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Goede vooruitzichten
voor uw distributie

BLIJVEND BETER
Resultaatverhogende aanpak
voor een optimale distributieoperatie

Hét moment om
er met anderen
over te praten

Uw distributieoperatie blijvend beter
Regelmatig staat u voor beslissingen die een flinke impact hebben op de
distributieorganisatie. Nieuwe distributievraagstukken zijn aan de orde van
de dag. Uw doel is een optimale operatie. Hiervoor moet u gefundeerde
beslissingen kunnen nemen en adequaat kunnen inspelen op alle interne en
externe veranderingen. Hiervoor is gedegen inzicht en anticiperend vermogen
nodig. Voor een resultaatgerichte aanpak zijn transparantie in kostenopbouw
en beproefde simulatiemodellen van grote waarde.

Resultaatverhogende aanpak
 Uw idee: de output en prestaties van uw
distributieorganisatie nauwkeurig beoordelen
Wij brengen dit in kaart door de data en KPI’s van uw distributieoperatie met
onze best practices en database te combineren. Wij leveren een gedetailleerde
analyse met waardevolle verbetervoorstellen.

 w idee: de operationele organisatie en de output
U
van de distributieorganisatie optimaliseren
Wij hebben veel ervaring met het implementeren van: een adequate

 Uw idee: de distributieprocessen binnen uw
organisatie optimaliseren
Wij brengen vooraf de verbeteringen met simulaties in kaart en vertalen en
implementeren de resultaten snel en accuraat in uw informatie en KPI’s.

 Uw idee: de indeling van uw magazijn
te optimaliseren
Wij ondersteunen u met onze simulatiemodellen bij het classificeren van
producten, het optimaliseren van de opslag en het optimaliseren van pickroutes.
De gevolgen voor uw loonkosten zijn een resultante.

 Uw idee: een partner vinden die dicht bij de materie
staat en u met beproefde data en modellen kan
ondersteunen bij diverse vraagstukken
Wij hebben ruime ervaring met advisering rond distributieplanning, standaardisatie
van processen, locatiekeuzes, locatieoptimalisatie en voorraadoptimalisatie.
We zijn reëel in het aannemen van probleemstellingen, maar vaak blijken we
de juiste eerste stap te zijn in uw zoektocht naar de oplossing.

verantwoordelijkheidsstructuur, normeringen, werklastvoorspelling, KPI-sturing,
personeelsplanning, personele samenstelling en communicatiestructuur. Onze
aanpak is hands-on en helder.

Uw resultaat: blijvend beter
 Verbeterde werkorganisatie / productiviteit

 Uw idee: transparantie in de kostprijsopbouw om
nieuwe business-modellen te simuleren
Vanuit onze database, best practices en onderzoek kunnen wij de juiste
informatie en de benodigde modellen leveren.

 Transparante kostenstructuur
 Optimalisatie van uw distributielocaties
 Focus op continu verbeteren

Opbrengsten en kosten
Bent u benieuwd naar de kosten voor uw bedrijf?
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Wij gaan uit van een Return on Investment binnen twee maanden.
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Voor referenties en meer informatie over de resultaatverhogende aanpak,

+31 (0) 30 82 00 372

bezoek onze website: www.jurjendevriesretail.com

info@jurjendevriesretail.com

