aan, “en jij als fabrikant”, knikte hij naar de vos”, werken langs elkaar heen. Als ik
het even kort mag zeggen, komt het hierop neer. Jij maakt transportkosten, beste vos, en
wij voorraadkosten.” “Zo is het, en niet anders”, bevestigde de eekhoorn. Hij keek filoso-
fisch voor zich uit. “Mijn voorstel is”, hernam het konijn aangemoedigd, “om nu eens, níet
ieder voor zich, maar sámen over een optimale transportconfiguratie na te denken.” “Een
wat?” Met grote ogen keek de vos hem aan. “Een transportconfiguratie. Ofwel: een logis-
tieke grondvorm, waarin we afspreken wie waarvoor verantwoordelijk is. We gaan dan
specifiek onderzoeken of het wel zo vanzelfsprekend is, vos, dat jij je goederen franco bij
ons bezorgt. Misschien is het voor ons allebei wel beter als wij als retailers het transport
op ons nemen. Of gedeeltelijk. Factory Gate Pricing, dát zou wel eens de oplossing kunnen
zijn.” Het hoge woord was eruit.
Enigszins ongerust staarde de vos naar het konijn. De eekhoorn bleef onbeweeglijk zitten.
Statig sprak hij: “We gaan gezamenlijk aan het prijsmechanisme sleutelen. Transparantie
wordt het motto. Samenwerking. Inzicht in kosten. Met als gevolg ketenbrede optimalisa-
tie.” De vos slikte. “Een ding is zeker”, voegde het konijn daaraan toe, en hij schreef met
zijn poot in het zand:

1 Factor y  Gate  Pr i c ing  i s  meer  dan  backhau l ing

Voor leveranciers en retailers in bijvoorbeeld de foodbranche is de prijs een gegeven. Hoe die prijs is
opgebouwd – welk deel kostprijs, welk deel transportkosten of welk deel promotiekortingen – is niet
altijd bekend. Transparantie? In deze situatie blijken veel retailers optimalisatie van de ketenkosten
niet erg hoog op hun agenda te hebben staan. En de prijs die wórdt berekend door de leveranciers,
strookt veelal niet met de werkelijke kosten. Verschillende prijzen per DC-levering zijn nu bijvoorbeeld
geen gewoonte. Service Based Pricing -productprijzen worden ‘uitgekleed’ en diensten worden apart
in rekening gebracht- luidt een nieuw tijdperk in. Factory Gate Pricing is daarvan een voorbeeld. Het
is een prijsmechanisme waarbij de prijs wordt bepaald éxclusief transportkosten. Af fabriek dus. De
vraag die binnen dit concept vervolgens wordt gesteld, is wie die kosten – of beter: de transportre-
gie – voor zijn rekening neemt. Service Based Pricing wordt de trend. Je betaalt als retailer, wat je
koopt. Wat je niet koopt, betaal je niet. Of: je betaalt waar je om vraagt.

Historie
Factory Gate Pricing komt niet uit de lucht vallen. Wal-Mart deed de nodige experimenten in de
Verenigde Staten. Tesco en J. Sainsbury volgden in Groot-Britannië. Hun doelstellingen spreken boek-
delen: inkoopmacht benutten om betere transportprijzen af te dwingen (organisatievoordeel dus en
geen ketenvoordeel), schaalvoordelen benutten en de relatie met leveranciers intensiveren. Paste
Wal-Mart het concept Factory Gate Pricing
voornamelijk toe voor non-food produc-
ten, Tesco startte met de diepvriesartikelen
en J.Sainsbury met alle importproducten.
Inmiddels wordt bij Tesco een vijfde van
het volume op regionale distributiecentra
(DC’s) uitgeleverd volgens het principe van
Factory Gate Pricing (zie Tabel 1).

Tabel 1 resultaten Tesco met FGP per 31-12-2002
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Tesco Factory Gate Pricing per eind 2002:
• > 300 leveranciers af fabriek levering
• 7.5 miljoen dozen per week
• 5.200 leveringen per week
• 140 vrachtwagens betrokken

Resultaten tot eind 2002 o.b.v. wekelijkse metingen:
• 14% verbetering van leverperformance tijdigheid 



telen aan het prijsmechanisme”
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Leveranciers zijn over het algemeen beducht voor de transparantie die Factory Gate Pricing impliceert.
Hoe minder transparantie, hoe steviger hun onderhandelingspositie, menen zij. Toch zijn er ook
goede argumenten voor de introductie van Factory Gate Pricing: Europese inkoopcombinaties zijn in
opkomst. Prijsvergelijkingen door fusies en overname zijn schering en inslag. De euro symboliseert
de transparantie. Juist leveranciers hebben in die situatie belang bij een prijsstelling, waarin onder-
scheid wordt gemaakt tussen de kale productprijzen en bijvoorbeeld de kosten van distributie. Alleen
zo voorkomen zij onduidelijke prijsverschillen tussen afnemers, distributiekanalen, landen, etc.
Factory Gate Pricing veronderstelt bovendien nauwe samenwerking tussen retailer en leverancier.
Hun relatie zal intensiever worden. Kortom: transparantie wordt belangrijker. Samenwerken is nodig.

[kader b] Simulatiemodel

Voor het onderzoek werd door Involvation en het CentER Ap-
plied Research van de Universiteit van Tilburg een simulatie-
model ontwikkeld. Prof. dr. ir. Hein Fleuren en drs. Ieke Le
Blanc waren namens het CentER AR bij de ontwikkeling be-
trokken.

Simulatiemodel functioneel
Via het simulatiemodel is het mogelijk om zicht te krijgen op:
• Het effect van de leverfrequentie per leverancier-artikel-re-

tailer combinatie op de ketenkosten
• Het effect van het gebruik van consolidatiecentra op de ke-

tenkosten
• Het effect van verschillende regisseurs op de ketenkosten
• Het effect van samenwerkingsvormen op de ketenkosten
Het simulatiemodel (zie figuur 1) is niet alleen in staat om
het effect zichtbaar te maken, maar optimaliseert deze ge-
noemde vier aspecten op basis van de som van transport-,
voorraad-, handling- en orderkosten (zie daarvoor kader e
ketenkosten).

Figuur 1  
Simulatiemodel

Het model is opgebouwd uit twee hoofdstappen: de opti-
malisatie van de leverfrequentie gebaseerd op ketenkosten
en de optimale routering bij verschillende transportconfigu-
raties (met consolidatie, zonder consolidatie; ‘brengen’ ver-
sus ‘halen’ of een combinatie; ‘ieder voor zich’, ‘gedeeltelijke
samenwerking’, ‘volledige samenwerking’). De afbeeldingen
visualiseren die functies:

Figuur 2
Optimalisatie van leverfrequentie

Figuur 3
Optimalisatie binnen één route

Figuur 4
Optimalisatie tussen routes

Optimalisatie tussen routes wordt beperkt voor die winkel-
keten die de regie voert over dit deel van de keten. Bij toe-
nemende samenwerking wordt het aantal mogelijkheden
voor optimalisatie dus groter.

Tenslotte
Normale routeplanningsapplicaties zijn in staat om ongeveer
1.500 orders in één keer te plannen. Op basis van het hier-
boven beschreven simulatiemodel is het voor het eerst mo-
gelijk om een geheel netwerk door te rekenen. In de bere-
keningen die voor dit onderzoek zijn uitgevoerd, zijn
30.000-60.000 orders per berekening gepland.

Op basis van de simulatie kan antwoord gegeven worden op
de vragen: hoe vaak moet ik deze goederen laten aanleve-
ren? Moet ik een consolidatiepunt inrichten in deze stroom?
Moet ik goederen laten ophalen of laten brengen? Moet ik
gaan samenwerken om het transport in deze stroom opti-
maal te laten verlopen? De simulatietool is bedoeld als on-
dersteuning voor deze strategische en tactische beslissingen.

Lever-
frequentie

CC-gebruik

model
variabele

output
variabele

Transport-
kosten

Voorraad-
kosten

Order-
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Handling-
kosten Kengetallen
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Keten-
samenwerking

beladingsgraad

voorraadhoogte

Simulatiemodel

Optimalisatie 
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Optimalisatie 
binnen één route:



Inhoud
Lijkt Factory Gate Pricing in de eerste plaats een prijsmechanisme te zijn, bij nader onderzoek blijkt
het een belangrijke voorwaarde te zijn voor logistieke ketenoptimalisatie. De uitvoering van het tran-
sport even daargelaten, neemt de retailer in íeder geval de verantwoordelijkheid voor de regie van
het primair transport over van de leveranciers. Onder primair transport verstaan we dan het transport
van leveranciers naar DC’s. Er ontstaan nu andere transportconfiguraties. 
De verantwoordelijkheid voor de regie van het transport verschuift op een aantal niveau’s. Op stra-
tegisch niveau speelt o.a. de keuze voor al of niet consolideren. Op tactisch niveau moet bijvoorbeeld
beslist worden over de manier waarop de artikelen (van welke leveranciers, voor welke retailers)
worden gegroepeerd. En voor wat betreft de regie op operationeel niveau betreft het de verant-
woordelijkheid voor de route- en dockplanning. 
Deze drie niveau’s omvattende verantwoordelijkheid voor de regie, kan de retailer overigens ook uit-
besteden aan gespecialiseerde partijen.

De eekhoorn zwaaide driftig met zijn staart. Hij had de redenering gevolgd. Zeker. Maar
was dit niet te optimistisch gedacht? “Hooggewaardeerd konijn”, onderbrak hij, “je
schreef net in het zand dat Factory Gate Pricing méér is dan backhauling. Hoezo? Naar
mijn inschatting leidt Factory Gate Pricing evenals backhauling tot suboptimalisatie van
het transport. Het is een deeloplossing. En volgens mij zijn wij op zoek naar een ketenop-
lossing.” De vos liep nadenkend rond en knikte instemmend. Dat zou wel eens waar kun-
nen zijn. 

Verschillen
Bij backhauling spreekt één retailer met één of enkele leveranciers af dat hij op de terugweg van de
winkelbeleveringen (náást de retourstromen) ook goederen ophaalt bij de leverancier. Een combina-
tie dus van primair en secundair transport. Een vorm van transportoptimalisatie die in de praktijk wel
regelmatig, maar niet integraal plaatsvindt. 
Er zijn belangrijke verschillen. Bij Factory Gate Pricing wordt net als bij backhauling de verantwoorde-
lijkheid voor het primair transport overgenomen. Vanuit de retailer gezien: van laten brengen naar zelf
halen. Maar bij Factory Gate Pricing is dat een netwerkafweging, waarbij voor het netwerk wordt geke-
ken naar besparingspotentie en waarbij ketenkosten (zie kader e) de doorslag geven. Een situatie
zoals bij backhauling kán dus voorkomen bij Factory Gate Pricing. Dat is de enige overeenkomst. Maar
Factory Gate Pricing kan ook uitstekend worden georganiseerd zónder primair en secundair transport
te combineren. Door een logistiek dienstverlener apart in te schakelen voor primair transport óf door
het eigen wagenpark van de retailer, na terugkomst van de winkelleveringen, in te zetten.

Het is dus meer. Meer ook dan suboptimalisatie. Het is een oplossing voor een deel van de keten.
Maar welke oplossing optimaliseert wél de gehele keten van grond tot mond? Voor het betreffende
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“Factory Gate Pricing richt zich op inte

[kader c] Zes geselecteerde branches

In samenwerking met prof.dr. René de Koster en Saskia Vos
van de Erasmus Universiteit heeft Involvation een onderzoek
uitgevoerd in zes branches. In die zes geselecteerde branches
zijn interviews uitgevoerd met belangrijke retailers over het
thema ‘Factory Gate Pricing’.

De interviews zijn gebaseerd op de volgende gedachten: 
• Er is besparingspotentieel in de keten dat via de introduc-

tie van ‘Factory Gate Pricing’ benut kan worden als er spra-
ke is van een groot aantal locale leveranciers die een lage
gemiddelde beladingsgraad kennen.

• Retailers zullen de invoering van ‘Factory Gate Pricing’ als
prioriteit beschouwen als zij voldoende maturiteit hebben
om aandacht te besteden aan dit type ontwikkelingen.

• Retailers hebben kennis van potentiële barrières voor in-
voering van ‘Factory Gate Pricing’. De ketenbarrières kun-
nen dus via interviews met retailers worden achterhaald.

• De mate waarin zij die barrières als werkelijke drempel er-
varen, zal vooral afhankelijk zijn van de machtspositie van
de retailer.

Vanuit deze gedachten zijn interviews uitgevoerd in de vol-
gende branches: doe-het-zelf bouwmarkten, woninginrich-
ting, mode, foodretail, drogisterijen en winkelketens voor
huishoudelijke artikelen. Steeds bij twee of drie belangrijke
retailers. Daarnaast werden in de foodretail en bij drogisterij-
en enkele leveranciers en twee logistiek dienstverleners on-
dervraagd.

Zowel in de argumentatie bij de stellingen als in afzonderlij-
ke kaders vindt u als lezer een verslag van de uitkomsten van
deze interviews.
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deel van de keten kan Factory Gate Pricing leiden tot integrale optimalisatie. Dat wil zeggen: de laagst
mogelijke kosten en bij een geëiste servicegraad. Daar gaat het om.

“Goed”, zei de vos. “Ik ben overtuigd. Als ik me niet vergis, hebben Tesco en J. Sainsbury
ook Factory Gate Pricing toegepast om logistieke kosten te verlagen. Dat is fantastisch.
Maar tot nu toe leveren wij als fabrikanten hoofdzakelijk aan DC’s, en niet rechtstreeks
aan de winkel. Ook wij zien dat de retailers de secundaire distributie inmiddels gecentra-
liseerd hebben.” “De versproducten uitgezonderd”, onderbrak de aandachtig luisterende
eekhoorn. “De vraag is”, ging de vos onverstoorbaar verder, “hoever staat het met het
primair transport in dat opzicht? Gaat er iets veranderen? Gaan we de kant op van bran-
ches zoals de doe-het-zelf bouwketens en de woninginrichting?” Het antwoord van het
konijn klonk stellig en zonder voorbehoud:

2 Reta i l ers  doen  tot  nu  toe  nog  we in ig  aan  opt ima l i sat i e  van  het  pr ima i r
transpor t

Inderdaad is in de jaren 1970 t/m 1995 de secundaire distributie gecentraliseerd. Door een aantal ont-
wikkelingen lijkt het aannemelijk dat verdergaande centralisatie meer is dan toekomstmuziek.

Motieven
De marges van retailers staan onder druk. Alle aandacht dus voor kostenbeheersing. Maar ook aan de
logistiek worden andere eisen gesteld. Versheid en beschikbaarheid van producten zijn hot items, een
zeer breed assortiment inmiddels vanzelfsprekend en een verkorte levenscyclus van producten
gewoon. De logistieke stromen worden daardoor gefragmenteerd: er wordt minder besteld van veel
meer. Neem daarbij de verhoogde leverfrequentie en de toegenomen vraagvariabiliteit (door acties bij-
voorbeeld) en de steeds lagere gemiddelde grootte van de zending hebben een verklaring. Lagere bela-
dingsgraden zijn het gevolg. Overigens heeft de groei van de assortimentsbreedte haar omslagpunt
bereikt. Ons onderzoek wijst uit dat vrijwel alle retailers aan versmalling van het assortiment werken.

In de DC’s wordt het er voor de retailer ook niet eenvoudiger op, met het sterk toegenomen aantal
zendingen. Uit onderzoek blijkt dat de afstemming tussen inkomende en uitgaande stromen retailers
de nodige problemen oplevert. De dockplanning wordt complex. Beheersing van de primaire transport-
stromen lijkt noodzakelijk te worden.

De hierboven genoemde lage beladingsgraden en complexe dockplanningen hebben tot consolida-
tie en bundeling van stromen geleid. Lever Fabergé, Kimberly Clark, Ola en Iglo Mora kwamen met
Manufaturing Consolidation Centers. Zo realiseren de leveranciers besparingen. Bovendien kunnen ze
voldoen aan de hoge eisen die de retail stelt aan leverfrequentie, reactievermogen en efficiency.
Gunstig dus voor de retailers. Ze profiteren van het afgenomen aantal transportbewegingen en de
beperking van dockhandling zónder extra kosten. Ze zijn in staat om leverfrequenties en ordergrootte
daarop aan te passen. Deze winst kan vooral worden behaald als producten uit dezelfde categorie
worden gebundeld.

De bovenstaande factoren in acht genomen, kan Factory Gate Pricing belangrijke voordelen opleve-
ren: [1] het is voor de retailer/transporteur relatief eenvoudig de dunnere stromen van verschillende
producenten te combineren in één rit. Hierdoor kan de beladingsgraad toenemen. Bij stelling 4 zul-
len we dat toelichten. [2] Het aantal wagens aan het dock kan afnemen. En het aantal te rijden kilo-
meters ligt lager dan wanneer leveranciers stromen verdichten. [3] Door toepassing van combinaties
met retourtransporten van de outlets van de retailer ontstaat een zeer efficiënte transportcarrousel.

Het is duidelijk. Centralisatie van ook het primaire transport door de retailers is een aantrekkelijke
gedachte. Maar hoeveel aandacht gaat het krijgen? Welke winst kan ermee geboekt worden? En hoe
krijgt transportoptimalisatie concreet invulling? 

grale optimalisatie van een deel van de keten”



Aandacht
Retailers investeren op verschillende punten. Ze verbeteren het zicht op de werkelijke vraag en de
vraagvoorspelling, integreren systemen en implementeren warehouse management systemen, den-
ken na over en pionieren met CPFR, proberen het intern transport beter te beheersen. Ze houden
zich bezig met redesign van het transportnetwerk, rollen Vendor Managed Inventory (verder) uit of
veranderen de leverfrequentie aan winkels. Projecten overigens die nogal uiteenlopen. De filosofie
en maturiteit van de retailketens verschillen sterk. Daarmee verschilt ook de focus (zie figuur 9).
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“Transportkosten bedragen 65% van 

[kader d] Dataset simulatie

Voor de uitvoering van de simulatie wordt gebruik gemaakt
van een dataset. Teneinde de uitkomsten van de berekenin-
gen in het juiste perspectief te kunnen plaatsen is het nood-
zakelijk de opbouw van de dataset te begrijpen. We leggen
de opbouw van die set uit aan de hand van het onderstaan-
de model:

Figuur 5
Simulatiemodel

1. Kostenstructuren
Zowel kosten als tijden zijn afkomstig uit het DPP model
dat ontwikkeld werd door AC Nielsen in samenwerking
met CBL en SMA. Het model is getoetst door managers uit
de branche en blijkt zowel in hoogte van bedragen als in
verhoudingen tussen bedragen een goede afspiegeling te
zijn van de werkelijkheid.
Voor de kosten van transport is tevens gebruik gemaakt
van de gegevens uit het EVO rapport Kostenontwikkeling
in het binnenlands wegvervoer 2003.
Voor voorraadkosten is in het model gerekend met rente-
én ruimtekosten. Laden en lossen is gemodelleerd met
een vaste wachttijd voor het dock en een variabele tijd ge-
baseerd op het aantal ladingdragers.

2. Basisgegevens
Van de betrokken retailers CoopCodis, Dekamarkt en Jum-
bo ontvingen we de basisgegevens per retailer: leveran-
ciers en artikelgroepen, volume per pallet, waardedicht-
heid, huidige leverfrequentie en bandbreedte en de
betrokken logistiek dienstverlener. De huidige veiligheids-
voorraad is conform het genoemde DPP model geschat op
1.0 DC-belevering.
In de dataset zijn aansluitend alle stromen groter dan 66
pallets per week verwijderd. Het onderzoek richt zich op
gemiddelde en dunne stromen, die kleiner zijn dan 66 

pallets per week. Optimalisatie van volle vrachtwagens via
‘Factory Gate Pricing’ is tenslotte niet zinvol. In de dataset
is een representatieve periode van 4 weken gebouwd, die
uitgangspunt was voor de simulatie.

Tenslotte zijn ook de DC’s van retailers in Nederland in de
dataset opgenomen, in totaal 47 DC’s. De dataset is zo op-
gezet dat het gehele foodretail netwerk wordt vertegen-
woordigd in volume. De logistiek dienstverleners zijn
eveneens opgenomen, inclusief de door hen vervulde
consolidatiefunctie.

Enkele kwantitatieve gegevens over de dataset zijn opgeno-
men in de onderstaande tabel.

De situering van genoemde DC’s, leveranciers en CC-functies
in Nederland zijn in de onderstaande afbeelding uitgewerkt:

Figuur 6
Situering in Nederland

Meer informatie over de opbouw van de dataset kunt u vin-
den in kader opbouw dataset.
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Figuur 9 
Verbeterprojecten retailers

Tja, en dan de kosten van het primair transport. Veel retailers maken zich er niet zo druk over. Zolang
zij er geen verantwoordelijkheid voor dragen, zal daar weinig aan veranderen. Inherent daaraan lopen
de meningen over Factory Gate Pricing sterk uiteen. De een verwacht dat het concept een complexe
beheersing vereist – en dus dat de winst beperkt is. De ander voorziet synergievoordelen in het net-
werk – en verwacht meer stabiliteit en forse kostenbesparingen. Wie heeft er gelijk?
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de logistieke ketenkosten”

[kader e] Ketenkosten

In de simulatie zijn ketenkosten doorgerekend. Wat verstaan
we onder ketenkosten? Twee aspecten zijn van belang: de af-
bakening en de inhoud.

Afbakening
De simulatie is gericht op de ‘integrale kosten’ (zie inhoud)
van ‘een deel van’ de keten. Primair transport is de focus. Dus
zijn kosten meegenomen die daarop betrekking hebben (zie
afbeelding).

Figuur 7
Keten in simulatie

• Bij de leverancier wordt de order ontvangen en verwerkt.
Daarna worden producten gepickt en geladen. Overige
kosten van de leverancier worden in de berekening buiten
beschouwing gelaten.

• Bij de retailer worden goederen geleverd. Het lossen, in-
tern transport en de inslag worden in de kosten meege-
nomen. Verder krijgen voorraadkosten van de retailer in
het model een plek.

• Van een eventueel consolidatiepunt worden alle kosten
meegenomen: lossen, inslaan en weer laden.

• En tenslotte: van de totale stroom zijn transportkosten in
het model opgenomen.

Inhoud
Om de uitkomsten van de berekeningen te kunnen interpre-
teren, is inzicht in de kostenverhoudingen binnen deze keten
zinvol. De onderstaande afbeelding geeft daarop zicht.

Figuur 8
Verhoudingen tussen kostensoorten in ketenkosten huidige
situatie.

Wat direct opvalt is dat de transportkosten maar liefst 65%
van de totale ketenkosten vormen. Slechts 13% bestaat uit
voorraadkosten. Weliswaar wordt dat veroorzaakt doordat al-
leen voorraden in het retail-DC zijn meegenomen. Onze be-
rekeningen wijzen echter uit dat zelfs wanneer leveranciers-
voorraden zouden worden meegenomen, voorraadkosten
substantieel lager blijven dan transportkosten. Transportkos-
ten verdienen dus veel aandacht.
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De vos was intussen gaan liggen, maar nu sprong hij op. “Zeg konijn, jij zegt dat veel
retailers nog heel weinig doen de optimalisatie van het primair transport. Maar hoe stel
jij je dat überhaupt voor?” Het konijn legde zijn oren in zijn nek, en dacht na. Het was
heerlijk koel onder de bomen. De varens wiegden zacht heen en weer. De bladeren ruis-
ten. “Twee mogelijkheden zijn daarbij heel belangrijk. De eerste is het verdikken van stro-
men”, vervolgde het konijn. “Eenvoudigweg door de leverfrequentie te verlagen en de
orders te vergroten. Zo profiteer je van een hogere beladingsgraad en lagere transport-
kosten.” De vos en de eekhoorn keken elkaar aan. “Verdraaid, ja.”
“De tweede is verschuiving van de regie. Daar hebben we het eerder over gehad. De goe-
deren worden niet gebracht, maar de retailer gaat ze halen. Een extra voordeel daarbij is
de interne synchronisatie. De retailer plant de levertijdstippen zó, dat hij een optimale
beladingsgraad realiseert. Als er normaal gesproken bijvoorbeeld één keer per week
wordt geleverd, kan hij binnen die week de leverdag van verschillende leveranciers op
elkaar afstemmen.” 
“Laten we eens bekijken wat de gevolgen zijn voor onze situatie als we drie stappen zet-
ten: ten eerste het verdikken van de stromen door optimalisatie van de leverfrequentie,
ten tweede regieverschuiving en interne synchronisatie. En ten derde de samenwerking
tussen retailers bij die regieverschuiving. Wat mij betreft, lopen we die stappen eens
langs.” En de heldere stem van het konijn echode door het bos:

3 De lever f r equent ie  moet  worden vastgeste ld  op  bas is  van  integra le
ketenkosten

Op basis van ons rekenmodel zijn diverse simulaties uitgevoerd. De dataset (zie kader d en f) was
daarbij het uitgangspunt. In het foodnetwerk hebben we de genoemde stappen uitgevoerd.

Figuur 10
Afbeelding simulatie o.b.v. model

Daarbij hebben we in de berekeningen alle stromen tussen leverancier DC en retailer DC die ‘dikker’
zijn dan 66 pallets per week niet meegenomen. Dikke stromen kunnen nauwelijks worden geopti-
maliseerd. De beladingsgraad is optimaal. We hebben het alleen over gemiddelde en dunne stromen.
Die stromen maken gemiddeld ongeveer de helft tot twee derde van de totale stromen uit.

Verlagen leverfrequentie
De vraag is gesteld of we geen drukkere wegen mogen verwachten als retailers zich met het primair
transport gaan bezig houden. Dat zou uiteindelijk zelfs leiden tot meer transportbewegingen. Of toch
niet? Die vraag zal beantwoord worden.
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De eerste stap in de simulatie is dus de optimalisatie van de leverfrequentie en het inzetten van con-
solidatie centra. Daar valt een behoorlijke besparing mee te realiseren.
• Op dit moment wordt 18% van de goederen tweemaal per week geleverd, 50% eenmaal per week

en 28% eenmaal per twee weken. De integrale ketenkosten in acht genomen, is deze keuze niet
zinvol. Transport- en stopkosten zijn namelijk vier keer zo hoog als de voorraad- en orderkosten. De
huidige leverfrequentie leidt dus tot hoge integrale ketenkosten. Optimalisatie van de leverfre-
quentie levert een besparing op van 15% in de ketenkosten. Onder ketenkosten verstaan we daar-
bij de kosten van het transport, plus de voorraad- en orderkosten. Zie hierover kader e ketenkosten.

Figuur 11
Leverfrequentie in huidige en geoptimaliseerde situatie

• Deze besparing van maximaal 15% ontstaat als volgt. De transportkosten nemen af (14,6%), de
stopkosten dalen (1,9%) en de orderkosten worden lager (3,6%). Tegenover deze verbetering van
20,1% staat een stijging van de voorraadkosten van 4,3%.

Figuur 12
Verandering ketenkostenverdeling bij optimalisatie leverfrequentie 
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[kader f] Opbouw dataset

Op basis van enkele histogrammen is het mogelijk om meer
gevoel te ontwikkelen voor de dataset. 

[1] Hoe is de verdeling van het aantal artikelgroepen over
de pallets per week?

[2] Hoe is de waardedichtheid in de dataset opgebouwd?
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Figuur 13
Kostendaling door optimalisatie leverfrequentie

• Als gevolg van deze optimalisatie kan het aantal zendingen met 40% verminderen. In de dataset
bedroeg dit een daling van 53.204 zendingen naar 30.764. De beladingsgraad stijgt tegelijk met
enkele procentpunten. 

• Het bovenstaande is duidelijk: minder transport, meer voorraad aan het eind van de keten. Een
voorwaarde is dan ook voldoende ruimte voor voorraad. Want de voorraad van deze artikelen zal
in het DC toenemen met - gerekend in dagen - gemiddeld 50-60%. Het aantal palletplaatsen van
dit deel van de stroom zal met 35-40% moeten kunnen toenemen. ‘Overall’ zal het aantal pallet-
plaatsen met zo’n 20-25% toenemen. In de berekening zijn daarom ook ruimtekosten opgenomen.
Naar verwachting is uitbreiding van sommige retail DC’s noodzakelijk.

• Het aantal stops bij het DC van de retailer daalt door deze stap met ongeveer 40%. Gemiddeld zijn
er nu 1056 stops per 4 weken bij het dock van de retailer. Dat aantal daalt naar 643. Ook het aan-
tal stops bij het dock van de leverancier verbetert licht: van 63 naar 61 gemiddeld in 4 weken.
Dikkere stromen dus, door de leverfrequentie van de gemiddelde en dunne stromen te verlagen en
de orders te vergroten. Opmerkelijk is dat de kleinste retailers (met de dunste stromen per DC) rela-
tief het grootste DC nodig hebben. Hoe dunner de stroom, hoe hoger de voorraad relatief wordt.
Dat wil zeggen: ten opzichte van de totale omzet en het totale marktaandeel.

Voor alle retailers geldt dat wie daadwerkelijk wil optimaliseren, zich niet langer moet focussen op
voorraad-, maar op ketenkosten. Gezamenlijk kan een aanzienlijke besparing op de transportkosten
gerealiseerd worden. Met minder transportbewegingen. Inderdaad. Zonder drukkere wegen.

Branches
Per branche kan over de toepasbaarheid van verlaging van de leverfrequentie een globaal beeld wor-
den gegeven:
• De doe-het-zelf bouwmarktketen kent een zeer wisselende waardedichtheid per pallet. Per pro-

ductgroep zal de uitkomst van de afweging dan ook verschillen.
• In de ketens voor woninginrichting is de waardedichtheid over het algemeen lager, hoewel er uit-

schieters zijn naar boven. Juist bij lagere waardedichtheid is voorraad dus goedkoper dan kleine
zendingen.

• In de modebranche spelen andere factoren een rol. Eenmaal per zes tot acht weken wisselt het
assortiment volledig. Nee-verkopen betekent enorme marges missen. Dus: bestellen op basis van
verwachte verkopen. Optimalisatie van leverfrequentie, voorraad en transport zijn van secundair
belang.

• Voor winkelformules in huishoudelijke artikelen gelden weer andere principes. Veel producten
komen met scheepsladingen tegelijk uit het Verre Oosten. Voor artikelen die uit de Benelux komen,
hebben diverse artikelen een relatief zeer hoge waardedichtheid, maar een extreem lage omloop-
snelheid. Voor die producten is een lagere voorraad zowel mogelijk als zinvol. Het aantal zendin-
gen zal hierdoor stijgen.

• Drogisterijen hebben te maken met relatief veel dunne stromen. Maar bijvoorbeeld luiers hebben
juist veel volume en weinig waarde. Deze stroom kan geoptimaliseerd worden door volle vracht-
wagens te bestellen. De vraag naar deze producten is al snel toereikend. De dunne stromen (en
dus ook de verbeterpotentie) zijn in veel gevallen vergelijkbaar met die in de foodretail. Restrictie
voor de voorraad hierbij is de houdbaarheid van sommige producten, zoals bepaalde medicijnen.

Kostendaling als % van de totale huidige kosten
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“Duidelijk”, zeiden de vos en de eekhoorn in koor. “Als ik het mag samenvatten”, zei de
eekhoorn, “dan kunnen in de keten van de foodretail belangrijke voordelen worden
behaald. De leverfrequentie van de gemiddelde en dunne stromen moet worden verlaagd.
Inherent daaraan moet meer voorraad aan het eind van de keten worden neergelegd – bij
de retailer dus.” “Beperkingen daarbij”, voegde de vos eraan toe, “zijn de houdbaarheid
van producten en het incourantierisico. In andere ketens is het beeld zeer wisselend.”
“Heel goed”, zei het konijn tevreden. Hij hipte enthousiast een rondje om de boomstronk,
om daar vervolgens weer op plaats te nemen. “Dus dat even wat betreft de eerste stap in
de simulatie. Stap twee heeft alles te maken met de veel geroemde en evenzeer beduchte
regieverschuiving. Laten we ’t daar eens over hebben.” 
“Ja, hoe komt het dat regieverschuiving effect zou kunnen hebben op de kosten?” vroeg
de vos zich hardop af. Het konijn reageerde. Langzaam maar duidelijk schreef hij in de
droge bosgrond:

4 De opt ima le  transpor tconf igurat ie  wordt  bepaa ld  door  de  gemidde lde
grootte  van  de  zend ing  en  door  asymmetr ie

Beeldbepalend bij Factory Gate Pricing is de verschuiving van de regie over het primair transport (zie
Tabel 2).

Tabel 2 Voorbeelden transportregie per niveau

Regie is niets anders dan de verantwoordelijkheid voor de manier waarop het transport wordt geor-
ganiseerd. De transportconfiguratie, ofwel: de transportgrondvorm. Nu dankzij Factory Gate Pricing af-
fabriek leveringen in beeld komen, zijn er andere configuraties mogelijk. 
Nummer 1 (zie figuur 14) is de point-to-point belevering, die vooral relevant is voor grote volumes
per levering. Een vereist kenmerk voor de fabrikant is dat zijn dagelijkse levering per retailer gelijk is
aan één of meer vrachtwagens. In Nederland voldoen maar enkele leveranciers aan dat criterium. Het
komt vaker voor dat de producent een rondrit maakt langs enkele DC’s of filialen van retailers (2).
Relatief nieuw is de inzet van Manufacturing Consolidation Centers (3), waarbij producenten samen-
werken om stromen te verdikken. In vergelijkbare vorm is dit overigens ook mogelijk aan retailzijde,
de zgn. Retail Consolidation Centers. 

Figuur 14
Transportconfiguraties

Lev DC

1. point to point 2. brengen 3. MCC/RCC
Ook in combinatie met 2 en 4

6. DRCC
Ook in combinatie met 4

4. halen 5. rondrit met 2 DC's

Niveau Voorbeelden transportregie

Strategisch Keuze voor consolidatie(centrum)

Tactisch Groeperen retailer-leverancier-artikel naar transportconfiguratie

Operationeel Route- en dockplanning

van de keten worden neergelegd”



Bij Factory Gate Pricing in haar meest zuivere vorm maakt de retailer een rondrit langs diverse fabri-
kanten (4). Deze rondrit kan worden gecombineerd met winkelbeleveringen. Daardoor ontstaat een
optimale beladingsgraad. Deze vorm kan worden uitgebreid door er meer DC’s in te betrekken (5).
Een andere interessante optie is 6. De artikelen gaan van de fabrikanten naar het DC van de dichtst-
bijzijnde retailer. Deze zorgt zelf voor de distributie naar de DC’s van andere retailers. Een zeer inten-
sieve vorm van samenwerking dus, waarbij de bestaande DC’s een consolidatiefunctie krijgen in de
samenwerking met andere retailers. Bij deze vorm kan ook een rondrit gemaakt worden langs ver-
schillende leveranciers.
In dit rapport staat de vraag centraal of verbetering mogelijk is door voor dunne stromen (kleiner dan
66 pallets per week) configuratie 4 toe te passen in plaats van configuratie 2. Het gebruik van con-
solidatiecentra wordt niet verder toegelicht.

Optimale transportconfiguratie
En hoe bepaal je nu welke transportconfiguratie optimaal is? Twee factoren spelen bij de keuze voor
een transportconfiguratie een rol: asymmetrie en dichtheid in het netwerk en de gemiddelde grootte
van de zending.

Asymmetrie en dichtheid
Asymmetrie heeft te maken met de verhouding tussen het aantal verzend- en afleverpunten. De aard
van de gevoeligheid laat zich raden. In een situatie met één leverancier en 100 DC’s van retailers, is
het logisch dat de leverancier de regie van het transport houdt. Is het omgekeerde het geval, 100
leveranciers en één DC, dan is het vanzelfsprekend dat de retailer de verantwoordelijkheid voor het
transport op zich neemt. 

Bij asymmetrie speelt de dichtheid van het netwerk ook een grote rol. Twee aspecten bepalen de
dichtheid van het netwerk. Het aantal verzend- en afleverpunten en de geografische spreiding.
Kortom: het aantal punten per m2. De gevoeligheid van de asymmetrie is groter als de dichtheid van
het netwerk minder wordt. Ofwel: hoe dichter het netwerk, hoe minder gevoelig het netwerk is voor
wijzigingen.

Gemiddelde grootte van de zending
Het tweede aspect. De gemiddelde grootte van de zending wordt bepaald door volume en waarde-
dichtheid. Even toelichten.

Volume is een factor met duidelijke invloed. Een hoog volume biedt mogelijkheden voor configura-
tie 1, point-to-point. Hoe dikker de stroom, hoe minder noodzaak voor Factory Gate Pricing. Lage
volumes in combinatie met een hoge leverfrequentie resulteren in lage beladingsgraden. Rondritten
zijn in dat geval een logische keuze. Zeer kleine volumes leiden tot consolidatie. 
Het is duidelijk. Hoe dunner de stroom, hoe meer regieverschuiving oplevert. Kortom, transportcon-
figuraties zijn redelijk gevoelig voor volume. Hoe kleiner het volume, hoe hoger de haalbare kosten-
reductie.

Waardedichtheid is een belangrijk criterium bij het bepalen van de optimale ketenvoorraad. Bij een
zeer lage waardedichtheid, is voorraad uitstekend. Transportkosten wegen in dat geval niet op tegen
de voorraadkosten. Bij lage waardedichtheid is een lagere leverfrequentie in combinatie met een
hogere voorraad voordeliger. In industrieën waar de waardedichtheid hoog c.q. hoger is, wegen de
kosten van kleinere zendingen op tegen de voorraadkosten. Artikelen in de woninginrichtingbranche
zijn voorbeelden van een lage waardedichtheid. Artikelen met een hoge waardedichtheid zijn te vin-
den in bijvoorbeeld de drogisterij en de bouwmarkt. Doordat de zendingen kleiner worden, neemt
de relatieve winst door regieverschuiving toe. 
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Conclusie
Samenvattend: de waardedichtheid van goederen is bepalend voor de voorraadhoogte en de dikte
van de stroom. Samen met het volume bepaalt de waardedichtheid de gemiddelde grootte van de
zending. En die is doorslaggevend bij de keuze voor de optimale transportconfiguratie. Daarop heeft
de asymmetrie invloed. Die bepaalt of brengen of halen logisch is. De onderstaande figuur geeft
daarop duidelijk zicht:

Figuur 15
Kosten transportconfiguraties 

Laten we eens uitgaan van 50 DC’s van de retailer en 300 leveranciers. De lijnen geven de curve per
full truck load weer.
• Of er nu sprake is van brengen of halen, de kosten van een full truck load blijven gelijk. De 1 ftl-lijn

(ftl = full truck load) loopt horizontaal. Het maakt niet uit wie de regie heeft (zie figuur 16).

Figuur 16
Kosten transportconfiguraties bij 1.0 full truck load

• In het voorbeeld zijn de kosten van brengen (het punt 50 op de horizontale as) bij een halve truck
load (0.5 ftl) hoger dan halen (het punt 300 op de horizontale as bij 0.5 ftl). Het zijn kleine ver-
schillen, maar toch.

• Het effect van asymmetrie wordt steeds groter naarmate de zending kleiner wordt. Hoe kleiner de
zending wordt, hoe sterker het effect op de kosten. Halen wordt steeds interessanter. Bij 0.1 full
truck load zijn de kosten van brengen in het voorbeeld veel hoger dan de kosten van halen (zie
figuur 17).
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Figuur 17
Kosten transportconfiguraties bij 0.1 full truck load

Uit simulatie blijkt trouwens dat de allerkleinste zendingen geconsolideerd zullen moeten worden.

Nu viel er een stilte. Alledrie begrepen ze dat ze niet ver meer van de optimale transport-
configuratie waren. Alleen een dikke bromvlieg verstoorde zoemend de stilte. Een vinkje
floot het hoogste lied. De zon leek nog uitbundiger te stralen. Toen trad de eekhoorn
plechtig naar voren. Hij wachtte even. “Beste vrienden”, sprak hij, met een brok in zijn
keel. “Geheel onverwacht hebben we de sleutel gevonden van het configuratievraagstuk.
Ik zou willen zeggen:
• als de gemiddelde grootte van de zending bijna of geheel gelijk is aan één full truck

load, dan ligt point-to-point levering voor de hand.
• Wordt de gemiddelde grootte van de zending kleiner, dan zal de asymmetrie bepalen of

brengen of halen de juiste keuze is.
• Is de gemiddelde zending echt heel klein, dan is het aantal stops per rit te hoog.

Ongeacht of je haalt of brengt. Dan wijst de simulatie duidelijk op consolidatie. Zeker
als het netwerk minder dicht wordt.” 

De vos zuchtte hoorbaar na deze verlossende conclusie. “Dan is één ding zeker”, zei het
konijn. Het konijn zweeg even. Een bosduif kraakte boven hem tussen de takken. Toen
sprak hij duidelijk:

5 Reg ieverschu i v ing  l ever t  ketenvoordee l  op

De regie verschuift in de tweede stap van de simulatie dus van leverancier naar retailer. De samen-
werking tussen retailers wordt daarbij nog buiten beschouwing gelaten. Wel plant de retailer de lever-
tijdstippen van de orders zo, dat de beladingsgraad van de vrachtwagens optimaal is. Interne
synchronisatie noemen we dat: is de leverfrequentie eenmaal per week, dan kan deze leverdag ver-
schoven worden binnen die week. Dit kan uiteraard alleen als de retailer zelf de touwtjes in handen
heeft.
• De Nederlandse foodretail-keten kan door de verschuiving van de regie maximaal 8% besparen op

de ketenkosten. De transportkosten dalen zelfs met 10-14%. Als de stromen niet verdikt kunnen
worden, bijvoorbeeld omdat er geen ruimte voor meer voorraad is, is de winst door regieverschui-
ving op de huidige stromen nog hoger. De stromen zijn dan namelijk dunner. Een extra besparing
van 0,8% (10% extra dus) ligt dan in het verschiet.

• Door deze verschuiving daalt het aantal stops bij het DC van de retailer aanzienlijk. De eerste stap
– door optimalisatie van de leverfrequentie worden stromen dikker – levert een reductie op van
40% van het aantal stops. Door regieverschuiving komt daar nog 20% (van 643 naar 407) bij. Het
aantal stops bij het dock van de retailer kan dan dus minimaal halveren. Het aantal stops van de
leverancier stijgt: van 61 naar 87. Dat zijn 6 stops per week gemiddeld extra.

Kosten transportconfiguraties
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“Door regieverschuiving kunnen de ketenko
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Figuur 18
Aantal stops per retailer en leverancier gemiddeld

• Uit de berekeningen blijkt dat 85% van de besparing door regieverschuiving het gevolg is van het
netwerkeffect: asymmetrie en dichtheid. De overige 15% wordt bespaard door een betere afstem-
ming van de levermomenten. De eerder genoemde interne synchronisatie dus.

Het bovenstaande is duidelijk. Door regieverschuiving kunnen de ketenkosten substantieel worden
verlaagd. De dockplanning wordt voor de leverancier iets complexer, maar voor retailers sterk ver-
eenvoudigd. 

De eekhoorn knabbelde nadenkend aan een half vergane dennenappel. Plotseling richtte
hij zich op en zwaaide sierlijk met zijn staart. “Ik heb een idee”, zei hij verheugd. “Is een
hybride vorm geen oplossing?” Het konijn dacht na. “Je bedoelt dus dat een gedeelte van
de gemiddelde en dunnere stromen in handen van de leveranciers blijft én een gedeelte
onder regie van de retailer?” De eekhoorn knikte, maar het konijn keek hem hoofdschud-
dend aan. “Uit de berekeningen is gebleken dat een hybride vorm geen voordelen ople-

Aantal stops per leverancier
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vert”, zei hij. “En ga zelf maar na, eekhoorn. Voor dikke stromen, waarbij het volume vol-
doende is, maakt het voor de ketenkosten helemaal niet uit wie het transport regisseert.
De beladingsgraad is redelijk optimaal.” De eekhoorn knikte teleurgesteld, maar gaf rui-
terlijk toe. “Dat is waar”, zei hij, “en voor de dunne stromen is het natuurlijk veel gunsti-
ger als de retailer zelf het transport regisseert. Als de regie van deze dunne stromen
verschuift, kan deze beter in z’n geheel naar de afnemende partij verschuiven. Tja, daar
heb je gelijk in. Dat is het meest eenvoudig.” 

Hoe je ’t ook wendt of keert, regieverschuiving lijkt bijna per definitie tot besparingen te leiden. Zelfs
als er op de ketenkosten niets wordt bespaard, kunnen de retailers toch efficiënter werken. De winst
zit in het wagenpark. Het rendement op deze kapitaalinvestering kan worden verhoogd, door de
vrachtwagens meer in te zetten. Beleveren retailers nu hun winkels bijvoorbeeld tussen 7.00 en 15.00
uur, dankzij Factory Gate Pricing kunnen ze straks de vrachtwagens van 15.00 tot 24.00 uur inzetten
voor het ophalen van goederen. Hoger rendement dus!

Andere branches
Het is boeiend om de effecten van regieverschuiving te vergelijken met andere branches. 
• In de doe-het-zelf bouwmarktketen wordt Factory Gate Pricing voor een deel van de stromen toe-

gepast. Sommige producten zijn zo moeilijk hanteerbaar, dat deze rechtstreeks aan de winkels
worden geleverd. Van de overige producten wordt een substantieel deel opgehaald, wordt dus
Factory Gate Pricing toegepast. Het aantal leveranciers dat zich binnen een straal van 200 kilome-
ter bevindt, is dan ook redelijk groot.

• Binnen de woninginrichtingketens kunnen de stromen relatief dik zijn door de lage waardedicht-
heid. Factory Gate Pricing heeft dan over het algemeen minder effect. Wel wordt het concept toe-
gepast voor deelstromen. Enkele ketens passen het concept vrijwel integraal toe.

• Voor de modebranche is regieverschuiving geen serieuze optie. In kader i zal blijken dat er een
groot aantal barrières zijn voor de invoering ervan. Bovendien is de beladingsgraad van het trans-
port zeer hoog. De verzendpunten liggen meestal in landen rond de Middellandse Zee of bevinden
zich in Azië.

• In de branche voor huishoudelijke artikelen wordt Factory Gate Pricing door enkele partijen toege-
past. Voor de stromen vanuit het Verre Oosten wordt ‘ex works’ gekocht, maar daarbij spelen
andere motieven een rol. Met Factory Gate Pricing kan de beladingsgraad worden geoptimaliseerd
voor stromen vanaf leveranciers die zich in een straal van 200 kilometer rond de Nederlandse DC’s
bevinden.

• Een verschuiving van de regie zet voor de drogisterijen zeer waarschijnlijk zoden aan de dijk. Binnen
deze keten komen relatief veel dunne stromen voor. De beladingsgraad kan nog sterk worden ver-
beterd. 
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“Regieverschuiving is ook voor drogist

[kader g] Bouwmarkten passen ‘Factory Gate Pricing’ toe

Het assortiment van een gemiddelde bouwmarkt heeft een
enorme breedte. En die breedte groeit nog steeds. De le-
venscyclus van producten wisselt sterk. Een deel, de ‘traditio-
nals’ heeft een stabiel karakter, terwijl de trend- en modege-
voelige artikelen een steeds kortere levenscyclus kennen.

Potentie
Naar de winkel zijn twee stromen te onderkennen: minder
goed handelbare artikelen of grote volumes worden recht-
streeks aan de winkel geleverd. Overige artikelen worden via
het DC gedistribueerd. Een van de retailers noemde daarbij
percentages van 60% rechtstreeks, 40% via het DC.

In deze branche voor doe-het-zelf bouwmarkten wordt ‘Fac-
tory Gate Pricing’ veel toegepast in de vorm van backhauling.
De potentie voor ‘Factory Gate Pricing’ is voor enkele stro-
men zeer hoog. Doordat het concept al wordt toegepast, is
de resterende verbeterpotentie kleiner.

Barrières
Voor diverse producten geldt dat kwetsbaarheid en afmetin-
gen een beperkende factor zijn voor het combineren met an-
dere producten.
Door alle betrokken retailers in het onderzoek werd de flexi-
biliteit van het transport van leveranciers als potentiële bar-
rière aangemerkt: zowel het eigen wagenpark van leveran-
ciers als de duur van contracten met logistiek dienstverleners,
belemmeren de realisatie van ‘Factory Gate Pricing’ in deze
branche.
Over samenwerking met leveranciers, samenwerking met re-
tailers binnen de branche en samenwerking met retailers
buiten de branche wordt gematigd positief geoordeeld: zeker
lastig, maar niet onoverkomelijk. 
Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het achterblijvend
netwerk; suboptimalisatie dient te worden voorkomen.
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Enkele dagen later kwamen het konijn, de vos en de eekhoorn opnieuw bijeen. Het was al
tegen de middag en de warmte was drukkend. Onweerskopjes aan de horizon duidden op
ander weer. De drie vrienden zochten een plaatsje onder een grote den. De vos keek
bezorgd naar de lucht en nam toen het woord. “Even terugkomend op de vorige keer”, zei
hij, “het is voor mij wel duidelijk. Als we de regie over het transport van gemiddelde en
dunne stromen integraal naar de retailer verschuiven, valt er behoorlijk wat op de keten-
kosten te besparen. Boven de winst door optimalisatie van de leverfrequentie, levert dat
nog eens 8% kostenreductie op. Tenminste, dat  heb ik je horen zeggen, konijn, of niet?”
“Jazeker. Door de regie te verschuiven kunnen bovendien de beladingsgraad en de dock-
handling sterk verbeterd worden. In andere branches is het beeld wat genuanceerder,
zoals ik al aangaf.” Het konijn keek de vos aan. “Daar is regieverschuiving vooral voor
drogisterijen en bouwmarkten zinvol. En ook voor enkele productgroepen bij woningin-
richters en retailers van huishoudelijke artikelen.”
“Moet je nagaan”, riep de eekhoorn, die van louter vreugde tegen een stam opvloog en in
die positie zijn makkers toesprak. “Moet je nagaan dat de eerste twee stappen van trans-
portoptimalisatie het mogelijk maken om maximaal 23% te besparen op de ketenkosten!
Dat zijn nog eens getallen. Door het verdikken van de stromen, regieverschuiving en
interne synchronisatie hebben we een besparing te pakken die zo groot is als 0.5% van de
marge van een retailer!” Het konijn rekende dit mompelend na. Ketenkosten 4% van de
omzet x 66% gemiddelde en dunne stromen x 23% kostenverbetering. “Klopt!” riep hij
naar boven. De vos spitste zijn oren. Dreigend gerommel klonk. De wind was gaan liggen.
“Stilte voor de storm”, merkte de vos op, terwijl hij zich weer op Factory Gate Pricing con-
centreerde. Hij kreeg een ingeving. “We hebben het over regieverschuiving. Maar kan
samenwerking tussen jullie als retailers hier nog iets aan bijdragen?” Het konijn en de
eekhoorn keken elkaar aan. Toen sprak het konijn, als was het een belofte waar hij per-
soonlijk voor instond:

6 Samenwerk ing  tussen  r eta i l ers  za l  het  e f fect  van  r eg ieverschu i v ing
verhogen

Over samenwerking tussen retailers gesproken. De vraag rijst onmiddellijk of een retailer wel bereid
is om de regie van zijn collega’s op zich te nemen. Dat ligt gevoelig. Maar stel dat er wél wordt samen-
gewerkt, wat levert dat dan op?

erijen en bouwmarkten zinvol”

[kader h] Factory Gate Pricing, een optie voor 
woninginrichters

De geïnterviewde retailers in de woninginrichtingbranche
verschillen sterk van elkaar in aanpak en organisatie. Een ver-
slag per thema en per retailer.

Assortiment
Het assortiment van de eerste retailer van ongeveer 8.000
stock keeping units kan worden onderscheiden in meubels,
tapijt en overige producten. Daarnaast zijn er nog diverse
eenmalige of actieproducten. Tapijten kennen een stabiele
levenscyclus, terwijl meubels één tot twee keer per jaar wis-
selen. Actieproducten kennen een veel kortere levenscyclus. 
Retailer B legt in de productpropositie veel nadruk op de ser-
vice rondom het product. De meubels kunnen naar smaak
per klant worden aangepast. Het assortiment bestaat voor
25% uit woonaccessoires. Het assortiment van ongeveer
20.000 sku is voor 50% ‘basis’, de andere helft is variabel.
Terwijl de breedte van het assortiment stijgt, neemt de le-
venscyclus van producten af.
Bij de derde retailer wordt het assortiment van ongeveer
18.000 sku’s verdeeld in twee groepen: meubels en acces-
soires. Beide hebben een 50% aandeel in het aantal sku’s.

Huidige logistiek
Behalve de ‘minder hanteerbare’ producten of producten
met specifieke veiligheidsvoorschriften vinden leveringen van 

leveranciers bij de eerste retailer plaats op DC-niveau. Een
groot deel van het assortiment wordt via een ‘push’ principe
aan de winkels beschikbaar gesteld.
De tweede retailer heeft een gedeelte van het assortiment bij
een logistiek dienstverlener centraal op voorraad. De overige
stromen lopen rechtstreeks naar de winkels. 
De derde retailer tenslotte vervoert meubels per pallet; voor
accessoires wisselt dat sterk. Grote volumes worden recht-
streeks aan winkels geleverd (20%), kleinere volumes lopen
via het DC (80%). Het DC kan als opslag- én als cross-dock
centrum fungeren.

Leveranciers
Bij retailer één komt ongeveer 30% van het volume van
Nederlandse leveranciers, het restant komt uit het buiten-
land. Het transport heeft over het algemeen een zeer hoge
beladingsgraad. De waardedichtheid van producten is rela-
tief laag, waardoor voorraad houden geen probleem is.
Hierdoor kunnen stromen worden verdikt. Voor een klein
deel van de leveranciers, ongeveer 5%, wordt backhauling
toegepast.

Ongeveer één derde van de leveranciers van de tweede re-
tailer bevindt zich in de Benelux; dit betreft ongeveer 45%
van het volume. Het restant komt voor 40% uit Europa en
voor 15% uit het Verre Oosten. De stroom uit het Verre Oos-
ten heeft een hoge beladingsgraad. De stromen uit Europa
worden geconsolideerd. De gemiddelde grootte van de



Hoewel volledige samenwerking op het gebied van het primair transport utopisch lijkt, hebben we
toch de effecten hiervan op de ketenkosten berekend. En wat blijkt? Volledige samenwerking levert
naast de haalbare 8% besparing nóg eens 3-4% extra op. Om deze besparing te realiseren, moeten
echter de nodige coördinatiekosten gemaakt worden. Het is niet ondenkbeeldig dat deze de
opbrengsten overstijgen. Sowieso is logistieke samenwerking tussen alle foodretailers gewoon niet
te verwachten. Grote retailers zijn nu eenmaal niet van plan hun volumevoordeel te delen met de
kleinere retailers.

Lijkt volledige samenwerking uitgesloten, gedeeltelijke samenwerking heeft een kans. Binnen een
concern of samenwerkingsverband bijvoorbeeld. Uit berekeningen blijkt dat in die gevallen de extra
kostenreductie ongeveer de helft bedraagt, vergeleken met volledige samenwerking: zo’n 1-2%,
afhankelijk van de mate waarin uiteraard.

Bijna opgelucht keken het konijn en de eekhoorn elkaar aan. Regieverschuiving zagen ze
wel zitten. Het optimaliseren van de leverfrequentie ook. Zeker als hun dat al een bespa-
ring op zou leveren van bijvoorbeeld 20% op de ketenkosten. Maar onderling samenwer-
ken? Dat zagen ze beiden voorlopig niet zitten. En bovendien –nodig was het in de
foodretail tóch niet om de vruchten van een regieverschuiving te kunnen plukken.
“Misschien is samenwerken buiten de branche wel mogelijk”, opperde de vos nog. Hij had
al die tijd op een grassprietje liggen kauwen en begreep de blikken van zijn twee vrien-
den. “Dat denk ik ook”, oordeelde het konijn. “Maar ook dan zullen de kosten van extra
coördinatie en afstemming moeten opwegen tegen de baten.”
De laatste woorden van het konijn gingen verloren in een onweerslag. Pas nu leek de
atmosfeer zich te ontladen. De regen viel met bakken uit de lucht, gemengd met grote
hagelstenen. “Kom mee”, riep de vos. “Kom mee naar mijn hol!” Even twijfelde het konijn.
Maar de noodzaak van een onderkomen én het zicht op mogelijke samenwerking gaven
de doorslag. Al gauw bereikte de drie het hol van de vos. En daar, diep onder de grond,
was zelfs het felle weerlicht nauwelijks zichtbaar. “Ik zie geen hand voor ogen”, klaagde
de eekhoorn. “Niet zeuren, je zit droog’, antwoordde de vos korzelig. De stemming was
gedrukt. En juist nu zei de vos met donkere stem: “Ik zie barrières in onze samenwerking.
Het heeft nogal wat voeten in aarde om Factory Gate Pricing in te voeren.” Het konijn
schikte zich in het vossenhol. Tegen deze opmerking van de vos was het nodige in te bren-
gen. En optimistisch zei hij:

7 De moge l i j ke  bar r ièr es  z i j n  van  ger ing  be lang

Tijdens de interviews spraken we met gemiddeld drie retailers per branche. In die gesprekken wer-
den belangrijke potentiële barrières gezamenlijk besproken. Een aantal barrières passeren de revue.
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“Samenwerking tussen retailers vergroot
beperkte mate”

zendingen in de Benelux zijn vrij klein. Voor deze stromen
kunnen vormen van ‘Factory Gate Pricing’ interessant zijn.

Tenslotte opnieuw retailer drie: leveranciers bevinden zich in
Oost Europa (30%), de rest van Europa (20%) en Azië
(40%). Het aantal Nederlandse leveranciers kan op de vin-
gers van een hand worden geteld. 80% van het volume komt
uit Azië.

Potentie
Twee afwijkende conclusies over de potentie van ‘Factory Ga-
te Pricing’ zijn gerechtvaardigd. Enerzijds is de potentie be-
perkt: alleen voor die producten waarvan momenteel geen 
full truck load wordt ontvangen. 

Anderzijds: bij een van de retailers wordt in veel gevallen
‘Factory Gate Pricing’  toegepast. Leveranciers van deze retailer

werken in veel gevallen uitsluitend voor deze retailer. Dat ver-
eenvoudigt de samenwerking uiteraard behoorlijk.

Barrières
Een van de organisaties kenmerkt zich door een zeer sterke
positie van de afdeling inkoop. Samenwerking met leveran-
ciers ligt daardoor niet altijd voor de hand. 
Van alle retailers geldt dat bij enkele producten kwetsbaar-
heid, afmetingen of gewichten een mogelijk knelpunt kun-
nen vormen indien gecombineerde vrachten moeten
worden georganiseerd.
Samenwerking binnen of buiten de branche wordt niet be-
schouwd als haalbaar en zeker niet als wenselijk. Daarbij
stellen deze retailers zich de vraag of zulke samenwerking
wel georganiseerd kan worden.
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Transportflexibiliteit
Een kritische factor bij de invoering van Factory Gate Pricing lijkt de flexibiliteit van de transportcapa-
citeit te zijn. Een retailer die voortaan haalt, realiseert mogelijk verbeteringen. Maar als de leverancier
desondanks met hoge kosten te maken heeft, blijft de beoogde ketenwinst achterwege. Twee aspec-
ten spelen in dit verband een rol: het eventuele eigen wagenpark van de leverancier én lange termijn
contracten met logistiek dienstverleners. Een deel van de leveranciers in de onderzochte zes bran-
ches heeft een eigen wagenpark. Voor zover dit leveranciers betreft met hoge volumes – dikke stro-
men dus – is er niets aan de hand. De regie kan in handen van de leverancier blijven. Gaat het echter
voor een substantieel deel van zijn logistiek om gemiddelde en dunne stromen, dan blijft er na regie-
verschuiving weinig volume over. Dit kan het afstoten van (een deel van) het wagenpark noodzake-
lijk maken. Is het aandeel gemiddelde en dunne stromen beperkt, dan kan het eigen wagenpark
worden ingezet voor de hoofdmoot, de dikke stromen. Zonder dat de kosten voor transport sterk stij-
gen. Overigens is het aantal leveranciers met een eigen wagenpark beperkt, zo blijkt uit onderzoek.

Veel belangrijker lijken contracten met logistiek dienstverleners. Uit onderzoek blijkt dat de gemid-
delde termijn 1-4 jaar bedraagt. Om verhoging van ketenkosten te voorkomen zal in goed overleg
met de logistiek dienstverlener een oplossing moeten worden gekozen.
Transportflexibiliteit is op korte termijn inderdaad een mogelijk knelpunt voor implementatie. Op
lange termijn ligt dat anders.

Negatief effect achterblijvend netwerk
Een van de belangrijkste tegenwerpingen: invoering van Factory Gate Pricing is slecht voor het ach-
terblijvend netwerk. 

de kostenreductie door FGP slechts in 

[kader i] Mode: geen ‘Factory Gate Pricing’ 

De modebranche kenmerkt zich door extreme trendgevoelig-
heid. De trend wordt bepaald door conjunctuur en emotie.
De mode laat zich vergelijken met ‘vers’ in de foodretail: el-
ke dag verse kleding. Daarbij heeft het assortiment een zeer
beperkte levensduur. Binnen enkele weken wordt een ge-
heel nieuw assortiment geleverd. En dat terwijl het aantal
stock keeping units in het assortiment kan oplopen tot
40.000. Een zeer korte levenscyclus en een zeer breed as-
sortiment.
Omdat nee-verkopen veel ‘duurder’ is dan transport –de ge-
middelde marge in de mode kan soms wel 50% zijn- wordt
het uiterste gedaan om het assortiment in elke winkel voor-
radig te hebben. Onderlinge bestellingen tussen winkels zijn
daardoor ook toegestaan. Logistieke kosten dienen zo laag
mogelijk te zijn, maar hebben een tweede orde belang.

Uiteraard zijn er binnen de branche ook artikelen met relatief
weinig trendgevoeligheid. Die producten vind je over het al-
gemeen niet bij de modewinkel, maar bij de textielsupers. Zij
kenmerken zich door mode-ongevoeiligheid en een langere
‘houdbaarheid’ van artikelen.

Alle artikelen in de branche kunnen worden opgedeeld in
‘hangend’ en ‘liggend’. Textielsupers hebben juist geoptimali-
seerd door uitsluitend ‘liggende’ goederen te vervoeren. Pro-
jecten waarin wordt geïnvesteerd zijn ‘volledig automatisch
picken’ en ‘shop floor ready’ –zelfs per verdieping- aanleve-
ren door leveranciers.

Potentie 
De leveranciers in de modebranche bevinden zich in Zuid Eu-
ropa en het Verre Oosten. Enkele leveranciers halen vrijwel
het gehele assortiment uit Zuid Europa omdat het Verre Oos-
ten lastig te combineren is met het ‘verse’ karakter van het
assortiment; levertijden zijn dan snel te lang. In dat geval be-
vindt ongeveer 5% van de leveranciers zich in de Benelux,
10% in het Verre Oosten. 85% van de leveranciers en het vo-
lume wordt vanuit Zuid Europa –Turkije, Griekenland, Italië-
aangeleverd. Bij de Nederlandse leveranciers vindt op zeer
beperkte schaal backhauling plaats. 

In andere gevallen wordt het grootste deel vanuit Azië aan-
gevoerd. Deze transporten vinden plaats met volle contai-
ners.

Textielsupers hebben wel veel leveranciers en volume dat af-
komstig is uit het Verre Oosten. Voor hen is de levertijd een
minder belangrijke kwestie en speelt de prijs een veel grote-
re rol. Textielsupers hebben een zo’n groot volume dat steeds
volle vrachtwagens worden besteld.

De beladingsgraad van het gehele primair transport, zowel
voor mode als textielsupers, is bijzonder hoog. De potentie
voor ‘Factory Gate Pricing’ is zeer klein.

Barrières
Leveranciers in deze branche worden onder grote druk gezet
om zowel op prijs als t.a.v. logistieke prestatie een maximale
prestatie te leveren. Voor modegevoelige artikelen wordt
daarbij door enkele ketens zeer frequent gewisseld van leve-
rancier. Echte samenwerking is wel opgestart, maar staat nog
in de kinderschoenen. De bereidheid van leveranciers om prij-
zen transparanter te maken is zeer beperkt. Bereidheid van re-
tailers en leveranciers om samen te werken is zeer laag.

Ook de bereidheid van retailers om samen te werken binnen
de branche is zeer laag. Samenwerking tussen moderetailers
is een taboe. En samenwerking met retailers buiten de bran-
che is eveneens lastig bespreekbaar te maken. De hoge
geëiste flexibiliteit maakt combineren trouwens ook niet een-
voudig. Combineren kan daarbij ook nog lastig zijn vanwege
de kwetsbaarheid van hangend en onverpakt vervoer. Dat
geldt niet voor iedereen, maar wel voor enkele moderetail-
ers.

Tenslotte speelt nog een rol dat leveranciers langlopende
contracten kunnen hebben met logistiek dienstverleners.
Hoewel daarbij sprake is van een ‘tijdelijke’ barrière wordt dit
punt toch als een belangrijke drempel beschouwd.
Terwijl de potentie voor ‘Factory Gate Pricing’ dus zeer laag is,
worden veel aspecten als daadwerkelijke barrière be-
schouwd, alhoewel daarin enige beweging kan worden ge-
signaleerd.
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“VMI en FGP laten zich niet eenvoudig co

Op basis van de simulatie kunnen we hier het volgende over zeggen: stel dat enkele retailers gaan
halen en anderen blijven gewoon het ‘brengprincipe’ aanhangen, wat dan?
Stel dat één partij 15% van de gemiddelde en dunne stromen heeft. De rest wordt dus gebracht. Het
effect voor die partij bedraagt ook dan een ketenkostenverbetering door regieverschuiving van 8%.
Het achterblijvend netwerk? Op het totale netwerk is er geen effect. Niet positief en niet negatief. Het
netwerk is dicht genoeg.
Tweede voorbeeld: stel dat één partij 45% van de gemiddelde en dunne stromen heeft. Is het
effect dan vergelijkbaar? De ketenkostenverbetering door regieverschuiving voor die partij bedraagt
opnieuw 8%. Iets meer zelfs. Het achterblijvend netwerk ondervindt een nadelig effect van 0.5-1.5%.
Zo blijkt uit berekeningen.

Twee punten moeten wel worden genoemd: allereerst dat een gelijkblijvend effect voor het hele net-
werk wel kan leiden tot verschillende effecten per retailer-leverancier combinatie. Daardoor kan in
individuele gevallen van een negatief effect sprake zijn. Ten tweede: leveranciers die ook aan andere
ketens leveren dan de foodretail kunnen wellicht een nadelig effect ondervinden, alhoewel dat effect
op basis van de berekeningen niet moet worden overschat.

Inderdaad zijn er nadelige gevolgen voor het achterblijvend netwerk als de regie van een zeer sub-
stantieel deel van het ketenvolume in ‘gemiddelde en dunne’ stromen wordt gewijzigd van ‘brengen’
naar ‘halen’. Klein, maar aanwezig.

Praktische knelpunten
Tijdens de interviews werden nauwelijks praktische knelpunten genoemd als mogelijke barrière voor
de invoering van Factory Gate Pricing. Wel zijn soms productkenmerken een belemmering voor een-
voudig combineren. In de food bijvoorbeeld ‘vers’ en ‘niet vers’. In de bouwmarkten, doe-het-zelf en
woninginrichting zijn dat ‘afmeting’, ‘gewicht’, ‘volume’ of ‘kwetsbaarheid’.

Gevoeligheid voor wachttijden is groot. Een dubbele wachttijd bij de leverancier betekent 33% minder
resultaat bij regieverschuiving. Het belang van goede afspraken over venstertijden en wachttijden is
duidelijk. Bij het maken van die afspraken over venstertijden bij de leveranciers – nodig door meer
bewegingen aan het dock – moeten partners letten op de interne (pick)processen van de leverancier.

Vendor Managed Inventory
Over barrières gesproken. Kan Factory Gate Pricing gecombineerd worden met Vendor Managed
Inventory (VMI)? Theoretisch gezien wel. Ga maar na: VMI gaat over voorraadoptimalisatie, Factory
Gate Pricing over transportoptimalisatie. VMI bepaalt de dikte van de stroom en het verzendmoment,
Factory Gate Pricing hoe die stroom vervolgens tegen zo laag mogelijke ketenkosten afgeleverd kan
worden. Theoretisch gezien ‘bijten’ deze concepten elkaar dus niet. Maar er speelt meer.

Met behulp van VMI kunnen opslingereffecten worden gereduceerd. Dat speelt met name bij een
dynamische marktvraag. Informatie over verkopen en voorraden worden gedeeld, levermomenten
waar nodig uitgesteld, ketenvoorraden opnieuw verdeeld en magazijn- en transportbeheer geopti-
maliseerd. Dóór de leverancier. Zodra dankzij Factory Gate Pricing de regie verschuift, vervalt voor de
leverancier de mogelijkheid om zijn transport te optimaliseren.
Dankzij VMI kunnen ook de besturingslasten worden verminderd door (voorraad)besturingscycli te
combineren. Dit voordeel vervalt als juist transportbesturing een extra last vormt: in plaats van con-
solidatie van de besturing wordt weer een extra besturingsactiviteit toegevoegd. Daardoor verandert
de besturingslast dus per saldo niet. Raadpleeg voor een uitgebreide beschrijving van het hoe en wat
van VMI het rapport ‘Zicht op CPFR en VMI’ door Involvation.

In de praktijk zal het dus niet handig zijn om VMI en Factory Gate Pricing te combineren. VMI ver-
schuift de verantwoordelijkheid stroomopwaarts in de keten. Factory Gate Pricing juist stroomaf-
waarts. Een tegengestelde beweging die zich niet eenvoudig laat combineren (zie figuur 19).
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Figuur 19
Verantwoordelijkheid VMI en FGP

De volgende afbeelding geeft het specifieke toepassingsgebied aan voor Factory Gate Pricing en VMI.
• Factory Gate Pricing levert met name voordeel op als de gemiddelde zending klein is. De invoering

van het concept is bovendien eenvoudiger als de vraag niet erg dynamisch is.
• Is de vraag echter zeer dynamisch, dan is optimaliseren met behulp van VMI een goede optie.
• Is de gemiddelde zending klein, dan overstijgen de kosten van VMI al gauw de baten.

Figuur 20
Toepassing VMI en FGP

Ofwel: Factory Gate Pricing komt vooral tot haar recht als er sprake is van kleine zendingen en wei-
nig dynamiek. VMI komt in beeld als het gaat om grote zendingen en véél dynamiek.

De vos en de eekhoorn stootten elkaar aan. Ze dachten allebei aan hetzelfde. “Ho, ho!”
zei het konijn, “één tegelijk.” De vos maakte van die gelegenheid gebruik en nam het
woord. “Ik denk dat jullie als retailers niet in staat zullen zijn om dezelfde performance in
het DC te realiseren als wij. En dan kun je wel de verantwoordelijkheid hebben, maar als
leverancier ben ik bang dat jullie evenwel met de vinger naar ons zullen wijzen, zodra de
performance bij de verwachtingen achterblijft.” Zonder schroom sprak de vos zijn angst
uit. “Bedankt voor je openheid”, zei het konijn welgemeend. “Toch denk ik daar iets genu-
anceerder over. Kijk, het is waar dat leveranciers nu een hoge leverperformance behalen
aan het DC van de retailer. Laten we eerst eens kijken wat er verandert en dan welke
effecten we mogen verwachten.”
“Vergeet niet, dat behalve het overdrachtmoment ook het méétmoment gaat verschuiven”,
zo vervolgde het konijn. De vos tuurde in het duister naar de plaats waar hij het silhouet
van het konijn ontwaarde. “Is performance nú het op tijd en volledig afleveren van colli,
of van orderregels zo je wilt, in het DC, bij Factory Gate Pricing heeft performance betrek-
king op het DC van de leverancier. Want dáár ligt dan het overdrachtmoment.
Performance is dan dus niets anders dan het op tijd en volledig beschikbaar hebben van
goederen, op de juiste venstertijd. Tenslotte is het transport en de aanlevering dan de
verantwoordelijkheid van de retailer.” 
De eekhoorn popelde nu om het konijn aan te vullen. “Mag ik?” vroeg hij haastig. “Denk
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“Genoemde barrieres worden door retai

niet dat we met problemen weer bij jullie aankloppen. In de praktijk blijkt dat er om te
beginnen niet gauw problemen zijn. Omdat we kiezen voor een andere leverfrequentie,
hebben we meer voorraad. Dus een strubbeling in de DC-aanlevering is nog niet meteen
een strubbeling in de winkelbelevering. En bovendien: wat heb je eraan om naar elkaar
te wijzen? We zitten hier bij elkaar om de ketenkosten te reduceren. Mochten er proble-
men ontstaan, dan lossen we die samen op. In een sfeer van samenwerking. Of niet?” De
eekhoorn nam zijn plaats weer in en keek van de vos naar het konijn en van het konijn
naar de vos. Ze waren overtuigd, dat zag hij wel. En dat van die samenwerking, ja, dat
was duidelijk de intentie. “Maar nou iets anders”, zei de eekhoorn, aangemoedigd door
zijn succes. Hij wees naar de vos. “Wíllen jullie eigenlijk wel meewerken? Willen jullie ons
wel inzicht geven in prijzen? Willen jullie de regie van het transport wel overdragen?” De
vos gaf eerlijk antwoord.

Prijstransparantie
Dat leveranciers niet bereid zouden zijn om openheid van zaken te geven, wordt als één van de
belangrijkste barrières beschouwd voor Factory Gate Pricing. In sommige branches is samenwerking
tussen leveranciers en retailers eenvoudigweg niet gewenst of mogelijk. Neem sommige spelers in
de modebranche en huishoudketens, waar veel van leverancier wordt gewisseld. Of de drogisterijen,
waar sommige leveranciers zelf geen helder inzicht blijken te hebben in hun kostenstructuur. 
Toch zijn veel leveranciers over het algemeen wel bereid om transparantie te geven. Eventueel kan
een onafhankelijke intermediair een rol spelen bij deze transparantie. Bij andere projecten is de toe-
gevoegde waarde daarvan ervaren. 
En wat betreft het verschuiven van de regie: inderdaad zijn er leveranciers die daartoe niet bereid zijn.
Daar staat tegenover dat veel leveranciers goed te spreken zijn over de verschuiving. Zij hebben nu
te maken met veel kleine – en dus kostbare – drops per rit. Dat wordt de zorg van de retailer.

[kader j] De retailketens voor huishoudelijke artikelen 

Ketens voor huishoudelijke artikelen blijken de laatste jaren
goede rendementen te kunnen realiseren. 
De assortimenten zijn de afgelopen jaren enorm uitgebreid.
Het aantal stock keeping units beweegt zich tussen 10.000
en 20.000. Alle retailers stellen zich ten doel deze breedte te
versmallen. Motief daarvoor ligt zowel in de logistieke hand-
ling in de keten als in de beschikbare schapruimte.
Voor diverse retailers in deze branche is het assortiment ook
nog eens zeer sterk wisselend. Tot soms wel 50% van het as-
sortiment valt te kenmerken als variabel, zowel als gevolg
van seizoensinvloed als vanwege de trendgevoeligheid. 
Logistiek kenmerkt de branche zich door hoge maturiteit, die
nodig is vanwege de hoge complexiteit. Een continue aan-
dacht voor verbeteringen in het primaire proces is één van de
belangrijkste aandachtspunten.

Potentie
Leveranciers bevinden zich gemiddeld voor ongeveer één
derde in Nederland, één derde Europa en één derde in het
Verre Oosten. Bestellingen aan leveranciers in het Verre Oos-
ten zijn alleen of samengevoegd altijd voldoende om een
volledige container te vullen. Vanaf de kade in Nederland
wordt deze container met full truck loads naar het DC ver-
plaatst.
Bestellingen in Europa en Nederland kennen een wisselende
zendingsgrootte. Voor een groot deel van het assortiment
zijn full truck loads mogelijk, het restant heeft een gemiddel-
de grootte van 0.25 – 0.50 ftl. Door bundeling van stromen
door de retailer of logistiek dienstverlener wordt het primair
transport geoptimaliseerd.

Enkele producten hebben een zeer hoge waardedichtheid en
een extreem lage omloopsnelheid. Deze producten worden
in kleine hoeveelheden op voorraad gehouden. Voor derge-
lijke stromen is ‘Factory Gate Pricing’ een goede optie.

In de branche wordt ‘Factory Gate Pricing’ voor diverse stro-
men toegepast door minimaal één van de retailers. Meestal
in combinatie met backhauling. Deze retailer heeft gemid-
deld kleinere stromen. Een andere retailer heeft slechte er-
varingen opgedaan met ‘Factory Gate Pricing’: de retourstro-
men beperken de mogelijkheden voor backhauling en
wacht- en laadtijden bij leveranciers verstoren het secundair
transport zodanig, dat de pilots zijn gestaakt. Ook vormen
van consolidatie zijn bij deze retailer gestaakt vanwege de te
hoge handlingkosten t.o.v. de baten. De gemiddeld lage le-
verfrequentie en lage omloopsnelheid, zo bleek uit de pilots,
zijn ook van nadelige invloed.

Voor een aantal stromen heeft ‘Factory Gate Pricing’ in deze
branche dus hoge potentie. Het concept wordt daarvoor in
enkele gevallen al toegepast. De verbeterpotentie is in deze
branche dus niet bijzonder hoog.

Barrières
Binnen de branche voor huishoudelijke artikelen hebben de
geïnterviewde retailers een zodanig totaal volume dat com-
binaties met partners binnen en zeker buiten de branche niet
nodig is om transport te optimaliseren. Deze samenwerking
zou ook lastig van de grond komen, omdat de aversie tegen
samenwerking groot is.

Samenwerking met leveranciers is voor deze retailers ook
een belangrijk aandachtspunt: inkopers hebben een dusda-
nig dominante positie dat logistieke samenwerking daaron-
der soms kan leiden.

Voor de keten is het, volgens deze retailers, een belangrijk
aandachtspunt om suboptimalisatie te voorkomen. Goed op-
letten dus dat de eventuele invoering van ‘Factory Gate Pri-
cing’ geen negatief effect heeft op het achterblijvend net-
werk.
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Dankzij Factory Gate Pricing zal Service Based Pricing (zie ook stelling 1) sneller ingang vinden bij de
retailer. Leveranciers werken steeds meer met prijsmenu’s, waarin de commerciële condities –  de
productprijs en promotiekortingen - en de vergoeding voor overige kosten, zoals transport, gesplitst
worden. Factory Gate Pricing ligt in het verlengde daarvan. Op die manier worden het beoogde
Service Based Pricing en de bijbehorende transparantie wederzijds ondersteund. 

Eén ding staat volgens de leveranciers vast. Optimalisatie van de leverfrequentie en regieverschuiving
is bespreekbaar. Maar als retailers de gerealiseerde besparing niet willen delen en bovendien
opnieuw over de prijs zullen gaan onderhandelen, zal dat fataal zijn voor Factory Gate Pricing.
Leveranciers van enige betekenis, en dus met de nodige macht, zullen dan onmiddellijk afhaken.

Barrières
Concluderend kunnen we over de barrières het volgende opmerken:
• Op korte termijn speelt de flexibiliteit in de transportcapaciteit van leveranciers.
• Ook moeilijk te combineren producten kunnen een barrière betekenen.
• Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over wachttijden en tijdvensters bij de leve-

ranciers.
• Factory Gate Pricing wordt belemmerd door een zeer dynamische vraag. Factory Gate Pricing komt

vooral tot haar recht bij dunnere stromen. VMI daarentegen bij dikkere stromen en een zeer dyna-
mische vraag. De combinatie van Factory Gate Pricing en VMI is theoretisch mogelijk, maar niet
praktisch en logisch.

• Leveranciers willen mogelijk geen inzicht geven in de prijzen en/of de besparing op transportkos-
ten niet verdisconteren in de prijs.

Factory Gate Pricing is met name interessant voor óf de kleinere retailer met gemiddelde en dunne
stromen, óf de grote retailers met veel DC’s. Uiteindelijk is niet het totaalvolume doorslaggevend,
maar het gemiddelde volume per zending. Voor grote retailers met veel DC’s geldt echter dat zij veelal
bezig zijn met het elimineren van voorraadpunten.
De kleine retailers hoeven op minder barrières te rekenen. De flexibiliteit van het transport hoeft
slechts gering te zijn. En het volume dat de kleine retailer na regieverschuiving zélf gaat transporte-
ren, is zo klein dat dit nauwelijks merkbaar is voor de leverancier. VMI is nog maar mondjesmaat inge-
voerd bij de kleinere retailer: de voordelen voor zijn leverancier zijn té beperkt.

Wat we hiervoor barrières noemden, werd door de retailers tijdens de interviews ‘aandachtspunten’
genoemd. Alleen in de modebranche is sprake van echte barrières, alhoewel daarin een verschuiving
valt waar te nemen.

In de onderhandeling over prijzen, zal tot uitdrukking moeten komen dat alle partijen baat hebben
bij een daling van de ketenkosten. Dat zal de invoering van Factory Gate Pricing zeker stimuleren.
Macht aan de zijde van de retailer is geen middel om samenwerking te forceren. De kans dat leve-
ranciers Factory Gate Pricing ondermijnen, is gewoonweg te groot. De geïnterviewde retailers hebben
de intentie om gezamenlijk naar een win-win-situatie te streven. Voor alle ketenpartijen dus.

“Laten we er nou eens van uitgaan dat alle partijen samenwerken”, zei de vos. Hij zag dat
wel zitten. Zeker als hij ook zou profiteren van de lagere ketenkosten. Hij was wat dichter
bij de uitgang van het hol gaan zitten. Het daglicht viel nu op zijn spitse snuit. “Ga er nou
ook eens vanuit dat alle genoemde hobbels genomen worden. Wat moet er dan in onze
organisaties veranderen?” De eekhoorn dacht diep na. Een frisse wind waaide nu naar
binnen en deed hem rillen. “Dát er iets moet veranderen”, sprak de eekhoorn als een
waar orakel, “is zeker.” Hij kroop langs het konijn en de vos naar buiten en huiverde. Het
konijn riep hem achterna:

lers aandachtspunten genoemd”
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“Laden bij de leverancier wordt tijdkritisch

8 Factor y  Gate  Pr i c ing  vraagt  om een  aanpass ing  van  bestur ing ,  pro -
cessen  en  organ isat ie

Eerst het proces, dan de besturing en tot slot de organisatie.

Proces
Voor de leverancier zal vooral het proces van picken en laden veranderen:
• De retailer gaat minder vaak, maar méér bestellen. Daardoor ontstaan pieken in de benodigde

mensen en middelen voor het picken en laden.
• Het picken en laden bij de leverancier wordt tijdkritischer. Het al dan niet wachten bij de leveran-

cier is van sterke invloed op de besparing voor de keten. Er zijn dus goede afspraken nodig over de
laadmomenten.

• Ook moeten er afspraken gemaakt worden over het overstapelen op het pallettype van de retailer.
Als dat nu in het DC van de retailer gebeurt, zou dat moment kunnen verschuiven naar het DC van
de leverancier.

• Het juridische overdrachtsmoment zou kunnen verschuiven, inherent aan het fysieke overdrachts-
moment. Nodig is het niet. Feit is dat de fysieke overdracht meer afstemming vraagt bij het dock
van de leverancier. 

• Het gemiddeld aantal stops per dock van de leverancier stijgt. Daardoor zijn de beschikbaarheid van
docks en/of de dockplanning aandachtspunten.

• Het is niet ondenkbaar dat Factory Gate Pricing noopt tot het afstoten van (een gedeelte van) het
eigen wagenpark of het beëindigen van contracten met logistiek dienstverleners.

Figuur 21
Aanpassingen in proces

De retailer kan rekenen op de volgende veranderingen:
• Eventueel kan hij zijn eigen wagenpark gaan inzetten voor het transport. Ook is het mogelijk dat de

retailer contracten afsluit met logistiek dienstverleners.
• De hogere beladingsgraad impliceert meer volle vrachtwagens aan het dock. De efficiency van het

lossen en inslaan kan daardoor toenemen. Het aantal benodigde docks vermindert sterk.
• Stel dat er nu sprake is van halfvolle pallets. Als dat na optimalisatie volle pallets worden, neemt

het intern transport relatief af. 
• Consequentie van gecombineerde stromen is dat vrachtwagens diverse soorten producten bevat.

Daardoor zijn interne afstanden hoogst waarschijnlijk niet meer optimaal. Die moeten dus één van
de uitgangspunten worden voor de transportplanning. Alternatief is het herzien van de indeling van
het magazijn, maar dat is gezien de koppeling met de inrichting van de winkel niet altijd eenvoudig.
De vrachtwagen zou uiteraard aan verschillende docks kunnen lossen.

• Met minder, maar grótere zendingen is er meer ruimte nodig. Uitbreiding van het DC van de retailer
kan dus noodzakelijk zijn.

• De inslagtijd bij de retailer kan sterk worden verkort door goede afspraken te maken over de ver-
eiste artikelcontrole bij de fysieke overdracht en het pallettype. 

• Tijdens pieken zou de leverancier het transport zelf kunnen regelen. Het gevolg daarvan zijn wisse-
lende prijzen op de factuur. Dat enerzijds. Anderzijds vermindert het aantal facturen door een ver-
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laging van de leverfrequentie. De wisselende factuurprijzen betekenen extra administratieve last. De
retailer kan daarom tijdens pieken ook transport uitbesteden aan een logistiek dienstverlener. 

• De administratieve last in de keten verschuift. De controle van de facturen van logistiek dienstver-
leners wordt de taak van de retailer.

Besturing
De volgende besturingspunten vragen om aandacht van de ketenpartijen:
• De voorraad verschuift van leverancier naar retailer. Daarom moeten er nieuwe afspraken gemaakt

worden over veiligheidsvoorraden, levertijden, leverfrequentie en bestelhoeveelheid. Daarbij
komen afspraken over de toerekening daarvan naar de ketenpartijen.

• Het aansturen van het primair transport is niet langer de verantwoordelijkheid van de leverancier,
maar van de retailer. Informatie over volume en venstertijden is daarbij cruciaal. De manier van
plannen en combineren verschilt per branche. In de foodretail kan bijvoorbeeld worden gepland op
basis van doosomvang (lxbxh). In ketens zoals de woninginrichting lenen de producten zich hier
veelal niet voor.

• Door interne synchronisatie van orderhoeveelheden en levertijdstippen, is het beter mogelijk om
volle wagens te plannen. Operationeel voorraadbeheer – gehanteerde veiligheidsmarges en ruimte
om te schuiven – moet worden gecombineerd met operationele transportplanning. Wordt een
vrachtwagen ‘te vol’, dan kan de bestelling van enkele goederen worden uitgesteld. Zijn de hoeveel-
heden wekelijks gelijk, dan kan worden gereden op basis van vaste routes (het ‘spoorboekje’). Door
de combinatie met voorraadbeheer wordt dan een optimale beladingsgraad bereikt. Fluctueren de
hoeveelheden daarentegen sterk, dan moet per dag de optimale route bepaald worden.

Figuur 22
Aanpassingen in besturing

• Als de retailer secundair en primair transport wil combineren, wordt de planninghorizon van het pri-
mair transport heel kort. De dagelijkse winkelbeleveringen kennen een korte planningshorizon.

• Heeft de leverancier tot nu toe performance-indicatoren geïmplementeerd, vanaf nu is het aan de
retailer om de efficiency en effectiviteit van het transport meetbaar te maken.

• Het is belangrijk dat vooraf wordt vastgesteld hoe retailers omgaan met fluctuaties in het volume.
Bij een plotselinge piek is alle capaciteit wellicht nodig voor het secundair transport. Er moet dui-
delijk vastgelegd worden hoe op dat moment het (evenredig toegenomen) primair transport wordt
geregeld. En tegen welke vergoeding. Naar verwachting zal Activity Based Pricing toegepast worden:
verschillende activiteiten met elk een eigen prijskaartje. De afrekening kan plaatsvinden in de vorm
van afwijkende prijzen of kortingsmechanismen.

• Om deze afwijkende prijzen of kortingen vast te stellen, is het uiteraard van belang dat de kosten
inzichtelijk zijn. Activity Based Costing is voor leveranciers daarom een uitstekende optie. Voor
retailers zal dat ook nog de nodige hoofdbrekens kosten: nu maken de kosten nog een integraal
onderdeel uit van de prijs. Door invoering van Factory Gate Pricing gaat de brutomarge per product
omhoog door de af-fabriek leveringen. Transportkosten van de retailer moeten aan de juiste pro-
ductgroepen worden toegekend.

• Transportplanning in combinatie met voorraadbeheer, wisselende factuurprijzen, Service c.q.
Activity Based Costing en kortingssystemen: allemaal veranderingen die de ondersteunende syste-
men aan moeten kunnen.

Regievoering en informatie
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“Invoeren van FGP heeft nog wel wat voet

Organisatie
Door de veranderingen in processen en besturing, verandert ook de organisatie. De verantwoorde-
lijkheden verschuiven.

De leveranciers hebben geen verantwoordelijkheid meer voor transport en transportplanning. Voor
wat betreft het picken en laden kunnen zij de capaciteiten in het magazijn anders inzetten. Zo zou
de retailer bijvoorbeeld ’s nachts goederen op kunnen halen. Ook zal de omvang van de dockplan-
ning toenemen. De administratieve lasten verminderen, doordat verantwoordelijkheden worden
overgedragen en er sprake is van minder zendingen. Dat enerzijds. Anderzijds vragen Activity Based
Costing c.q. Pricing om meer aandacht en energie. 

De besturing van transport – zeker in combinatie met voorraadbeheer – vraagt van retailers om een
forse toename van de capaciteit op dat gebied. Ook de inzet van laad- en loscapaciteiten in het DC
verandert. Concentratie van hoeveelheden en het verschuiven van momenten heeft gevolgen voor de
inzet van mensen en materieel. Voor de planning van de aanlevering bij het dock zijn niet meer
zozeer de beschikbare man- en dockcapaciteit doorslaggevend. Het draait vooral om de optimale
transportkosten. Wellicht kan de ontvangsttijd verschuiven naar de nachtelijke uren. De dockplanning
vraagt daarentegen minder aandacht.

[kader k] Drogisterijen: veel potentie voor ‘Factory Gate 
Pricing’ 

Drogisterijen worden geconfronteerd met een lichte toena-
me van de assortimentsbreedte. De duur van de levenscyclus
van producten daalt gemiddeld genomen licht. Dat verbloemt
echter twee effecten: de traditionele producten kennen een
zeer stabiele duur van de levenscyclus. De levensduur van
lifestyle-artikelen en verzorgingsproducten is veel korter.

Leveranciers
Terwijl het merendeel van de leveringen via het DC van de re-
tailer plaatsvindt, wordt een klein deel van de stroom nog
rechtstreeks, via merchandisers, op winkelniveau geleverd.
Dat geldt vooral voor de duurdere parfummerken en enkele
haarverzorgingsproducten. Een deel van de leveringen aan
het DC van de retailer heeft een zodanig kleine zending-
grootte dat deze plaatsvindt per pakketpost. Op dit moment
ligt de regie van het primair transport vrijwel volledig bij de
leverancier.

De leverperformance (compleetheid en tijdigheid) is vooral
voor wat betreft tijdigheid matig. De grotere, professionele
leveranciers, die bijvoorbeeld ook de foodretail beleveren,
zijn daarop uiteraard een uitzondering. Voor de overige leve-
ranciers, zo geven retailers aan, kan op dit punt nog het no-
dige worden geoptimaliseerd.

Het grootste deel van de leveranciers, ongeveer 80-90% be-
vindt zich in de Benelux. Van het volume komt relatief een
nog groter deel uit de Benelux (85-95%). Het restant komt
o.a. uit het Verre Oosten. Deze geïmporteerde goederen wor-
den in Nederland in een consolidatiecentrum opgeslagen.
Het consolidatiepunt is dus eventueel ook te beschouwen als
een ‘Nederlandse’ leverancier. Drogisterijen worden dus vrij-
wel uitsluitend beleverd door locale leveranciers.

Retailers
Momenteel besteden drogisterij-retailers aandacht aan de af-
stemming van leverfrequenties met leveranciers, verkleining
van de batchgrootte van leveringen, uitwisselen van de
vraagverwachtingen via VMI, invoering van warehouse ma-
nagementsystemen en overwegen zij om cross docking voor
enkele productgroepen in te voeren.

Het assortiment van een drogisterij-retailer omvat ongeveer
10.000 tot 13.000 stock keeping units.
De keten wordt in principe bestuurd vanuit het pull mecha-
nisme, de klantvraag is bepalend voor de hoogte van de stro-
men.
Er is sprake van redelijk omvangrijke retourstromen vanuit de
winkels: emballage, karton, onjuist bestelde goederen, res-
tanten actiehoeveelheden. De mogelijkheden voor backhau-
ling zijn daardoor beperkt.
Handling- en transportkosten zijn op dit moment te hoog.
Retailers beschouwen dit als een verbeterpunt.

Potentie
Op basis van het onderzoek blijkt dat er door zowel optima-
lisatie van de leverfrequentie als regieverschuiving vrij veel
winst kan worden geboekt:
• De drogisterijen kennen relatief veel dunne stromen. En-

kele producten hebben veel volume en weinig waarde (la-
ge waardedichtheid), denk aan luiers e.d. Deze stroom
wordt geoptimaliseerd door volle vrachtwagens te bestel-
len. De marktomvang in combinatie met het marktaandeel
van de retailer zijn daarvoor al snel toereikend. De dunne
stromen kennen in veel gevallen een hogere waardedicht-
heid, waardoor een vergelijkbaar effect als in het foodre-
tailnetwerk kan optreden t.a.v. optimalisatie van de le-
verfrequentie.

• Verder kan naar verwachting veel verbetering gehaald
worden uit een verschuiving van de regie. Binnen deze ke-
tens komen relatief veel dunne stromen voor. Het aantal
drops per rit is voor leveranciers dan zo hoog, dat de be-
ladingsgraad nog sterk kan worden verbeterd. Zeker als
een combinatie met winkelleveringen gemaakt kan wor-
den, valt er voor drogisterijen nog veel winst te behalen.

Een van de geïnterviewde retailers gaf aan te verwachten dat
een grote groep leveranciers met een zeer kleine zendings-
grootte juist heel tevreden zou zijn als de retailer de verant-
woordelijkheid voor het transport zou willen overnemen.
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Ondanks een kleiner aantal zendingen, nemen de administratieve lasten toe. Met name de uitbeste-
ding van het transport en de toekenning van kosten aan productgroepen vragen extra aandacht.
Daarnaast verandert de inkoopfunctie. Transport moet lós van de producten worden ingekocht.

De vos en de eekhoorn zuchtten. Het konijn keek naar de grijze lucht. Donkere wolken
dreven voorbij. “Factory Gate Pricing heeft nog wel wat voeten in de aarde”, fluisterde de
eekhoorn. Het konijn knikte. “Toch, als ik zo eens geluisterd heb”, meende de vos op te
moeten merken, “denk ik dat de besturingskosten door de implementatie van Factory
Gate Pricing niet substantieel zullen stijgen. Factory Gate Pricing mag dan lastig in te
voeren zijn, met de besturingskosten valt het allemaal mee. De benodigde capaciteiten
verschuiven vooral.”
Inmiddels was de vos opgestaan. Hij rekte zich uit en schudde de regendruppels uit zijn
vacht. “Kom, kom”, zei hij tegen de eekhoorn, die peinzend voor zich uit staarde, “eerst
een rondje door het bos. Het is weer wat opgefrist. En zo te zien heeft onze vriend konijn
nog meer te vertellen.”  Vriend konijn hernam het woord en vatte het verkregen inzicht zo
samen:

9.  Factor y  Gate  Pr i c ing  i s  goed  voor  de  he le  keten

Wat is zoal duidelijk geworden in de eerste acht stellingen? We stelden een aantal vragen.
Wat is Factory Gate Pricing? Waarom heeft het volop de aandacht? Wat zijn de effecten op de keten?
Hoe kan het worden toegepast? En wat blijkt?

Factory Gate Pricing of optimalisatie van het primair transport verdient meer aandacht van retailers
en leveranciers. De Nederlandse foodretailketen kan door de integrale verschuiving van de regie van
dunne en gemiddelde stromen 8% besparen op de ketenkosten. Daarnaast kan het eigen wagenpark
(een belangrijke kapitaalinvestering!) beter worden benut. 

Optimale transportconfiguratie
Hoe kan dat effect worden verklaard? Twee factoren spelen bij de keuze voor een optimale trans-
portconfiguratie een rol: asymmetrie en dichtheid in het netwerk en de gemiddelde grootte van de
zending.
Asymmetrie heeft te maken met de verhouding tussen het aantal verzend- en afleverpunten. Is het
aantal verzendpunten veel lager dan het aantal afleverpunten, dan is brengen het beste. Als het aan-
tal afleverpunten veel kleiner is dan het aantal verzendpunten, dan is halen logisch. Hoe dichter het
netwerk, hoe meer mogelijkheden voor optimalisatie. Hoe dunner het netwerk, hoe interessanter
regieverschuivingen kunnen worden.
De gemiddelde grootte van de zending wordt bepaald door volume en waardedichtheid. Hoe dikker
de stroom, hoe minder noodzaak voor Factory Gate Pricing. Lage volumes in combinatie met een
hoge leverfrequentie resulteren in lage beladingsgraden. Hoe dunner de stroom, hoe meer regiever-
schuiving oplevert. Waardedichtheid is daarbij een belangrijk criterium. Bij een zeer lage waarde-
dichtheid is voorraad uitstekend. Transportkosten wegen in dat geval niet op tegen de
voorraadkosten. Bij lage waardedichtheid is een lagere leverfrequentie in combinatie met een hogere
voorraad voordeliger. Doordat de zendingen dunner worden, neemt de relatieve winst door regie-
verschuiving toe. 

en in de aarde”
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“Factory Gate Pricing is een goede innov

Figuur 23
Kosten transportconfiguraties 

Een voorbeeld op basis van de afbeelding: er zijn bijvoorbeeld 50 DC’s van de retailer en 300 leve-
ranciers. De lijnen geven de curve per full truck load weer.
• Of er nu sprake is van brengen of halen, de kosten van een full truck load blijven gelijk. De 1 ftl-lijn

loopt horizontaal. Het maakt niet uit wie de regie heeft.
• In het voorbeeld zijn de kosten van brengen (het punt 50 op de horizontale as) bij een halve truck

load (0.5 ftl) hoger dan halen (het punt 300 op de horizontale as bij 0.5 ftl). Het zijn kleine ver-
schillen, maar toch.

• Het effect van asymmetrie wordt steeds groter naarmate de zending kleiner wordt. Hoe kleiner de
zending wordt, hoe sterker het effect op de kosten. Halen wordt steeds interessanter. Bij 0.1 full
truck load zijn de kosten van brengen in het voorbeeld veel hoger dan de kosten van halen.

Zo kan het effect van regieverschuiving worden verklaard: voor de dunne stromen (0.1 of 0.25 ftl) zijn
de kosten van brengen in het foodretail-netwerk veel hoger dan de kosten van halen. Het aantal DC’s
is veel kleiner dan het aantal leveranciers.

Leverfrequentie
Het overnemen van de regie is geen harde voorwaarde voor verbetering van de leverfrequentie. Toch
kan het een belangrijke driver zijn. De huidige leverfrequentie leidt tot hoge integrale ketenkosten.
Optimalisatie van de leverfrequentie (met name dat) en het inzetten van consolidatie centra leveren
voor stromen < 66 pallets per week een besparing op van 15% in de ketenkosten. Voor stromen < 33
pallets is de relatieve besparing al snel 20%. Door én de leverfrequentie te optimaliseren én de regie
te verschuiven kan dus 23% winst worden gepakt. Kortom, Factory Gate Pricing is een goede inno-
vatie vanuit ketenperspectief. 

Branches
In andere branches kan Factory Gate Pricing ook winst opleveren. De modebranche is sceptisch: wei-
nig voordeel en veel barrières. Drogisterijen, bouwmarkten, woninginrichters en huishoudzaken kun-
nen voor delen van hun stromen Factory Gate Pricing invoeren. Sterker nog, het wordt er in veel
gevallen al toegepast: bouwmarkten, woninginrichters en winkelketens voor huishoudelijke artikelen
passen Factory Gate Pricing al enige tijd toe.

Samenwerking
Is samenwerking tussen retailers nodig om de winst te verzilveren? Uit de simulatie in de foodbran-
che blijkt van niet. Samenwerking levert wel een hogere winst op. Maar samenwerking tussen retail-
ers blijkt in vrijwel alle onderzochte branches geen optie te zijn. Samenwerken met retailers uit een
andere branche is mogelijk; voor samenwerking binnen de branche blijkt de drempel (te) hoog.

Kosten transportconfiguraties
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Aandachtspunten
Waar lopen retailers en hun ketenpartners tegen aan bij de invoering van Factory Gate Pricing?
Allereerst enkele aandachtspunten:
• Op korte termijn is transportflexibiliteit een aandachtspunt bij implementatie.
• Niet alle producten kunnen onbeperkt worden gecombineerd. Vers en niet vers, volume, gewicht,

afmetingen, kwetsbaarheid. In hoeverre beperken zij de mogelijkheden?
• Afspraken over tijdvensters en wachttijden zijn van groot belang.
• Factory Gate Pricing wordt belemmerd door een zeer dynamische vraag. Factory Gate Pricing komt

vooral tot haar recht bij dunnere stromen. VMI daarentegen bij dikkere stromen en een zeer dyna-
mische vraag. De combinatie van Factory Gate Pricing en VMI is niet aan te bevelen.

• Leveranciers willen of kunnen wellicht geen prijstransparantie geven. Of zij verlagen de productprijs
niet.

Factory Gate Pricing is met name interessant voor óf de kleine retailer met gemiddelde en dunne stro-
men, óf de grote retailer met veel DC’s. Tenslotte is niet het totaalvolume doorslaggevend, maar het
gemiddelde volume per zending. 

Wijzigingen
Naast aandachtspunten krijgen leveranciers en retailers ook te maken met een aantal wijzigingen.
Voor leveranciers geldt onder meer het volgende:
• Zij hebben geen verantwoordelijkheid meer voor transport en transportplanning.
• Voor wat betreft het picken en laden zullen zij de capaciteiten in het magazijn wellicht anders moe-

ten inzetten. 
• De omvang van de dockplanning zal toenemen.
• Doordat verantwoordelijkheden worden overgedragen en er sprake is van minder zendingen, ver-

minderen ook de administratieve lasten.
• Activity Based Costing c.q. Pricing vragen om meer aandacht en energie. 

Voor retailers verandert met name het volgende:
• De besturing van transport – zeker in combinatie met voorraadbeheer – vraagt om een forse toe-

name van de capaciteit op dat gebied.
• Ook de inzet van laad- en loscapaciteiten in het DC verandert. Concentratie van hoeveelheden en

het verschuiven van momenten heeft gevolgen voor de inzet van mensen en materieel. Voor de
planning van de aanlevering bij het dock zijn niet meer zozeer de beschikbare man- en dockcapa-
citeit doorslaggevend. Het draait vooral om de optimale transportkosten. Wellicht kan de ont-
vangsttijd verschuiven naar de nachtelijke uren.

• De dockplanning vraagt minder aandacht en wordt minder complex.
• De administratieve lasten nemen toe, ondanks een kleiner aantal zendingen. Met name de uitbe-

steding van het transport en de toekenning van kosten aan productgroepen vragen extra aandacht.
• De inkoopfunctie verandert. Transport moet lós van de producten worden ingekocht.

Eendrachtig staarden de vos, het konijn en de eekhoorn voor zich uit. Wat je zoal moet
weten om grip op zo’n thema te krijgen! Het konijn nam als eerste het woord: “Nu we
weten wat Factory Gate Pricing is en wat de effecten zijn, moeten we toch samen een
advies kunnen geven. Iedereen die dit leest, vraagt zich natuurlijk af ‘wat moet ík nu
doen?’ De vos en de eekhoorn knikten driftig, maar waren heimelijk blij dat ze niet
meteen antwoord hoefden te geven. De lucht was opgeklaard en de avondzon kleurde het
bos rood. Het was doodstil. Alleen de kikkers kwaakten aan de slootkant. Ook de wind
was gaan liggen. 
“Als ik goed geluisterd heb, vriend konijn”, zo verbrak de vos de stilte, “luidt dat advies
voor elke partner in de keten net even anders. Lijkt je dat een goede insteek, een advies
per partij in de keten?” De eekhoorn was al verder met zijn gedachten: “Laten we dan
niet alleen de retailer en fabrikant, maar ook de logistiek dienstverlener erbij betrekken.”
Het konijn hipte op een boomstronk en zei: “Ik ga erin mee, we geven ze alledrie een
advies en we zetten erboven:

atie vanuit ketenperspectief”
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“Start met de dunne stromen, waarbij u 

10.  Wat  u  moet  doen

Voor de retailer
Stel uzelf eerst twee vragen.
Kan de leverfrequentie worden verlaagd? Voor foodretailers blijkt een verlaging van die frequentie
veel voordeel op te leveren. Retailers in andere branches zullen dat ook moeten uitrekenen. Dat is
de eerste vraag: is er verbeterpotentieel door verlaging van de leverfrequentie?
Kunnen extra besparingen worden behaald door de transportregie te verschuiven? Als de gemid-
delde grootte van de zending laag is en de asymmetrie geeft daar aanleiding voor, dan kan regiever-
schuiving zinvol zijn. Die aanleiding kan zelfs per regio verschillen.

Op basis van de beantwoording van deze vragen kan het advies worden geformuleerd:

Leverfrequentie optimaliseren op basis van ketenkosten, zonder regieverschuiving van transport.
Treed in overleg met leveranciers over Activity Based Pricing. Met welke leveranciers? Bij verlaging van
de frequentie van de allerkleinste stromen is het absolute volume te beperkt. Ook neemt de voorraad
in dagen te sterk toe en zijn er teveel leveranciers nodig om het doel te bereiken. Daardoor is het te
complex: met 50 leveranciers gaan praten en dan nog weinig effect in absolute omvang? Dat is geen
goede start. Start daarom met de dunne stromen, waarbij u de dunste stromen even links laat liggen.
En u start daar waar de frequentie het verst van het optimum afligt. Daar is het meest te halen.

Pilots starten met leveranciers rondom regieverschuiving, zonder of met leverfrequentie. Om het
startpunt te bepalen, neemt u de gemiddelde grootte van de zending én de combinatiemogelijkhe-
den als uitgangspunt. Welke combinatie mogelijkheden? 
• Combinatie van zendingen van leveranciers uit dezelfde regio.
• Combinatie van zendingen van leveranciers in de buurt van winkels (backhauling)
• Combinatie van zendingen van leveranciers in de buurt van het DC van de retailer

Figuur 24
Factory Gate Pricing: starten en realiseren
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worden be-
haald door de
transportregie 
te verschuiven?
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Niets doen, er valt toch geen
verbetering te realiseren

Start pilots met Factory Gate
Pricing, maar laat de leverfrequen-
tie ongewijzigd

Start pilots met Factory Gate
Pricing en verzilver zo ook de
winst van de optimalisatie van 
de leverfrequentie

Zet in op activity based pricing,
waarbij het voordeel in de keten
door optimalisatie van lever-
frequentie wordt verdeeld over
de ketenpartijen
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Ook hierbij geldt: de allerdunste stromen leveren relatief veel voordeel op, maar er is nauwelijks sub-
stantie te realiseren. Laat deze stromen even links liggen en start bijvoorbeeld met stromen vanaf 5-
8 pallets per week (zie cirkels en pijlen). Voor een volle vrachtwagen hebt u dan 4-6 leveranciers
nodig. Neem stromen met hoge combinatiemogelijkheden en veel verbeterpotentie. Let erop dat
deze combinatiemogelijkheden geen grote knelpunten opleveren voor de handling bij het retail DC.
Na de start neemt u de dikkere stromen en de allerkleinste stromen, die u eerst links liet liggen, erbij.

Let op: regieverschuiving is niet eenvoudig te organiseren. De aandachtspunten en wijzigingen uit de
samenvatting (9) spelen een rol. Bent u in staat de invoering te realiseren? U neemt de verantwoor-
delijkheid over! Neem de tijd om de verschuiving zorgvuldig en in goed overleg voor te bereiden.

En, heel belangrijk, verdeel de baten eerlijk en streef naar een win-win-situatie. Teveel ketenoptima-
lisatie-initiatieven zijn vastgelopen op dit punt. Als u het onderste uit de kan wilt, …

Voor de leverancier
Leveranciers hebben met dezelfde vragen te maken als retailers. Voordat ze aan die vragen toeko-
men, is er een andere, essentiële vraag: wilt u en kunt u?

Wilt u dat de regie verschoven wordt naar de afnemende partij en kunt u dat ook? Als u veel kleine
drops heeft en hoge transportkosten, kan halen door retailers ketenvoordeel opleveren. Dat levert
ook u het nodige op. Maar er zijn aandachtspunten:
• Hoe is de strategie voor wat betreft prijstransparantie? Hebt u liever weinig transparantie, omdat

uw uitgangspositie bij onderhandelingen daardoor sterker is? Zet dan niet in op Activity Based
Pricing.

• Hoe flexibel bent u op korte en lange termijn in uw transport? Eigen transport of een langdurig con-
tract kunnen belemmerend werken. Anticipeer dan in de aankomende maanden, jaren op regie-
verschuiving en let op als u nieuwe contracten gaat afsluiten.

• Is de dynamiek van de vraag van uw producten hoog? Wellicht wilt u VMI invoeren. Een combina-
tie van Factory Gate Pricing en VMI raden we niet aan.

• Kunt u de kosten toerekenen aan activiteiten? Zo niet dan is Activity Based Pricing geen optie. Start
dan eerst projecten om dáár achter te komen.

Als Factory Gate Pricing nog in beeld is, komen we terug op twee vragen: Kan de leverfrequentie wor-
den verlaagd? En: Kunnen extra besparingen worden behaald door de transportregie te verschui-
ven? Inderdaad, dezelfde vragen als hierboven bij de retailer. Het advies?

de dunste stromen even links laat liggen”

Adv ies  voor  de  l everanc iers

Kan de leverfrequentie worden verlaagd?

Nee Ja

Kunnen extra
besparingen
worden be-
haald door de
transportregie 
te verschuiven?

Nee

Ja

Niets doen, er valt toch geen
verbetering te realiseren

Combineer eigen wensen voor de
Activity Based Pricing menukaart
met ‘Factory Gate Pricing’. Door
zelf initiatief te nemen, kunt u de
eerste slag maken

Start pilots met Activity Based
Pricing en Factory Gate Pricing en
betrek daarin de optimalisatie
van de leverfrequentie

Dit is uw kans om voorraad te
verplaatsen naar de retailer en
winst te behalen in de keten.
Maak dit punt onmiddellijk
bespreekbaar met uw klant
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“Factory Gate Pricing, 't zou er wel van 

Leverfrequentie optimaliseren op basis van ketenkosten. Is de gemiddelde zendingsgrootte klein en
hebt u hoge transportkosten? Verlaag de leverfrequentie en verdik de stromen in overleg met uw
retailer. We adviseren retailers daar werk van te maken! Daar kunt u bij aansluiten.
Als u zelf het initiatief neemt, hebt u de meeste kans om zelf ook voordeel te halen.

Pilots starten met retailers rondom regieverschuiving. Waar moet u starten? Start met die producten
waarvan de zendingsgrootte klein is (niet te klein, net als bij de retailer), waarbij de complexiteit van
invoering beperkt is. Leveranciers in dezelfde regio bijvoorbeeld. Eerst ervaring opdoen voordat u
geconfronteerd wordt met hoge complexiteit. Zo bepaalt u uw eigen grenzen.

Dankzij Factory Gate Pricing zal Service Based Pricing sneller ingang vinden bij de retailer. 
Steeds meer leveranciers werken met prijsmenu’s, waarin de commerciële condities –  de product-
prijs en promotiekortingen - en de vergoeding voor overige kosten, zoals transport, gesplitst worden.
Factory Gate Pricing ligt in het verlengde daarvan. Op die manier worden het beoogde Service Based
Pricing en de bijbehorende transparantie wederzijds ondersteund. Maak gebruik van dat wederzijdse
karakter, zodat u zelf voordeel haalt uit deze ontwikkeling.

Neem initiatief. Dat is misschien wel het belangrijkste advies. U versterkt uw relatie en hebt de
meeste kans op voordeel.

Voor de logistiek dienstverlener
Logistiek dienstverleners vervullen in de keten een belangrijke rol in warehousing, transport en con-
solidatie. Welke rol speelt de logistiek dienstverlener in de toekomst? Vraag aan een retailer wie de
regie van dit transport uit moet voeren en je ontvangt verschillende antwoorden: ‘ik doe het zelf’ en
‘dat besteed ik uit aan een logistiek dienstverlener’. Vraag aan een logistiek dienstverlener wie de
regie van dit transport moet uitvoeren en je hoort maar één antwoord: ‘de logistiek dienstverlener,
uiteraard’.

Voor logistiek dienstverleners kan de introductie van ‘Factory Gate Pricing’ enerzijds bedreigend zijn,
anderzijds is het een kans. De bedreigingen liggen in het feit dat:
• het aantal zendingen en het aantal te rijden kilometers verminderen. Omdat in veelgevallen het

transport vermindert en uitsluitend de ‘warehousing’functie overblijft, zullen bepaalde partijen har-
der worden getroffen dan anderen.

• daarnaast kunnen diverse retailers hun beschikbare vrachtwagencapaciteit (die zij hebben voor
secundair transport), inzetten voor primair transport. 

• en tenslotte verschuift de opdrachtgever, van leverancier naar retailer. Omdat de retailer een groter
pakket kan aanbieden, zijn scherpere prijzen voor transport een waarschijnlijke uitkomst.

De kans ligt echter in het feit dat die opdrachtgever verschuift en er dus veel nieuwe contracten moe-
ten worden afgesloten. Die kans kan benut worden als de logistiek dienstverlener de regie wil over-
nemen. Het organiseren en realiseren van Factory Gate Pricing is nog niet zo eenvoudig. Logistiek
dienstverleners zouden toch bij uitstek geschikt moeten zijn om die activiteit in de keten aan te
bieden. Óf de logistiek dienstverlener moet uitsluitend willen transporteren. Dan is goedkoop zijn
eenvoudigweg belangrijk. Logistiek dienstverleners die deze kansen niet pakken, lopen grote
continuïteitsrisico’s. Er ligt hier een duidelijke kans om de regie van een deel van de keten naar de
logistiek dienstverlener toe te trekken. En dat is waar retailer en leveranciers toch al langer de aan-
dacht op vestigen?’ 

Het advies voor logistiek dienstverleners luidt: ga leveranciers selecteren. Inventariseer hun interesse
om te gaan bundelen richting retailer. Ga met deze combinatiegroep naar de retailer en biedt aan dit
pakket tegen een scherpe prijs voor uw rekening te nemen.
En/of ga in overleg met retailers. Op langere termijn zal de retailer overwegen de regie van het trans-
port van ‘gemiddelde en dunne’ stromen over te nemen. Dan kan het heel zinvol zijn om een goede
relatie te hebben! Welke van de twee acties het meest voor de hand ligt, is uiteraard afhankelijk van
de huidige relaties van de logistiek dienstverlener.
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De zon zonk als een gouden bal achter de horizon. De dichte stammen van het bos wer-
den langzaam ingenomen door een geheimzinnige schemer. Een weldadige rust maakte
zich van de drie vrienden meester. De vos keek om zich heen. “Het is laat geworden”, con-
stateerde hij. “Maar daar hebben we dan ook wat voor”, antwoordde de eekhoorn. “Ik
denk dat ik namens allen spreek als ik zeg zeer content te zijn met de concrete adviezen.”
Hij wachtte even, maar niemand sprak hem tegen. “We kunnen lang en breed praten.
Maar ik denk dat we de slotsom kort en bondig kunnen formuleren. Mag ik een voorstel
doen?” “’k Ben benieuwd”, knikte het konijn. “Het prijsmechanisme Factory Gate Pricing is
een belangrijke voorwaarde voor optimalisatie van de besturing van voorraden en trans-
port”, sprak de eekhoorn. “Een optimalisatie voor dit deel van de keten.” 
Zijn woorden echoden na in het donkere bos. Duizenden sterren pinkelden tegen de
nachthemel. De halfronde maan keek vriendelijk naar beneden. Na een korte groet ver-
dween het konijn in het duister. De eekhoorn zocht zijn nachtverblijf in de dichtstbijzijnde
boom. Alleen de vos treuzelde nog. Hij kon nog wel een rondje doen. Wie weet wat ’t hem
zou opleveren. Ze hadden in ieder geval stof tot nadenken. Factory Gate Pricing. ’t Zou er
wel van komen.

komen”

Involvation

Steeds meer bedrijven voelen aan dat ketenoptimalisatie en
samenwerking kritieke succesfactoren in de toekomst zijn. 

Involvation initieert bewustwording, helpt bij het ontwikke-
len van een visie, brengt partijen bij elkaar, berekent voor-
delen en ondersteunt bij het ontwerpen van besturing en
processen. 

Wij willen dit voor klanten op een betrokken en praktische
manier doen en voelen ons ook na het ontwerptraject ver-
antwoordelijk voor de realisatie.

Wat kunnen we voor u bij Factory Gate Pricing betekenen:
• Graag verzorgen we uw workshop over het thema Factory

Gate Pricing. Een introductie in het thema.

• We helpen bij het selecteren van geschikte partners en
brengen partijen bij elkaar.

• We begeleiden u en uw ketenpartners bij het bepalen van
de potentie en geven graag samen met u vorm aan de
samenwerking. Voor de selectie van logistiek dienstverle-
ners maken we gebruik van software waarmee een schat-
ting van de kosten gemaakt kan worden.

• Involvation kan uw optimale transportconfiguratie per deel
van het assortiment vaststellen. Dat kan zelfs regelmatig,
zodat uw transportconfiguratie altijd een optimale keuze is
in een gegeven situatie.

• Involvation begeleid bij de invoering van veranderingen in
uw organisaties en helpt zo ideeen te realiseren.

Meer informatie: www.involvation.com.




