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Pieken met Kerst

“De sauzen, met name die voor vlees, 

lopen harder in de kerstperiode”, vertelt 

Cees van Driel, hoofd logistiek bij sauzen-

fabrikant Remia. De vleessauzen vallen 

onder de feestsauzen. Vooral de smaken 

barbecue, knoflook en grill-steak zijn 

populair in de laatste maand van het jaar. 

Bij kaasspecialist Zijerveld is de inkoop het 

in oktober moeten de planningen voor de drukke kerstperiode 
al rond zijn. Drie bedrijven vertellen hoe zij de logistiek rond de 
productiepiek in december regelen. De houdbaarheid van de 
producten, de beschikbaarheid van grondstoffen en de capa
citeit in de fabriek zijn belangrijke aandachtspunten.

levert Zijerveld ook een aantal buitenland-

se kazen zoals Brie, Gorgonzola en Moz-

zarella. Het bedrijf heeft ook een produc-

tielocatie waar kaasspecialiteiten worden 

bereid zoals roggebrood met roomkaas en 

gevulde brie. “Deze producten lopen voor-

al goed met Oudjaar.” 

Avandis, producent van gedistilleerde 

dranken zoals jenever, vieux en likeuren, 

kan de extra productievraag verspreiden 

over de maanden voor de Kerst. Dit komt 

vooral door de diversiteit van de afzet-

markten. De gedistilleerde dranken wor-

den naast de binnenlandse markt, vooral 

gedistribueerd naar exportmarkten waar-

onder veel landen in Europa, maar ook 

Japan en Australië. De bottelarij moet er 

vooral voor zorgen dat de orders voor 

Japan (met name likeuren) op tijd af zijn 

zodat ze met de boot meekunnen, legt 

supply chain manager Marco van der Tas 

uit. “De boottocht duurt drie maanden.”

Planning
“We beginnen een half jaar van te voren 

met een grove capaciteitsplanning waarin 

we rekening houden met de verwachte 

omzet en de capaciteit die we hebben. 

Deze planning verfijnen we iedere zes 

weken.” Van Driel van Remia probeert de 

capaciteit zo gelijkmatig mogelijk te 

benutten. “Als het erg druk is, schuiven we 

de productie naar voren met als doel op 

tijd voldoende voorraad te hebben.” Remia 

hoeft niet uit te wijken naar een extra pro-

ductielocatie om de piek op te vangen. 

“Als het echt nodig is, werken we op zater-

dag door.” De echte piek voor Remia is 

vooral met Pasen en Koninginnedag en de 

weken daarna. “In de lente als het mooi 

weer wordt, hebben de mensen zin om te 

allerbelangrijkst bij de kerstpiek, vertelt 

manager Operations Philippe Coerten. 

Zijerveld koopt kaas in, snijdt en verpakt 

het naar de wens van de klant. Het bedrijf 

levert kaas aan retailers (de kaasafdeling), 

groothandel, kaasspeciaalzaken en markt-

koopmannen. Naast de bekende Goudse 

kaas, waaronder Noord-Hollandse Kaas, 
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remia begint half november met het kerstvolume te draaien.
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barbecueën. Bovendien hebben ze niets 

meer op voorraad. Deze piek is veel ster-

ker dan de kerstpiek.”

Kerstdagen
Rond week 40 geven de grote retailers hun 

prognoses af, vertelt Van Driel. Samen met 

de historische gegevens en de beschikbare 

productiedagen kan Remia de beschikbare 

capaciteit inplannen. “Ondanks dat de 

feestsauzen slechts een gedeelte van het 

assortiment omvatten, moeten we het echt 

plannen.” Belangrijk voor de planning is 

wanneer Kerst valt. Dit jaar vallen de feest-

dagen op dinsdag en woensdag. “Consu-

menten doen de boodschappen op zater-

dag en maandag. Dat betekent extra kerst-

productie, maar ook minder productie-

dagen voor Oud&Nieuw.”

Voor kaasspecialist Zijerveld betekent dit 

dat de magazijnen de week voor zaterdag 

– boodschappendag – helemaal vol moe-

ten zijn. “In die week vragen onze klanten 

dagelijks om kaas, terwijl onze leveran-

ciers maar 1 of 2 keer in de week leveren. 

Daar moeten we op voorbereid zijn”,    

verklaart Coerten. Het bedrijf vangt de 

extra productie op door grotere charges te  

draaien. Indien nodig draait het personeel 

net als bij Remia overuren. Liever schakelt 

het bedrijf geen uitzendkrachten in, want 

“je hebt toch mensen met ervaring en pro-

ductkennis nodig”. 

Zijerveld wil in september al weten welke 

klant wat wanneer wil hebben. Dat lukt 

niet altijd. “Soms krijgen we laat een prog-

nose binnen of de prognose is niet hard 

genoeg.” Om de planning te maken, kijkt 

ook Zijerveld naar de historie. “Dat is 

zeker belangrijk, maar ons klantenbestand 

evolueert in de tijd, waardoor we de histo-

rische gegevens niet een op een kunnen 

toepassen.” 

Grondstoffen
Dit jaar heeft Remia geen speciale kerst-

sauzen. Dat heeft als voordeel dat er geen 

speciale grondstoffen hoeven te worden 

ingekocht en dat de sauzen na de kerstpe-

riode gewoon te verkopen zijn. “Vorig jaar 

hadden we tonijn- en truffelsaus. Deze 

grondstoffen moesten we ruim van te 

voren inkopen.” 

Met Kerst biedt Zijerveld een assortiment 

speciaalkazen aan met elk jaar een ander 

thema. Dit jaar is het thema Regionale pro-

ductie. Dit betekent vooral boerenkaas en 

Franse AOC-kaasjes. “Een halfjaar van te 

voren presenteren we deze kazen aan de 

klanten. Vaak combineren we dit met een 

eigen event, waar alle klanten voor zijn 

uitgenodigd om onze producten te zien, 

voelen en proeven. Ze moeten voorinteke-

nen voor dit assortiment. We moeten deze 

kazen vooraf bestellen. Achteraf is het las-

tig om nog extra kazen te krijgen.”

Houdbaarheid
Remia begint half november met het kerst-

volume te draaien. “We proberen zo laat 

mogelijk te starten met de productie van-

wege de houdbaarheidsdatum.” De sauzen 

van Remia zijn over het algemeen 9 maan-

den houdbaar, een derde van deze termijn 

is voor de producent, dit betekent dat 

Remia binnen circa 12 weken na produc-

tie moet uitleveren. “We willen daarom 

niet te veel op voorraad hebben. We kun-

nen altijd in januari weer produceren om 

de voorraden aan te vullen.”

Avandis heeft een groot logistiek voordeel, 

gedistilleerde drank is relatief lang houd-

baar. Eind september begint de extra pro-

ductie van likeuren voor de export. Aan-

sluitend start de productie voor Europa en 

de productie van onder andere jenever, 

bessenjenever en vieux voor de binnen-

landse markt. Waar het bedrijf rekening 

mee moet houden is een voldoende voor-

raad glas. “Glas heeft vanwege het produc-

tieproces een lange levertijd. Dat moeten 

we dus op voorraad hebben.” Bovenop de 

extra vraag voor de Kerst heeft Avandis nu 

een extra productiepiek, dit heeft niets te 

maken met Kerst, maar met de accijnsver-

hoging die per 1 januari wordt ingevoerd. 

“We hebben een sterk verschoven vraag 

van begin 2013 naar eind 2012. Daar zijn 

we nu heel druk mee.”

Logistiek
Managing partner Dennis Beijaard van 

Dapp, een interim- en projectmanage-

mentbureau gespecialiseerd in de voe-

dingsindustrie, helpt bedrijven met de 

planning en organisatie van de logistiek, 

productie en automatisering rondom druk-

ke periodes zoals Kerst. “De afzet voor 

Kerst kan twee tot vier keer zoveel zijn ver-

geleken met normale perioden. Sommige 

bedrijven moeten uitwijken naar externe 

warehouses en extra koelhuizen wat extra 

transport met zich meebrengt.” Het is vol-

gens Beijaard belangrijk om deze zaken al 

vroeg te weten omdat het extra kosten met 

zich meebrengt waarover een producent 

goede afspraken moet maken met zijn 

klanten. Beijaard: “Een kerstplan is voor 

80% gelijk aan die van het jaar daarvoor, 

maar vaak vergeten bedrijven van alles. 

Dat is het moment dat wij kunnen in-

springen.”   

‘ We willen niet          
te veel saus op         
voorraad hebben’
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een halfjaar van te voren presenteert Zijerveld het assortiment 

speciaalkazen aan zijn klanten. 

• Dionne irving •
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