
Op het congres op 12 maart in
Bussum gaven de co-voorzit-
ters van ECR Nederland,

Dick Boer, directievoorzitter Albert
Heijn Supermarkten, en Kees Edel-
man, algemeen directeur Lever
Fabergé Nederland, de ruim 500 toe-
hoorders uitleg over het ECR-motto
’waardecreatie en kostenbesparing
leidt tot winstgroei’. Intranet en
internet ‘blijken e-category manage-
ment te vergemakkelijken, was hun
conclusie, en met gezamenlijke
inspanningen kan ‘out-of-stock’ met
90% worden teruggebracht.

Goede banden
Peter van Mourik, directeur Trade Ser-
vice Nederland, gaf in een levendige
tweespraak met Rob Bloemscheer,
customer development director Iglo
Mora, een doorkijk in hun bouwwerk
Category Management. Dat begint
met goed luisteren naar elkaar en
daarna samen een missie formuleren
om beider consument via de winkel-
vloer eenduidig te bedienen. Hun
doelstelling was de ‘fair share’
omhoog krikken en de ketenkosten
verlagen. Openheid zorgt voor groei,
was hun conclusie. 

Dat in samenwerking nog heel wat
kosten uit de keten te halen zijn, bleek
uit het betoog van Piet van der Vlist,

consultant van Deloitte & Touche. Hij
zag de retail-keten als meertrapsvoor-
raadketen, waarbij dagelijks kleine
hoeveelheden leveren leidt tot een
niet-gesynchroniseerde keten.
Stroomopwaarts blijft de voorraad lig-
gen en dagelijks moet iemand het hele
distributiecentrum (DC) door. Keten-
synchronisatie stoelt op ’leveren aan
het DC zodra het kan’ in plaats van
‘wachten met leveren tot het moet’. In
de nieuwe strategie van kostenbeheer-
sing worden in de eerste levering
alleen volle pallets geleverd. Dat bete-
kent distributie synchroniseren op
productie: altijd volle vrachtwagens
naar het DC van de retailer en het DC-
schap helemaal vullen.

Delen
Het succes van dit concept, zo bleek
uit de testcase van Unilever Bestfoods
met Jumbo Supermarkten, is afhan-
kelijk van de bereidheid informatie én
financiële voordelen met elkaar te
willen delen. Karel de Jong, algemeen
manager logistiek Jumbo Supermark-
ten, noemde het een cultuuromslag
zijn DC-medewerkers te moeten uit-
leggen waarom plotsklaps acht
weken voorraad in bulk kwam, het-
geen meer dan 50% extra kosten
opleverde. Daartegenover stonden
natuurlijk aanzienlijk lagere kosten
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door betere inslag, vereenvoudigde
administratie en efficiënter intern
transport. De gezamenlijke voordelen
uit de externe transportkosten
bedroegen 12%.

Aan de zijde van Unilever BestFoods
(UBF) lag de grootste winst: 73%
minder uitslagkosten, maar nog geen
2% minder opslagkosten in hun
gereedproductenmagazijn. Wicher
Nijkamp, logistiek manager UBF,
noemde de leerpunten: het concept is
vooral geschikt voor slow movers,
medium movers en producten met
een lange THT. Standaardisatie van
ladingdragers is een belangrijke voor-
waarde. Verder bleek een significante
verbetering van de leverbetrouwbaar-
heid door reductie van manco’’s en
pickfouten. Het totale aantal transac-
ties (orderregels en facturen) vermin-
derde met maar liefst 65%. 

Zwakste schakel
Betrouwbare traceerbaarheid bete-
kent dat veel informatie moet worden
beheerd. In Supply Chain Manage-
ment (SCM) draagt ieder bedrijf zorg
voor de continuïteit van de informa-
tiestromen van boven naar beneden
en vice versa. De keten is daarbij zo
sterk als de zwakste schakel. Onder
elektronische regie van EAN Neder-
land verhaalden Bert van Dijk, Supply
Chain manager Albert Heijn Super-
markten, en René Welpelo, manager
kwaliteit en informatie Plukon Poul-
try (pluimveevlees en -vleeswaren),
evenals Aad Buitenhek, directeur Bak-
ker Barendrecht (groenten en fruit),
uit hun praktijk.

Gezamenlijk hebben ze in vijf jaar
¤ 1 mln geïnvesteerd. De voordelen
logen er niet om. Beide versleveran-
ciers noemden een efficiënter maga-
zijngebruik, betere bewaking van first
in first out en THT, real time voor-
raadadministratie, voorraadverant-
woordelijkheid voor hun producten in
de DC van Albert Heijn.

Het aandeel foutieve leveringen is
nu gedaald tot minder dan 0,1%, ter-
wijl de leveringsbetrouwbaarheid gro-
ter is dan 99,5%. In het DC van AH is
de voorraad nooit meer dan een dag
afzet. Binnenkort worden systemen
van de leveranciers in een proefpro-
ject gekoppeld met het nieuwe ware-
house management systeem van het
DC in Zwolle. Hiermee beoogt ’s
lands grootste kruidenier ervaring op
te doen voor uitrol naar nieuwe leve-
ranciers. De sprekers waren overtuigd
van hun leerproces: stap voor stap
wordt naar resultaat toegewerkt. ■

Het schaareffect, de noodzaak om én te groeien én voortdurend kostenbesparingen te

realiseren, bepaalt anno 2003 meer dan ooit de ECR-projecten. Op het zesde congres van

ECR Nederland kregen de logistieke implicaties veel aandacht. Enkele sprekers zeiden

waarom: de economie in een dip en een prijsbewuste klant dwingen tot het verlagen

van de (keten)kosten in de verzadigde markten waarin food opereert.
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