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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiestructuur

M Functie van de handel:
    F overbrugging van ‘afstand’ tussen productie en
        consumptie (geografisch, aard, locatie, hoeveel-
        heid, kwantiteit, tijd, bezit, kennis).
    F overbrugging aard / verschil in plaats:
        bijv.: klimatologische verschillen, bepaalde
        zaken zijn niet ‘natuurlijk’ in Nederland
        aanwezig.
    F overbrugging verschil in hoeveelheid:
        in feite herverdeling van grote hoeveelheden 
        van producent naar op consument aangepaste
        hoeveelheden.
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Distributiestructuur

M Functie van de handel:       vervolg
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiestructuur

M Functie van de handel:                vervolg

    F verschil in kwaliteit:
        m.n. overbrugging verschillen in het kader van
        kwaliteitsgradering en -sortering, bijv. koffie,
        thee, tabak.
    F verschil in tijd:
        m.n. overbrugging productie- / teelt-periode en
        (constante) verkrijgbaarheid.
    F verschil in bezit:
        overbrugging van eigendomsoverdrachten,
        risico’s, financieringen en kredieten. 
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Distributiestructuur

M Functie van de handel:                  vervolg

    F verschil in kennis:
        overbrugging informatieverschillen tussen
        vragers en aanbieders. 

M Verdere, bijzondere functies van de groothandel:
    F verkoop & promotie:
        bereik van kleine afnemers tegen lagere kosten.
    F koop- en assortimentsopbouw:
        zorg voor selectie, aankoop en assortiment-
        opbouw.
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Distributiestructuur

M Verdere functies van de groothandel:
    F hoeveelheidsreductie:
        transitie van grote naar kleinere kwantiteiten.
    F transport:
        overbrugging kleinere afstanden tot afnemers.
    F opslag:
        vermindering voorraadrisico’s en -kosten door
        ‘buffer’vorming.
    F financiering:
        betalingscircuit tussen groothandel / afnemers
        en groothandel / producenten. 
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Distributiestructuur

M Verdere functies van de groothandel:      vervolg

    F risico:
        overnemen van risico van diefstal, schade en
        bederf, door het verkrijgen van eigendom.
    F marktinformatie:
        verstrekking van info omtrent markt /
        ontwikkelingen aan (internationale)
        leveranciers.
    F managementservice:
        ondersteuning van detaillisten op vlak van
        promotie, personeel, prijsbeleid, e.d.  
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Distributiestructuur

M Onderscheid in groothandel:
    F verschil in eigendomssituaties:
        veelal eigendom: opkopers, exporteurs,
        importeurs, e.d. 
        bemiddeling: agenten, makelaars in de handel,
        commissionairs, e.d.
    F verschil in mate van service:
        full-service groothandel: alle / meeste
        distributiefuncties worden verricht limited
        service groothandel: beperkt aantal distributie-
        functies, zoals bij cash & carry  groothandel,
        desk-jobbers en van-sellers. 
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Distributiestructuur

M Merchandising:
    F m.n. bij full-service groothandel:
        vervulling van verkoopondersteuning bij de
        detaillist: alle activiteiten die op de plaats van
        verkoop het product beter zichtbaar of grijpbaar
        maken;
        betreft het uitvoeren van accountplannen op de
        winkelvloer hetgeen ook soms wordt uitbesteed
        aan:
        Third Party Sales Support: externe verkoop-
        ondersteunende bedrijven, met flexibele inzet
        en kosten, maar vaak mindere productaffiniteit,
        multi-client systeem en risico’s vandien. 
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Distributiestructuur

M Merchandising � service-merchandising:
    F service-merchandising:
        onderneming ‘pacht’ een plaats in de winkel voor
        permanente presentatie, waarbij o.a.:
          - artikelen worden voorgeprijsd;
          - facturen / verkopen worden bijgehouden;
          - niet-lopende producten worden teruggenomen;
          - houdbaarheidsdatum in de gaten wordt
             gehouden. 

        Vooral bedoeld voor productgroepen met redelijk
        hoge logistieke moeilijkheidsgraad, voorbeeld:
        Sorbo.
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Distributiestructuur

M Detailhandel:
    F detaillist:
        distribuant die producten, meestal in kleinver-
        pakking, aan de finale afnemers levert; betreft
        dus de laatste schakel in het distributiekanaal,
        meestal leverend aan de consument.
    F detailhandelsvestigingspunten nemen in aantal
        gestaag af: van ca. 200.000 fysieke punten rond
        1950 tot ca. 98.000 (!) in 2015. 
        Daling aanvankelijk vooral in de food-sector, en
        nu ook in andere sectoren. Verkoop (van
        goederen) vindt meer en meer plaats via 
        (>25.000) webwinkels en postorderbedrijven.
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Distributiestructuur

M Verdere, bijzondere functies van de detailhandel:
    F sorteren, massa-verdeling, voorraadhouden
    F kwaliteitsverdeling
    F (technische) service vóór, tijdens en na de
        verkoop
    F verpakken, opslaan, vervoeren
    F kredietverlening, geld incasseren   
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Distributiestructuur

M Detailhandel, globale indeling (fysieke winkels):
    F detailhandel food:
        - levensmiddelen-retail (supermarkten, levens-
           middelenzaken, tankstations, e.d.)
                                                          ±   10.800 punten
        - food-speciaalzaken (bakkers, slagers, e.d.)
                                                          ±   13.400 punten
        - in food-sector werken
                                                          ± 190.000 mensen
        - totale omzet                
                                                          ± 47 miljard euro

detailhandel.info 2015-2016
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Distributiestructuur

M Detailhandel, globale indeling (fysieke winkels):
    F detailhandel non-food:
        - DHZ, kleding, juweliers, e.d. 
                                                          ± 74.000 punten
        - in non-food-sector werken
                                                          ± 320.000 mensen
        - totale omzet                
                                                          ± 45 miljard euro
    F Kortom: in ± 98.000 retailvestigingspunten
        werkt ± 6% van de beroepsbevolking, alwaar
        door consumenten ± 30% van de totale
        consumptieve bestedingen wordt besteed.

detailhandel.info 2015-2016
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Distributiestructuur

M Detailhandel, globale indeling:
    F winkelverkoop (= ‘gevestigde handel’),
        waaronder speciaalzaken, supermarkten,
        warenhuizen, hypermarkten, enz.
        Winkelverkoop kan verder worden verdeeld in
        bedieningszaken en zelfbedieningszaken.

    F niet-winkelverkoop, waaronder marktverkoop,
        direct sales, postorder, teleshopping, MLM,
        internet, enz. 
        Vertegenwoordigt ca. 8,4% van de totale omzet 
        in de detailhandel (ca. 8,5 miljard euro).  
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Distributiestructuur

M Detailhandel, vormen van winkel-verkoop:
    F speciaalzaken: (=bedieningszaak, meest voor-
        komend):
        - onderscheiden zich op basis van kwaliteit & 
           service
        - relatief lage omzetsnelheid, hoge marges
        - assortiment = relatief smal, diep en hoog
        - o.a.: -C&A’s e.d. (relatief breed en diep)
                   -Zeeman’s e.d. (relatief breed en ondieper)
                   -boetieken (zeer smal en dieper)      
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Distributiestructuur

M Detailhandel, vormen van winkel-verkoop:
    F warenhuizen: (in hoofdzaak zelfbedieningszaken
        met relatief breed en diep assortiment, winkel-
        oppervlaktes 10.000 - 20.000m2)
    F grootste warenhuizen in Nederland:  
              - De Bijenkorf (1870)
              - V&D (1887 tot 2016), --> Hudson’s Bay 
              - Hema (1926)
        De Bijenkorf wordt gezien als conventioneel
        warenhuis; Hema wordt gezien als een variety-
        store: relatief klein, en naast non-food en
        convenience goods ook beperkt food-assortiment
        aanwezig.
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M Detailhandel, vormen van winkel-verkoop:
    F zelfbedieningswarenhuizen (ook wel: hyper-
        markten, weidewinkels, en superstores;
        betreffen combinaties van supermarkten en
        warenhuizen, meestal buiten woongebieden,
        winkeloppervlaktes 2.000 - 5.000m2)

    F spelen in op verschillende ontwikkelingen:
        - beter opgeleide consumenten
        - koopervaring van consumenten
        - info-voorziening via consumentengidsen e.d.
        - anoniem winkelgedrag van consumenten
        - behoefte aan keuze-eenvoud: ondiep assort. 
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Distributiestructuur

M Detailhandel, vormen van winkel-verkoop:
    F category-killers (ook wel: Big Box stores): grote
        detailhandelketen-winkels die een zekere
        productgroep domineren. 
        Retail giganten zoals Wal-Mart en Toys ‘R’ Us (in
        Nederland: ToysXL) kunnen worden beschouwd
        als category killers, daar andere retailers lastig
        kunnen concurreren tegen hun lage prijzen en
        goed ontwikkelde winkelformules. 
        Category-killers gedragen zich vaak als bijna-
        monopolisten op hun gebied, gelet op de 
        voorkeur die zij veelal genieten van de meeste
        consumenten.
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Distributiestructuur

M Detailhandel, vormen van winkel-verkoop:
    F supermarkten (zelfbediening levensmiddelen-
        sector met winkeloppervlaktes > 400m2)
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Distributiestructuur

M Detailhandel, vormen van winkel-verkoop:
    F supermarkten: groot deel van deze detail-
        handelszaken is in handen van zelfstandige
        ondernemers, meestal dan samenwerkend in:
        G een vrijwillig filiaal bedrijf (VFB’s o.a. v/h
            Super de Boer, C1000),
        G een inkoopcombinatie (Superunie), of in 
        G een franchiseverband (AH, ca. 15%).
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M Detailhandel, vormen van winkel-verkoop:
    F supermarkten, trends:                                       
        G�one-stop-shopping: specifiek consumenten-
            gedrag gericht op veel inkopen op één plaats
            van shopping- en convenience-goods.
            Wordt vaak bereikt door vestiging in
            shopping-malls of door samen te werken met
            andere winkels.
        G�shop-in-the-shop: een aparte winkel in de
            supermarkt of warenhuisvestiging, meestal
            gerund door concessionair (zelfstandige, voor
            eigen risico, bijv. bakker, vishandel, hakken-
            bar, enz.).  
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Distributiestructuur

M Detailhandel, vormen van winkel-verkoop:
    F supermarkten, trends:        (vervolg)

        G�upgrading: door grote onderlinge concur-
            rentie, met name op basis van prijs (prijs/
            kwaliteit), zijn veel supermarkten overge-
            gaan tot upgrading: het bewust verhogen
            van het service- en/of  kwaliteitsniveau van
            het assortiment of van de winkelformule:
                      - meer bediening en service
                      - ruimere, gezelligere winkels,
                      - diepere assortimenten
                      - meer verswaren
                      - kant- en klaarmaaltijden, enz.
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M Detailhandel, vormen van winkel-verkoop:
    F discounters & cataloguswinkels:
        G discounters (bijv. Zeeman, Action, e.d., en ook
            cash & carry’s zoals Macro/Metro) richten zich
            vooral op lage prijzen, waarbij: grote ruimten,
            beperkte service, ondiep assortiment;
        G cataloguswinkels werken volgens catalogi in
            de winkel, van waaruit de consument kan
            bestellen en meestal direct uit voorraad mee
            kan nemen (Kijkshop, Argus). 

26

DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiestructuur

M Detailhandel, vormen van niet-winkel-verkoop:
    F persoonlijke niet-winkelverkoop:
        G ambulante handel, waaronder markt-, straat-
            en rivierhandelaren (parlevinkers), en ook de
            rijdende winkels (’SRV-kar’);
        G directe handel, waaronder party-selling             
              (Avon-cosmetica, Tupperware, lingerie-
            parties), en multi-level-marketing (netwerk-
            marketing: Herbalife, Amway, en meer).
            [ In Nederland zijn reeds >50.000 MLM-ers die in totaal
               >110 miljoen Euro omzetten.  In de VS kopen nu >60%   
                 van de huishoudens via >15 miljoen netwerkmarketers
               (>$ 30 miljard omzet.). ] 
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M Detailhandel, vormen van niet-winkel-verkoop:
    F persoonlijke niet-winkelverkoop:
        G huis-aan-huis verkoop (colportage), waar-
            onder verkoop aan de deur van van encyclo-
            pedieën, e.d.

            Colportagewet is hier van toepassing (ook
            voor partyverkoop, bustochten, e.d.) bij
            verkopen >34 Euro, waartoe een schriftelijk
            contract vereist is en een afkoelingsperiode
            voor de consument van >8 dagen. 
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M Detailhandel, vormen van niet-winkel-verkoop:
    F onpersoonlijke niet-winkelverkoop:
        G postorderbedrijven (Wehkamp, Otto, Necker-
            mann, ECI, e.d.): consumenten zijn vaak
            bereid hogere prijs te betalen, in ruil voor het
            gemak van: thuis bestellen, bezorging,
            anonimiteit, soepele retourregeling en
            betaling in termijnen, kortom: armchair
            shopping.
        G teleshopping, webwinkels: aankoop op
            initiatief van de koper, via de telefoon,
            televisie, pc/modem, internet, enz.
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Distributiestructuur

M Detailhandel, strategische bewegingen:
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Distributiestructuur
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Distributiestructuur

M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Grootwinkelbedrijf (GWB):
        detailhandelsondernemingen met 7 of meer
        eigen winkels of 100 of meer werkzame
        personen.
        Vaak wordt voor veel producten in het GWB-
        assortiment de groothandelsfunctie
        geïntegreerd met de detailhandelsfunctie.
        GWB omvat o.a. grootfiliaalbedrijven
        (bedrijven met >7 eigen filialen, zoals AH, 
        C&A, Praxis, e.d.) en warenhuizen. 
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M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Inkoopcombinatie:
        samenwerking tussen detaillisten op basis van
        lidmaatschap van een vereniging en/of
        samenwerkingscontract (o.a. DA, Intersport,
        Superunie).
        Samenwerking is gericht op het behalen van
        inkoopvoordelen door bundeling van inkoop-
        orders (waardoor groothandel wordt uitge-
        schakeld) en het bevorderen van bekendheid
        van de aangesloten winkels door promotionele
        acties onder een gezamenlijke groepsnaam /
        -logo en/of winkelformule.
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Distributiestructuur

M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Vrijwillig filiaalbedrijf:
        samenwerking van detaillisten op basis van
        lidmaatschap van een vereniging en/of
        samenwerkingscontract met één of meerdere
        groothandels; de detaillisten kopen centraal in
        bij deze groothandels, en presenteren zich naar
        buiten toe onder dezelfde naam, hetzelfde
        embleem, hetzelfde huismerk en dezelfde
        presentatie.
        Komt vrijwel uitsluitend voor in levensmiddelen-
        sector, o.a. Spar, v/h Super de Boer, C1000.
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M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Franchising:
        op basis van contractuele binding tussen van
        elkaar onafhankelijke bedrijven: franchise-
        gever (franchisor) die rechten verleent, tegen
        betaling, aan een franchisenemer (franchisee).
        In Nederland snelst groeiende samenwerkings-
        vorm, waarbij contractueel bepaald worden,
        o.a.:
        - voorwaarden voor voeren van merk / naam
        - voorwaarden m.b.t. verkoopwijze
        - details inzake assortiment, prijzen, reclame
        - vergoedingen en afdrachten.
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M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Franchising: 
        voordelen franchisenemer, o.a.:
          G vaak bekende en succesvolle formule, beproefd aanbod;
          G hierdoor vaak makkelijker financierbaar;
          G alleenrecht om merk in een bepaald gebied te exploiteren;
          G kostenvoordeel door centrale inkoop, marketing, e.d.;
          G onderhoud formule = verantwoordelijkh. franchisegever;
          G begeleiding en advies bij ondernemerschap.

        nadelen franchisenemer, o.a.:
          G betalen voor gebruik van franchisesysteem;
          G conformeren aan richtlijnen en procedures van franchise-
              gever;
          G minder vrijheid dan bij ongebonden ondernemerschap;
          G ondernemersrisico ligt volledig bij franchisenemer.
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M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Franchising: 
        voordelen franchisegever, o.a.:
          G snelle expansie mogelijk;
          G laag kapitaalbeslag;
          G beperkt risico: franchisenemer opereert voor eigen
              rekening en risico;
          G lokale marketinginspanning en betrokkenheid

        nadelen franchisegever, o.a.:
          G succes van formule afhankelijk van kwaliteiten
              franchisenemer;
          G geen directieve, maar vrijwel alleen motiverende sturing
              van verkoopkanaal mogelijk.      
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Distributiestructuur

M Detailhandel, marketing-P’s (retail mix):
    F Retailmix:
        - productbeleid
        - plaatsbeleid
        - prijsbeleid
        - promotiebeleid, en:
        - presentatiebeleid
        - personeelsbeleid.
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M Detailhandel, bijzondere aspecten:
    F Winkelconcept / winkelformule:
        Winkelconcept: strategische uitgangspunten
        van een detailhandelsorganisatie inzake
        vestigingsplaats, winkelinrichting, assortiment,
        prijsniveau, presentatie en doelgroep:
        - welke afnemers(groepen) willen wij?
        - wat willen wij hen bieden?
        - hoe willen wij dat gaan bereiken? 
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M Detailhandel, bijzondere aspecten:
    F Winkelconcept / winkelformule:
        Winkelformule: totaal aanbod waarmee de
        detailhandelsorganisatie een bepaalde groep
        afnemers probeert aan te trekken en aan zich
        te binden. 
        Wordt geïdentificeerd aan de hand van 3
        componenten:
        - afnemers(groepen): aan wie wij verkopen
        - type assortiment: wat wij hen verkopen
        - marktpositie: hoe wij staan t.o.v. concur-
          rentie.
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M Detailhandel, bijzondere aspecten:
    F Service-retailing / Low margin retailing:
        Service-retailing: strategie van een retailer
        gericht op smalle doelgroep met voorkeur voor
        kwaliteit en service: plus-shoppers.
        Exclusief, smal assortiment, hoge marge, luxe
        ambiance, veel service en advies. 
        Low-margin retailing: strategie van een retailer
        gericht op brede doelgroep met voorkeur voor
        lage prijzen: prijs-shoppers.
        Ondiep assortiment, lagere marge, vrijwel geen
        service en advies, ‘gewone’ vestigingsomgeving.
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Distributiestructuur

M Detailhandel, bijzondere aspecten:
    F Wheel of retailing:
        Min of meer vaste, voorspelbare patroon
        waarmee nieuwe detailhandelsvormen zich
        aandienen en bepaalde winkelformules zich
        ontwikkelen. 
        Dit model gaat uit van een oorspronkelijke
        winkelformule met minimale toegevoegde
        waarde, die na upgrading (verbetering van de
        winkelformule) overgaat in een winkelformule
        met meer toegevoegde waarde. 
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Distributiestructuur

M Detailhandel, bijzondere aspecten:
    F Wheel of retailing
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M Detailhandel, bijzondere aspecten:
    F Rendementsindex van DeWilde:
        voor het bepalen van het rendement per eenheid
        schaplengte, waarbij brutowinst en
        omzetsnelheid betrokken worden: 
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M Detailhandel, bijzondere aspecten:
    F Rendementsindex van DeWilde, voorbeeld: 
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M Detailhandel, bijzondere aspecten:
    F Direct Product Profit (of -profitability), DPP:
        is een berekeningsmethode om te ontdekken
        wat de winstgevendheid van verschillende
        producten is.
        DPP kan de basis zijn voor assortiments-
        beslissingen. Deze analyse wordt dan gebruikt
        voor schapsverdeling of de verdeling van de 
        VVO (verkoopvloeroppervlakte).
        Productgroepen met de hoogste bijdragen
        verkrijgen betere schapposities; producten met
        te lage dekkingsbijdragen verdwijnen uit het
        assortiment.                                                       >>   
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M Detailhandel, bijzondere aspecten:
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M Opgave 1:

    Een winkelier heeft vier producten van één categorie in
     zijn assortiment. Onderstaande gegevens hebben
     betrekking op deze vier producten:

     Welk van deze producten heeft de laagste winstbijdrage
     per meter schap?
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M Oplossing opgave 1:   € 111,11


