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Distributiebeleid
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

Interne factoren:
G Ondernemingsdoelstel-
    lingen (w.o.: marktpositie,
     MA, kostenniveau)

G Ondernemingspositie
    (w.o.: financieel, marktmacht)

G Productiekenmerken
    (w.o.: houdbaarheid, standaar-
     disatie, assortiment)

G Prijskenmerken (w.o.:
     waarde & marge product)

G Marketingmix (bv. aanslui-
     ting op andere P’s, exclusiviteit)

M Factoren kanaallengte keuze:

Externe factoren:
G Afnemerskenmerken
    (w.o.: aantal, spreiding, koop-
     gewoonten, omzet/afnemer,
     bestelfrequentie)

G Distributiekenmerken
    (w.o.: beschikbaarheid en
     bereidheid distribuanten,
     machtsverhoudingen)

G Concurrentiekenmerken
    (w.o.: hun strategieën, macht)

G Kenmerken macro-
    omgeving
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributie-intensiteit:
    F Intensieve distributie:
        - zo groot mogelijke verkrijgbaarheid
        - consumenten: geringe koopinspanning
        - winkelkeuze gaat boven productkeuze
        - vooral: convenience goods.
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributie-intensiteit:
    F Selectieve distributie:
        - belangrijkste distributiepunten
        - consumenten: enige koopinspanning
        - lagere distributiekosten, meer inspannings-
          bereidheid van distribuanten
        - vooral: shopping goods, soms ook duurdere
          convenience goods.
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributie-intensiteit:
    F Exclusieve distributie:
        - geografisch alleenverkooprecht
        - consumenten: grote koopinspanning
        - grote inspanningsbereidheid distribuant
        - vooral: specialty goods
        - soms ook: shopping goods bij minimale
          voorraad- / assortimentsgrootte.
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Machtsverhoudingen in het kanaal:
    F Duale / multikanale distributie:
        Ontstaat in situaties waarbij producenten
        gebruik maken van 2 of meer kanaaltypen.

G Interkanaal
    concurrentie
    (tussen verschillen-
    de kanalen)
G Intrakanaal
    concurrentie
    (tussen verschillen-
    de detaillisten)
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Machtsverhoudingen in het kanaal:
    F Dubbele doelgroepenbenadering:
        Marktbewerkingsstrategie waarbij producent
        onderscheid maakt tussen verschillende
        groepen afnemers, en waarbij de distribuanten
        ook als aparte afnemersgroepen worden
        beschouwd, met eigen wensen en behoeften
        (voorbeeld: verzekeraars die makelaars,
        reisbureaus en banken elk op andere manieren
        bewerken). 
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Machtsverhoudingen in het kanaal:
    F Push-strategie / Pull-strategie:
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributiekengetallen:
    F Numerieke distributie (ND), marktspreiding
        (MS)  (afzetspreiding, distributiespreiding,
        distributiegraad, distributie-intensiteit).
        Geeft de intensiteit van de distributie aan van
        een product / merk: de verhouding tussen het
        aantal distribuanten van het merkartikel en het
        aantal distribuanten van de productklasse.
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributiekengetallen:
    F Gewogen distributie (GD), marktbereik (MB)
        (effectieve distributie).
        Geeft de relatieve positie aan van de ingescha-
        kelde distribuanten voor een specifiek product/
        merk ten opzichte van alle aanwezige distribu-
        anten van de productklasse: relatieve omzet-
        positie van merkartikel-distribuanten t.o.v. alle
        distribuanten van de productklasse.
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributiekengetallen:
    F Marktaandeel (MA), (verkoopaandeel)
        Geeft positie op de markt aan van een bepaalde
        producent of aanbieder in relatie tot de totale
        markt: omzet (geld) of afzet (aantallen) van een
        bepaalde onderneming / bepaald merk, in
        verhouding tot de totale omzet / afzet in de
        markt van alle aanbieders van de product klasse.
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributiekengetallen:
    F Omzetaandeel (OA), (winkelaandeel)
        Geeft aan voor welk deel de omzet van een
        specifiek product/merk bij een bepaalde
        distribuant of een bepaald kanaal uitmaken van
        de totale omzet van die distribuant of dat kanaal
        in de betreffende productklasse.
    F Afzetaandeel (AA): idem, echter in afzet.
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributiekengetallen:
    F Selectie-indicator (SI), (grootte-indicator)
        Geeft aan in hoeverre een specifiek product/
        merk wordt gedistribueerd via distribuanten die
        relatief groot of juist relatief klein zijn in
        verhouding tot de gemiddelde grootte van alle
        distribuanten in de betreffende productklasse.
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributiekengetallen:
    F Omloopsnelheid van de voorraad (OS),of
        omzetsnelheid, laat zien hoe vaak de gemiddelde
        voorraad per jaar wordt omgezet. 



16

DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Distributiekengetallen: schema & formules 
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Opgave 2:
    Sonya is een Taiwanese producent van Sonya MP3-spelers. In
     Nederland worden Sonya MP3-spelers verkocht door 4.000 van
     de 16.000 elektronicazaken. De totale omzet betreffende de
     productgroep MP3-spelers van alle 16.000 elektronicazaken
     in Nederland bedraagt 200 miljoen euro. De totale omzet
     betreffende Sonya MP3-spelers bedraagt 5 miljoen euro.
     Elektronicazaken die het merk Sonya voeren, blijken een
     gemiddelde omzet in de productgroep MP3-spelers te hebben
     van 9.375 euro per elektronica-zaak.
     Bereken aan de hand van bovenstaande gegevens:
     1/ het marktbereik van elektronicazaken die Sonya MP3-
          spelers verkopen;
     2/ het omzetaandeel van Sonya MP3-spelers;
     3/ de selectie-indicator voor Sonya MP3-spelers.  Hoe kan deze
          SI voor Sonya beoordeeld worden?  
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Distributiebeleid

M Oplossing opgave 2: 
MB=25%; OA=13,33%; SI=0,75
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Opgave 3:
     Er zijn 5.000 drogisten die zakdoekjes verkopen. De
     totale omzet van zakdoekjes bij drogisten bedraagt 30
     miljoen euro. 
     3.500 van deze drogisten hebben zakdoekjes van het
     merk Sneezy in het assortiment hebben. De totale omzet
     van zakdoekjes bij drogisten, die Sneezy-zakdoekjes
     verkopen bedraagt 24 miljoen euro. 
     De omzet van Sneezy-zakdoekjes bij drogisten bedraagt
     10 miljoen euro.  
     Wat is de selectie-indicator voor Sneezy-zakdoekjes? 
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Distributiebeleid

M Oplossing opgave 3:   SI=1,14  
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Opgave 4:
     Het frisdrankenmerk Banano wordt gekocht door 20%
     van de huishoudens. Het merk is verkrijgbaar bij 70%
     van de relevante verkooppunten en maakt daar
     gemiddeld 30% van de totale productgroep uit. 
     De verkooppunten waar het merk Banano verkrijgbaar is,
     verkopen gemiddeld 10% meer dan de gemiddelde omzet
     van alle verkooppunten waar frisdrankproducten
     verkocht worden.
     Wat is het marktaandeel van het merk Banano? 
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Distributiebeleid

M Oplossing opgave 4:   MA=23,1%  
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Opgave 5:
     Fietsenproducent Batavier verkoopt in een bepaald jaar
     75.000 merkfietsen via het kanaal van de vakhandel. 
     Daarnaast verkoopt Batavier 25.000 merkloze fietsen via
     het branchevreemde kanaal (warenhuizen, supermarkten,
     e.d.).
     Batavier verkoopt via 800 vakhandelaren en 250 branche-
     vreemde distributiepunten.
     De marktspreiding van Batavier in het kanaal van de
     vakhandel is 40%, terwijl de marktspreiding in beide
     kanalen gezamenlijk (vakhandel + branchevreemd) 30%
     bedraagt.  
     Hoeveel bedraagt de marktspreiding van Batavier in het
     branchevreemde kanaal (afgerond op één decimaal)?
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Distributiebeleid

M Oplossing opgave 5:    MS (br.vrmd) = 16,7%  
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Logistiek management

M Logistiek management: van plundering tot JIT
Napoleontische Veldtocht
1812:
F logistiek was tot dan toe,
    voor zover mogelijk,
    flexibele bevoorrading
    onder leiding van 
    maréchals de logis, maar
    werd in Rusland ‘la guerre
    nourrit la guerre’;
F echter, reactie van tsaar
    Alexander I: ‘verschroeide
    aarde’ tactiek;
F gevolg: van 600.000 man
    onder Napoleon, kwamen
    < 40.000 levend terug.  
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Logistiek management

M Logistiek:
    F Afkomstig uit de krijgswetenschap.
    F Betreft het beschikbaar stellen van personeel,
        materieel en andere faciliteiten, ten einde de
        strategische doelstellingen te bereiken.
    F = de integrale beheersing van de goederen-
        stroom van  af het moment van bestelling van
        grondstoffen tot de aflevering van het eind-
        product aan de klant.
    F Logistiek management betreft:
        G materials management 
        G physical distribution management. 
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Logistiek management

M Materials management:
    F omvat alle activiteiten die verricht worden om
        grondstoffen en halffabrikaten zo efficiënt
        mogelijk naar en door het productieproces te
        voeren (betreft dus het transformatieproces).
    F betreft o.a. activiteiten zoals:
        G het vaststellen van de optimale bestelgrootte
            en seriegrootte
        G het beheer van de voorraad grondstoffen
        G het maken van (productie)afzetprognoses
        G het bewaken van de kwaliteit van het
            productieproces.
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Logistiek management

M Physical distribution management:
    F (Fysieke distributie management) omvat de
        analyse, planning, uitvoering en beheersing van
        beslissingen inzake voortstuwing van goederen-
        stromen tussen producent en afnemers, zodanig
        dat producten op juiste tijd, juiste plaats en in
        de juiste kwantiteit en kwaliteit bij afnemers
        aanwezig zijn.
    F Kan betrekking hebben op eindproducten voor
        de consument, en ook: grondstoffen, halffabri-
        katen of onderdelen (die als eindproducten
        worden beschouwd door producent/leverancier)
        voor producerende afnemer.
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Logistiek management

M Fysieke distributie, globale kostenopbouw:
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN

Logistiek management

...revolutionaire doorbraak: de zeecontainer... 
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Logistiek management

M Optimale voorraadbepaling / bestelgrootte:
    De kosten van voorraadbeheer betreffen:
    F bestelkosten: telefoonkosten, kosten van inkoop-
        administratie, vervoerskosten, kosten betreffende het
        ontvangen en controleren van goederen, e.d.
    F voorraadkosten, betreffende:
        G ruimte: afschrijvingskosten, luchtbehandeling, ver-
            plaatsing van goederen in magazijnen, verzeker-
            ingen, enz.;
        G rente: rentekosten over het in voorraad geïnves-
            teerde vermogen;
        G risico incourant: uit de mode raken van goederen,
            kosten inzake bederf en diefstal, e.d.
    [F nee-verkoop, boetes te late levering, e.d.]
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Logistiek management

M Bestellen en leveren:
    Voor het rekenen met kosten van voorraadbeheer,
    worden voor de eenvoud de volgende uitgangspunten
    aangehouden:  
    F bestelkosten (Cb) worden per bestelling gerekend;
        elke bestelling kost op deze wijze X euro per keer;
    F voorraadkosten (Cv) worden per eenheid per jaar
        berekend, op basis van gemiddelde, bestelde
        voorraad per periode. 
        Worden bijv. steeds op de 1e dag van een maand
        5.000 eenheden aangeleverd die gelijkmatig tot aan
        het einde van die maand verbruikt zullen worden,
        dan wordt aangenomen dat gedurende het hele jaar
        steeds gemiddeld 2.500 eenheden in voorraad zullen
        zijn.  De voorraadkosten zijn dan: 2.500 x Cv.
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Logistiek management

M Bestellen en leveren:
    Voor het gemak wordt dus aangenomen dat voorraden
    steeds proportioneel worden verbruikt:
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Logistiek management

M Bestellen en leveren:
    F totale kosten van voorraadbeheer: 
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Logistiek management

M Opgave 6:
    bereken de totale kosten van voorraadbeheer aan de
    hand van de volgende gegevens:
    A/ jaarverbruik D = 60.000 eenheden
         bestelgrootte Q =  6.000 eenheden
         kosten van bestelling Cb, per bestelling = 300 euro
         voorraadkosten Cv, per eenheid, per jaar = 4 euro;
    en 

    B/ bereken ook aan de hand van dezelfde gegevens,
         maar waarbij:
         bestelgrootte Q = 600 eenheden.
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Logistiek management

M Oplossing opgave 6:         A/ € 15.000; B/ € 31.200
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Logistiek management

M Bestellen en leveren:
    Duidelijk is dat afhankelijk van bestelgrootte Q er
    steeds andere combinaties van bestel- en voorraad-
    kosten ontstaan die uiteenlopende totale kosten
    opleveren.
    De bestelgrootte die de laagste totale kosten oplevert
    heet de optimale bestelgrootte (Qopt). Deze Qopt kan
    berekend worden met de formule van Camp:
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Logistiek management

M Opgave 7:
    bereken op basis van de gegevens uit de vorige
    opdracht de optimale bestelgrootte.
    Bereken ook de totale kosten van voorraadbeheer
    waneer de optimale bestelgrootte wordt toegepast.
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Logistiek management

M Oplossing opgave 7:       3.000 eenheden; € 12.000
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Logistiek management

M JIT / Just-in-time:
    F JIT: distributiemethode / werkmethode gericht
        op het afleveren van de benodigde producten
        (van de vereiste kwaliteit en de benodigde
        hoeveelheden) precies op het moment dat ze
        nodig zijn.

    F JIT is met name gericht op het primaire proces
        (inkoop, productie, logistiek, verkoop, e.d.)
        waarbij voortdurend wordt gezocht naar
        verbeteringen om de  beheersing te vereen-
        voudigen, doorlooptijden te verkorten en
        voorraden te reduceren of op te heffen.
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Logistiek management

M JIT / Just-in-time:
    F JIT = uitgewerkt door Toyota, geperfectioneerd
        door andere Japanse productiebedrijven, en
        vooral vanaf 1980 doorgevoerd in tal van
        westerse bedrijven.

    F Voordelen JIT:
        G ‘afval’ vermindering
        G < administratie & administratief personeel
        G fouten-detectie in het productieproces: never
            pass on a defect, and never accept one
        G ontwikkeling machinerieën en technologieën
        G geen veroudering van voorraad. 
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Logistiek management

M ECR: Efficient Consumer Response:
    F betreft een van oorsprong N-Amerikaans
        logistiek model dat betrekking heeft op de
        gehele levensmiddelenindustrie.  
        Het betreft een pro-actief, klantgedreven
        logistiek systeem waarbij een fabrikant en de
        aangesloten handel zeer nauw samenwerken
        om in de behoeften van de consument te
        voorzien, bijv. om ervoor te zorgen dat ‘out of
        stock’-situaties worden voorkomen.
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Logistiek management

M ECR: Efficient Consumer Response:


