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Introductie: Toolkit: Out-Of-Stocks

Out-of-Stock (OOS) is een belangrijk onderwerp van gesprek tussen retailers en fabrikanten. 
Uit onderzoek blijkt dat het wereldwijde gemiddelde OOS-percentage 8,3% is. In Europa ligt 
het tussen de 7% en 10%. Dit komt overéén met 4 miljard euro gemiste omzet per jaar. 

Van belang is te weten dat de fabrikant in 41% van de OOS-situaties omzet verliest (de klant 
koopt een ander merk of koopt niets) en de retailer in 36% van de situaties (de klant gaat naar 
een andere winkel of koopt niets). In de overige OOS situaties wordt er wel omgezet, maar 
koopt de klant een ander product dan in eerste instantie was bedacht.

Grofweg 70% tot 75% van de oorzaken van OOS ligt bij de retailer, de overige oorzaken liggen 
verder terug in de keten. Het verminderen van OOS vereist initiatieven die over functionele 
grenzen heen gaan en vraagt vaak een fundamentele verandering van retailprocessen. De 
fabrikant zal ook zijn steentje moeten bij dragen om de beschikbaarheid te verbeteren.

In deze toolkit zijn praktische onderwerpen met betrekking tot het verlagen van OOS  
gebundeld. Voor fabrikanten en retailers worden oplossingsrichtingen aangedragen.

Een product is Out-of-Stock als het niet beschikbaar is 
in de ogen van de klant

Bron: ECR Europe
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De toolkit: Out-Of-Stocks

Wat houdt de toolkit in?
Om het aanpakken van de Out-of-stocks (OOS)-problematiek op de winkelvloer praktisch te 
ondersteunen heeft Capgemini in opdracht van de ECR Nederland stuurgroep ‘Efficiënt 
Replenishment’ een toolkit ontwikkeld. Er is gebruik gemaakt van het model van ECR Europe, 
waarin aandachtspunten zijn vastgesteld. Als input voor het de toolkit is o.a. gebruik gemaakt 
van kennis en ervaringen uit ECR out-of-stock pilots, welke de afgelopen jaren uitgevoerd zijn. 
In het tool wordt een aanpak beschreven, worden hints en tips gegeven en worden templates
ter beschikking gesteld.

Voor wie?
Drie kwart van de oorzaken van OOS ligt bij de retailer. Veel verbeteringen zijn dan ook 
gericht op retailprocessen. Maar ook in de rest van de keten zijn verbeteringen door te voeren, 
meestal door samenwerking tussen fabrikanten en retailers. Met deze toolkit worden zowel 
oplossingsrichtingen voor de retailer als voor de fabrikant en de samenwerking tussen 
fabrikanten en retailers benoemd.

Hoe werkt de toolkit?
Op de volgende pagina is het model weergegeven. Vanuit dit model kunt u naar de 
achterliggende pagina’s voor extra informatie, tips en oplossingsrichtingen. Onderstreepte 
regels verwijzen naar achterliggende pagina’s. Met de buttons rechtsonder kunt u terugkeren 
naar de voorgaande pagina of een pagina voor- of achteruit. Met een muisklik gaat u naar de 
volgende pagina.
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7 aandachtsgebieden 
voor het verbeteren van Out-Of-Stocks

Fase 1:
Inventariseren & 

aandacht voor OOS

Fase 2:
Verbeteren & 

implementeren

1.
Meten & 

Analyseren

2.
Aandacht

van 
management

3. Herbevoorraden schap

4. Merchandising

5. Voorraadbeheer

6. Actie management

7. Winkel bestelsysteem
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Fase 1: Inventariseren &

aandacht voor OOS

Doel:

Het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten met betrekking tot OOS en door het geven van aandacht aan OOS 

een eerste verbetering realiseren.

Activiteiten / Deelstappen:

• Meten en analyseren

• Aandacht van management

Resultaat:

• Overzicht knelpunten en aandacht van management

� Hulpmiddelen (incl. voorbeelden):

� Hints en tips:

� Regel vóór het meten en analyseren toegang tot de benodigde systemen, zodat direct na meting met de analyse 
begonnen kan worden
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� Hulpmiddelen (incl. voorbeelden, klik op de onderstaande links):

� Verschillende definities OOS

� Meetmethodes

� Voorbeeld tellijst voor OOS meeting

� Hints en tips:

� Stel uniforme set van definities vast.

� Zorg voor goede instructies voor het meten.

� Maak goede afspraken met de filiaalmanagers.

� Bepaal of er een steekproef genomen wordt of dat er doorlopend wordt gemeten.

� Stel vast op welke dag(en) en welk moment, begin of einde dag, er wordt gemeten.

� Houd rekening met meerdere locaties op het schap (bijvoorbeeld actiedisplays).

� Maak gebruik van een internettoepassing om meetresultaten direct door te kunnen sturen.

Doel:
Metingen uitvoeren om inzicht te krijgen in de OOS probleemgebieden (bijv. specifieke productgroepen of winkels).

Aanpak:

• Leg de definitie van OOS vast.

• Bepaal de meet methode.

• Voer metingen uit in de winkels. 

• Leg de meetresultaten vast.

Resultaat:
• Inzicht in de probleemgebieden

� Checklist voor aanpak meting

� Checklist voor buitendienst medewerkers

Fase 1: 1A Meten
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Fase 1: 1B Analyseren

Doel:

De oorzaken van OOS categoriseren naar vijf verbetergebieden.

Activiteiten:

• Breng relevante informatie- en fysieke stromen in kaart.

• Beleg eventueel een bijeenkomst om gezamenlijk knelpunten vast te stellen.

• Neem een aantal OOS situaties en loop processen langs. Leg vast waardoor OOS is ontstaan.

• Stel vast waar grootste knelpunt(en) liggen.

Resultaat:

• Inzicht in de kernoorzaken van ontstaan van OOS.

� Hulpmiddelen (incl. voorbeelden, klik op de onderstaande links):

� Overzicht relevante processen

� Herkenningssituatie voor verschillende aandachtsgebieden

� Wetenswaardigheden m.b.t. beschikbaarheid

� Hints en tips:

� Bekijk alleen de relevante processen m.b.t. het ontstaan van OOS.

� Start de analyse direct na de meting, dan zijn oorzaken nog te achterhalen.

� Neem als input voor de analyse de tellijsten en de processen.

� Veel knelpunten zijn reeds bekend binnen de organisatie, maak daar gebruik van!

� Zorg dat manco meldingen worden gemeld. Deze meldingen kunt u vervolgens 

meenemen in de analyse.
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� Hulpmiddelen (incl. voorbeelden, klik op de onderstaande links):

� OOS project starten

� Input voor onderbouwing belang aanpakken OOS: 

� Niveau OOS afhankelijk van aard van product categorie

� Consumenten gedrag bij OOS situatie

� Hints en tips:

� Overtuig het management van het belang om OOS aan te pakken.

� Verzamel feiten vanuit de eigen organisatie en vanuit de pers.

� Ervaring leert dat OOS 53% lager wordt door management aandacht en het doen van 

pilots.

Fase 1: 
2. Aandacht van management

Doel:
OOS succesvol terugdringen door aandacht van het management.

Mogelijke activiteiten:
• Aanpakken van OOS op de agenda van het management krijgen (hoofdkantoor en winkelmanagement).

• OOS als KPI benoemen / vaste rapportage over OOS aan directie.

• Continu OOS metingen uitvoeren.

• Project voor verbetering OOS starten.

• Winkelmanagement veel aandacht laten besteden aan OOS in het schap.

Resultaat:
• Verlaging OOS doordat er meer aandacht voor is.
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� Hulpmiddelen (incl. voorbeelden, klik op de onderstaande links):

� Oplossingsrichtingen bij de 5 aandachtsgebieden (in de volgende pagina’s)

� Checklist voor het invoeren verbeteringen

� Hints en tips:

� Lessons learned eerdere projecten

� Neem naast het omzetverlies ook directe kosten (zoals schapruimte, inzet van vervoersmiddelen en mensen) 
mee om prioriteiten te bepalen

� Aandeel van de oorzaken van OOS

� 50% van OOS: Winkelbestellingen en forecast

� 25% van OOS: Winkelschap en herbevoorradings werkzaamheden

� 25% van OOS: Gecombineerde oorzaken elders in de keten (Category planning, 
herbevoorrading in de keten)

Fase 2: 
Verbeteren en implementeren

Doel:
Verbeterpunten vaststellen en in de praktijk brengen, op basis van de metingen en analyses.

Activiteiten / Deelstappen:
• Bepaal prioriteiten in de verschillende aandachtsgebieden.

• Neem hoogste prioriteit en maak plan voor doorvoeren verbeteringen.
• Kijk naar verbetering m.b.t.: personeel, procedures en techniek / systemen.

Resultaat:
• Verbeterpunten, plan voor invoering verbeteringen.
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Fase 2: 
3. Herbevoorraden schap

Issues:
• Onnauwkeurige DC-orders

• Te weinig voorraad op het DC 

• Overig operatie op het DC

• Opbouw rolcontainers niet optimaal voor snel 

bijvullen schap
• Identieke producten op verschillende locaties

• Verschillende productgroepen op een container

• Producten niet herkenbaar (gestapeld)

• Leverschema: DC – winkel sluit niet goed aan op  vraag  

• Niet kunnen opvoeren van of onjuiste leverfrequenties

• Schap te laat / te weinig bijvullen

• Geen adequate signalering van OOS op het schap

• Slecht magazijn management in de winkel

• Onjuiste registratie van breuk en derving (o.a. diefstal 

en THT-datum)

• Identieke consumentenverpakking leidt tot onjuist 

bijvullen schap

Oplossingsrichtingen Retailer:
• Optimaliseren DC-operatie m.b.t. nauwkeurigheid

• Aanscherpen procedures aanvullen schap

• Instructie winkelpersoneel

• Verbeteren discipline (DC en winkel)

• Aanleverfrequenties afstemmen op winkeloperatie

• Inzet personeel beter afstemmen op benodigde aanvul 

momenten

• Invoeren schap-OOS signalering

Oplossingrichtingen Fabrikant:
• Beter herkenbare transportverpakkingen, bedrukking 

aan meerdere zijden

• Duidelijk herkenbare (unieke) consumenten 

verpakkingen

• Afstemming met collega-fabrikanten, standaardisatie-

afspraken m.b.t. bijvoorbeeld transportverpakkingen

Oplossingsrichtingen Gezamenlijk:
• Verbeteren leverbetrouwbaarheid leveranciers

Omschrijving: 

Omvat alle fysieke processen tussen DC, winkelmagazijn en schap in de winkel.
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Fase 2: 
4. Merchandising

Issues:

• Aantal facings is niet in relatie tot de omloopsnelheid

• Niet volledige acceptatie van het schappenplan

• Uit assortiment gehaald door winkelstaf

• Nieuw artikel: introductie te laat, te weinig schapruimte, te 

weinig voorraad in de keten

• Locale verschillen in afzet slowmovers in zelfde metrage

• Aantal metrages niet afgestemd op leverschema

• Het omgaan met locale assortiment aanpassingen

• Fabrikanten streven naar maximale distributiegraad, wat 

niet altijd aansluit bij het schappenplan

Oplossingsrichtingen Retailer:
• Herzien van het assortiment en schappenplan

• Voorzie schappenplan van basisvisie en maak scherp 

onderscheid in segmenten

• Maak eenvoudige beslissingsboom voor locale 

aanpassingen van het schap

• Maak gebruik van ondersteunende systemen, zoals 

spacemanagement systemen

Oplossingrichtingen Fabrikant:
• Mee denken met retail over schappenplan

• Ervaringen opgedaan bij andere retailers inbrengen

• Attenderen op seizoensovergangen, veranderen 

assortiment

Oplossingsrichtingen Gezamenlijk:
• Speciale aandacht voor nieuwe artikelen

• Meer aandacht voor probleem artikelen in contact 

categorie management – leverancier

• Planningen over o.a. introducties en acties afstemmen, 

delen van informatie

Omschrijving: 

Omvat alle processen die te maken hebben met het assortiment in de winkel, zoals de samenstelling van het assortiment 
en het schappenplan.
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Fase 2 
5. Voorraadbeheer

Issues:

• Fouten die kunnen ontstaan in de verschillende stappen 

van de supply chain (aanlevering leverancier, controle 

telling, order picking, verzending, ontvangst in winkel, 

scanning aan de kassa)

• Onnauwkeurig verkoop forecast

• Incorrecte master data

• Onvoldoende inzicht in de informatie die beschikbaar is

• Onjuiste registratie van breuk en derving

• Onjuist inspelen op piek verkopen: weer, sportevenement 

enz.

• Nieuw artikel: omzet inschatting te laag

Oplossingsrichtingen Retailer:
• Voer periodiek een OOS controle in

• Leidt personeel op m.b.t. procedures en 

nauwkeurigheid van werken

• Definieer voorraadverantwoordelijkheden

• Bouw controles in om procesverstoringen te 

verminderen

• Maak gebruik van nieuwe technologieën (elektronisch 

picken, RFID, automatisch aanleveren)

Oplossingrichtingen Fabrikant:
• Ketengericht meedenken over het reduceren van 

diefstal

• Signaleren van afname patronen, bijv. Green alert van 

Heineken

Oplossingsrichtingen Gezamenlijk:
• Samenwerken met leveranciers voor nauwkeurige 

leveringen

• Maak gebruik van concepten als VMI / CPFR 

• Speciale aandacht voor nieuwe artikelen direct na 

introductie

Omschrijving: 

Omvat alle processen die te maken hebben met het vast leggen, monitoren en beheren van de voorraad.
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Fase 2 
6. Actie management

Issues:

• Actie artikelen worden niet op tijd aangevuld

• Na de actie volgen er te laat aanvullende leveringen

• Voorraad ligt op twee plaatsen, maar op slechts één plaats 

aangevuld

• Bij nabestelling wordt geen rekening gehouden met   

verhoogde vraag door actie

• Onnauwkeurige actie forecast

• Wijzigingen in actie planning of aantallen worden niet 

gecommuniceerd

Oplossingsrichtingen Retailer:
• Breng het promotionele proces in kaart, incl. het 

bestelproces van de vestigingen

• Focus op de navolging van het besteladvies door de 

vestigingen

• Evalueer de communicatie naar de vestigingen

• Extra aandacht voor actieleveringen, duidelijk 

herkenbaar

• Na afloop actie evalueren en database opbouwen

• Extra aandacht voor aanvullen voorraad op twee 

plaatsen in de winkel

Oplossingrichtingen Fabrikant:
• Afstemming met toeleveranciers over actie planning 

retail

Oplossingsrichtingen Gezamenlijk:
• Maak gebruik van concepten zoals CPFR

• Maak (in/out) acties in overleg nabestelbaar

• Volg de POS informatie gedurende de actie en 

stuur bij indien noodzakelijk

Omschrijving: 

Omvat alle processen die te maken hebben met het aansturen, bijsturen en evalueren van acties.
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Fase 2 
7. Winkel bestelsysteem

Issues:
• Order te laat geplaatst

• Incorrecte order geplaatst

• Bestelprocedure in de winkel is niet gestandaardiseerd 

• Bestellen gebeurt onder tijdsdruk (‘deadline’), vaak < 2 uur

• Beperkt aantal ervaren bestellers

• Men moet ‘forecastend’ bestellen door overlap in 

bestel- en afleverschema of als de winkel ‘net vol’ zit

• Informatie over lopende bestellingen ontbreekt

• Onjuiste besteleenheden per artikel (te veel of te weinig)

• Geen informatie over levertijd per artikel

• Minder aandacht voor producten die via service 

counters verkocht worden

Oplossingsrichtingen Retailer:

• Wijs duidelijke taken en verantwoordelijkheden aan

• Pas bestelprocedure aan per afzetcategorie (fast / slow

movers)

• Vereenvoudig het bestelproces

• Investeer in training winkelpersoneel

• Bestelprocedures voor producten die bijv. via service 

counter verkocht worden

• Automatisch besteladvies o.b.v. voorraad, geplande 

leveringen en aanlever frequentie

• Controleer periodiek de bestelparameters

• Maak gebruik van nieuwe technieken en  oplossingen 

(bijv. automatisch aanleveren en Accelerator for Retail

(A4R) vanuit Extended Retail Solutions)

Omschrijving: 

Omvat alle processen en systemen die te maken hebben met het plaatsen en verwerken van een winkelorder.
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Bijlage:

Hulpmiddelen

Voorkom lege schappen!
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Meten van Out-of-stocks

Voorbeeld 1:

• Alle te meten artikelen zitten in het winkelassortiment

• Geen of onvoldoende voorraad aanwezig in schapruimte

• Geen artikelen in schap (Out-of-Stock)

• 10 artikelen aanwezig of minder voor snellopers (bijna Out-of-Stock)

• 1 of 2 artikelen aanwezig voor langzaamlopers (bijna Out-of-Stock)

Voorbeeld 2: 

• Alleen meten in winkels die het product in het assortiment behoren te hebben

• Geen voorraad aanwezig binnen de gereserveerde schapruimte

• Product wordt niet aangetroffen: Out-of-Stock

• Minder dan 10% van de gereserveerde schapruimte is gevuld: Bijna Out-of-Stock

• Meer dan 10% van de gereserveerde schapruimte is gevuld: In Stock

Bijlage bij 1a: Hulpmiddelen
Definities en voorbeeld metingen OOS

Definitie 1:

Out-of-stock is het percentage SKU’s dat niet op voorraad is op het schap in de winkel op een 

moment in de tijd.

Definitie 2:

Het aantal keren dat een klant voor een artikel komt en het artikel niet vindt.
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Bijlage bij 1a: Hulpmiddelen
Meetmethodes

Methode 1:

Er wordt fysiek gemeten op het schap in de winkel. Aan de hand van een tellijst wordt gekeken 

welke producten wel / niet aanwezig zijn. De producten en filialen zijn vooraf bepaald.

Voordelen Nadelen:

- Vaak gebruikt, goede benchmark gegevens - Menselijke fouten die makkelijk optreden

- Fysieke meting, dus wat de klant ziet - Willekeurig gekozen product categorieën

- Weinig hulpmiddelen benodigd - Frequentie en timing van de meting

- Doorlooptijd van de studie

Methode 2:

Aan de hand van verkoopgegevens wordt bepaald welke artikelen niet aanwezig zijn geweest op het 

schap. Vergelijk hiervoor de normale verkopen met de werkelijke verkopen en analyseer hieruit de door 

OOS gemiste verkopen. Deze methode meet: bij Point of Sale; “under sales”; continu; Out-of-Stocks niet 

de oorzaak.

Voordelen Nadelen

- Onpartijdig, geen menselijke inbreng - Er moet een systeem voor ontwikkeld worden

- Continu - Data moet eenvoudig uitwisselbaar zijn

- Neutrale partij analyseert gegevens

- Schaalbaar, van wereldwijd tot lokaal

Methode 3:

Uit interne systemen en rapporten worden Out-of-Stocks gehaald.
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Bijlage bij 1a: Hulpmiddelen
Voorbeeld tellijst voor OOS meeting

Winkel: Adres: Bezocht door:

Plaats Schapmetrage PROD. CAT : Schapmetrage:

Gebruik a.u.b. de volgende tekens:

1 = voldoende aanwezig (. 10 items aanwezig) 3 = dreigend out-of-stock (1-5 items aanwezig)

2 = kans op out-of-stock (6-10 items aanwezig) 4 = out-of-stock (niets meer op verkoopvloer aanwezig)

na = niet in assortiment

De telling inclusief producten op displays en kopstellingen uitvoeren.

Noteer eventuele displays bij "opmerkingen"

Productgroep 1 Datum Product groep 2 Datum

Merk 1 range

artikel 1 Merk 1

artikel 2

artikel 3

artikel 4

artikel 5 Merk 2

artikel 6

artikel 7

artikel 8 Merk 3

Merk 2 Eigen merk

artikel 9

artikel 10

artikel 11

range

Merk 3 Merk 4

artikel 12

artikel 13

artikel 14

artikel 15 Merk 5

artikel 16

Eigen merk Merk 6

artikel 17

artikel 18

artikel 19 Merk 7

Overige

S.v.p. stuur na elke meting dit fomrulier naar naar …..

tav hr…..., Antwoordnummer …., postcode, plaats

Opmerking

Meting 1:

Meting 2:

Meting 3:

OUT OF STOCK METING RETAIL

Meting vindt plaats op zaterdag 15/7, 22/7 en 29/7 tussen 14.00 en 18.00 uur

het invulschema kunt u apart

downloaden vanaf de website:

www.gs1.nl
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Bijlage bij 1a: Hulpmiddelen
Checklist voor aanpak meting

Om de resultaten van metingen met elkaar te kunnen vergelijken, is het 

noodzakelijk dat er éénduidige afspraken zijn.

• Selecteer één of meerdere product categorieën

• Selecteer een steekproef van winkels van een retailketen

• Maak afspraken met (filiaal)managers 

• Bepaal de meet methode

• Bepaal de meet periode en frequentie

• Bepaal de meet tijdstippen (‘s ochtends, ‘s middags, einde dag)

• Maak een briefing voor de tellers waarin alle relevante informatie beschreven wordt

• Voer een serie van steekproeven uit

• Maak afspraken over rapportage

• Bespreek de Out-of-Stock situaties direct na afloop van de meting met de winkel verantwoordelijke 
om eerste analyse uit te voeren

• Koppel na afloop van het onderzoek de resultaten terug aan de betrokken filialen
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Bijlage bij 1a: Hulpmiddelen
Checklist voor buitendienst medewerkers

Buitendienst medewerkers kunnen in hun dagelijks werkzaamheden 

OOS meten en signaleren. 

• Spreek met elkaar af welke meet methode gehanteerd wordt

• Stel assortiment in meting vast

• Maak gebruik van een template voor de verslaglegging en meting

• Noteer altijd: datum, tijd, locatie

• Leg vast welke artikelen OOS zijn

• Tracht de oorzaak van OOS te achterhalen bij winkeleigenaar of bedrijfsleider

• Noteer de oorzaken

• Let op voorraad op meerdere locaties

• Spreek af hoe vast legging en rapportage dient te gebeuren
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Bijlage bij 1b: Analyseren
Overzicht relevante processen

Informatiestromen
• Planning / forecast proces

• POS gegevens

• Winkelbestel proces

• Informatie over aanvullen schap

• Actie bestellingen

Fysieke stromen
• Orderpick proces DC

• DC – Winkel leverproces (incl. leverfrequentie en orderdoorlooptijd)

• Magazijn beheer winkel

• Schap aanvulproces

• Actie / display leveringen

Lossen
Colli 

controle
Detail 

controle
Klantorders
verwerken

Administreren
voorraad

Administreren
emballage

Voorraad 
opslaan

in magazijn

Verkoop
gereed maken

Aanvullen
schap

Voorbeeld: Vulproces winkel
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Bijlage bij 1b: Hulpmiddelen
Herkenningssituatie voor de aandachtsgebieden

Herbevoorraden
• Wel voorraad in magazijn, niet op 

schap

• Voorraad in rolcontainers

• Voorraad op een andere plek in de 
winkel

• OOS niet specifiek voor bepaald 
product

• Manco leveringen

• Geleverde aantal < bestelde aantal

Merchandising
• Specifieke producten regelmatig OOS

• Onvoldoende ruimte in schap om 
navulling te kunnen plaatsen

• OOS ontstaat ruim voor het 
navulmoment

Voorraadbeheer
• Fysiek OOS, in systemen niet

• Het is noodzakelijk om regelmatig 
voorraad gegevens aanpassen

• Automatische winkelorders sluiten niet 
aan bij de vraag

• Veel handmatige correctie van de bestelling 
nodig

• Spoedbestellingen

Actiemanagement

• Gedurende actie ontstaat OOS

• Tijdens actie geen aanvulling

• Na actie volgt geen nieuwe levering

Winkel bestelsysteem

• Het bestellen kost veel tijd

• Bestelling komt niet door bij volgende 
schakel

• Order sluit niet aan bij de vraag

• Bestelmoment ligt voor het moment dat 
aanvulling is verwerkt
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Bijlage bij 1b: Hulpmiddelen
Wetenswaardigheden m.b.t. beschikbaarheid

Wat is van invloed op de beschikbaarheid op het schap?

• De laatste 100 meter in de winkel daalt de beschikbaarheid met zo’n 5%

• Het niveau van OOS is afhankelijk van de aard van de productcategorie. Meetresultaten per 
productgroep kunt u vinden in de bijlage. Probleem categorieën hebben de volgende 
karakteristieken:

• Grote product range (bijv. panty's)

• Wisselwerking tussen beschikbaarheid en houdbaarheid (bijv. kant-en-klaar maaltijden)

• Impuls gedreven koopgedrag (bijv. snoepgoed)

• Seizoensgoederen (bijv. ijs)

• Korte termijn vraag door acties (bijv. wasmiddelen)

• Actie artikelen hebben een hogere OOS

• OOS verschilt enorm per winkel en winkelformat

• De piek verkoopdagen (vrijdag en zaterdag) zijn het meest gevoelig voor OOS

• Er is geen significant verschil in OOS tussen DC leveringen en directe filiaalleveringen

• Hoge voorraden kunnen leiden tot slechte beschikbaarheid

Bron: ECR Europe
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� Hulpmiddelen (incl. voorbeelden, klik op de onderstaande link):

� Opzetten van projectplan

� Hints en tips:

� Kies een partner waar je je samenwerking mee wilt intensiveren of waar je al veel mee samenwerkt

� Bekijk welke categorie veel OOS problemen heeft en/of waar OOS veel invloed heeft op de resultaten 

� Kies vooral voor de hardlopers

Bijlage 2: Hulpmiddelen
Project voor verbeteren OOS opstarten

Doel:
Een partner en een categorie worden gekozen om het OOS project uit te voeren. 

Activiteiten / Deelstappen:
• Maak een lijst van mogelijke partners
• Maak een lijst van productcategorieën
• Voer gesprekken met mogelijke partners
• Maak een keuze
• Maak een project plan

Resultaat:
• Een partner en/of een categorie voor het OOS project
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� Hulpmiddelen (incl. voorbeelden):

� Opzet project plan

� Hints en tips:

� Leg zoveel mogelijk uitgangspunten vast voor het starten 
van het project

� Borg de tijdsbesteding voor de projectdeelnemers

� Creëer draagvlak in de organisatie

� Wijs prioriteiten aan in het project

� Communiceer met de organisatie over het project

Bijlage 2: Hulpmiddelen
Opzetten van projectplan

Doel:
Gezamenlijk vaststellen van het projectplan

Activiteiten / Deelstappen:

• Doelstelling project definiëren

• Bepalen van de scope van het project

• Samenstellen van het projectteam

• Identificeren van meetpunten

Resultaat:

• Project plan

Bepalen scope:

� Betrokken partijen

� Deel van de keten

� Processen

� Product groep

� Geografisch gebied

� Timing

Opzet projectplan:
� Project opdracht

� Opdracht + scope

� Producten en mijlpalen

� Risico’s

� Aanpak

� Project inrichting

� Projectorganisatie 

� Taken

� Verantwoordelijkheden

� Inzet resources

� Project overleg

� Voortgangsrapportage

� Plannen

� Activiteitenplan

� Planning in de tijd

� Financieelplan
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Bijlage 2: Hulpmiddelen

15,0
14,8

10,8

9,8

9,5

9,0

7,3

5,8

5,7

4,9

4,5

4,1

2,8

1,8

1,1

0,3

Confectionary

Out-of-stock, per category1) [%]

N = 151.789

OOS 

rate 7%

1) Adjusted 

Fresh Ready Meals

Detergents
Spirits

Ice Cream

Pre-packed Cheese

Carbonated Soft Drinks
Bakery

Crisps
Blades & Razors

Pet Food

Beers
Hair Care

Baby Care
Cosmetics

Dish Washing

Bron: ECR Europe

Uit de verschillende onderzoeken blijkt het niveau van OOS afhankelijk te zijn van de aard van de productcategorie
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Enkele wetenswaardigheden:

� Bij een OOS situatie blijkt de Europese consument als volgt te handelen:
• 27% koopt het product elders 
• 16% koopt een andere variant van hetzelfde merk 
• 32% koopt een ander merk

• Het verbeteren van de beschikbaarheid staat bovenin (3e plaats) het wensenlijstje van de consument
• Het hangt af van de aard van het product of een klant eerder van merk wisselt of van winkel.

Veranderen van merk Veranderen van winkel
- Impuls gedreven - Loyaal aan merk
- Basis product (commodity) - Product differentiati
- Vervangbaar product - Geplande aankoop

• Bij regelmatige OOS zal de klant definitief naar een andere winkel gaan.

Bijlage 2: Hulpmiddelen 
Consumenten gedrag bij OOS situatie

Als de opportunity Als de substitutie Als de transactie Dan zal de consument…
(noodzaak) kosten (merk vast) kosten (tijd en moeite ) 
zijn… zijn… kosten zijn…

Hoog Hoog Hoog vervangend artikel van zelfde merk kopen
Hoog Hoog Laag het product ergens anders kopen
Hoog Laag Hoog vervangend art. van een ander merk kopen
Laag Hoog Laag de aankoop uitstellen
Laag Hoog Hoog het product niet kopen

• 17% komt later terug
• 9% koopt niets (verloren omzet)



©2007 GS1 NEDERLAND29

Bijlage Fase 2: Hints & Tips
Checklist voor het invoeren van verbeteringen

Enkele aandachtspunten voor het invoeren van verbetering:

• Benoem een “probleem eigenaar”, die eindverantwoordelijk wordt van de invoering

• Maak een activiteitenplan + tijdsplanning

• Leg verantwoordelijkheden per activiteit vast

• Maak afspraken over de (voortgangs)rapportage

• Maak afspraken over de verdeling van de benefits

• Maak afspraken over vergaderingen en communicatie

• Maak afspraken over tijdsbesteding per persoon

• Communiceer naar direct betrokkenen
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Bijlage Fase 2: Hints & Tips 
Leasons Learned eerdere projecten

Leerpunten:

• Perfectie: Nauwkeurige voorraad wordt steeds belangrijker als technologische vaardigheden 
groeien.

• Samenwerking: Fabrikanten kunnen wel degelijk een essentiële rol spelen bij het verbeteren van 
beschikbaarheid op de winkelvloer.

• Continuïteit: De race voor beschikbaarheid houdt nooit op.

• De perfecte meting bestaat niet.

• Eén absolute zekerheid: Een product dat er niet is, kan niet verkocht worden.

• Elk deel van de supply chain kan op ieder moment een fout maken.

• Samenwerking is meer efficiënt. 

• Menselijke factor versus technologie: De juiste balans is heel belangrijk.
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Meer informatie?

GS1 Nederland

Customer Support

Tourniairestraat 3

1065 KK  Amsterdam

Postbus 90445

1006 BK  Amsterdam

T +31 (0)20 511 38 88

F +31 (0)20 511 38 30

I www.gs1.nl


