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Tengeleide

Debezorgendemelkhandel,ookdegrotereondernemingen indeze
bedrijfstak,kreeghetdelaatstejarensteedszwaarderteverduren.
Derendementendaalden,hetaantalondernemingenenbezorgwijken
nam sterkafenhetaandeelvanhetbezorgendekanaalinde
huishoudelijkeaankopenvanmelk slonkvoortdurend.Devraagdrong
zichopoferindetoekomstnogvoldoendemogelijkhedenvoordie
bezorgingopenblijven.

DitalleswasvoorhetBedrijfschap DetailhandelinMelkenMelkenZuivelproduktenaanleidingomdeverderemogelijkhedenvande
melkbezorgingtelatenonderzoeken.Daarbijstondeenwijzevan
onderzoekvoorogenwaarbijdemelkdetailhandelopkortetermijn
kijkophaarmogelijkheden zoukrijgen.Dezegedachte vondbijde
StaatssecretarisvanEconomischeZakendaadwerkelijkeondersteuning.

Hetbestuurvanhetbedrijfschapbesloottothetdoeninstellenvanzo'n
onderzoek.Hetwerdtotdezestudieinstaatgestelddooreensubsidie
vandeMinistervanEconomischeZakenvoor2/3deelvandekostenen
voortsdoorfinanciëlebijdragenvanhetProduktschapvoorZuivel,
deVerenigingvanNederlandseMelkinrichtingen,deNederlandse
MelkhandelarenOrganisatieenvanhetbedrijfschap.

Debegeleidingvanhetonderzoekwerdtoevertrouwdaaneenbeleidscommissiewaarinnaastbedrijfsgenoten,deskundigenuitkringenvan
consumptie-melkbedrijven,levensmiddelenleveranciers,organisaties,
Ministeriese.a.zittingnamen.Hetonderzoekenderapportagewerden
opgedragenaandeVakgroepMarktkundeenMarktonderzoekvande
LandbouwhogeschoolteWageningen.

Op26juni1975werddebeleidscommissie doordeStaatssecretarisvan
EconomischeZakengeïnstalleerd.Zijvergaderde13maal.Op9april
1976steldedebeleidscommissie detekstvanhetrapportvast.

Eenwoordvanerkentelijkheidpasthierbijaan
-debedrijfsgenotendiehunmedewerkingverleendenaanenquêtes
-deoverheid,metnamedeambtenarenvandeministeriesvanEconomische
ZakenenvanLandbouwenVisserij,defunctionarissenvanhetProduktschapvoorZuivelenhetBedrijfschapDetailhandelinMelkenMelkenZuivelprodukten,diehunactievemedewerking verleenden

-degenenbuitendebedrijfstak,zoalsvertegenwoordigersvande
industrie,consumptiemelk-ondernemingenenlevensmiddelengrossiers,
diehunervaringeninzichttendienstestelden
-entenslottebijzonderewaarderingvoordeleidingendemedewerkers
vandeVakgroepMarktkundeenMarktonderzoek vandeLandbouwhogeschoolteWageningent.w.deheren:Prof.Dr.Ir.M.T.G.Meulenberg,
Drs.A.vanTilburgenDr.Ir.B.Wierenga.Zijhebbendoorhunwerk,
hetanalyserenenhetcomponerenvanderesultatenderverschillende
enquêtes,hetinzichtindemogelijkhedenverdieptenwegenaangegevenwelketotverbeteringvandebedrijfsuitkomstenendeservice
vandemelkbezorgingkunnenleiden.

Debeleidscommissie vertrouwteropdatdeindeaanbevelingengedane
voorstellenopkortetermijneenfollowupzullenvinden.
Denoodzakelijkeverbeteringenversterkingvandepositievande
bezorgendemelkdetailhandelzaldaarvanhetgevolgzijn.

BELEIDSCOMMISSIE STRUCTUURONDERZOEK
BEZORGENDEMELKDETAILHANDEL

ir.B.vanDam,voorzitter.

Dankwoord

DitonderzoekoverdeBezorgendeMelkdetailhandelisinopdrachtvanhet
BedrijfschapDetailhandelinMelk,Melk-enZuivelprodukten,doorde
VakgroepMarktkundeenMarktonderzoekvandeLandbouwhogeschooluitgevoerd.
Bijdeuitvoeringvanditonderzoekwerdsteunondervondenvantalloze
personen.eninstanties.IndeeersteplaatsmoetendeledenvandeBeleidscommissie (zieBijlage1)wordengenoemddiedoorhuncommentaarensuggestiesveelhebbenbijgedragentotdeinhoudendevormgevingvanditeindrapport.HetBedrijfschapDetailhandelinMelk,Melk-enZuivelproduktenstond
onsmetraadendaadterzijdeenvoorzagonswaarmogelijkvangegevensi.
HetProduktschapvoorZuivel,inhetbijzonderdeEcon.Stat.Afdelingvanhet
Produktschap,heeftveelbijgedragenaanditonderzoek,metnamedoorzeer
veelgegevensbeschikbaartestellenoverdeonderhavigeproblematiek.In
hetbijzondermagwordengereleveerddathetProduktschapdenognietgepubliceerdegegevensvaneenenquêteonderdebezorgendemelkdetailhandelter
beschikkingsteldevooreennadereanalyse.HetEconomischInstituutvoor
hetMidden-enKleinbedrijfsteldebelangelooshetgrondmateriaalvaneen
enquêteonderhonderdmelkslijtersuit1973beschikbaarvoorverderonderzoek.
Ookwillenwijdegeënquêteerdemelkdetailhandelaren,degeënquêteerdedeskundigenuitdeconsumptiemelkindustrie,uitdegroothandelinlevensmiddelenen
uitdelevensmiddelendetailhandelvanhartedankenvoordeverleendemedewerking.
BinnendeVakgroepleverdendeherenB.BraamenJ.Bijkerkbelangrijke bijdragenaanditonderzoek.DeheerBraamwasbehulpzaambijhetverzamelenvan
gegevensenbij.destatistischeanalyses,terwijldeheerBijkerkdecomputerberekeningenvoorditonderzoekuitvoerde.Tenslottewillenwijmevrouw
A.J.Scholma-Nijsseenmej. I.vanHiltendankenvoorhetvelenauwgezette
typewerk.
Deschrijvers,
M.T.G.Meulenberg
A.vanTilburg
B.Wierenga
Mei1976
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I. INLEIDING

Deonbevredigendeontwikkelingen indebezorgendemelkdetailhandelhebben
ertoegeleiddathetBedrijfschapDetailhandelinMelk,Melk-enZuivelprodukteneenonderzoekheeftdoeninstellennaardeomvangendeoorzakenvan
deproblemen,diezichindezebedrijfstakvoordoen.Inhetkadervanhet
structuuronderzoek nieuwestijlzouernaarmoetenwordengestreefdomopzo
kortmogelijketermijntoteeninzichtindesituatievandebrancheentot
zoconcreetmogelijkeaanbevelingentekomen.

Bijdeuitvoeringvanhetonderzoekkonwordenbeschiktoveraankoopgegevens
uithetnationaalconsumentenpanelvanhetNederlands Instituutvoor
AgrarischMarktonderzoek overdeperiode18mei1975-14juni1975.
HetProduktschapvoorZuivelsteldedegegevensvaneenenquêteonderde
bezorgendedetailhandelinmelkenmelkproduktenuit1974terbeschikking
voornadereanalyse.DoorhetEconomisch InstituutvoorhetMidden-en
Kleinbedrijfwerdhetbasismateriaalvaneenenquêteonderhonderdmelkslijtersuit1973voorverderebewerkingbeschikbaargesteld.Hetonderzoek
werdbegeleiddooreenBeleidscommissiewaarinzittinghadden:vertegenwoordigersvanhetBedrijfschapDetailhandelinMelk,Melk-enZuivelprodukten,
vanhetProduktschapvoorZuivel,vanparticuliereorganisatiesuitdiverse
schakelsvandebedrijfskolomvanmelkenmelkprodukten,envande
MinisteriesvanEconomischeZakenenvanLandbouwenVisserij.Dezecommissie
stondondervoorzitterschapvanIr.B.vanDam.(ziebijlage1voorde
samenstellingvandeBeleidscommissie).

Hetonderzoek isopgebouwduitdevolgendeonderdelen:
-eenanalysevanhetkoopgedragvanhuishoudingentenaanzienvanmelk
enmelkproduktenentenaanzienvaneenaantalanderevoedingsmiddelen,
diedoordebezorgendedetailhandelinmelkenmelkproduktenworden
gevoerd (Hoofstuk III.l.),
-eeninventarisatievandeontwikkelingen inenvandedenkbeeldenover
dedistributievanmelkenmelkproduktenbijdeconsumptiemelkindustrie
enbijdelevensmiddelendetailhandel (Hoofdstuk III.2.),
~eenanalysevandebedrijfsvoering indebezorgendemelkdetailhandel,inhet
bijzondervandeorganisatievanwerkzaamheden,vanhetcommercieelbeleid
envandedaarmeesamenhangendekostenstruktuur (Hoofdstuk III.3.).

-2-

Vervolgens isgetrachtomdetoekomstigeontwikkelingen ineenaantalvoor
debezorgendemelkdetailhandelbelangrijkemaatschappelijke ontwikkelingen
teschetsen (Hoofdstuk IV).Deresultatenvandeonderzoekingen zijndaarnabenutvoordeontwikkeling
vanvoorstellenmetbetrekkingtothettoekomstigbeleidvandebezorgende
melkdetailhandel (HoofdstukV ) .
Tenslotte isaangegevenhoeuitdezebevindingentenaanzienvanhet
toekomstigbeleidvandebezorgendemelkdetailhandeldewenselijkheid
totsamenwerkingvoortvloeit (HoofdstukVI).
Conclusiesenaanbevelingensluitenditrapportaf (HoofdstukkenVIIenVIII).

-3-

II.

PROBLEEMSTELLING

II.1. Deeconomischesituatieindebezorgendemelkdetailhandel

RecenteonderzoekingenvanhetEconomisch InstituutvoorhetMidden-en
Kleinbedrijfgeveneenbeeldvandeafnamevanheteconomischresultaatin
debezorgendedetailhandelinmelkenmelkprodukten.Hetaantalbedrijven
meteenpositiefeconomischresultaatindoorditInstituutgetrokken
steekproevenvanhonderdmelkslijtersuitdezogenaamdemodalebedrijven,
meteentraditionelewijzevanbezorging,namgedurendedejaren1967,1969,
1971en1973duidelijk af(Demodalebedrijvenzijndebedrijven-die,indien
mendebedrijven indeeltnaaromzet,inhet2een3ekwartielvallen).Met
namevoor1973washeteconomischresultaatzeerongunstig (zieTabel1 ) .

Tabel1 Aantalmelkslijtersmeteenpositief/negatiefeconomischresultaat
enhetgemiddeldeconomischresultaatinsteekproevenvan100
bedrijvenuitdezogenaamdemodalebedrijvenvoordejaren1967,
1969,1971en1973.

1967

1969

1971

1973

positiefeconomischresultaat

66

56

52

14

negatiefeconomischresultaat

34

44

48

86

/-180

/-5560

gemiddeldeconomischresultaat ƒ1430

ƒ400

Bron:E.I.M.,DeAmbulanteDetailhandelinMelkenMelkprodukten
1967-1969-1970 's-Gravenhage;Idem,Tussentijdsrapportinzake
Bedrijfsuitkomstenvoordeambulantemelkdetailhandelgedurendede
periode1971-1973.

Enigeoorzakenvoordezeongunstigeontwikkelingzijnvolgenshet
Economisch InstituutvoorhetMidden-enKleinbedrijf:
-destijgingvanhetgarantieloonenvandesocialelastenin1972,
-destijgingvandehuurmet8%en16,5%inrespectievelijk 1972en
1973(1971=100),
-destijgingvandeoverigehuisvestingskostentenopzichtevan1971
met6%in1972enmet 14%in1973.

-4Decijfersoverdeontwikkelingeninhetondernemersinkomenindezebranche
zoalsdezewerdenvastgesteld indereedsgenoemdeonderzoekingenvanhet.
Economisch InstituutvoorhetMidden-enKleinbedrijfonderstrependeonbevredigendeontwikkeling indebezorgendedetailhandelvoormelkenmelkprodukten(zieTabel2 ) .

Tabel2 Gemiddeldondernemersinkomenengewaardeerdondernemerslooninsteekproevenvan100melkslijtersvoordejaren1967,'69,'71en '73.

1967

1969

1971

1973

1975'

Gemiddeldondernemersinkomen

ƒ13.350

14.470

17.910

18.650 22.000

Gewaardeerdondernemersloon

/11.910

14.360

18.090

24.280

36.200

ZiebijvoorbeeldpublikatieE.I.M.,Melkhandelinwijkenwinkel1969,'71,
'72, '73,'sGravenhagedecember1973voorberekeningvanhetgewaardeerd
ondernemersloon.
*)Cojfers1975zijramingen.
Bron,E.I.M.,I.e.enE.I.M.,DeambulantedetailhandelinMelkenZuivel^
Produkten,'sGravenhage1976.

Terwijlhetgewaardeerd loonvandeondernemervolgensdeberekeningenvan
hetEconomisch InstituutvoorhetMidden-enKleinbedrijfin1971ƒ18.090,
in1973/24.280enin1975ƒ36.200bedroeg,bleefhetondernemersinkomen
hierbijachter;ditbedroeg in1971,1973enin1975respectievelijk
ƒ 17.910,ƒ18.650enƒ22.000.
Degevolgenvandezeontwikkelingenvoordebedrijfstak zijnmerkbaarinde
achteruitgangvanhetaantalondernemingen.Ditgeldtinhetbijzondervoor
decategoriemetverkoopinwijkenwinkel(zieTabel3 ) .

Tabel3 Aantalondernemingen (excl.melkinrichtingen)diemelken
melkproduktenvoeren,per1januarivaneenaantaljaren.

Ondernemingenmet:
uitsluitendverkoopinwijk

1971
4288

1972

4241

1973

4259

1974

4098

1975

3838

1976

3567

verkoopinwijkenwinkel

4009

3722

3413

3151

2516

2316

alleenverkoopinwinkel

3621

3892

4198

4899

4999

4978

1),Hierondervallenalgemenelevensmiddelenwinkels diemelkenmelkprodukten
voeren.
Bron:BedrijfschapDetailhandelinMelk,Melk-enZuivelprodukten.

*)

-5Detraditionelemelkslijterendeondernemingendiezowelindewijkalsin
dewinkelverkopenhebbenaanbetekenis ingeboet.Daartegenoverstaatde
opkomstvanderijdendewinkel,dienaastmelkenmelkproduktenkruidenierswarenvoert.Hetaantalrijdendewinkelsdatdoordebezorgendedetailhandel
inmelkenmelkproduktenwordtgeëxploiteerd steegvolgensdegegevensvanhet
BedrijfschapDetailhandelinMelk,Melk-enZuivelproduktenvan888in1971
naarca.2000in1973;hunaantalisrondditcijfergestabiliseerd.Ookvoor
derijdendewinkelsstaatheteconomischresultaatonderdrukvandeprijsconcurrentiemetdelevensmiddelenwinkelenvandehogevoorraadkosten,
alsgevolgvanhetuitgebreideassortiment.

II.2.

Ontwikkelingen indemarktvandebezorgendemelkdetailhandel.

II.2.1. Ontwikkelingen inverbruiks-enkoopgewoonten

Deverbruiks-endekoopgewoontenvanconsumentenontwikkelenzichinongunstigezinvoordebezorgendedetailhandelinmelk,melk-enzuivelprodukten.De
volgendepuntenzijnhierbijvangrotebetekenis.Hetverbruikvanconsumptiemelkperhoofdderbevolkingdaaldevan109,5kg.in1960tot75,2kg.in1974.
Indestudieuit1967"DeMelkbezorging inhedenentoekomst",vande
StichtingEconomischOnderzoekderUniversiteitvanAmsterdam,wordenals
mogelijkeoorzakenvoordekwantitatieveverminderingvanhetmelkverbruik
genoemd:deovergangvanlossemelknaarflessemelk,verpaktehalveliter
isonevenredigduur(ditelementlijktoverigensvanbeperktebetekenis,omdat
halvelitersthansslechtseenmarktaandeelvan3,6 %indeafzetvanzoete
melkhebben.),deprijsstijgingvoorconsumptiemelk (negatieveprijselasticiteit),dewijzigingindeleeftijdsopbouwvandeNederlandsebevolking (minder
kinderen,veelbejaarden),minderfysiekeinspanning inhetwerk,gewijzigd
dienstbetoonvandemelkdetaillist (bezorglozedag,aandewagenkomen).
Tegenoverdezedalingvandemelkconsumptiestaateentoenameinhetverbruik
vanmelkproduktenvan30,5kg./hfd.in1960naar46,5kg./hfd.in1974.Wel ;
dientmenzichterealiserendatbijeenaantalmelkprodukten,zoalsbij
chocolademelk,verzadigingsverschijnselenoptreden.
Vangrotebetekenisvoordeafzetmogelijkheden vandebezorgendemelkdetailhandelisookhettoenemendverbruikvanbierenfrisdranken (zieTabel4 ) .
Deafzetvandergelijkevolumineuzeproduktenviadebezorgende detailhandel
heeftzichgunstigontwikkeld.
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Deaankoopvanmelkenmelkprodukten isindeperiode1972t/m 1975in
belangrijkemateverschovenvandebezorgendemelkdetailhandelnaarde
algemenelevensmiddelenwinkel.(Tabel5 ) .

Tabel5 Procentueelmarktaandeelvanverschillendedetailhandelsondernemingen indeafzetvanmelkenmelkproduktenin
Nederland.

Febr.« 72

Febr.' 73

Maart '74

Maart '75

Traditionelemelkhandel

56

49

37

33

RijdendeWinkel

17

17
9

16

16

Grootwinkelbedrijf

7
2

CashenCarrybedrijf
Overiglevensmiddelenbedrijf
jf14
14
Overige

4

15 ~~

5

7

14

19

6

6

Bron:NIAM,ProduktschapvoorZuivel.

Deconsumentkooptindelevensmiddelenwinkelmelkenmelkproduktensamen
metanderelevensmiddelen.Deprijzenwaartegenmelkenmelkprodukten
indelevensmiddelenwinkelwordengekochtliggenvaakaanzienlijkbeneden
deprijzenvandemelkslijter/rijdendewinkel.

Erzijnreedsveelgegevensverzameldterverklaringvandeongunstige
ontwikkelingen indemelkbezorging.Hetrapport "Melkman:beeldenmarkt,
1971",vanhetBedrijfschapDetailhandelinMelk,Melk-enZuivelprodukten
gebaseerdopeenrepresentatiefonderzoekonderhuisvrouwendoorhet
marktonderzoekbureau Makrotest,vermeldt eenaantalkarakteristiekenvan
dekoopstersbijdebezorgendemelkdetailhandel:"klanten,dievaakenveel
artikelenuitsluitendbijdemelkmanmetkarkopen,vindtmenvooralbuiten
hetwestenophetplatteland,woonachtigopdebeganegrond.Zijzijnook
watouder",Uitdetalrijketabelleninditrapportblijktdatvooralde
huisvrouwjongerdan35jaarminderdandegemiddeldehuisvrouwvande
bezorgendedetailhandelbetrekt.Demeestgekochteproduktenvandebezorgendemelkhandelzijn:gepasteuriseerdemelkengewonevla.Deminst
gekochteproduktenvandebezorgendemelkdetailhandel zijnroomboter,
margarine,yoghurt,vlainportieverpakking,gewonekaas,frisdrankenen

46

5
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bier.
Uitditrapport "Melkman:beeldenmarkt,1971"blijktdatdeopiniesover
debezorgendemelkdetailhandelensupermarktalsverkooppuntvoormelken
melkprodukten aanzienlijkverschillenalnaargelangdeondervraagdeeen
vandezeverkooppuntenbenut.Zowelklantalsnietklantvandebezorgende
melkdetailhandelwaren,aldusditrapportuit1971,inmeerderheidvanmening,
datdeproduktenbijdemelkmanhetmeestverszijn,datdemelkmanniet
gauwuitverkocht is,datdemelkmanhetmeestgeschiktisvoorgrotegezinnen,
dathetgemakkelijkisomdemelkmanaandedeurtehebbenendatdemelkman
aandedeurvooralgeschiktisvoorouderemensen.
Ookwarenklantennietklantvanmeningdatdebezorgendemelkhandelduur
isinvergelijkingmetdesupermarkt.Ditlijktteverklaren inhetlicht
vandeprijsconcurrentiediedikwijlsmetconsumptiemelk,sindsdeinvoering
vaneenminimumprijsregeling voorvollemelkvaakmethalfvollemelk,wordt
gevoerddooreenaantallevensmiddelenwinkels.Zomeldteenstudievanhet
ProduktschapvoorZuivel,datinoktober1972deafstandtussendeprijsvan
eenliterzoetemelkbijdebezorgendemelkdetailhandelendiebijdeoverige
verkooppuntenreedszeeraanzienlijkwasendatdezeafstand in1973nogverder
istoegenomen,(zieTabel6)

Tabel6 Gemiddeldbetaaldeprijsvooreenliterzoetemelk,in
centenperliterinverschillendeverkooppunten

Eenweekeindigendop:
28-10-'72

3-ll-'73

5-10-'7H

alleaankoopkanalen

73,25

73,39

79,39

melkboeraandedeur

76,97

78,32

86,12

winkelwagen

77,07

78,32

85,38

grootwinkelbedrijf

70,65

67,44

76,23

cashandcarry-bedrijf

64,10

63,54

71,86

Bron:P.Z. ,"Koopfrequentieengekochtehoeveelheden,eenverslagovereen
analysenaardekoopgewoontenvangezinshuishoudingenmetbetrekkingtot
consumptiemelk",oktober1973,(p.3)

•ÏO-

II.2.2. Ontwikkelingen indeconcurrentie

Deprijsconcurrentie vanhetlevensmiddelenbedrijfisgroot.Deoorzaken
voorprijsconcurrentie zijnondermeerdevolgende,
-Terwijlveelmelkmannen inhunprijsstellingstrevennaareengunstige
margepereenheidprodukt,wordtdoorwinkelsgerichtopmassadistributie
deprijsbetrekkelijk laaggehoudenomdooreenhogeomzeteenzogroot
mogelijkebijdrageindevastekostentebewerkstelligen.Hétisdevraag
ofdebezorgendemelkdetailhandelzichleentvoordezeprijsstrategievan
demassadistributie.
-Supermarkten,vooraldezogenaamdediscountwinkel,gebruikenmelkwel
alslokartikel.
-Demelkindustrieissindsenigejarenonderling ineenscherpeconcurrentie
gewikkeldomalgemenelevensmiddelenwinkels alsklanttewerven.Indeze
concurrentiewordensomsaanzienlijkekortingenverleend.
Eenbelangrijkevraagishoedeprijsstrategievandelevensmiddelenwinkels
zichzalontwikkelen,wanneermelkenmelkprodukteneenvasteplaatsinhet
winkelassortimenthebbenverworven.Tochlijkthetwaarschijnlijk datde
prijzenvoorzoetemelkookindetoekomst indewinkellagerzullenzijn
danbijdebezorgendemelkdetailhandel.

Delevensmiddelenwinkel heefteensterkeconcurrentiepositietenopzichte
vandebezorgendemelkdetailhandel,doordathijnaastmelkenmelkprodukten
andere-levensmiddelenvoert.Ookdemelkslijterheeftzijnassortimentenigszinsverbreeddoorselectief eenaantalprodukteninhetassortimentopte
nemenzoalsbier,frisdrankeneneenbeperktaantalandereprodukten.DezeontwikkelingkanwordengeïllustreerdmetgegevensuithetP.Z.rapport:
"EnquêteMelkdetailhandel 1en2"(Tabel7 ) .
Debezorgendedetailhandelzalindepresentatievanzijnproduktennooit
hetniveauvandealgemenelevensmiddelenwinkelkunnenbereiken.Ditis
metnamenadeligvoorproduktenwaarbijimpulsaankopenvangrotebetekenis
zijn.

Hetsterkepuntvandebezorgendedetailhandelisnogsteedsdatregelmatige
bezorgingvanmelkenmelkproduktenwegenshetvolumineus enbederfelijk
karaktervandezeproduktendoordehuisvrouwopprijswordtgesteld.Ditpunt
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krijgtechterminderbetekenisindienmelkenmelkproduktenbeterkunnen
wordenbewaard enhetwinkelbezoekvandeconsumenthogerkomtteliggen.
Deconcurrentiepositie vandebezorgendedetailhandeltenopzichtevan
delevensmiddelenwinkellijktsterkerbijbejaardenenspecifieke
groepen,zoalsgezinnenwaardehuisvrouwaanhuisgebondenis.Deontwikkeling
vandeze,voordemelkman interessante,marktsegmenten isnietinalleopzichten
duidelijk.Nadeliglijktinditverbanddatdegebondenheid aanhuisvermindert
endathetbuitenshuiswerkenvandehuisvrouwtoeneemt.
Deconcurrentiepositie vandebezorgendemelkdetailhandeltenopzichtevande
levensmiddelenwinkel,inhetbijzonderdesupermarktendediscountwinkel,
lijktopgrondvanvoorgaandeonderzoekingenalsvolgtsamentevatten:

Produkt

Bezorgende

Supermarkt

det.handel

Discountwinkel

Versheid

+

•

Assortimentsbreedte

-

++

Koeling

•

+

Vernieuwingassortiment

-

Prijs

—

+
++

Reklame

-

+

Verkoopbevordering

-

+

Distributie
Plaats (bezorging)

++

Tijd
Frekwentie
Legenda:

++=sterk

+=redelijksterk

— =zwak

-=vrijzwak

++
=neutraal

Debetekenisvanditsterkte-zwaktebeelduithetverledenzalvoorde
tegenwoordigesituatieindevolgendehoofdstukkennaderwordenonderzocht.

II.2.3. Reaktiesvandebezorgendemelkdetailhandelopmarktontwikkelingen

Debezorgendedetailhandelinmelkenmelkproduktenheeftgetrachtzich
aandegesignaleerdeontwikkelingenaantepassendooreenmeerdoelmatig
bedrijfsbeheer,dooreenaangepastmarktbeleid endoorsamenwerking.Helaas
hebbendezepogingennietkunnenvoorkomendatdesituatiebijtalvan
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bezorgendedetailhandelarenongunstigis.Menkrijgtdeindrukdatdebezorgendedetailhandelzijnconcurrentiepositievooralheefttrachtentehandhaven
doorgroteredoelmatigheid,enzichminderheeftgerichtophetontwikkelen
vannieuwestrategieënvoorhetbereikenvaneen,uithoofdevankosten,
noodzakelijkeomzet.

Groteredoelmatigheid
Dewijksaneringdieinhetverledenheeftplaatsgehad,heefteenbelangrijkeverbeteringvandedoelmatigheidopgeleverd.Bezorgingomdeandere
dagwerddooreenaantalmelkmarmenbenutommetdezelfdecapaciteitmeer
klantentekunnenbedienen.Ookisdoorsamenwerkingernaargestreefdomde
doelmatigheid vanhetindividuelebedrijfteverhogen.Structureleverbeteringenindebedrijfsvoeringdienationaalingangvondenzijnechterbeperkt
inaantal.Groteredoelmatigheidnastrevenbetekentexperimenterenmetnieuwe
methodenomdestijgendearbeidskostenhethoofdtebiedenenomdekwaliteit
vanhetproduktteverhogen.Goedopgezetteexperimentenindezekomennog
weinigvoor.
Eenaangepastmarktbeleid
Zoaxsgesteld,vragendeontwikkelingen indebezorgendemelkdetailhandelom
eenduidelijkmarktbeleid,inhetbijzonderomstrategieëndieafgestemdzijn
opdekarakteristiekenvandeverschillendemarktsegmenten.Eenbelangrijke
vernieuwing inhetmarktbeleid isongetwijfeldderijdendewinkelgeweest.
Voorvatbetreftdetraditioneleslijtervaltinditkaderoptemerkendat
dezezijnassortimentheeftuitgebreidmetbierenfrisdrankenenookwelmet
andereversprodukten,zoalsbrood.Demelkmanisfoldersgaangebruikenomde
afzettestimuleren.Bezorgingbijafwezigheidvandehuisvrouwwordtdoor
veelmelkmannenuitgevoerddoorhetgebruikvanmandjes,rekjes,endergelijke,

II.3. Slotopmerking

Indevolgendehoofdstukken zullenderesultatenvaneenanalysevande
melkdetailhandelwordenvermeld.Opgrondvandezeanalysezullenwegen
wordenaangegevenwaarlangsdesituatievandebezorgendemelkdetailhandel
mogelijkkanverbeteren.
Hoeweldeanalyseisuitgevoerdonderdezelfstandigebezorgendemelkdetailhandel,zijnderesultatenenconclusiesuithetonderzoekook inhogemate
vantoepassingopdebezorgdienstenvanconsumptiemelkinrichtingen.

-14-

III.

ANALYSEVANDEHUIDIGESITUATIE

III.l.

Deconsument

III.1.1.Inleiding

Eenvandebelangrijkste doelstellingenvanditonderzoek isomhetkoopgedrag
vanhuishoudingentenaanzienvandebezorgendedetailhandelinmelk,melkenzuivelproduktentelerenkennen.Kennisvanditgedragisnoodzakelijk
voordeontwikkelingvaneenmarktgerichtbeleiddoordemelkman.
Erisonderzochtwelkefactorendehuishoudelijkeaankopenvanmelken
melkproduktenbeïnvloeden.Ditis-ookbestudeerd vooreenaantalandereProduktendievaakdoordemelkslijter/rijdendewinkelwordengevoerd,zoals
frisdrankenenbier.
Onderwerpenvanonderzoekzijnondermeer:
- inwelkerelevanteeigenschappenverschillenkoopstersvandemelkslijter/
rijdendewinkelvandekoopstersindealgemenelevensmiddelenwinkel;
-watzijndekarakteristiekenvandeaankoopwatbetreftdehoeveelheid ende
samenstellingvanhetpakketenwelkeservicevergezeltdeaankoop;
-welkeoverwegingen speleneenbelangrijkerolomalofnietvandemelkman
tekopen?

Metbehulpvandebeschikbaregegevensisgetrachteenantwoordopdeze
vragentegeven.Dezegegevenszijndevolgende:
a)dagelijkseaankoopgegevensvanhuishoudingenvoormelk,melk-enzuivelproduktenenvooreenbeperktaantaloverigeprodukten.Dezegegevens
werdenvoordeperiode 18meitot 14juni1975verkregenuithetconsumentenpanelvanhetNederlandsInstituutvoorAgrarischMarktonderzoek.
b)deresultatenvangroepsdiscussies gevoerddoorhuisvrouwenoverde
relatietussendeconsumentendebezorgendemelkdetailhandel.Deze
groepsdiscussieswerdendoorSocmarB.V.uitgevoerd.
c)deresultatenvaneenenquêteoverdemelkbezorgingondereenrepresentatievesteekproefvanNederlandsehuisvrouwenenalleenstaanden.Deze
enquêtewerduitgevoerd doordeN.V.v/hNederlandseStichtingvoor
Statistiek,inhetkadervanhaarOmnibus-Service.
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DebijlageIindeel2geefteengedetailleerdoverzichtvanhetresultaatvan
deonderzoekingenopbasisvandegegevenssub a ) ;voortszijn5nbijlageII
deonderzoeksresultaten subb)enc)samengevat.Debelangrijksteresultaten
vandezeonderzoekingenworden inhetvolgendeinhunonderlingesamenhang
gepresenteerd.

III.1.2.

Wiezijndekoopstersvandemelkslijter/rijdendewinkel?

111.1.2.1. Betekenisvandebezorgingbijdeafzetvanmelkenmelkprodukten.

Bij81à83%vandeNederlandsegezinnenenalleenstaandenkomteen
melkbezorger/rijdendewinkelindestraat.Ditpercentageisindegrootste
drieagglomeraties (deagglomeratiesrondAmsterdam,RotterdamenDenHaag),
lager,namelijk 64%.
Inhetalgemeenkoopt 57%vandehuisvrouwen,waarbijeenmelkslijter/
rijdendewinkelindestraatkomt,melkenmelkproduktenvandebezorgende
detailhandel,terwijl43%vandezehuisvrouwendezeaankopeninhetalgemeen
indewinkelverricht.Hetpercentagehuisvrouwendatinhetalgemeenmelken
melkproduktenvandemelkmanbetrektligtlaagbijhuisvrouwenjongerdan35
jaar:45%vandezeleeftijdsgroep,bijalleenstaanden:42%vandezegroepen
bijdehuisvrouwenindegrootstedrieagglomeraties:46%vandezehuisvrouwen.
Ditpercentageligthoogbijoudehuisvrouwen:62%vandeleeftijdscategorie
van50-64jaaren65%vandeleeftijdscategorie ouderdan65jaar,bij
huisvrouwenindehogewelstandsklasse:66%vandezegroep,bijhuisvrouwen
indelagewelstandsklasse:60%vandezegroep,bijdegezinnenmet5
ofmeerpersonen:65%vandezegroep«nbijdegezinnenophetplatteland:
74%vandezegroep.

111.1.2.2. Dekarakteristiekenvankoopstersvanmelk,melk-enzuivelprodukten
metverschillende favorieteaankoopplaats

Koopstersvanmelkenmelkproduktenkanmenonderscheiden in huisvrouwen
dieuitsluitend indewinkelkopen,huisvrouwendieuitsluitendvande
melkbezorger/rijdende winkelbetrekkenenhuisvrouwen,diezowelvande
sedentairealsvandeambulantehandelafnemen.Delaatstgenoemdecategorie
(welaangeduidalsduplikanten)omvat 30-35%vandehuisvrouwen.
Hetkoopgedragvandezeduplikantenverschilt,alnaargelangdebetreffende
levensmiddelenwinkelalofnieteendiscountwinkelis;alsdebetreffende
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levensmiddelenwinkeleendiscountwinkeliswordteenkleinergedeeltevande
aankopenvanmelkenmelkprodukteninhetstraatkanaalverrichtdanwanneer
debetreffendewinkelgeendiscountwinkelis.Opgrondvandegrotebetekenis
vandeduplikantenleekhetdienstighetbegripfavorietaankoopkanaalte
introduceren,tewetenhetaankoopkanaalwaardehuisvrouwmeerdan50%van
haaraankopenvaneenprodukt,naarhoeveelheid,verricht.

Voordeaankoopvanmelkenmelkprodukten,respectievelijk voordeaankoop
vandeoverigeprodukten:boter,margarine,koffiemelk,room,frisdranken
enbierzijndekarakteristiekenvandehuishoudingendiehetzijdelevensmiddelenwinkel,hetzijdemelkslijter/rijdendewinkel,,alsdefavorieteaankoopplaatshebben inTabel1weergegeven.

Tabel1

Karakteristiekenvanhuishoudingendiedelevensmiddelenwinkel,dan
weldemelkslijter/rijdende winkelalsfavorietaankooppunthebbenvoormelkenmelkproduktenrespectievelijk vooroverigeprodukten.

levensmiddelenwinkel

melkslijter/rijdendewinkel

melkenmelk- overige
produkten
produkten

melkenmelk" overige
produkten
produkten

Distrikt

Noord-,ZuidHolland

Gelderland,
Overijssel

Urbanisatiegraad

grotesteden

Groottegezin

middelgroot

Leeftijdhuisvrouw

jongerdan
30jaar

Gezinscyclus

Opleidinggezinshoofd

sterkgeur- platteland
baniseerd
kleinen
heelgroot

klein

ouderdan
50jaar

ouderdan
65jaar

jongegezinnen

oudegezinnen
zonderkinderen

gezinnen
metkinderen> 17jaar

middenniveau

lagerniveau

groot
jongerdan
50jaar

Buitenshuiswerkendehuisvrouw
Afstandtotdichtstbijzijndewinkelmet
melkverkoop

lagerniveau

benedenplus
hogeremet
lift

benedenplus
5everdieping
enhoger(lift)

meer
meer
werktbuitens-werktbuihuis
tenshuis

minder

minder

klein

groot

Verdiepingwoning

Prijsbewustheid

zwakgeürbaniseerd

klein

werktniet
buitenshuis
groot
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Dezekarakteristiekenvandehuishoudingendieverhoudingsgewijsveeldanwel
weinigvandemelkslijter/rijdendewinkelbetrekkenduidenreedsaanwelke
marktsegmenten interessant zijnvoordebezorgendemelkdetailhandel.Hetis
daaromvanbelangdeontwikkelingindezekarakteristiekentevolgen,zoals
deontwikkelingen inhetbuitenshuiswerken,indeopleidingvanhetgezinshoofd,indematevanurbanisatieenvanprijsbewustheid.Opeenaantalvan
dezepuntenzalinhoofdstuk IV-naderwordeningegaan.

III.1.3.

Watkooptmenaanmelk,melkproduktenen"overigeprodukten"?

III.1.3.1. Groottevanhetpakket

82%vandehuisvrouwenenalleenstaanden,diebijdemelkslijter/rijdende
winkelkopen,zegtmeerdandehelftvandeaankopeninmelkenmelkprodukten
vandebezorgendedetailhandelaftenemen.Hetisinditopzichtbelangrijk
omteconstaterendatdedooreenhuishoudingaangekochtehoeveelheidmelk
enmelkproduktengroteriswanneerdemelkslijter/rijdendewinkelhetfavoriet
aankoopkanaalis,danwanneerditdelevensmiddelenwinkel is.Terwijlde
aankopenvanmelkenmelkproduktenindevierwekenvan18-5-1975tot
14-6-1975gemiddeldpergezin29,221.bedroegen,warenzij33,181,bij
gezinnenmetdemelkslijteralsfavorietaankoopkanaal,31,91.
hijgezinnenmetderijdendewinkelalsfavorietaankoopkanaalen26,371.
bijgezinnenmetdelevensmiddelenwinkelalsfavorietkanaal.Hierbijzij
opgemerktdatdezeverschillenniéthetgevolgzijnvanverschilleninde
groottevandegezinnen,diedemelkmandanweldelevensmiddelenwinkelals
favorietkanaalhebben.Voorzoetemelkbedroegendeaangekochtehoeveelheden
pergezin25,431.alsdemelkslijterhetfavorietaankoopkanaalwas,22,341.
alsderijdendewinkelfavorietwasen20,851.alsdelevensmiddelenwinkel
hetfavorietaankoopkanaalwas..
Indegenoemdeperiodehebbengezinnenmetalsfavorietaankoopkanaalde
rijdendewinkelduidelijkhethoogsteaankoopniveaubijmelkprodukten,teweten
9,59 1.tegenover7,75 1.bijgezinnenmetdelevensmiddelenwinkelalsfavorietkanaal.
Uiteraardmagditverschilinverbruiksniveaunietzondermeeraandeinvloed
vandebezorgendedetailhandelwordentoegeschreven.Zokunnenbijhuishoudingendiedemelkslijter/rijdende winkelalsfavorietaankoopkanaalhebben
anderesocio-economischekarakteristiekenaanwezigzijndanbijgezinnen,die
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delevensmiddelenwinkelalsfavorietaankoopkanaalhebben.Ineennadere
analyseishetgeconstateerdeverbruiksverschilvandemogelijkeinvloeden
vandezesocio-economischekarakteristiekengezuiverd.Daarbijkonworden
geconcludeerddat wanneerdemelkslijterhetfavorietaankoopkanaalis de
jaarlijkseaankopenvanmelkperhoofd9,84 literhogerliggen,danwanneer
delevensmiddelenwinkelhetfavorietkanaalis.Voormelkproduktenzijndeze
jaarlijkseaankopenindiendemelkslijterhetfavorietaankoopkanaalis
perhoofd4,41literhogerdanwanneerdelevensmiddelenwinkel hetfavoriet
kanaalis.Hetverbruikperhoofdvanmelkproduktenligtbijgezinnen,die
derijdendewinkelalsfavorietaankoopkanaalhebbenzelfs10literperjaar
hogerdanbijgezinnendiedelevensmiddelenwinkelalsfavorietaankoopkanaal
hebben.

Uithetvoorgaandeblijktduidelijkdestimulerendewerkingvandemelkbezorgingophetverbruiksniveauvanmelkenmelkprodukten.

III.1.3.2. Samenstellingvanhetpakket

Indeopbouwvanhetpakketmelkenmelkprodukten,zoalsditdoordeconsument
wordtgekocht,kunnentweedimensieswordenonderscheiden,tewetendedimensie
vet-mager,diedematevanvet,c.q.magervanhetpakketuitbeeldt,en
dedimensietraditioneel-modern,diedematevanbekendheid,nieuwheid van
hetproduktuitbeeldt.Hetgekochtepakketismagerdernaarmatehuishoudingen
delevensmiddelenwinkelmeeralsfavorietaankoopkanaalhebben,naarmatehet
opleidingsniveau hogerisennaarmate dehuisvrouweengunstigerinstelling
tegenoverhuishoudelijkwerkheeft.
Inditverbandishetinteressantomvasttestellendatdoordiscountwinkel,
supermarktenzelfbedieningswinkelbinnenhetpakketmelkrelatiefmeer
halfvollemelkwordtverkochtdandoordemelkslijter/winkelwagen.
Demoderniteitvanhetgekochtepakketmelkenmelkprodukten isgrootbijgegezinnen,diedelevensmiddelenwinkelalsfavorietaankoopkanaalbenutten.Wellichthangtditsamenmetdebetereuitstallingvanmodernemelkprodukten,
zoalskwarkendessertprodukten,indelevensmiddelenwinkel.Demoderniteit
vanhetgekochtepakketisookgrootbijinwonersvandeRandstad,bijkleine
huishoudingen,bijhuishoudingenmeteenhoogopleidingsniveau enbijeen
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groteprijsbewustheid vandehuisvrouw.

III.1.4. Deservicebijaankoop:debezorging

111.1.4.1. Aandedeurofaandekar

Ineensteekproefvan517huishoudingenbleekbij51%vandehuishoudingen
melkaandedeurbezorgdteworden,terwijldoor30%vandehuishoudingen
aandewagenofopeencentraleplaats,zoalsdehalvaneenflat,wordt
afgehaald .62%vandeNederlandsehuisvrouwen,diekopenbijdemelkslijter/
rijdendewinkel,hebbenvoorkeurvoorbezorgingaandedeur,20%heeftvoorkeur
voorafhalenaandekar,terwijl18%tedienaanziengeenvoorkeurheeft.
Hetlijktnietverwonderlijk datdevoorkeurvoorbezorgingaandedeurook
ietstoeneemtmetdeleeftijdvandehuisvrouw.Verdervalthetop,datde
hogewelstandsklasseeenuitgesprokenvoorkeurheeftvoorbezorgingaande
deur:inde onder1246gezinnenenalleenstaandengehoudenenquêtebleek80%
vandehuishoudingenindehogewelstandsklassetegenover 53%vandehuishoudingenindelagewelstandsklassevoorkeurtehebbenvoorbezorgingaande
deur.
Dezefeitenonderstrependebetekenisvanhetservice-element"aandedeur
bezorgen".Zijmakenduidelijkdatdezeservicemoetwordennagestreefd,
indienhijuitkostenoverwegingenaanvaardbaaris.

111.1.4.2.Frekwentievanbezorgen

Deresultatenuitdegehoudenenquêteswijzenuitdatdemelkslijter/rijdende
winkelgemiddeldvierkeerperweek indestraatverschijntbijdehuisvrouwen
dievandebezorgendedetailhandelmelkkopen.Bij41,8%vandegezinnen
verschijntdemelkbezorger/rijdende winkel5keerenbij12%vandegezinnen
zelfs6keerperweekindestraat.

1)Dezesteekproefisnietinalleopzichtenrepresentatief.Zieparagraaf4.2.2,
vanBijlage Iindeel2voordewijzewaaropdesteekproeftotstandis
gekomen.

-20-

Grafiek 1 Percentagegezinnenmeteenbepaaldebezorgfrekwentieperweek.
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Devoorkeurvandehuisvrouwentenaanzienvanbezorgfrekwentieblijktgemiddeld 3,5keerperweektezijn.Dewerkelijkefrekwentievanbezorgingligtdus
ietshogerdandevoorkeursfrekwentie.
Delaatsteconstateringneemtnietwegdatdeomzetaanmelkenmelkprodukten
perwijkenigszinszalafnemenbijverlagingvandebezorgfrekwentie.Zostelt
17%vandegeënquêteerdehuisvrouwen,diebijdebezorgendedetailhandelkopen,
datzijminderzullenkopenbijverlagingvandebezorgfrekwentie,2%verklaart
danveelmindertezullenkopenen1%steltindatgevalmethetaankopenvan
melkenmelkproduktenbijdemelkslijter/rijdendewinkeltezullenstoppen.
Nauwkeurigerinformatiehieroverleverdeeenanalysevandeomzetperwijkin
relatiemetdebezorgfrekwentie:eenverlagingvandebezorgfrekwentievan
5of6naarminderdan5keer (meestal3keer)gingsamenmeteenomzetdaling
perdeurvan8%.
Nietteminmaakthetvoorgaandeduidelijkdatverlagingvandebezorgfrekwentie
beneden5keerperweekbijeengrootaantalhuisvrouwengeengrotebezwaren
oproeptenerniettoeleidtdatdezezichvanhetstraatkanaalafkeren.

III.1.4.3.Voorkeursdagenentijdstipvanbezorging

Vandegeënquêteerdehuisvrouwenenalleenstaandenheeft72%eenvoorkeurvoor
bezorgingopmaandagen70%eenvoorkeurvoorbezorgingopzaterdag.Voor
bezorgingopvrijdagheeft 59%vandegeënquêteerdeneenvoorkeur.Bezorging
opdinsdag,woensdagendonderdagheeftdelaagsteprioriteit;dezedagen
werdendoor46%-49%vandehuisvrouwenalsvoorkeursdagengenoemd.
Degezinsaankopenvandeproduktendiedoordemelkslijter/rijdendewinkel
wordengevoerd zijnonregelmatigoverdeweekverdeeld.Welzijndezeaan-
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kopenvooreen32-talproduktenindecategorieën melk,melkprodukten,room,
boter,margarine,frisdrankenbiersterkgeconcentreerd inhet2egedeelte
vandeweek,metnameopvrijdagenzaterdag (Grafiek2 ) .

Grafiek 2 Procentueleverdelingvandegezinsaankopenvaneen32-talproduk*ten,dieinhetassortimentvandemelkman geregeldvoorkomen,over
dedagenvandeweekindeperiode18mei-14juni1975.
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Voorgaandefeitenmakenduidelijk,datmaandag,zaterdageninminderematede
vrijdag ze erbelangrijkedagenzijnvoordeverkopenvandemelkman.Bezorgschema'smeteenfrekwentielagerdan6dagendienenhiermeerekeningtehouden.

Hettijdstipwaaropdemelkmanaandedeurkomtligtbijdemeestegezinnen,
dievandemelkmankopen,tussen8en16uur.3%vandezegezinnenwordtvoor
8uur,46%wordttussen8en12uur,33%indeperiode 12tot16uuren8%na
16uurbediend.(10%gafgeenantwoordopdevraagbetreffendeditonderwerp).
6^%vandehuisvrouwen diebijdemelkmankopenheeftvoorkeurvoorbezorging
indeperiode8 - 1 2 uur.10%vandekoopstersvandemelkmanheeft12-14uur
alsvoorkeursperiode.Deperioden 14-16uuren16-18uurgenietenslechts
bij4%,respectievelijk 2%,vandehuisvrouwendevoorkeur.
Hetisduidelijkdatdemelkslijter/rijdendewinkelwatbetrefthettijdstip
vanbezorgingnietaandevoorkeurswensenvanallekoopsterstegemoetkankomen.
Eenbezorgtijdvan8 - 1 4 uurzalvaakonvoldoende zijnomhetnoodzakelijk
aantalklantentebedienen.Welwijzendevoorgaanderesultatenerop,datde
periode8 - 1 4 uurzoveelmogelijkvoorhetbezorgenvanproduktenmoet
wordenbestemd.
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III.1.4.4.Bezorgingbijafwezigheid

Demogelijkheid totbezorgingvanproduktenbijafwezigheidvandehuisvrouw
isvoordemelkmanvangrotebetekenis.Immers,"hetalofnietaanwezigzijn"
vàndehuisvrouwblijktinalleanalysesbelangrijktezijnvoordekeuze
vanhetaankoopkanaalvoormelkenmelkprodukten.Hieropwordtinparagraaf
III.1.5.1.nognaderingegaan.Demelkmanheeftdanookgrootbelangbij
regelingen,waardoordebezorgingbijafwezigheidvandehuisvrouwdoorgang
kanvinden.Informatiediedirektofindirektopditpuntbetrekkingheeftis
daaromvangrootbelang.Indelandelijke enquêteonder1246gezinnenblijkt
56%vandekoopstersbijdebezorgendedetailhandel,indienzijafwezigzijn,
altijdvandemelkslijter/rijdendewinkeltekopen.9%vandezegezinnendoet
ditsoms,9%zeldenen26%nooit.
24%vandeze65%koopsters,diebijafwezigheid altijdofsomsvandemelkman
kopen,regeltdebestellingmetbehulpvantasje,rekjeofbezorgemmertjeaan
ofbijdedeur.Bij15%wordtdebestelling inhuis,schuur,garageoftuin
geplaatst.Bezorgkastjeswordendoor9%vandezekoopstersgebruikt,10%regelt
ditviaburenofkennissen,terwijl 7%eenandereregelingtreft.
Vandekoopstersbijdebezorgendedetailhandeldiezeldenofnooitkopenbij
afwezigheid-zijvormen35%vandekoopstersvan'debezorgendedetailhandel-is
slechts5%welenis23%volstrektnietbereidomeenregelingtetreffenvoor
bezorgingbijafwezigheid.Dezefeitenonderstrependeproblemenvandebezorgendemelkdetailhandelomafwezigehuisvrouwentekunnenblijvenbedienen.

III.1.5.

Welkeoverwegingenenfactorenbeïnvloedenhetalofnietkopenvan
gezinnenbijdemelkslijter/rijdendewinkel?

Ofgezinnenalofnietvandemelkslijter/rijdendewinkelkopen,vloeitonder
meervoortuitdebehoeftenenwensenvanhetgezin,uitdeaankoopmogelijkheden
dieindeomgevingvoorhanden zijnenuithetbeleidvandemelkslijter/rijdendewinkel.Erisgetrachtmeerinzichttekrijgenindevoorkeurvangezinnen
voordemelkmandanwelvoordelevensmiddelenwinkeldoor:
-onderzoekvanverschillentussengezinnendiebijvoorkeurvandebezorgende
detailhandelkopenengezinnendiebijvoorkeurvandelevensmiddelenwinkelkopen,
-devoorkeuren,opiniesenwensenvandezegezinneninenquêtes-teregistreren,
-opiniesensuggestiesvanhuisvrouwendoorgroepsdiscussiesvasttestellen.
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III.1.5.1.Waarom iseenbepaaldaankoopkanaalfavoriet?

Factorendieeenpositieve/negatieve invloedhebbenophetfavorietzijnvan
demelkslijter/rijdendewinkelzijnhieronderinvolgordevanbetekenis
weergegeven:
-deaanwezigheid vandehuisvrouw,wanneerdemelkslijter/rijdende winkel
indestraatkomt,heefteenpositieveinvloed,
-dehuisdeuraanstraatoftuinheefteenpositieve invloed,
~hetgrootzijnvandehuishoudingheefteennegatieveinvloed,
-eenhogeleeftijdvandehuisvrouwheefteenpositieveinvloed,
- eengroteprijsbewustheid heefteennegatieveinvloed,
-toenamevanhetaantalbezorgersvoorandereprodukten (brood,groente]
heefteenpositieveinvloed,
~hetaandedeurbezorgenheefteenpositieveinvloed.

Analyseertmendefactorendiedekeuzevanhetaankoopkanaalbepalenvoorde
huisvrouwendiemelkenmelkprodukten exclusiefindewinkeldanwelexclusief
bijdemelkmankopen,duszonderduplikanten,danblijkendereedsgenoemde
factorenookvaninvloedtezijn.
Anderefactoren,diebijdezehuisvrouwensamenhangenmetdekeuzevaneen
aankoopkanaal'alsexclusiefaankoopkanaalvoormelkenmelkproduktenzijn:
"buitenWest-Nederland hebbenrelatiefmeerhuishoudingenhetstraatkanaal
alsexclusiefaankoopkanaal,
-oudehuisvrouwenhebbenvakerhetstraatkanaalalsexclusiefaankoopkanaal
danjongehuisvrouwen,
-hetopleidingsniveauvanhoofdenvangezinnen,diehetstraatkanaalals
exclusiefaankoopkanaalhebben,islagerdanhetopleidingsniveauvanhoofden
vangezinnen,diehetstraatkanaalalsfavorietkanaalhebben,
-huisvrouwenmethetstraatkanaalalsexclusiefaankoopkanaal zijninhet
algemeenbijhunaankopenmeermerkgebondendanhuisvrouwenmethet
straatkanaalalsfavorietaankoopkanaal.
Overdekwantitatievebetekenisvandezefactorenisgerapporteerd inBijlageI
vandeel2.
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III.1.5.2. Welkefactorenbeïnvloedendegekochtehoeveelheden
inhetstraatkanaal?

Hetbedragperhoofdbesteedaanmelkenmelkproduktenbijdemelkslijter/
rijdendewinkelhangtpositiefsamenmetdevolgendefactoren:
-dehuisvrouw isaanwezigalsdemelkslijterindestraat is,
-dehuisvrouwmaaktbijhetboodschappendoengeengebruikvandeauto,
-dehuisdeurligtaanstraatoftuin,
-dehuisvrouwisouderdan29jaar,
-demelkslijterkomtvoor16uurindestraat,
-hetwoongebied iszwakgeürbaniseerd,
-menwoontinhetwesten,respectievelijknoordenofoosten,vergelekenmet
hetzuidenvanhetland,
-erkomenmeerbezorgersvanandereproduktenzoalsbroodengroenteinde
wijk.
Deperhoofdbestedebedragenaanmelkenmelkproduktenbijdemelkmanzijn
kleiner:
-naarmatehetaantalgezinsledengroteris,
-alsmeteenrijdendewinkelwordtbezorgd (geldtnietvoormelkprodukten).
Hetbedragbesteedaanoverigeproduktendanmelkenmelkprodukteninhet;
straatkanaalneemttoe:
-indienermeermelk inhetstraatkanaalwordtverkocht,
-indienbijgezinnen,diemelkenmelkprodukteninhetstraatkanaalkopen,de
afstandtotdedichtstbijzijndewinkelmetmelkverkoopgroteris.
Overdekwantitatieve invloedvandezefactorenisgerapporteerd inbijlageI
vandeel2.
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Defactoren,diedeaankoopvanmelkenmelkproduktenviademelkslijter/
rijdendewinkelbeïnvloeden,zijndus:
-eigenschappenvandegezinshuishouding,zoalsalofnietaanwezigzijnbij
bezorging,leeftijdvandehuisvrouwengroottevanhuishouding,
-karakteristiekenvandewoonsituatiezoalshuisdeuraanstraatoftuin,
verdiepingvanflatwaarmenwoont,matevanurbanisatie,afstandtotdichtstbijzijndewinkel,
-karakteristiekenvanhetkoopproces,zoalsautogebruikbijhetwinkelen,
prijsbewustheid vandekoopsterenhetcombinerenvandeaankoopvanverschillendeprodukten,
-karakteristiekenvanhetcommercieelbeleid zoalshetaandedeurbezorgen,
debezorgfrekwentieenhetprijsniveau.
Dewijkenzullenopdezeeigenschappenmoetenwordengeanalyseerdomdeafzet"
mogelijkhedenvandemelkslijter/rijdendewinkeltekunnenbeoordelen.Met
nameishierbijvanbelanginwelkematedezefactorendoordemelkslijter/
rijdendewinkelkunnenwordenbeïnvloeddanwelinwelkematehijhieropmoet
enkaninspelen.Ditisindeproevevaneenchecklist,diealsbijlageindit
rapportisopgenomen,naderuitgewerkt.
ni.1.5.3.

Opinies,wensenensuggestiestenaanzienvandemelkbezorging,
uitenquêtesengroepsdiscussies.

11

1.1.5.3.1. Redenenvooralofnietkopen

Erzijnredenenvoorhetalofnietkopenbijdebezorgendedetailhandel
verkregenvanhuisvrouwendienietvandemelkslijter/rijdende winkelkopen
e

nvanhuisvrouwendievroegerwelvandemelkmangekochthebben,maardaarmee

gestoptzijn.Degenoemderedenenzijnindevolgendetabelweergegevenenwel
doordefrekwentiewaarineenbepaalderedengenoemdwerduittedrukkenals
Percentagevanhettotaalaantalgenoemderedenen.
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Tabel2 Deprocentueleverdelingvanderedenenvandehuisvrouwomniet
(meer)vandemelkmantekopen(vastgesteldineentweetalenquêtes)

Redenenvannietkopen
(480antwoordenvan
480respondenten)

Redenenvoorstoppen
(352antwoordenvan
238respondenten)

Teduur

27%

28%

Haalmelkmetandereboodschappen

25%

26%

Nietthuisalsmelkmankomt

5%

7%

Ongelegentijdstip

5%

7%

Bezwarentegenmelkman

3%

4%

Overige(grootaantal,individueel

35%

onbelangrijk)

"Teduur"en"Haalmelkmetandereboodschappen"blijkendebelangrijkste
redenenomniettekopen.Nadereanalysevandezeredenenperdeelmarktlaat
zien,dathetargument "Haalmelkmetandereboodschappen"vakerwordtgenoemd
indegrootstedrieagglomeraties,vanhetland."Teduur"werdvakergenoemd
indekleinestedenenophetgeïndustrialiseerdeplatteland.
Dathetprijsniveaueenbelangrijkerolspeeltbijdekeuzevanhetaankoopkanaalvoormelkenmelkproduktenblijktookuithetfeitdatineensteekproef
van267huishoudingen in41gemeentenkonwordenvastgesteld,datdegemiddelde
prijsvaneenzelfde standaardpakketmelkenzuivelproduktenindewinkelenin
hetstraatkanaalbetrouwbaar samenhangtmetdekeuzevandewinkeldanwelvan
debezorgendedetailhandelalshetfavorietaankoopkanaalindeze41gemeenten.
Dezesamenhangwasvooralaanwezigbijvollemelkenmageremelk.

Volgenseenenquêteonderhuisvrouwenenalleenstaandenheeft17%vande
ondervraagdengeenmelkslijterofrijdendewinkelindestraat.Hiervanis
slechtseenbescheidenpercentagebereid,namelijk 12%zekerwelen12%
waarschijnlijk wel,omvandebezorgendemelkdetailhandelaartegaankopen
alsdezeweerindestraatzouverschijnen.

III.1.5.3.2. Suggestiesvoorverbetering

Alsmogelijkeverbeteringeninhetbeleidvandebezorgendemelkdetailhandel
kwameningroepsdiscussiesvanhuisvrouwennaarvoreneengunstigeprijs,
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bezorgingopeenvasttijdstipenhetverkopenvanverseprodukten.
Ermoetoverigenswordenopgemerkt,dathuisvrouwenbijdebezorgendedetailhandelietshogereprijzenvoormelkenmelkproduktentenopzichtevandewinkel
accepteren.Reaktiesoverditonderwerpindenationaleenquêteonderhuis-•
vrouwenwektdeindrukdateenprijsverschilvoorvollemelkvanmeerdan5
centdeintentieomvollemelkvandemelkmantekopenongunstigbeïnvloedt.
Aanbevelingenvanhuisvrouweningroepsdiscussiestenaanzienvandeservice
zijn"aanhuisbezorgen","aandedeurwillenbezorgen","oprekeningkunnen
kopen","nabezorgenvanproduktendiemennietbijzichheeft".
Suggestiesvoorverbeteringen ,waaroverduidelijkverdeeldemeningenbestonden
ingroepsdiscussiesvanhuisvrouwen,zijn
~ demogelijkheid vantelefonischbestellen,indiendehuisvrouwnietaanwezigkanzijnophetmomentdatdemelkslijter indestraatis;hierbij
werdalsbezwaaraangevoerddelastvoormelkslijterenklant,
~ eenvastabonnementsgeldvoorhetbezorgenopregelmatigetijdengecombineerdmetzeergunstigeprijzenvoordeprodukten;hierbijwerdalsbezwaar
genoemddeverplichtingdiedaaruitvoortvloeitvoordehuisvrouwende
vastekostenvanhetabonnementdiehoogzijnbijkopers,dieslechts
kleinehoeveelhedenperweekkopen,
-.bestelkastjesvoorbezorgingbijafwezigheidvandehuisvrouw;devrouwen
noemenhierbijalsbezwaar,hetgerommelinkastjes,
- demelkslijterzoumeermoetendoenmetversgesnedenkaas.

III.1.6.

Algemeneslotopmerking

Dekoopstersvandebezorgendedetailhandelinmelkenmelkproduktenlijken
primairvandemelkslijter/rijdendewinkeltekopenwegenshetvoordeel
vandebezorgingaanhuis.Melkenmelkproduktenvormendebelangrijkste
trekpleisters.Deconsumentkooptvandebezorgendemelkdetailhandelookandere
produkten,zoalsbier,frisdrank,boter,kaasen-inderijdendewinkelkruidenierswaren.
Huisvrouwenzijninmeerderheidbereidomvandemelkmantekopenals:
~ hetprijsverschilmetdelevensmiddelenwinkelniettegrootis;metname
deprijsvanvolleenhalfvollemelkishierbijvanbelang;eenprijsverschil
bijvollemelkboven5et.benadeeltdeintentievandehuisvrouwomtekopen
vandemelkman,
- debezorgingtussen8en16uur,liefsttussen8en14uur,plaatsvindt,
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- deproduktenalsverseproduktenwordenbeoordeeld;ditlaatstewordtbij
melkenmelkproduktenbevorderddoordeflesverpakking.
Eristevensgeblekendateengrootaantaleconomischeensocialefactorende
omzetvandebezorgendemelkdetailhandelongunstigbeïnvloedt,zoals deverkoopvanmelkenmelkproduktenddorsupermarktenendiscountwinkels,deafwezigheidvandehuisvrouw,dematevanurbanisatie,hetwoneninflatsenhet
jongzijnvandehuisvrouw.
Debezorgendemelkdetailhandel zalzichervanbewustmoetenzijndatdeaankoopgewoontentenaanzienvanmelkenmelkproduktenendemotieventotaankoop
vandezeeneventueleandereproduktenviahetstraatkanaal,regionaalkunnen
verschillen.Zoisdebandvandeconsumentmetdemelkslijter/rijdendewinkel
indegrootstedrieagglomeratiesveellosserdaninderestvanNederland.
Debezorgendedetailhandelinmelkenmelkprodukten zalduszeerbewustaandacht
moetenbestedenaandegesignaleerdealgemenekarakteristieken inhetkoopgedragvandehuisvrouw,maarhijzaltevensdeconsumentenbenadering aanregionaleenplaatselijkeomstandighedenmoetenaanpassen.
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III.2.Detoeleveraarsaanendeconcurrentenvandebezorgendedetailhandelinmelkenmelkprodukten.

III.2.1.Inleiding

Inhetkadervanditonderzoeknaardeeconomischepositievandebezorgende
detailhandelinmelk,melk-enzuivelprodukten zijndeconsumptiemelkondernemingenalstoeleveraarvandebezorgendedetailhandelendelevensmiddelendetailhandelalsconcurrentvandebezorgendedetailhandelbestudeerd.Hiertoeis
eenenquêtegehoudenonder14-consumptiemelkondernemingenenonderzevendetailhandelsondernemingen indelevensmiddelenbranche.

Desteekproeven zijnnietvolgenshettoevalgetrokken.Vandeconsumptiemelkondernemingen.zijnallegroteenvrijwelallemiddelgroteconsumptiemelkondernemingen indesteekproefopgenomen.Hierdoorzijndegerapporteerde
resultatenoverdeconsumptiemelkondernemingen redelijkrepresentatiefvoorde
bedrijfstak.
Desteekproefvan zevendetailhandelsondernemingen istekleinomdeverkregen
resultatenalsrepresentatiefvoordebedrijfstak temogenaanmerken.Wel
isgetrachtomdeverschillendevanbelangzijndetypendetailhandelsondernemingenindesteekproefoptenemen.Zoomvatdesteekproefdevolgende
ondernemingstypen:hetgrootwinkelbedrijf,ookvanhetdiscount-type,het
zelfbedieningswarenhuis,hetvrijwilligfiliaalbedrijfendeinkoopcombinatie.
Deenquêtesgeschieddenindevormvanopeninterviewsmettopfunctionarissen
vandebetreffendeondernemingen,dieverantwoordelijk ofnauwbetrokken
zijnbijdemarketingvanmelkenmelkprodukten.Dezeinterviewsverschaften
informatieoveropinies,plannenenconcreteprojektentenaanzienvande
produktieendistributievanmelkenmelkprodukten.Hieroverisuitvoeriger
gerapporteerd inbijlage IIvandeel2vanditrapport.Indithoofdstukwordt
debelangrijkste informatieuitdezeenquêtessamengevat.

III.2.2.De consumptiemelkondernemingen

III.2.2.1.Ontwikkelingenindeproduktie

InNederlanddaaldehetaantalconsumptiemelkbedrijvenvan137in1969tot
78in1974.Deconcentratie isechterveelgroter.dandezegetallendoen
vermoedenalsgevolgvanhetfeitdateenaantalondernemingenmeerdere
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bedrijvenexploiteertenalsgevolgvandesamenwerkingdieertussendiverse r
ondernemingenbestaat.
Degeënquêteerde'topfunctionarissenuitdeconsumptiemelkindustrié verwachten
eenverderedalingvanhetaantalconsumptiemelkfabriekenmetca.35%over
middellangetermijn.Dedannogfunctionerende consumptiemelkfabrieken
zulleneencapaciteitvan40miljoen-100miljoenkgmelkperjaarhebben.
Dezegrotereverwerkingscapaciteit zal,naardemeningvandegeënquêteerden
indecoöperatieveondernemingen,desamenwerkingindeconsumptiemelkindustrié
verdervergroten.Demarktrisico's en•investeringsrisico'svandergelijke
groteeenhedenbevorderendit.

Degenoemdeconcentratieisintweeërleiopzichtvanbelangvoordebezorgende
melkdetailhandel.Indeeersteplaatsbetekentdeverdergaande concentratie
indeconsumptiemelkindustriéeentoenamevandeconcentratievanhetaanbod
vanconsumptiemelk.Debezorgendedetailhandelzalhiertegeneentegenwicht
moetenvormendoorconcentratievandeinkoop.Indetweedeplaatsbiedtde
toekomstigeopheffingvaneenaantalconsumptiemelkfabrieken demogelijkheid
omdeproduktiecapaciteitbeteraandeafzetmogelijkheden aantepassen,
hetgeenprijsstabiliteit zalbevorderen.Ditkanechterslechtshetgevalzijn,
indienbijdemodernisering vandeoverblijvende consumptiemelkfabrieken en
bijdeeventuelevestigingvannieuwefabrieken voldoenderekeningwordtgehoudenmetdetrend inhetbinnenlandsverbruik.

III.2.2.2.Ontwikkelingen indeafzet

Hetis,medeinhetlichtvandeontwikkelingeninhethoofdelijk verbruik
(zietabel •+ inII.2.1.);nietverwonderlijk datdedeskundigenvande
consumptiemelkbedrijvenvoordetoekomstgeengroeiverwachten inhethoofdelijkverbruikvanmelkenmelkprodukten.Afwezigheidvangroeiinhetverbruik
perhoofdhoudtindateeneventueletoenamevandeafzetvanmelkenmelkproduktenviadelevensmiddelenwinkelinsterkematetenkostegaatvandeafzet
viadebezorgendemelkdetailhandel.
Watbetreftdeafzonderlijkeproduktenverwachtenvrijwelallegeënquêteerde
functionarissennogeenaanmerkelijkegroeiinhetverbruikvanhalfvolleenvan
magereprodukten,vanvla'smetnieuwesmakenenvandessertprodukten.Ten
aanzienvandemarktontwikkelingenvanprodukten,zoalsaseptischeprodukten
enkwarkwarendemeniingenduidelijkverdeeld.
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Dekartonnenverpakkingzalvolgensdegeënquêteerdedeskundigenaanbetekenis
winnen.Algemeenverwachtmenweldatdeflesverpakkingindebezorgende
detailhandeleenplaatszalbehouden.
Hetisvoordebezorgendemelkdetailhandelvanbelangdatdeverschuivingnaar
kartonnenverpakkingnietzoverdoorzetdatdeflessenlijnindeconsumptie«melkbedrijventeduurwordt.Immers,zoalsuithetconsumentenonderzoek is
gebleken,heefteenaantalconsumentenduidelijkevoorkeurvoordeflesverpakking.
Demelkmankanbeteropdezeconsumentenvoorkeur inspelendandealgemene
levensmiddelenwinkel.

Exportvanmelkenmelkproduktendoordeconsumptiemelkondernemingenisbescheidden,envaakvanincidenteelkarakter.Demeesteondernemingenverwachtenenige
exportmogelijkheden indetoekomst.

Inditverbandmoeteropwordengewezen

datookenigeimportvanconsumptiemelkplaatsvindt.

II1.2.2.3. Afzetvanmelkenmelkproduktendoordeconsumptiemelkindustrie

Vande14geënquêteerdeondernemingenzijner10rechtstreeksofviagelieerde
zusterondernemingenbetrokkenbijafzetvanmelk enmelkproduktenaanlevensmiddelenwinkelsoplandelijkeschaal.
5ondernemingenzettenmeerdandehelftvanhunverkopeninmelk$n-melkproduktenafviadelevensmiddelenwinkel Ditzijnmiddelgroteondernemingen
waarbijmelkenmelkprodukteneenzeerbelangrijkgedeeltevandetotale
Produktievormen.Hunexpansiefverkoopbeleid stimuleertdeverkoopvanmelken
melkproduktenviadelevensmiddelenwinkel.
Bijdeoverige9ondernemingenheeftdeafzetviadebezorgendedetailhandelook
aanzienlijkebetekenis.Dezeondernemingenhebbendeverkopenvanmelken
m

elkproduktenviahetlevensmiddelenkanaalvergroot,omdathunmarktaandeelinde

consumptiemelkmarktonderdrukkwamtestaan.Dezeondernemingenachtenniettem

ineengezondebezorgendedetailhandelnogsteedsvangrootbelang.Welver-

wachtenookdegeënquêteerdenvandezeondernememingendathetmarktaandeelvan
debezorgendedetailhandelnogverderzalafnemen.
Terwijlde5consumptiemelkondernemingen,diehunproduktengrotendeelsvia
ievensmiddelenwinkelsafzetten,weinigtoekomstvoordemelkbezorgerzien,
verwachtendeoverige9ondernemingen?cnstabilisatievanhetmarktaandeelvan
d

e bezorgendedetailhandelopeenlagerniveaudanhethuidige.Slechts6
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ondernemingenvoelenzichinstaatomdezeverwachtingineenmarktaandeeluit
tedrukken:4noemeneenpercentagetussen0en30%en2noemeneenpercentage
tussen 30en40%.
Vrijwelallegeënquêteerden zienvoordetoekomstdelevensmiddelenwinkelals
hetbelangrijksteverkooppuntvanmelkenmelkprodukten.
Veleondervraagdennoemenspontaanalsbelangrijksteoorzaakvoordesnelle
afbrokkelingvandebezorgendemelkdetailhandelhetondernemerschapinde
bezorgendedetailhandel.Alsandereoorzakenwerdengenoemd:deprijsconcurrentievanhetlevensmiddelenbedrijf,beperktemogelijkhedenvoorde
presentatievanhetassortiment,weinigmedewerkingvandemelkmanbij
specialeacties,achteruitgangvandekwaliteitvandebezorgingdoor"omde
anderedag"bezorgen,verkeersproblematiek,lageberoepsmotivatiealsgevolg
vanhetzwarewerkenvanlangewerktijden,alsmedehetindividualismevande
bezorger.
Voordeconsumptiemelkondernemingenheeftdebezorgendedetailhandelalsafnemereenaantalvoordelen invergelijkingmetdelevensmiddelenwinkel,zoalsde
zekerheid inderelatie,eenmeerstabieleprijsendestimulansdievande
bezorgingophetverbruikvanmelkenmelkproduktenuitgaat.
Zwakkepunteninderelatietussenbezorgendedetailhandelenconsumptiemelkindustrie zijnnaardemeningvandeondervraagden indeconsumptiemelkindustriedebeperktereklameenverkoopbevorderingdoordebezorgendedetailhandel,
dehogekostenvandefysiekedistributieendegeringebereidheidommet
nieuweontwikkelingenmeetegaan.

Eenduidelijkevisieopdeontwikkelingen indebezorgendedetailhandel
hebbendemeesteconsumptiemelkbedrijvenniet.Welwerdendevolgende suggesties
gedaanvoorverbetering inhetbeleid:attent zijnopafzetmogelijkheden inde
wijk,dagelijksebezorgingopregelmatigetijden,werkenmetbestelbriefjesbij
afwezigheid vandehuisvrouw,vriendelijkebenaderingvandeklanteneenassor^
timentmetalskerndemelkenmelkproduktenenmetbovendienenigeandereverse
Produktenenenigekruidenierswaren.Veelgeënquêteerdenwaarschuwdenvooreente
grootassortiment.

III.2.2.4.Ondersteuningvanensamenwerkingmetdebezorgendedetailhandel

Hoewelgeengeënquêteerdeeenduidelijkbeeldheeftvanhetoptimaalbeleid
tenaanzienvandebezorgendedetailhandelhebbenveelconsumptiemelkondernemingenprogramma'sontwikkeldomdemarktpositie vandemelkslijter/rijdendewinkel
teversterken.Dezeprogramma'sverschillenonderlingaanzienlijk.Sommige

-33programma'shebbenbetrekkingopspecifiekeelementenvandebedrijfsvoering,zoalsfinanciëleondersteuningbijdebouwvankoelcellen,het
adviseren vanmelkmannen,-hetgevenvancursussengerichtopeenbetere
bedrijfsvoeringofgezamenlijkeverkoopacties.
Erzijnookprojektenopgezetdiedecommerciëlebedrijfsvoering vandemelkman
trachtenteondersteunen.
ZoisdoorCobercometdebezorgendedetailhandeleencommerciële samenwerking
opgebouwddielandelijk aandachttrekt.Indezesamenwerkingwordtgetrachtom
demarktpositievandemelkmanteversterken:a)dooreeneigenmerk,Verza,
voordemelk-enmelkprodukteninhetstraatkanaal,b)doordeflesalseen
specifiekeverpakking,enc)doorgoedgeprogrammeerdespecialeacties.Het
projektheeftdeeigenidentiteitvandemelkmaninhetCoberco-gebied versterkt
enzijnmotivatievergroot.Deverkopeninmelk enmelkproduktenviahetstraatkanaalinhetCobercogebiedzijngedurendedeeerste28wekenvanhetjaar
1975tenopzichtevandezelfdeperiodein1974gestegen.Hetbelangrijkste
resultaatvanhetprojektlijktvooraldetoenamevanhetpersoonlijkinitiatiefenvanhetenthousiasmevandemelkman.Menverwachtdathetprojektzal
wordenuitgebouwdmetcursussenvoordemelkslijtersenmetbijeenkomsten
gerichtopuitwisselingvanervaringen.
DoordeCMC/Melkunieb.v.iseencommercieelplangestartonderdenaam"Plan
Melkhandel 1975".Demelkhandelaarkanprofiterenvaneenbonusregeling indien
hijwerktvolgenseencommercieelplandatdoordevolgendeelementenwordt
gekenmerkt:hetassortimentomvateenverplichtgedeelteeneenverplicht
keuzepakket,demelkmanwerktmeeaaneenwekelijksprogrammavanverkoopbevordering,erwordtcommerciëleenadministratieve ondersteuninggeboden.
Andereondernemingentrachtenhetcommercieelbeleidvandemelkhandelte
ondersteunendoormelkenmelkproduktenondermerktegeneenvaste
consumentenprijs indemarkttebrengen.Hierdoorwordtvoorditmerkdeprijsconcurrentietussenlevensmiddelenwinkelenbezorgendedetailhandelafgezwakt.

III.2.2.5.Eenaantalsuggesties
Alssuggestiesomdepositievandebezorgendedetailhandelteversterken
werdengenoemd:a)eenverderuitgewerkteminimumprijsregeling voormelk,met
namevoorhalfvollemelkenb)eenlagereafleveringsfrekwentievanfabriek
aanbezorgerom'dedistributiekosten tedrukken;hiertoedientdebezorgerin
hetbezittezijnvaneenvoldoend grotekoelcel.
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III.2.2.6.Samenvatting

Deverkregeninformatievandegeënquêteerdenuitde consumptiemelkindustrie
leidttotdevolgendeconclusies.
Hetblijktdatdeconsumptiemelkbedrijveneenverdereteruggangvande
bezorgendedetailhandelverwachten.Demeesteondervraagdenmenenechter
datdebezorgendedetailhandeleenzinvolleplaats,zijhetvanbeperktere
omvangdanthans,zalbehouden.Hetsterkepuntvandebezorgendedetailhandel
isvolgensdeondervraagden debezorgingvanhetdagverseprodukt.

Menisvanmeningdathetondernemerschap indebezorgendedetailhandelmoet
verbeteren,wildemelkslijter/rijdendewinkeltegenoverdelevensmiddelenwinkeleensterkeconcurrentiepositieopbouwen.

Deconsumptiemelkbedrijven ziendeprijsconcurrentie inhetlevensmiddelenkanaalalseenbelangrijkeoorzaakvoordeachteruitgangvandemelkbezorgingentevensalseengrotebelemmeringvoorhetontwikkelenvaneenstructureelgezondebezorgendedetailhandel.

Hetgrootstegedeeltevandeondervraagden inde consumptiemelkindustrie
iservanovertuigddatnauwesamenwerkingmetdebezorgendemelkdetailhandel
geboden is.

Demeesteconsumptiemelkondernemingenhebbengeenhelderbeeldvande
strategiewaarmeedebezorgendedetailhandeleenstructureelsterke
marktpositiekanopbouwen.Welheefteenaantalondernemingenopdit
gebied nieuweprojectenopgezet.Sommigehiervanworden positief
beoordeeld.

Meeroverlegtussende consumptiemelkondernemingen overeikaarsbeleid,met.name
tenaanzienvanprijsconcurrentie enverwerkingscapaciteit isnoodzakelijk
voorhetbewerkstellingenvaneenmeerstabielemarktsituatie.Dezemeer
stabielemarktsituatie isdenoodzakelijkevoorwaardewaaronderdebezorgendemelkdetailhandel zijnsterkepunt,debezorgingvanhetdagverse
produkt,voldoendetotgeldingkanbrengen.
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III.2.3.

Delevensmiddelenwinkelalsconcurrentvandebezorgende
melkdetailhandel

III.2.3.1. Debetekenisvandeverkopenvanmelkenmelkprodukten

Hetaandeelvandelevensmiddelenwinkel indedistributievanmelken
melkproduktenisindeafgelopenvijfjarenspectaculairtoegenomenvan
2.3%infebruari1972,tot41%inmaart1974ensteegverdertot46%
inmaart1975.Alletypenalgemenelevensmiddelenwinkels,zoals
zelfbedieningswarenhuis,supermarkt,discountwinkelen zelfbedieningswinkel
voerenmelkenmelkprodukteninhunassortimentofzullenditvolgensde
geënquêteerdetopfunctionarissen indelevensmiddelendetailhandelgaandoen.
Alleenbestaatertwijfelofdekleinezelfstandigewinkelmeteentotale• L
omzetbenedenƒ6000,-perweekmelkenmelkproduktenzalvoeren,onder
meerwegensdehogekostendieuitdekoelingvanmelkenmelkprodukten
voortvloeien.
Grootwinkelbedrijvenhebbendeverkoopvanmelkenmelkproduktensnellerdoorgevoerddandevrijwilligefiliaalbedrijvenendeinkoopcombinaties.Delaatstgenoemdenzullenvolgensdegeënquêteerden indetoekomstmeeraandachtaanmelk
m

elk enmelkproduktengaanbesteden.Discountwinkels hebbendeverkoopvanmelk

enmelkproduktenviadelevensmiddelenwinkelgestimuleerd.

Bijdegeënquêteerdeondernemingenligtinsupermarktenhetaandeelvandezoete
melk indeomzetaanmelkenmelkproduktenboven50%.Indediscountwinkels
isditaandeelnoghoger;erwerdenvoorditwinkeltypepercentagesvan70
genoemd.Bijeenbelangrijkaantalkleine zelfstandigen,diesamenwerkenin
inkoopcombinatiesofvrijwilligefiliaalbedrijvenligthetzwaartepunt
vandeverkopenvanmelkenmelkproduktenminderbijzoetemelk;hetaandeel
vanzoetemelk indetotaleomzetaanmelkenmelkproduktenligtbijdeze
winkelsvaakonderde50%.

•^I.2.3.2. Derelatiemetdeconsumptiemelkindustrie

°emeestewinkelondernemingenhebbeneenvasterelatiemeteenconsumptieme

lkonderneming\ hetafsluitenvanmeerjarigecontracten isnietgebruikelijk.

Dezevasterelatiekrijgt gestalteinduidelijkeafsprakenoverzakenzoals
ne

t televerenassortiment,dewijzevanbeleveringenhetkortingensysteem.
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Kwantumkortingenvormeneenbelangrijk elementvanhetcontractenzijnbij
groteleverantiesperverkooppuntvaakaanzienlijk.Menverwacht,datcentraleinkoopvanmelkenmelkproduktenbijdevrijwilligefiliaalbedrijvenen
deinkoopcombinatiesnoginbetekeniszaltoenemen.

III.2.3.3. Ondernemingsfilosofietenaanzienvanmelkenmelkprodukten

Deondervraagdengavenondermeerdevolgendeoverwegingenommelkenmelkprodukteninhetassortimentvanlevensmiddelenwinkelsoptenemen.
-Deopnamevanmelkenmelkprodukteninhetassortimentbiedteennieuwe
mogelijkheid omdeomzettevergroten.
-Melkenmelkproduktentrekkenkopersaan.Zijbrengendoorhunkarakter
vandagversproduktmensenregelmatig indewinkel.Ditsluitaanbijhet
algemenestrevenvanveelsupermarktenomhunomzettevergrotendoorverkopenvanverseprodukten.
-Voordedetailhandelsondernemingbestaanbijverseproduktenmeermogelijkhedenomzichteindividualiserendanbijoverigekruidenierswaren.
-Eenaantrekkelijkeeigenschapvanhetproduktmelk isdatheteenhoge
omzetsnelheidbezit.
-Deconsumentenkopengraagdagelijksebenodigdhedenopéénplaats.Ditis
debelangrijksteredenvoorhetsuccesvanmelkenmelkprodukteninlevensmiddelenwinkels.
Lageprijzeninhetwinkelkanaalhebbendeverschuivingvandeconsumentenaankopenvandebezorgendemelkdetailhandelnaardelevensmiddelenwinkel
versneld,maarzijvormennietdehoofdoorzaak voordezeverschuiving.
-Dehogeomzetsnelheid bijmelkenmelkproduktenenhetgebruikelijke
betalingsysteem leidentotdeaantrekkelijkesituatievoordelevensmiddelenwinkels,dathunaankoopvanmelkgefinancierdwordtmetleverancierskrediet.

Deondervraagdenuitdelevensmiddelendetailhandel zijnergeenvoorstandervan
ommelkalslokartikelbenedendekostprijsaantebieden;bijvollemelk isdit
alsgevolgvan'ieminimumprijs-regeling zelfsniettoegestaan.Welishetbeleid
van'delevensmiddelendetailhandeleropgerichtomzogoedkoopmogelijk aante
biedendoorscherpintekopenenmeteenbescheidenmargegenoegentenemen.Er
werdookgestelddatmelkenmelkproduktennietzogeschiktzijnvoorspeciale
aanbiedingen,omdatdezeproduktenineenspecialeaanbiedingeenzeergroot
beslagopdekoellijnleggen.
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111.2.3.4. Toekomstigebetekenisvanmelkenmelkprodukteninde
levensmiddelenwinkel

Deondervraagdenverwachtendatindetoekomstallelevensmiddelenwinkelsvan
redelijkeomvangeencompleetassortimentmelkenmelkproduktenzullen
voeren.Ditzalbijdiscountwinkelsminderdiepzijndanbijdeoverigewinkels,
Hetassortiment zalgroeienbijdehalfvolleenmagereproduktenenbijde
desserts.Overdetoekomstvanlanghoudbareproduktenwerdookhierevenals
bijdeconsumptiemelkondernemingenuiteenlopend gedacht.Alsfactorendiede
verkoopvanlanghoudbaremelkenmelkproduktenvoordelevensmiddelendetailhandelaantrekkelijkmakenwordengenoemd:lagedistributiekosten,grote
geschiktheid voorspecialeactiesenminderbeslagopkoellijn.
Bijpoedervormigemelkproduktenverwachtmenindenaastetoekomstgeen
belangrijkeontwikkelingen,diedeverkoopzullenkunnenstimuleren.

Menverwachtdatindetoekomstdeprijsconcurrentietussenlevensmiddelenwinkelenbezorgendedetailhandelbijmelkenmelkprodukten zalblijvenbestaan.Dagmelkleentzichhiertoewegenszijnhogeaankoopfrekwentie,
Slechtseenenkelerespondentwaservooromvoorandereprodukten,metname
voorhalfvollemelk,eenminimumprijsregeling intevoerenzoalsnureeds
voorvollemelkbestaat.

111.2.3.5. Opiniesoverdebezorgendemelkdetailhandel

Degeënquêteerdedetailhandelsondernemingen ervarendebezorgendemelkdetailhandelnietalseenserieuzeconcurrentbijdeafzetvanmelkenmelkprodukten.
Veelmeercentraalinhetdenkenvandegeënquêteerden staatdeconcurrentie
tussendedetailhandelsondernemingenonderling.
Naarhunmeninggevraagdoverdebezorgendedetailhandelkwamenvaakde
volgendeuitsprakennaarvoren:
-debezorgendedetailhandelverliestafzetaande levensmiddelenwinkel
alsgevolgvanstijgendearbeidskostendieindearbeidsintensieve
bezorgingzwaarwegen;
-erisminderbereidheidomlangedagentemakenenomveeltesjouwen;
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-debezorgingaanhuisneemt,ookvoorandereprodukten,af.
Menheeftdanookgeenhogeverwachtingenoverdetoekomstvandebezorgende
detailhandel.Welgeeftmendebezorgendedetailhandelnogkansenophet
platteland.

Opdevraagnaarsuggestiesvooreenbeterbeleid indebezorgendemelkdetailhandelwerdendevolgendeantwoordengegeven:
-debasisvandebezorgendedetailhandelisservice,inhetbijzonderde
bezorgingaandedeur,
-bezorging isslechtseenonderdeelvanhetbeleid;deondervraagdenhadden
geenduidelijkesuggestiesvooreenandercommercieelbeleidvandemelkman,
-zoeknaargrotewerkgebiedenenbenuthetvoertuigoptimaal:laattweemelkmannenopverschillendetijdenmethetzelfdevoertuigrijden.

III.2.3.6. Samenvattende slotopmerkingen

-Vandekantvanhetlevensmiddelenbedrijfverwachtmeneengroeiende
afzetvanmelkenmelkproduktenviahetwinkelkanaal.Erblijvenvoor
hetstraatkanaalmaximaalenige,doordemodernelevensmiddelenwinkel
nietbestreken,deelmarktenover,zoalsplatteland,bejaardeneneenaantal
anderespecifiekegroependieopbezorginggesteldzijn.
-Lagemelkprijzenindelevensmiddelenwinkels zullenookindetoekomst
blijvenbestaan.Centralisatievandeinkoopdoorde levensmiddelenwinkels
zalditbevorderen.Lageprijzenvormennietdewezenlijkeoorzaakvande
groeiendeverkopenvanmelkenmelkprodutkenviahetwinkelkanaal.De
oorzaakvandezegroeiindeverkopenligtveeleerindemogelijkheidom
indelevensmiddelenwinkelallevoedingsmiddelenopéénplaatstekunnen
kopen.
-Dekwaliteitvan.deconsumptiemelkindelevensmiddelenwinkel zaldoor
beterekoelingverbeteren.Ditzaldekwaliteitspositievandelevensmiddelenwinkeltenopzichtevandebezorgendedetailhandelbijdeafzetvanmelk
enmelkproduktenversterken.

•ag-

ili.3.Debedrijfsvoeringvandebezorgendedetailhandelinmelk
enmelkprodukten

III.3.1.Inleiding

Debezorgendemelkdetailhandelprobeerteeninkomenteverwervendoorde
bezorgingvaneenbeperktassortimentwaarinmelkenmelkproduktendoorgaans
dekernvormen.Debedrijfsekonomischevariabelendieditinkomenbepalen
zijnomzetenkosten.
Dehoogtevandeomzetwordtdeelsbepaalddoorfaktorendiedeondernemer
zelfkanbeïnvloeden,zoalskeuzevanhetvoertuig,breedtevanhetassortimentenhetalofnietmakenvanreklame,endeelsdoorfaktorendie
buitenzijndirekteinvloedssfeerliggen,zoalshetkaraktervandebezorgwijkendeaardvandeconcurrentie.
Bijdekostenkunnenonderscheidenwordendebinnenbepaaldeomzetgrenzen
alsvastaantemerkenkosten,zoalsdekostenvanstalling,vanopslag
envanhetvervoermiddelendevariabelekostendiemeerdirektinrelatie
staantotdehoogtevandeomzet,zoalsdearbeidskostenverbandhoudende
metbezorgenendievanassortimentsverbreding of-versmalling.
Bedrijfsekonomischgezien,dientdemelkmanzichvoortdurendaftevragen:
Hoegrootmagdeextrainspanningomdeomzetteverhogenzijn,opdatdie
extraomzetnogjuisthogerisdandedaarvoorgemaaktekosten?
Dezevraagwordthiernietdirektbeantwoord,maardientbijdebespreking
vandefaktorendiedeomzetendekostenbeïnvloedenwelinogenschouw
genomenteworden.

Indithoofdstukwordtnagegaanwelkeinvloeddebeslissingsvariabelenvan
demelkman,dewijkvariabelenendeconcurrentieopdeomzetenopdekosten
vandemelkmanhebben.
Dehiernavolgendeanalyseberustopdevolgendedeelonderzoeken(ziehiervoordee!
- deEnquêteMelkdetailhandel 1974vanhetProduktschapvoorZuivel(BijlageIV)
- deAnalysevande100E.I.M.Bedrijven (BijlageV)
- deAnalysevande43Bedrijven (BijlageVI).
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III.3.2. Faktorendiedeomzetvandebezorgendemelkdetailhandelbeïnvloeden

Indezeparagraafzullenallereerstdeinvloedsfaktorendiedeondernemer
geheelofgedeeltelijk zelfindehandheeftbesprokenwordenendaarna
defaktorenmetbetrekkingtotdewijkentotdeconcurrentie.

III.3.2.1. Beslissingsvariabelen vandeondernemer

Uitdeverschillendedeelonderzoekenkonvooreennegentalbeslissings^variabelenvandemeikraanwordenvastgesteldwatdeinvloedhiervanisop
deomzetofdeomzetgroei.Ondermelkmanwordthierverstaandemelk^
slijterendeexploitantvanderijdendewinkel.Allenegenvariabelen
hebbenbetrekkingophetmarktbeleidvandeondernemerenmetnamehet
produktbeleid (assortimentsbeleid enkwaliteitvanhetprodukt),hetdistributiebeleid (defrekwentievanbezorgen,hetalofnietaandedeur
bedienenendekeuzevanhetvoertuig)enhetbeleidtenaanzienvanreklame
enverkoopbevordering (verspreidenvanfoldersenhetproberendeminder
trouweklantentebindenofterugtewinnen).Deinvloedopdeomzet
vandezevariabelenénvanhetalofnietkontantafrekenenwordtaangegeven
inTabel1.Voordeomzetzijndevolgendewaardengenomen:deomzetper
huisdeur indewijk indeweekvan29septembertotenmet 5oktober1974,
dejaaromzetvan1973tegeninkoopwaardeperklantindewijk,deweekomzet
vanhetgehelebedrijfindeweekvan22totenmet27september1975ende
omzetgroeivanhetgehelebedrijftussen1973en1975.

Teneindedeindelingvandeprodukteningroepenvoordebesprekingvan
Tabel3duidelijknaarvorentelatenkomenwordtdezeaangegeveninFiguur3.
Indezefiguurwordtmetnamedeindelingvanhetassortimentuitde
EnquêteMelkdetailhandel 1974vanhetProduktschapvoorZuivel(PZ-enquête)
getoond.
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Tabel3 Faktorendievaninvloed zijnopdehoogtevandeomzet
/bedrvjfsomzetperklant
omzet
melkoverigtotaal totaalgroei

omzetperdeur
melkoveriglvm
produktbeleid
1.grotereass.breedte

+

2.andereversprodukten

+

3.koelinginrijdendewinkel

+

distributiebeleid
4.nietkontantafrekenen

+

5.hogerefrekwentiebezorgen

+

6.aandedeurbedienen
7.voertuigrijdendewinkel
"

+

bestelauto

+

•

t

reklameenverkoopbevordering
8.folderen,reklame

+

.

+

9.klantenterugwinnen
groottesteekproef

501

steekproefeenheden

501

501

wijken

22

22

74

bedrijvenmet
ëënwijk

+betekent:positieveinvloedopdeomzet
-betekent:negatieveinvloedopdeomzet
.betekent:erkongeeninvloedopdeomzetwordengeconstateerd
blank betekent:geengegevensoverdezevariabelen
melk staatvoormelkenmelkprodukten
overigstaatvooroverigeprodukten (zieFiguur 3)
lvmstaatvooranderelevensmiddelenennon-food (zieFiguur 3)

+

+

+

+

43

43

bedrijven
met eenof
meer'wijken

-«•

Figuur 3IndelingvanhetassortimentuitdePZ'-enquëte

melkenmelkprodukten

alleProdukten

koffiemelk,room,
chocolademelk,
dessertprodukten,
boter,margarine,
halvarine,frisdranken,bier

overigeprodukten
alsinconsumenten'onderzoek

overigeprodukten
yersprodukten
anderelevensmiddelen
ennon-food

k

V..

nietvers
produkten

aardappelen
versegroenten
versfruit
vleeswaren
brood
kruidenierswaren
tabakswaren
drogisterij-art.
schoonmaakart.
anderenon-food

III.3.2.1.1.Hetproduktbeleid

Deassortimentsbreedte isbepaalddoordespreidingvandeomzetover
eenachttalproduktcategorieënva-ttestellen.Hoegelijkmatigerdeomzet
overdezeproduktcategorieën isverdeeld,hoebrederhetassortimentwordt
genoemd.Alsdeverkopenoverslechtsenkeleproduktcategorieënverdeeldzijn,
wordthetassortimentsmalgenoemd.Debreedtevanhetassortimentdientwel
onderscheiden tewordenvandedieptevanhetassortiment.Eendiepassortiment
isgerichtopeenbeperktaantalproduktcategorieën,waarbinneneengroot
aantalsoortenenmerkenwordtaangeboden.
IndeAnalysevande43bedrijven(ziedeel2,BijlageVI)isgebleken,dathet
assortimentmelkenmelkprodukteninhetalgemeennaaraantalsoortentamelijk
diepis.
Voordecategorieoverigeprodukteniseendiepassortimentvoorde
bezorgendemslkdetailhandelinhetalgemeennietaantebeveleninverband
metgeringeomloopsnelheid,hogevoorraadkostenenextratijdbenodigd
voorladen,lossenenadministratieperartikel.
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Uit Tabel 3blijkt,dat hoebreder het assortiment is,onder andere door de
opname van versprodukten inhet assortiment,hoe lager de omzet isaanmelk
enmelkproduktenen hoehoger de omzet isaan overige produkten.

111.3.2.1.2. Het distributiebeleid

Uit Tabel 3blijkt,dat niet kontant afrekenen de omzet aanmelk enmelkprodukten doet toenemen. Eentoename vande frekwentie van bezorgen doet
ookde omzet aanmelk enmelkprodukten toenemen.Aande deur bedienen gaat
samenmet een lagere'omzet aan andere levensmiddelen ennon-fooddan aande.
karbedienen.W-llicht zijn impulsaankopen vanmeerbetekenis wanneer de klanten
aandewagen ofderijdende winkelkomen.Zoals teverwachten,isde omzet van de
rijdende winkel invergelijking met de truck gemiddeld aanzienlijk hoger.Dit
wordtmet name veroorzaakt door een hogere omzet aan overige produkten met name
aanprodukten inde categorie andere levensmiddelen ennon-food (zieFiguur3 ) .

111.3.2.1.3. Reklame en verkoopbevordering

Het wekelijks verspreiden van folders ofhet doen aan andere vormen van
reklame heeft eenduidelijk positieve invloed op de omzet ende omzetgroei.
Ook het pogen vandebezorgende melkdetailhandelom doormiddel van een
gesprek klanten tebindenofterug tewinnen heeft eenhogere omzet of omzetgroei tot gevolg.

III.3.2.2.

Dewijk ende concurrentie

Hoewelde bezorgende melkdetailhandel geen invloed kanuitoefenen op de
karakteristieken van dewijk envan de concurrentie indewijk zijn deze
faktoren welmede bepalend voor de hoogte van de omzet.Derichting van
de invloed vandeze variabelen op de omzet iste zien inTabel4.
De invloed op deomzet per hoofd van eendeel van devariabelen vermeld in
Tabel4-isook vastgesteld inhet consumentenonderzoek. Voor de resultaten
daarvan wordt verwezen naar III.1.5.2.

III.3.2.2.1. De invloed vande wijkkarakteristiekenopde omzet

Uit Tabel4 blijkt dat hoe hoger hetpercentage eengezinswoningen inde wijk
is, hoehoger de omzet vanmelk enmelkprodukten is.Voormelk en melk-
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Tabel4 Wijk-enconcurrentievariabelendievaninvloedzijnopdehoogte
vandeomzet

omzetperdeur
melkoveriglvm

omzetperklant
bedrijfsomzet
melkoverigtotaal totaalgroei

wijkkarakteristieken
1.%eengezinswoningen
2.ouderdomwijk
.voor1945

++

. 1945-1965

+++

.na1965
3.nietvergrijsdewijk

+

+

+

+

4.hogereurbanisatiegraad

+

5.distrikt
.west-Nederland

+

.noord-ofoostNederl.

+

concurrentie
6.meerconcurrentie
groottesteekproef

501

steekproefeenheden

501

501

wijken

22

22

74

bedrijvenmet
eenwijk

+betekent:positieve invloedopdeomzet
-betekent:negatieveinvloedopdeomzet
.betekent:erkongeeninvloedopdeomzetwordengeconstateerd
blankbetekent:geengegevensovErdezevariabele
melkstaatvoormelkenmelkprodukten
overigstaatvooroverigeprodukten (zieFiguur3)
lvmstaatvooranderelevensmiddelen ennon-food (zieFiguur3)

1)Alsreferentiewijkengeldenhiercentrum-enindustriewijken.Erishier
gebruikgemaaktvanmeerdaneen+tekenomonderlingeverschillentussen
dewijkentekunnenaangeven.

43

43

bedrijven
metéénof
meerwijken
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produktenisdeomzetperklantbuitencentrum'-enindustriewijkengemiddeld
gesprokenhethoogstinwoonwijkengebouwdtussen194-5en1965enhetlaagst
inwoonwijkenvanna1965.Deomzetperklantbuitencentrum-enindustriewijkenblijkthogertezijninwijkendiegebouwd zijnv66r1945enna1965
daninwijkengebouwdtussen1945en1965.
Innietvergrijsdewijkenisdeomzetperklanthogerdaninvergrijsdewijken.
Ditlijktintegenspraakmethetgevondenresultaat inhet"ConsumentenonderzoekmetbehulpvanpanelgegevensvanhetNIAM",waaringevondenisdatde
leeftijdvandehuisvrouwpositiefsamenhangtmetdeomzetaanmelkenmelkprodukten.Indatonderzoekwerdechterdeomzetperhoofdbeschouwd,terwijl
hiersprakeisvandeomzetperklant(gezin)engezinneninvergrijsdewijken
zijndoorgaanskleiner.
Erkanwordengeconcludeerd,dathoehogerdeurbanisatiegraad is,hoelager
deomzetaanmelkenmelkproduktenperdeurenhoehogerdeomzetisaan
overigeproduktenperklant.Detotaalomzetperdeurishogernaarmatede
urbanisatiegraad lageris.
Inhetwesten,noordenenoostenvanhetlandisdeomzetperdeuraanmelken
melkproduktenhogerendeomzetaanoverigeproduktenenanderelevensmiddelen
ennon-food lagerdaninhetzuiden(Zeeland,Noord-BrabantenLimburg)van
hetland.

.

Totdekarakteristiekenvandewijkkanookhetdekkingspercentagegerekend
worden;hetdekkingspercentage ishetaantalklantenper100potentiële
klantenindewijk.Ditpercentagewordtmetnamebeïnvloeddoorstrukturele
variabelenalsbebouwingenurbanisatiegraad:hoemeereengezinswoningenin
dewijk,hoehogerhetdekkingspercentageenhoehogerdeurbanisatiegraad,
hoelagerhetdekkingspercentage.Debeslissingsvariabelenvandemelkman
blijkenweiniginvloedtehebbenopdehoogtevanhetdekkingspercentage.

-46-

III.3.2.2.2.Deinvloedyandeconcurrentieopdeomzet

ConcurrentieisinTabel4gedefinieerd alsdematewaarinerwinkelsmet
goedkopeaanbiedingenvoormelkenmelkproduktenindewijkaanwezigzijn.
Hetblijkt,dathoegroterhetaantalwinkelsmetgoedkopeaanbiedingen
voormelkenmelkprodukten indewijk,hoelagerdeomzetisaanmelken
melkproduktenenaanoverigeprodukten.

III.3.2.3.Deinvloedvandeomzetaanmelkenmelkproduktenopdeomzet
aanoverigeprodukten

Deomzetaanoverigeproduktenblijktnietalleenbeïnvloedtewordendoor
devariabelenwaarvanditisaangegevenin Tabel3en4,maarookdoorde
omzetaanmelk enmelkprodukten.Hoehogernamelijkdeomzetaanmelken
melkprodukten is,hoemeeroverigeprodukten (inruimezin)wordenomgezet.
Daardoorhebbendevariabelendievaninvloedzijnopdeomzetaanmelk
enmelkproduktenopeenindirektewijzeook invloedopdeomzetaanoverige
produkten.Hetzelfdegeldtvoordeomzetaananderelevensmiddelenen
non-food'welkeopeenpositievewijzebeïnvloedwordtdoordeomzetaan
'overigeprodukten'zoalsgedefinieerd inhetconsumentenonderzoek (zieFiguur3)
Daardoorwordtdeomzetaan "anderelevensmiddelenennon-food"opeenindirektewijzebeïnvloeddoordefaktorendiedeomzetaan "overigeprodukten"
inengezinbeïnvloeden•

III.3.3.Faktorendiedekostenvandebezorgendemelkdetailhandel
beïnvloeden

II1.3.3.1.Kostenenarbeidsorganisatie

Verreweghetgrootstedeelvandekostenvandebezorgendemelkdetailhandel
bestaatuitdearbeidskosten.Bijdebedrijvendieeenrijdendewinkel
exploiterenvormenevenweldevoertuigkostenookeenaanzienlijkdeelvan
dekosten.ZiehiervoorTabel 5.
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Tabel5 Gemiddelde arbeidskostenenkostenvanhet veryoermiddel inpro-^.
centenvande exploitatiekosten (inclusief gewaardeerd loonl

melkslijter
arbeidskosten inclusief

rijdende winkel

78%

59%

gewaardeerd loon
kosten vervoermiddel

10%

22%

jaarvan onderzoek EIM

1973

1971

Doordat debezorgende melkdetailhandeleen arbeidsintensief bedrijf is,
ishet noodzakelijk de faktor "arbeid" zoefficiënt mogelijk inte zetten.
Inhet vervolg zaldan ook onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven
die ten aanzien van een deelvan dewerktijd,de tijd besteed aan laden,
lossen en administratie,hoog-danwel laag-efficiënt zijn.

III.3.3.1.1.De bezorgtijd

Debezorgtijd isgedefinieerd als het verschil tussen het tijdstip van
bediening van de eerste klant enhet tijdstip van bediening van de laatste
klant,verminderd met rust-en eettijden.
Degemiddelde bezorgtijd per klant isgedefinieerd als debezorgtijd in
eenwijk,gedeeld door het aantalklanten indie wijk.
Op tweemanieren isde invloed vastgesteld van variabelen als assortimentsbreedte,frekwentie vanbezorgen en al of niet aande deur bedienen op de
bezorgtijd. Inhet eerste geval isde gemiddelde bezorgtijd per klant de
teverklaren variabele en inhet tweede gevalhet aantal uren per dag dat
ineen wijk wordt bezorgd.
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Tabel6 Faktorendievaninvloedzijnopdebezorgtijdperklantenperwijk
bezorgtijd
perklant

bezorgtijd
perwijk

hogereomzetperdeuraanmelkenmelkprod.

+

hogereomzetperdeuraanoverigeprodukten

+

grotere assortimentsbreedte

+

hogerefrekwentievanbezorgen
aandedeurbedienen

+

nietkontantafrekenen

+

vervoermiddelbestelauto

+

vervoermiddelrijdendewinkel

+

groteraantalhuisdeurenindewijk

+

% eengezinswoningen

+

wijkinwest-Nederland

++

wijkinnoord-ofoost-Nederland

+

hogereurbanisatiegraad
groteraantalterijdenkm.indewijk

groottesteekproef
steekproefeenheden

501
wijken

+betekent:maaktdebezorgtijdlanger
-betekent:maaktdebezorgtijdkorter
.betekent:erkongeeninvloedopdebezorgtijdwordengeconstateerd
blankbetekent:invloednietgeanalyseerd

DeconclusiesdieuitTabelçgetrokkenkunnenwordenzijn:
a)debezorgtijdperdagindewijkislangerals
-deomzetperdeuraanmelkenmelkproduktenhogeris
-'deomzetperdeuraanoverigeproduktenhogeris
-hetassortimentbrederis
-eraandedeurbediendwordt
-ernietkontantafgerekendwordt
-ermeteenbestelautoofrijdendewinkelgeredenwordt inplaatsvan
meteentruck
-hetaantalhuisdeurenindewijkgroteris
-eroverwegend eengezinswoningen indewijkzijn
-hetaantalterijdenkilometersindewijkgroteris

501
wijken
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b)debezorgtijdperdagindewijkiskorterals
- de frekwentie van bezorgen 5of 6keer is inplaats van minder
- de wijk innoord- of oost-Nederland ligt inplaats van inhet overige
deelvan Nederland

c)degemiddeldebezorgtijdperklantineenwijkislangerals
- erniet kontant afgerekend wordt
- ermet eenrijdende winkel gewerkt wordt inplaats vanmet een truck
- dewijk inwest-Nederland ligt ten opzichte van derest ven Nederland,
of inmindere mate alsde wijk innoord- ofoost-Nederland ligt ten
opzichte van overig Nederland

d)degemiddeldebezorgtijdperklantineenwijkiskorterals
- de frekwentie vanbezorgen 5of 6keer is inplaats van minder
- het aantalhuisdeuren inde wijk groter is.

Alshet aantal huisdeuren inde wijk groter is,isdebezorgtijd per dag
indiewijk langer,maar debezorgtijd per klant iskorter.Hieruit blijkt,
dat ingrotere wijken erminder tijd per klant besteed wordt bijhetbezorgen. Inhet verslag over de PZ-enquête isgebleken dat dit ook geldt als
alle andere omstandigheden gelijk blijven,zodat debezorging kennelijk meer
gestroomlijnd verloopt naarmate het aantaldeuren indewijk groter is.
Ook isnagegaan'wat de invloed op de bezorgtijd isals er sprake isvan
meer specialisatie opmelk enmelkprodukten ofop overige produkten.Het lijkt
dat specialisatie voordelenmet zichmeebrengt wat betreft de benodigde
bezorgtijd.

III.3.3.1.2. De tijd benodigd voor laden,lossen en administratie

Detijd benodigd voor laden* lossen enadministratie is gedefinieerd in
uren perweek.Deze gegevens zijn perbedrijfbeschikbaar en daar bedrijven
mèt en zonder winkel op dit puntminder vergelijkbaar zijn,werden indeze
analyse alleendebedrijven zonderwinkelbetrokken.Er iseen splitsing
gemaakt tussenhoog- en laag-efficiënte bedrijven met alskriterium de tijd
benodigd voor laden,lossen en.administratie per 100 gulden omzet.Descheidslijn ligt bij 2Hminuten. InTabel 7worden debeïnvloedende faktoren op de
laad-,los-en administratietijd getoond.
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Tabel7 Faktorendievaninyloedzijnophetaantalurenperweek.benodigd
voorladen,lossenenadministratiebijbedrijvenzonderwinkel
bijhoog-efficiè'nr- bijlaag-efficiè'ntebedrijven
tebedrijven
hogereweekomzetaanmelkenmelkprod.

.

+

hogereweekomzetaanoverigeprodukten

+

2wijkeni.p.v.1wijk

+

+

vervoermiddelbestelauto

~

+

hogereweekomzetvanbedrijvenmet
+

bestelautoalsvervoermiddel
rijdendewinkelalsvervoermiddel

+

nietkontantafrekenen

+

hogereweekomzetvanbedrijvendie
nietkontantafrekenen
hogerefrekwentievanbezorgen
hogereleeftijdondernemer
groteraantalpersonenvreemdpersoneel

.

+

+

hogereweekomzetvanbedrijvenmet
2wijken
hogereweekomzetmelkenmelkprodukten
i.g.v.koelelementen
hogereweekomzetmelkenmelkprodukten
i.g.v.gemeenschappelijkekoelruimte

steekproefgrootte

198

steekproefeenheden

bedrijven

85
bedrijven

+betekent:maaktdetijdbenodigdvoorladen,lossenenadministratielanger
-betekent:maaktdetijdbenodigdvoorladen,lossenenadministratiekorter
.betekent:erkongeeninvloedopdetijdbenodigdvoorladen,lossenen
administratiewordengeconstateerd

MetbehulpvanTabel7 kunnendevolgendeconclusiesgetrokkenworden:
a)detijdbesteedaanladen,lossenenadministratieislangerals:
-bijdelaag-efficiëntebedrijvendeweekomzetaanmelkenmelkprodukten
hogeris,
-deweekomzetaanoverigeproduktenhogeris,
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-erbijdehoogefficiëntebedrijvensprakeisvantweebezorgwijken.
Hoeweldetotaletijdbenodigdvoorladen,lossenenadministratie
langerisbijtweewijkendanbijéénwijk,isingevalvantweewijken
debestedetijdperwijkkorter,
-bijdehoog-efficiëntebedrijvenmeteenbestelautodeomzetperweek
bovende/3100,— komt.Hierisdeinvloedvandetweevariabelen
waarindegeslotenbestelautovoorkomttezamengenomen.Bijdelaagefficiëntebedrijven isditeffectpreciesandersom,daargaatde
bestelautobijeenomzetbovendeƒ3900,— mindertijdvragen.In
beidegevallengeldtdittenopzichtevandetruck (Ziedeel2BijlageIV
voordegenoemdebedragen),
-dehoog-efficiëntebedrijvennietkontantafrekenen.Bijbedrijvenmet
grotereomzettenwordtditeffektminderj
-bijlaag-efficiëntebedrijvendeleeftijdvandeondernemerhogeris>
-bijdehoog-efficiëntebedrijvenmetmeervreemdpersoneelgewerktwordt,
b)debestedetijdaanladen,lossenenadministratie iskorterals
-bijdelaag-efficiëntebedrijvendefrekwentievanbezorgenvijf
ofzeskeerisinplaatsvanvierkeerofminder,
-bijlaag-efficiëntebedrijvenmettweewijkendeomzetgroteris,
-bijlaag-efficiëntebedrijvenmeteenrijdendewinkelendaarin
koelelementendeomzetaanmelkenmelkproduktengroteris,
-bijdehoog-efficiëntebedrijvenmeteengemeenschappelijkekoelruimtedeomzetaanmelkenmelkproduktengroteris.

Verderisgebleken,dathetgebruikmakenvandedienstenvaneenbureau,dat
deadministratiemetbehulpvaneencomputervoert,deadministratiekostendoet
stijgen.Blijkbaarvergthetgereedmakenvandegegevensvoorcomputer^verwerkingextrakosteneninspanning.Ditisuiteraardtochverantwoordals
dewaardevandeverkregeninformatiedekostentebovengaat.

III.3.3.1.3. Deoverigekosten

Deoverigekostenzijngesplitstinvoertuigkosten,kostenvangebouwen,
interestenreklamekosten.Dezekostenzijnontleendaandegegevensvan
hetEIMmetbetrekkingtotde100traditioneleslijters,zodatdeinvloed
vanhetaldannietwerkenmeteenrijdendewinkelhieruitnietnaarvoren
kankomen.Devoertuigkostenblijkenpositiefsamentehangenmetdeomzet
enblijkenbijeengeslotenbestelautohogertezijndanbijeentruck.
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Doordegevolgdeafschrijvingspolitiek lijkendevoertuigkostenlagertezijn
alshetvoertuigouderwordt.Denadeligegevolgenvandezepolitiekworden
pasmerkbaarindienereennieuwvoertuigmoetwordenaangeschaft.
Dekostenvangebouwenblijkenhogertezijnnaarmatedeomzetgr-oterisen
kleinertezijnalsineenwoonwijk vanna1965gewerktwordt.Deinterestkosten
perbedrijfblijkenhogertezijnnaarmatebedrijveneengrotereomzethebben.
Dereklamekostenblijkennietmetenigeanderevariabele samentehangen.
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IV.ENKELESOCIALEENECONOMISCHEONTWIKKELINGENDIEVOORDEBEZORGENDE
MELKDETAILHANDELVANBELANGZIJN
IV.1.Inleiding

Inhoofdstuk IIIisondermeeronderzochtwelkefactorendeomzetvande
bezorgendemeIkdetailhandelbeïnvloeden.Eenaantalvandezefactorenzalin
detoekomstbelangrijkewijzigingenondergaan.Dezewijzigingenzullenhier
wordenbelichtopgrondvandooranderenverrichtonderzoek.Huninvloedop
deafzetmogelijkheden vandebezorgendedetailhandelinmelkenmelkprodukten
zalwordenbesproken.

IV.2.Demografische ontwikkelingen

a)Bevolkingsgroei

DebevolkingsprognosesvoorNederlandvariërenalnaargelangdegekozen
uitgangspuntenvan15,4tot16miljoeninwonersinhetjaar2000.Deze
toenametenopzichtevaneenbevolkingsgroottevan13,6miljoeninwoners
in1975maaktduidelijkdatvoordetoekomstslechtseenzeergeleidelijke
groeiinhetverbruikvanmelkenmelkproduktenmagwordenverwachtuit
hoofdevandebevolkingsgroei.

b)Degezinsgrootte

Degezinsgroottewerdinhoofdstuk IIIonderkendalseenbelangrijke
variabeleinhetkoopgedragvandehuisvrouwtenaanzienvanmelken
melkprodukten:naarmategezinnengroterzijn,kopenzijmeerbijde
levensmiddelenwinkel.Degemiddeldegezinsgrootte inNederland isgedurende
delaatstedecenniabeduidendafgenomen.Detoekomstigeontwikkelingen
indezezijnafhankelijkvanhetafnemendgewenstkindertalpergezin,dat
blijkensNIPQ-onderzoekingenbestaat(zieTabel1 ) .
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Tabel1 Ideaalaantalkinderenpergezin

1960

1965

1971

1972

1973

pergezin

%

%

%

%

%

geenkinderen

2

3

6

5

i+

eenkind

3

2

6

4

3

tweekinderen

31

30

44

51

58

driekinderen

22

30

26

21

22

vierkinderen

23

17

10

10

8

vijfkinderen

13

9

4

4

3

3,0

2,3

2,3

2,3

Gewenstaantalkinderen

gemiddeld (rek.)

3,2

Bron:NIPO-onderzoek "Zozijnwij",zoalsopgenomenin:C.deHoogh,Demografischeengezinssociologische ontwikkelingenin eenstroomversnelling:
schetsvanenkeleveranderingen indebevolkingsopbouwen degezinsstruktuur
inNederland,Marktonderzoek enConsumentengedrag,JaarboekvandeNederlandse
VerenigingvanMarktonderzoekers,1975,p,78.

Menmagdanookvoordetoekomstopverdereafnamevandegezinsgrootterekenen.
Opgrondvandenegatievesamenhangtussengezinsgrootteenhetfavorietzijn
vandemelkmanvoordeaankoopvanmelkenmelkprodukten,(ziehoofstukIII),
zaldezeafnemendegezinsgrootte eenpositieveinvloedhebbenopdeaankoop
vanmelkenmelkproduktenbijdebezorgendedetailhandel.Tochdientmenzichte
realiserendandezeontwikkelingnaarkleinegezinnenindirectdeaankopenbij
debezorgendemelkdetailhandelooknadeligbeïnvloedt.Zozalhetgemiddeld
afzetpotentieelperverkooppuntdoordeafnemendegezinsgrootteverminderen.Ook
neemtmetafnemendegezinsgroottehetaanhuisgebondenzijnvandehuisvrouw
doorjongekinderenaf,metalsgevolghetminderaanwezigzijnvandehuisvrouwalsdemelkmanindestraatis.Ditlaatstezalook,zoalsinhoofdstuk
IIIwerdvastgesteld,negatiefuitwerkenopdeomzetvandebezorgendemelkdetailhandel.

c)Deontwikkeling-inhetaantalbejaarden

Bejaardenmakengraagvandedienstenvandebezorgendedetailhandelinmelken
melkproduktengebruik.Ditgeldtzekerindiendezebejaardenzelfstandigwonen.
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Ditisinminderemateofniethetgevalindiendezebejaardeninbejaardentehuizenmetcentralevoorzieningengehuisvestzijn.
Zoweldeontwikkelingvanhetaantalbejaardenalshunwoonsituatie zijndus
vanbetekenisvoordeafzetmogelijkhedenvandebezorgendedetailhandelin
melkenmelkprodukten.
VolgenshetC.B.S.-onderzoek"DetoekomstigeNederlandsebevolkingsontwikkeling
na1972",zalhetaantalpersonenvan60jaarenouderindeperiode19722000met 32%stijgen.Deverwachterelatievetoenameindeleeftijdsklassevan
65jaarenouderisnoggroter,namelijk 36,8%.

Tabel2 VerwachteaantalbejaardeninNederland,absoluteaantallen (x1000)
enverhoudingscijfers(1972=100)

per1jan.

ouderdan60jaar

ouderdan65jaar

aantal

index

aantal

index

1960

1526,7

78,7

1047,0

76,5

1965

1725,0

88,9

1189,6

87,0

1970

1877,9

96,8

1311,0

95,8

1972

1940,7

100

1367,8

100

1974

2011,9

103,7

1426,3

104,3

1980

2145,3

110,6

1569,8

114,8

1990

2397,7

123,5

1748,5

127,8

2000

2558,9

131,9

1870,6

136,8

1)Debevolkingsprognose isgebaseerdopalternatiefB,waarbijrekening
isgehoudenmetdesterkedalingvanhetgeboortecijfergedurendeeen
vijftaljarenvoor1972.

Bron:C.B.S."DetoekomstigeNederlandsebevolkingsontwikkeling na1972"
's-Gravenhage1973,p.50e.V.,C.B.S.,StatistischZakboek,'s-Gravenhage,
diversejaargangen.

Dezegroeipercentagesvanhetaantalbejaardenzijnaanmerkelijkhogerdande
verwachtegroeivandetotaleNederlandsebevolking indezeperiode1972-2000
met16%.Menverwachtdanookeentoenamevanhetaandeelvandebevolkingvan
60jaarenouderindeNederlandsebevolkingvan14,5%in1970naar16à16,6%
inhetjaar2000.
Hetgroeiendaantalbejaardeniseeninteressantemarktontwikkelingvoorde
bezorgendemelkdetailhandel.Weldienthierbijtewordenopgemerkt,dathet
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aantal bejaarden inbejaardenoorden,die vaak niet door demelkslijter/rijdende
winkelworden beleverd, is toegenomen van 3,71% in 1950 tot 8,87% in1973.
De nota Bejaardenbeleid 1975uitgebracht door de Ministeries van Cultuur,
Rekreatie enMaatschappelijk Werk,van Sociale Zaken,vanVolksgezondheid en
Milieuhygiëne,envanVolkshuisvesting enRuimtelijke Ordening,voorspelt
echter eenvergroting van het aantal aangepaste bejaardenwoningen met gelijktijdige afname vanhet aantal verzorgingstehuizen.

Tabel 3 Schatting van de huisvesting van bejaarden

1-1-1970

1--1-1975

!•-1-1985

%

%

%

+ 82,0

72,5

63,5

7,7

14,0

25,0

in verzorgingstehuizen

8,2

9,5

7,0

verblijvend in verpleeginrichtingen

4,0

2,2*

4,5

Aard van de huisvesting

in gewone (inclusief kleine)woningen
inaangepaste bejaardenwoningen
inclusief serviceflats

of in andere niet zozeer op huisvesting gerichte instellingen
* alleen verpleeghuizen
Bron:Ministerie van Cultuur,Recreatie enMaatschappelijk Werk,Ministerie van
Sociale Zaken,Ministerie van Volksgezondheid enMilieuhygiëne,Ministerie van
Volkshuisvesting enRuimtelijke Ordening,Nota Bejaardenbeleid 1975,stuk 13463,
zitting 1974 - 1975,pp.65,Rijswijk,juni1975.

Het stimuleren door de overheid van debouw van aangepaste bejaardenwoningen,
inclusief serviceflats,is gunstig voor de afzetmogelijkheden van de bezorgende
melkdetailhandel.Omgekeerd mag men stellendat eendergelijk huisvestingsbeleid
voor bejaarden groot belang heeft bij een goed functionerend bezorgapparaat voor
de afzet vanmelk enmelkprodukten.

IV.3. Het buitenshuis werken vande huisvrouw

Inhoofdstuk III isvastgesteld dat aanwezigheid vandehuisvrouw wanneer de
melkslijter/rijdendewinkel inde straat komt een positieve invloed heeft op
de omzet van de bezorgende detailhandel inmelk enmelkprodukten.Deze aanwezig-
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heidwordtsterkbeïnvloeddoorhetalofnietbuitenshuiswerkenvandehuisvrouw.Hetisdaaromvanbelangdeverwachteontwikkelingen indezenaderte
bezien.
Hetaantalbuitenshuiswerkendegehuwdevrouwennamtoevan6,6% in1960tot
15,2%in1971,(S.E.R.-adviesinzakedeinschakelingvandegehuwdevrouw
inhetarbeidsproces,12februari 1973).Ineenrepresentatievesteekproefvan
1000gezinnen,respectievelijk2000gezinnen,uithetconsumentenpanelvanhet
NIAMishétpercentagebuitenshuiswerkendegehuwdehuisvrouwen indecember
197317%en20%infebruari1975.Opmerkelijk istevensdatvolgensditconsumentenpaneltussendezepeildatahetpercentageonregelmatigwerkendehuisvrouwengedaald isvan9,1%tot4%terwijlhetpercentagehuisvrouwen,dat
regelmatigheleofhalvedagenwerktistoegenomen.

Tabel4 Procentueleverdelingvanhetaantalbuitenshuiswerkendehuisvrouwen

duurvandewerkzaamheden

december 19731)

februari 1975 2)

heledagen

1,8

3,1

halvedagen

4,9

10,4

enkfeledagenperweek

1,2

2,7

onregelmatig

9,1

4,0

subtotaal

17,0

20,2

niet

83,0

79,8

totaal

100

100

1)Betreft1000huishoudingendieindeperiodedecember1972-december1974
deeluitmaaktenvanhetconsumentenpanel
2)Betrefteensteekproefvan2000huishoudingen
Bron:ConsumentenpanelvanhetNIAM
Erblijkenregionaalduidelijkeverschillentussendepercentagesvandegehuwdehuisvrouwendiebuitenshuiswerkzaam zijn.Volgensde arbeidskrachtentelling
uit1973wasditpercentagehooginNoord-Holland,18%,inZuid-Holland,15%,
inUtrecht,15%,inLimburg,15%,enlaaginFriesland,8%,Drente,10%en
Groningen,10%.Dezecijferssluitenaanbijdebetrekkelijk sterkepositie
vandebezorgendemelkdetailhandelinhetNoordenvanhetlandenbijdezwakke
Positieindegroteagglomeraties.
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Erwordtverwachtdathetpercentagebuitenshuiswerkendehuisvrouwenaanzienlijkzaltoenemen.Eenvoorspelling indezevanhetC.B.S.-Ministerievan
SocialeZakenluidtdathetpercentagevrouwenindeleeftijdsklasse 25t/m65
jaarmeteenberoepzaloplopenvan20%in1972naar40%inhetjaar2000.Hoeweldezepercentagesvoordegehuwdehuisvrouwenietslagerzullenliggenmaakt
dezeprognoseduidelijkdatdebezorgendemelkdetailhandelmeteenaanmerkelijke
stijgingvanhetaantalbuitenshuiswerkendehuisvrouwenterekenenheeftvoor,
detoekomst.Bezorgingbijafwezigheidvandehuisvrouwisomdieredenvan
grootbelangvoordetoekomstvandebezorgendemelkdetailhandel.

IV.4. Bezitengebruikvanauto

Hetgebruikvaneenautobijhetboodschappendoen,zobleekinhoofdstukIII,
heefteennegatieveinvloedopdeaankoopvanmelkenmelkproduktenbijde
bezorgendedetailhandel.Daaromvragentoekomstigeontwikkelingenopditterrein
deaandachtvandebezorgendedetailhandel.Uiteenrepresentatieveenquête
vandeN.V.v/hNederlandseStichtingvoorStatistiekonder3600Nederlandse
gezinnenbleekdat72%vandeNederlandsegezinnenin1974-'eenautobezat,
waarvan8%tweeofmeerauto's.(T3etweedeautoenbeperkingenvanhetautobezit,Drs.K.Mulder,EconomischeStatistischeBerichten,22oktober 1975).
Deautodichtheidper1000inwonerszalvolgenseenstudievanhetMinisterievan
VerkeerenWaterstaatuit1971stijgenvan192in1972tot319in1980,386in
1990en420inhetjaar2000.
Hetgroeiendpercentagehuisvrouwendatdeautovanhunmangebruiktbevordert
vermoedelijkookhetgebruikvandeautobijhetboodschappendoen;ditpercentageisopgelopenvan20%in1964tot41%in1974(zieTabel5 ) .

Tabel5 Gehuwdevrouwendiedeautovanhunmangebruiken

Jaar
1964

%gehuwdemannelijke
automobilistenwier
vrouween

%vandeze
notesdatd
vandeman

echtgeleauto
gebruikt

%gehuwd« smannelijke
automobilistenwier
vrouwde autogebruikt

26

76

20

1966

28

74

21

1968

33

83

27

1970

36

86

31

1972

44

86

38

1974

45

90

41

Bron:Mulder,K.,Detweedeautoenbeperkingvanhetautobezit,Economische
StatistischeBerichtenno.3024,22oktober1975.
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Dezeontwikkelingen,hetgroeiendautobezit enhettoenemendgebruikvande
gezinsautodoordehuisvrouw,bevorderen onderoverigensgelijkblijvende
omstandigheden,hetboodschappendoenmetdeauto.Ditlaatsteheeftopzijn
beurtweereenpositieveinvloedophetkopenvanmelkenmelkproduktenin
delevensmiddelenwinkel.Daartegenover staanechtertoekomstigeontwikkelingen,
zoalsdetoenemendeverkeersdrukte,destijgendebezinekosteneneventuele
belemmeringenaanhetautoverkeerdiehetautogebruikbij'hetboodschappendoen
zullenafremmen.
Hetgezamenlijkeffectvandezepositieveennegatieveinvloedenophetboodschappendoenmetdeautolaatzichmoeilijkkwantificeren.
IV.5. Detoekomstigewoningstructuur

Destructuurvandewoningenineenwijkheeftgroteinvloedopde
verkopenvandebezorgendemelkdetailhandel.Zoblijktinhoofstuk III,datde
verkopenhogerzijnindiendedeurvaneenhuisaanstraatoftuinligt.Ook
zijndeverkopenlagerbijflatwoningenopde4eetageofhoger.Hetisdus
gunstigdathetaantaleengezinswoningenaanbetekeniswintbinnendejaarlijks
inNederlandvoltooidewoningen.

Tabel6 Hetaandeelvandeeengezinswoningen inhetjaarlijksaantalvoltooide
woningeninNederland.

1971
%eengezinswonigen

71

1972
73

1973
75

1974
77

Bron:C.B.S.,StatistischZakboek1973,'s-Gravenhage,p.58,idem,p.62.

Ditgroteraandeelvaneengezinswoningen iseengunstigeontwikkelingvoorde
bezorgendemelkdetailhandel.Ookisinditverband interessant,dathetpercentagemeergezinshuizenmet6ofmeerbouwlagenafneemt.
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Tabel7 Goedgekeurdeplannenvoorwoningen inmeergezinshuizennaaraantal
bouwlagen,inprocentenvantotaal.

1963

1965

1970

1972

1974

2en3bouwlagen

17

13

15

20

25

4-en5bouwlagen

55

40

18

23

29

6 t/m 8bouwlagen

12'

16

23

21

19

9 ofmeerbouwlagen

16

31

44

36

27

Bron:C.B.S.Statistisch Zakboek,diverseuitgaven.

Eenanderbelangwekkend aspektvandewoningstructuur isdespecifiekewoonsituatievanalleenstaandenenbejaarden.Aandegroepboven60jaarisonder
IV.2.c.aandachtbesteed.Tenaanzienvandealleenstaanden ishetvanbelang
dathetMinisterievanVolkshuisvesting enRuimtelijkeOrdeningindeNota
"HuisvestingAlleenstaandenenTweePersoonshuishoudens"plannenheeftontvouwdvoordebouwvankleinewooneenhedenmetstichtingskostentotƒ50.000
voordejaren1976t/m 1980.Dezewoningenzijndusvoorpersonen dievaak
overdagnietthuiszijn.Hetisdusinhetbelangvandezebewonersdatdeze
wooneenhedenwordenvoorzienvanbezorgkastjesombezorgingvanlevensmiddelenbijafwezigheidvandebewonermogelijktemaken.Eendergelijkevoorzieningisuiteraard gunstigvoordeafzetmogelijkhedenvandebezorgendedetailhandel.

IV.6. Urbanisatie

Indeanalysewaaroverinhoofdstuk IIIwerdgerapporteerd,bleekdatinsterk
geürbaniseerdegebieden,metnameindegroteagglomeraties inhetwesten
vanhetland,debezorgendemelkdetailhandelineenongunstigemarktsituatie
verkeert.Hoogbouw,verkeersproblemen indebinnenstedenenscherpeconcurrentie
vandiscountwinkelzijnhiervanondermeerdeoorzaak.Destatistiekenlaten
echterziendatdebevolking indesterkstgeürbaniseerdegebiedenrelatief
afneemtendatdaartegenoverdebevolking inplattelandsgemeenten eninde
verstedelijkteplattelandsgemeentenrelatiefinbetekenistoeneemt.
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Tabel8 ProcentueleverdelingvandeNederlandsebevolkingnaarurbanisatiegraad

Urbanisatiegraad

mei1960

1 jan1970

1 jan1975

Plattelandsgemeenten

21,8

22,0

23,2

Verstedelijkte plattelandsgemeenten

22,8

25,3

26,6

15,7

17,1

18,2

7,1

8,2

8,4

55,4

52,8

50,3

2,1

2,4

2,5

32,9

27,6

26,2

waaronder:
geïndustrialeerde plattelandsgem.
specifiekeforensengemeenten
Stedelijkegemeenten
waaronder:
plattelandsstadjes
gemeentenmetmeerdan100.000inw.

Totaal

100

100

100

Bron:C.B.S.,StatistischZakboek 1975,'s^-Gravenhage,p.20
Dezetrendmatigeontwikkelingzalzichvermoedelijk indetoekomstverder
doorzetten.Dezestructureleontwikkelingisgunstigvoordebezorgendedetailhandel.Zijvoltrektzichechterzeergeleidelijk.

IV.7 Slotopmerking

Naastdeteverwachtenontwikkelingen inkoop-enverbruiksgewoontenvanconsumentenzijndeteverwachtenontwikkelingen indeconsumptiemelkindustrieen
indelevensmiddelenwinkelvangrotebetekenisvoordebezorgendemelkdetailhandel.HieroverwerdinformatieverkregenindeenquêteswaaroverinparagraafIII.2.isgerapporteerd.Daarnaast zijndooranderedeskundigendiverse
gedachtenoverdetoekomstvandeconsumptiemelkindustrie envandelevensmiddelendetailhandelontwikkeld;ditbetreftmetnamedeconcentratieinde
Nederlandsezuivelindustrie.Dezestandpuntenstemmenquatendentieovereen
methetinIII.2gerapporteerdeenwordendaaromnietapartbelicht.
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V

TOEKOMSTIGBELEIDVANDEBEZORGENDEDETAILHANDELINMELKENMELKPRODUKTEN

V.l Inleiding

Vooreengrootaantalfaktorenisnagegaanwatheteffektisopdeomzeten/of
dekostenvandemelkmanenhoealsgevolghiervanhetbedrijfsresultaatdoor
dezefaktorenwordtbeïnvloed.Debelangrijksteresultatenvanditonderzoek
zijnvermeldinhoofdstuk IIIvanditrapport.Hetonderhavigehoofdstuk
integreertdeindediversedeelonderzoekingen gevondenverbandeneneffekten
engaatdekonsekwentieservannavoorhettoekomstigbeleidvande
melkman.
Hetbeleidvandemelkmandienttewordengedifferentieerd naardeverschillende
segmentenvandemarkt.Eenzeerbelangrijkesegmentatievariabeleisdeurbanisatiegraadvanhetgebiedwaarindemelkmanopereert.Daaromwordeninhet
volgendedebeleidsbeslissingen zoveelmogelijkvooreenviertalverschillende
wijktypenafzonderlijk geëvalueerd.Dezewijkenlopenuiteenvaneenflatwijk
ineengrotestadtoteenuitgesproken:plattelandswijk.
Verderishetbelangrijktedifferentiërennaarhetvoertuigwaarmeegewerkt
wordt.Hierbijwordenonderscheiden:truck (aangedrevendooreen(electro-)
motormeteenmaximemsnelheidvan16kmperuur),bestelautoenrijdende
winkel.
Watbetreftdebeslissingsvariabelenvandemelkman,dezewordenhierbehandeld
aandehandvandeelementenvandemarketingmix:produkt,prijs,verkoopbevorderingendistributie.
Aangezienvoordemelkmandistributiedebelangrijkstemix-variabeleis,
wordthiermeebegonnen.Inditkaderwordtaandachtbesteedaanbezorgfrekwentie,hetwelofnietaandedeurbedienen,hetbedienenbijafwezigheiden
hettijdstipvanbezorging.
Vervolgenskomthetmixelementproduktaandeordeenwordtmetname
aandachtbesteedaandeassortimentsproblematiek.
Daarnavolgendemarketingvariabelenprijs (ook kredietverlening)enverkoopbevordering/reclame.
Nadatdediverseelementenvandemarketingmixderevue zijngepasseerdkan

1)Ondermelkmanwordthierverstaanzoweldetraditionelemelkslijteralsde
exploitantvaneenrijdendewinkel.
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vervolgensietswordengezegdoverdewijkgrootte:degewensteomvangvande
wijkonderdiverseomstandighedenwatbetreftwijktypeenvoertuigtype.

Vooreenaantalfaktorenkoninhetonderzoekdeinvloedkwantitatiefworden
gemeten.Ditresulteerde indiverseomzet-enkostenfunkties.Eenomzetfunktie
geefthetverbandweertussendeomzetendevariabelendiedeomzetbeïnvloeden.Eenkostenfunktiegeefthetverbandweertussenkostenende
variabelendiedekostenbeïnvloeden.
Omheteffektvandeverschillendevariabelenopomzettenenkostentekunnen
doorrekenenzijndediverseomzet-enkostenfunktiessamengevoegdtoteenzogenaamd simulatiemodel.Ditsimulatiemodelisbeschrevenindeel2Bijlage"VII.
Alsvooreenbepaaldewijkdiversewijkkarakteristieken (wijkgrootte,gezinssamenstelling,urbanisatiegraad,etc.)gegevenzijnenhetistevensbekend
welkestrategiedemelkmanindiewijkvoert (vervoermiddel,bezorgfrekwentie,
wijzevanbediening,etc.)dankanmethetsimulatiemodelwordengeschathoe
grootomzet,kostenenbedrijfsresultaat indiewijkgemiddeldzullenzijn.(De
resultatenvoorindividuelewijkenzullenhierinhetalgemeenvanafwijken).
Voorhetevaluerenvanheteffektvanbepaaldebeleidsvariabelenophetbedrijfsresultaatwordtinhetvolgendegebruikgemaaktvanditsimulatiemodel.Ookde
"Proevevaneenchecklist",alsbijlagebijditrapportopgenomen,ismetbehulp
vanhetsimulatiemodelvervaardigd.Debedoelinghiervanisommetdeze
checklist sneleenindikatietekrijgenvanhetomzetpotentieelineenwijk.

V.2 Effektvanwijktypeenvoertuig

Indezeparagraafzalwordenaangetoond,dathetbijhetevaluerenvanalternatievestrategieënbelangrijk isom'tedifferentiërennaarwijktypeenvoertuig.

Erwerdenvierverschillendewijktypenonderscheiden,teweten:
-flatwijkvaneengrotestad
- laagbouwwijkvaneengrotestad
-wijkineenmiddelmatiggeürbaniseerdgebied
-plattelandswijk

Voordeexactedefiniëringvandezewijktypen,zieBijlageVII,par.3.
Heteffektvanhetwijktypeisonderzochtdoordeverschilleninomzettenen
kostennategaantussen4evengrotewijkenvaniedervandebovengenoemde
wijktypen.Tabel1,dietevensillustratiefisvoordemetbehulpvanhetsimu-
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latiemodelteverkrijgeninformatie,geeftderesultaten.Dewijkgrootteisuitgedruktinhetaantaldeurenindewijk.Omdathethiergaatomverschillenin
omzettenenkostenbijdezelfdewijkgrootte isindezeparagraafdewijkgrootte
zelfminderbelangrijk.Dezeisminofmeerwillekeurigop500deurengesteld.
Hetaantalklantenineenwijkisdoorgaanslagerdanhetaantaldeuren.Het
dekkingspercentage (variabele4inTabel1)geeftaanwelkpercentagevande
deurenineenwijkklantvandemelkmanis.Hierbijhoefteenklantnietbij
iedererondevandemelkmanietstekopen.Menwordtalsklantaangemerktals
men,overeenlangereperiodegezien (b.v.eenmaand),bijde melkmankoopt.
InTabel1zijnhetvoertuig:bestelauto,debezorgfrekwentie:3keerper
week endewijzevanbediening:aandewagen,constantgehoudenoverde4
wijktypen.Behalvedeposten1,4,5,6 en7zijnallepostenbedrageninguldens.

Tabel1:Effektvanwijktype:3keerperweekbezorgenmetbestelauto,
bedieningaandewagen

Wijktypen
Grotestad Grotestad Middelmatig
Platteland
flatwijk
laagbouw
geürbaniseerd
1. aantaldeuren

500

500

500

500

2. weekomzetmelk/melkpr.

1266

2273

2356

3125

3. weekomzetoverigepr.

73

759

1405

1611

4. dekkingspercentage

63,9

70,4

80,3

86,8

5. bezorgurenperdag

7,0

8,9

9,4

10,2

4,7

7,9

9,9

11,4

25,8

34,4

38,0

42,3

8. omzet

53211

151610

188063

236797

9. brutowinst

12049

27290

33851

42624

10. loon

15093

20175

22256

24145

11. administratie

1256

1699

1890

2145

6

727

1038

1453

13. gebouwen

334

1034

1335

1737

14. voertuig

2720

3778

4234

4843

15. reklame

914

914

914

914

16. economischresultaat

-8274

-1038

2185

6787

6819

19137

24441

31531

6. laad-,los-,adm.
tijdperweek
7. Totaalurenperweek
(8t/m 17jaargegevens)

12. interest

kosten

17. nettowinst
(ondernemersinkomen)
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Hetblijktdatergroteverschillenbestaantussendevierwijktypenwatbetreft
deomzetmogelijkheden.Alswedetebehalenomzetineenflatwijkvaneengrote
stadop100stellen,danisdeomzetvaneenevengrotewijk (hetzelfdeaantal
deuren)ineenlaagbouwwijkvaneengrotestad 285,ineenmiddelmatig
geürbaniseerdgebied 353enophetplatteland445(overigeomstandigheden,
zoalsvoertuig,frekwentie,assortiment,bedieningetc.gelijk.).
Ookhetdekkingspercentagevarieertsterkmethetwijktype.Ineenflatwijkkoopt
slechts64%vanallegezinnen (weleens)bijdemelkman,ineenlaagbouwwijk
vaneengrotestad'isdat70%,ineenmiddelmatiggeürbaniseerdgebied80%
enophetplatteland ishet87%.
BijTabel1kannogwordenopgemerkt,datuitgegaanisvaneenbedrijfmet1
wijk,waarbijdeeigenaaralsbezorgeroptreedtenergeenvreemdpersoneelin
dienstis.Ditishetmeestvoorkomendbedrijfstype.Hetloonisderhalve
"gewaardeerd loon",waarbijgebruik isgemaaktvandenormenvanhetE.I.M.
De"nettowinst"isuiteraardonafhankelijk vanhetgewaardeerdeloon.Dezojuist
genoemdeuitgangspunten zijnookvantoepassingopanderemethetsimulatiemodelverkregenresultatendieverderopwordenvermeld.

Omeenindruktekrijgenvandeinvloedvanhetvoertuigiseinbepaaldewijk
genomen(dewijkineenmiddelmatiggeürbaniseerdgebiedvanTabel1)en
isnagegaanhoegrootdeomzetten,kosten,etc.zijnbijdrieverschillende
voertuigtypen.Tabel2geeftdaarvanhetresultaat.
Hetblijktdaterbelangrijkeverschillenzijntussendevoertuigentrucken
bestelauto (traditionelemelkslijter)enerzijdsenrijdendewinkelanderzijdswatbetreftdeomzetendesamenstellingvandeomzet.Indezelfdewijk
kaneenriddendewinkeleenomzethalendie40à50%hogerisdandievande
traditionelemelkslijter.Bijdetraditionelemelkslijterbestaatdeomzetvoor
60à70%uitmelkenmelkprodukten,bijderijdendewinkelisditaandeel
slechts30à40%.
Watbetreftdearbeidstijd-endekosteniseentruckietsvoordeligerdaneen
bestelauto.Overigensishetdevraagofbijgrotereomzettenenlangere
afstandenerwelaltijdgebruikvaneentruckkanwordengemaakt.
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Tabel2:Effektvanvoertuigtype:3keerperweekbezorgeninwijktypeIII:
middelmatiggeürbaniseerd,bedieningaan
dewagen

Voertuigtype
Truck

Bestelauto

Rijdendewinkel

1. aantaldeuren
2. weekomzetmelk/melkprod.

500

500

500

2389

2356

1609

3. weekomzetoverigeprod.

1411

1405

3733

4. dekkingspercentage

80,3

80,3

80,3

5. bezorgurenperdag

8,8

9,4

10,0

9,0

9,9

14,8

35,5

38,0

44,8

8. omzet

189983

188063

267056

9. brutowinst

34197

33851

48070

20793

22256

26234

1900

1890

2302

1054

1038

1711

13. gebouwen

1351

1335

1987

14. voertuig

3268

4234

11621

914

914

914

4917

2185

3299

25710

24441

29534

6. laad-,los-enadm.tijd
perweek

7. totaalurenperweek
(8t/m 17jaargegevens)

10. loon

__^

11. administratie
kosten

12. interest

15. reclame

^

16. economischresultaat
17. nettowinst(ondernemersinkomen)

V.3.Demarketingmixvandemelkman

V.3.1Distributie

Inhetkadervandedistributiezalaandachtwordenbesteed aanbezorgfrekwentie,hetwelofnietaandedeurbedienen,hetbedienenbijafwezigheid enhet
tijdstipvanbezorging.

a)Bezorgfrekwentie
Heteffektvandebezorgfrekwentie opomzetenarbeidstijd isinhetonder-
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zoekkwantitatiefgemeten.Hetbleekdat5à6keerperweekbezorgenvergelekenmet3keerperweekrelatiefweinigmeeromzetenveelmeerkosten
metzichmeebrengt.(Hierbijwordtonder5keerbezorgenverstaandatmen
5keerperweekdoordewijkgaat,ditbetekentnietdatalleklantenalle
5kerenietsafnemen'.Eenbezorgfrekwentievan3isanalooggedefinieerd)
Methetsimulatiemodelzijndetweealternatievendoorgerekend:5keer
perweekbezorgenen3keerperweekbezorgen.Hierbijisdewijkgrootte,
uitgedruktinhetaantaldeuren,alsvariabelopgevat.Dezeissteeds
zodanigingestelddatofhetaantalbezorgurenperdag10is, èf het
aantalwerkurenperweek 50.Erwordtdusnooitlangerdan10uurperdag
bezorgdofmeerdan50uurperweekgewerkt.
Tabel3geeftdesamengevatteresultatenvoordeverschillendewijktypevoertuigcombinaties.

Tabel3:Effektvanbezorgfrekwentie;frekwentie=3(3keerperweek
bezorgen)t.o.v.frekwentie = 5 ,
bedieningaandewagen
Voertuig
Bestelauto

Wijktype
Truck
ink. uren deur

Rijdendewinkel

ink. urendeur

ink. uren deur

IGrotestad
flatwijk
Frekw.=3

14013

32,2

900

12557

32,7

900

27481 45,2 900

Frekw.=5

17345

46,2

900

15795 .48,1

900

14907 49,5 525

IIGrotestad
laagbouw
Frekw.=3

31427 38,8 775

26134 39,7 675

24456 43,9 525

Frekw.=5

26946 49,9 600

22347 50,4 525

13590 49,6 325

Frekw.=3

34630 40.0 675

28224 40,7 575

29534 44,8 500

Frekw.=5

27648 49,7 500

22269 49,5 425

15759 49,3 325

Frekw.=3

29915 41,2 475

27901 43,8 400

Frekw.=5

23061 49,6 350

15595 49,2 250

IIIMiddelmatig
geürbaniseerd

IVPlatteland

*)ink.=jaarinkomeninguldens(=nettowinst)
uren=gewerkteurenperweek
deur=aantaldeurenindewijk (ditishetmaximaalmogelijkeaantalklanten)
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Binnendegesteldegrenzenmetbetrekkingtotdegewerkteurenzoudenvolgens
deomzet-enkostenfunktiesvanhetsimulatiemodelineenflatwijkvaneen
grotestadwijkentot1200deurenkunnenwordengehaald.Dergelijkewijkgroottenwordenechterpraktischonuitvoerbaargeacht.Derhalvewerdals
bovengrensvandewijkgrootte900deurengehanteerd.
UitTabel3blijktdatalsdewijkvoldoendegrootgemaaktkanwordenhet
veelgunstigerisom3keertebezorgendan5keer.Hoeweldeomzet
perdeurbij3keerbezorgenietslagerligt,wordtditruimschootsgoedgemaakt
doorhetgroteraantaldeurendatmenkanbewerken.Deinkomensenbijbehorende
werktijdenliggenbij3keer'bezorgenveelgunstigerdanbij5keerbezorgen.

InTabel3iservanuitgegaandaternietaandedeurwordtbediend.Bijde
'traditionelemelkslijterwordtechtermomenteelbijdemeerderheidvande
klanten (74%)welaandedeurbediend.Daarom isbijdevoeruigtypentruck
enbestelautoheteffektvandebezorgfrekwentieookgeanalyseerdvoorhet
gevaldateraandedeurwordtbediend.Aangezienaandedeurbedienenin
eenflatwijkvaneengrotestadmoeilijk is,wordtditwijktypehierniet
indebeschouwingbetrokken.Tabel4geefthetresultaat.
Hoeweldeabsoluteniveau'svandeinkomenswatlagerliggenalseraande
deurwordtbediend (hieropwordtnogteruggekomen)zijndeverschillentussen
3en5keerbezorgenbijTabel4vandezelfdeordevangroottealsvoorde
corresponderendegevallenvànTabel3.Dusookalseraandedeurwordt
bediend is3keerperweekbezorgenveelgunstigerdan5keer.

Tabel4;Effektvanbezorgfrekwentie:frekwentie =3tenopzichtevanfrekwentie=5,bedieningaandedeur
Wijktype

Voertuig
Truck

Bestelauto

ink. uren deur

ink. uren deur

Frekw.=3

29490 38,0 775

24446 38,7 675

Frekw.=5

26512 50,1 625

21034 49,5 525

Frekw.=3

31727 39,9 575

26347 40,6 500

Frekw.=5

25116 49,5 425

20945 49,7 375

IIGr.stad,laagbouw

IIIMiddelm.geürbaniseerd

IVPlatteland
Frekw.=3

26413 40,2 400

Frekw.=5

20611 49,1 300
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Onderdriekeerbezorgenwerd.inhetvoorgaandeverstaandatmenop3verschillendedagendoordewijkgaat.Ditzijndanextralangebezorgdagenvanmaximaal10uurbezorgen,bijvoorbeeldtussen 'smorgenshalfachten 'savonds
halfzeven.Deactiviteitenalsladen,lossen,administratiee.d.zoudenzoveel
mogelijkopdetweeanderedagenvande(vijfdaagse)werkweekmoetenworden
geconcentreerd.
Nukaneenbezorgtijdvan.10uuropbezwarenstuitenenerkanwordenoverwogen
dewijk in2stukkentesplitsen,waarbijhetenestukwordtbewerktop3
verschillendedagen (b.v.maandag,woensdagenvrijdag)enhetanderestukop
dedrieanderewerkdagen (dinsdag,donderdagenzaterdag).Voordewijkgrootten
uitTabel3isditdoorgerekend,waarbijervanuitisgegaandatmenhetene
stukvandewijk (wijkI)doetopdagenwaaropmen8uurperdag
bezorgtenhettweededeel(wijkII)opdeandere3dagenvandeweek.Tabel5
geeftweerhoededeurenzijnverdeeldoverdetweewijkenenhoegrootde
totalegewerkteaantallenurenzijnperdagenperweek.

Tabel5: OpsplitsingvandewijkenuitTabel3overmeerbezorgdagen
(3keerbezorgenperweek)

deuren

uren per bezorg-

Totaal

dag

uren
per

X

Wijk I

Wijk II

Wijk I

Wijk II

week

Truck

775

125

8,0

3,6

43,3

Bestel

675

225

8,0

4,9

46,5

Rijd.winkel

575

325

8,1

6,4

61,2

Truck

450

325

8,0

6,9

55,3

Bestel

i+OO

275

8,1

6,9

56,5

Rijd.winkel

300

225

7,9

7,0

60,5

Truck

400

275

8,0

6,8

56,3

Bestel

350

225

8,0

6,6

57,1

Rijd.winkel

300

200

8,0

6,7

61,1

Bestel

275

200

7,9

6,9

57,7

Rijd.winkel

250

150

8,2

6,5

59,8

Grotestad
flatwijk

Grotestad
laagbouw

Middelm.
geurban.

Platteland
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UitTabel5blijktdatindezeopzetperweekaanmerkelijkmeerwerkuren
gemaaktmoetenwordendanbijhetafhandelenvandehelewijkopeendag.
Allereerstisdetotalebezorgtijdgroteralsdewijkwordtgesplitst.Dit
iseengevolgvanhetfeitdat,zoalsinBijlageIVwerdvastgesteld,de
toenamevandebezorgtijdperadditioneleklantkleinerwordtnaarmatede
wijkreedsgroteris.Ditmaaktdatmensneller1grotewijkkandoendan
2kleine.
Verderbrengtdewijksplitsingookextratijdvoorladen,lossenenadministratiemetzichmee.
Hoeweldetotalewerktijddooreendergelijkeopsplitsingomhooggaat,kanhet
tochuithetoogpuntvanwerkverdelingoverdeweekaantrekkelijk zijn.Hier
speeltdevoorkeurvandeindividuelemelkmaneenrol.Eenbijkomendvoordeel
vandeopsplitsing is,datmenaldusdeklantenopeengunstigertijdstip
kanbedienen (voor16uur)hetgeendeomzettengoedekomt.

Deconclusie dat3keerperweekbezorgenaanzienlijkgunstigerisdan5keer
ishierafgeleid voordegemiddeldesituatie.Ditbetekentdathierisuitgegaanvandegemiddeldemeeromzetdiemenverkrijgtvan5keerbezorgenin
plaatsvan3keer,zoalsdieinhetonderzoek isvastgesteld.Ineenwijk
waarbijvoorbeeld alsgevolgvanzeersterkeconcurrentiedeomzetextreem
veelzoudalenalsgevolgvandeovergangvan5keernaar3keerbezorging
moetuiteraaardvoorzichtigheid wordenbetrachtmetdezestrategie.Overigens
bleekineen"gevoeligheidsanalyse"(zieBijlageVII-y6.3),datookineen
wijkwaarhetverschilinomzettussen5en3'keerbezorgentweekeerzo
grootisalsgemiddeld 3keerbezorgennogduidelijkvoordeligeris.Bijhet
toeteenvandegevoeligheidvandeoptimalebezorgfrekwentie voordeomzetdalingalsgevolgvaneenlagerefrekwentiebleekdatdezeomzetdalingzeven
keerzogrootmoetzijnalsgemiddeld,voordat5keerbezorgeneenhoger
inkomenoplevert.
Verderkan5keerbezorgeninplaatsvan3keervoordeligzijnalsdewijkniet
voldoendegroot is.Dewerkurendiemenoverheeftkanmendanbestedenaan
eenofmeerextrarondgangenomdatmenalduszijnomzetaltijd (enigzins)
vergroot.
Momenteelwordtin66%vandewijken5of6keerbezorgd,bij33%vande
wijkenisditminder (meestal3keer).
Deconclusie,dat3keerbezorgengunstigerisdan5keerishiergebaseerd
ophetonderzoekdatdewerkelijkeaankopenvanconsumentenregistreerde.Het
isinformatiefhierbijookmeningenvanconsumententesignaleren,zoalsdie
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werdenvastgesteld inhetinBijlage II vermeldeonderzoek.
Alsmeestgewenstebezorgfrekwentiekwamdaaruit (gemiddeld):3,5keerperweek.Op
devraagofmenevenveelofminderzoukopenalsdemelkmanmindervaakper
weekzoukomenantwoordde 78%vande627ondervraagden:evenveel,17%antwoordde:minderen3%:veelminderofniets.(2%hadslechts1dagbezorging).
Dezeantwoorden zijngegevendooralleklantenvandemelkman.,d.w.z.ook
degenenwaardebezorgfrekwentiealdriekeerperweekisendiebijeen
verdereverlagingvooreendeelwelgedwongenzoudenzijnomuittewijken.
Ditbeelduitdeconsumenten-enquête isdusconsistentmetdeeerdere
conclusiedateenbezorgfrekwentievan3keerslechtseenbeperkteomzetdaling
perklantmetzichmeebrengt.
Dat3keerperweekbezorgeninhetalgemeengunstigerisdan5keerwerdin
hetvoorgaandeafgeleiduitdegeschatteomzet-enkostenfunkties.Eenindikatiedatditdoordepraktijkwordtbevestigdwordtverkregenuitde100
bedrijvenvandeenquête vanhetE.I.M.(beschreveninbijlage V ) . Deomzetfunktiesenfunktiesvoordearbeidskosten inhetsimulatiemodelwerdenniet
afgeleiduitditE.I.M.-materiaal.Ditmateriaalisinditverbanddusals
"vers"aantemerken.
Vande100bedrijvenindezeenquêtewerddoor17bedrijven3keerofminder
bezorgd,83bedrijvenbezorgdenmeerdan3keer (Erisuitgegaanvandebezorgd
frekwentiebijdemeerderheidvandeklanten.Omdateinbedrijfmeerdan
1wijkkanhebbenkandebezorgfrekwentieverschillenoverdeklanten)
Hetbleeknudatbijde17bedrijvenmetlagebezorgfrekwentiedewijkengroter
zijn:gemiddeld411deurentegenover344deurenvoordebedrijvenmethoge
bezorgfrekwentie.Ookligtdejaaromzetperbedrijfbijdebedrijvenmetlage
bezorgfrekwentie'duidelijkhoger:gemiddeld ƒ196842 ,tegenoverƒ180496bij
debedrijvenmethogebezorgfrekwentie.Detotalearbeidstijdenontlopenelkaar
nietveel:gemiddeld 3957urenperjaarbijdebedrijvenmetlagebezorgfrekwentieen3941urenperjaarbijdebedrijvenmethogebezorgfrekwentie.
VerdervaltuitdezecijfersafteleidendatdejaaromzetperklantLij
debedrijvenwaar3keerofminderwordtbezorgdietslagerligtdanbij
bedrijvenwaarmeerdan3keerwordtbezorgd (ƒ479tegenoverƒ525).
Debedrijvenmeteenbezorgfrekwentievan3ofminderbewerkendusindezelfde
arbeidstijdmeerdaurenenkomendaardoor,hoeweldeomzetperdeurwatlager
ligt,opeengroteretotaalomzetdandebedrijvendiemeerdan3keerbezorgen.
Hoewelwehierslechtsbeschikkenoverdegegevensvan17bedrijvenmeteen
bezorgfrekwentievan3keerofminder,ondersteuntditdeeerdervermelde
conclusiesmetbetrekkingtotdebezorgfrekwentie.
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Overigensdienteenverlagingvandebezorgfrekwentieineenbepaaldewijkniet
abrupttegeschiedenenishierbijbegeleidingvandeconsumentnodigbijde
aanpassingaandenieuwesituatie.

b)Hetwelofnietaandedeurbedienen

Detraditionelemelkslijterdiemettruckofbestelautobezorgt,kanwat
betreftdebedieningkiezenuittweemogelijkheden.Hijkanbijiedereklant
afzonderlijk aanbellen enhetgekochteaandedeurafleveren (=aandedeur
bezorgen)ofhijkanzijnaanwezigheid indestraatdoormiddelvaneenbel
ofzoemeraankondigenendeklantenvervolgensaandewagenbedienen.
Bijderijdendewinkelishetdoorgaansdebedoelingdatdeklantdewagen
binnengaat,daarwordtmeestalnietaandedeurbezorgd.
Inhetonderzoekbleek,dataandedeurbezorgengunstigisvoordeverkoop
vanmelk,melkprodukten ende"specifiekemelkmanprodukten"zoalsbieren
frisdranken.Anderzijdsheeftaandedeurbedieneneenongunstigeinvloed
opdeverkoopvanoverigelevensmiddelen (waaronderversprodukten)ennonfoodartikelen.
Verderbrengtaandedeurbedieneneenlangerebezorgtijdmetzichmee
waardoorindezelfdetijdminderklantenkunnenwordenbediend.Voorde
traditionelemelkslijter ismethetsimulatiemodelheteffektvanhetaande
deurbedienentenopzichtevanhetaandewagenbedienendoorgerekend.
Tabel6geeftdaarvanhetresultaat.Erisvanuitgegaandatineenflatwijk
aandedeurbedienennietuitvoerbaaris.Ookhierisweerhetaantaldeuren
opgevoerdtotdeventtijdperdag10uurisofdetotalewerktijdperweek
50uur.
UitTabel6blijkt,datdemeeromzetperdeur (dezekanoverigensooknegatief
zijn)nietopweegttegenhetverliesaandeurenalsgevolgvandeextrawerktijd.Hetisdannietgunstigomaandedeurtebedienen.
OverigensgaathetinTabel6weeromeengemiddeldesituatieenermagniet
wordengeconcludeerd dathetbeterisomoveralhetaandedeurbedienente
staken.
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Tabel6:Effektvanhetaandedeurbedienen;bezorgfrekwentie=3,nietvoor
rijdendewinkelenwijktypeI

Wijktype

Truck

Bestelauto

ink. uren deur

ink.

bedieninga.wagen

31427 38,8 850

26134 39,7 675

bedieninga.deur

29189 38,0 775

24446 38,7 675.

bedieninga.wagen

34630 40,0 675

28224 40,7 575

bedieninga.deur

31726 39,9 575

26347 40,6 500

uren deur

II.Grotestad,laagbouw

III.Middelmatiggeurban.

IV.Platteland
bedieninga.wagen

29915 41,2 475

bedieninga.deur

26412 40,2 -400

Alsmeneenwijkheeftdieextragevoeligisvoorhetaandedeurbedienen,
bijv.alsgevolgvanconcurrentieofdoordesamenstellingvandebevolking
(bejaarden)kanaandedeurbedienentochvoordeligzijn.Hierkanworden
aangetekenddatineengevoeligheidsanalyse (zieBijlageVII, 6.3)is
vastgesteld,datalsdemeeromzetalsgevolgvanaandedeurbedienenmeerdan
2keerzogrootisalsgemiddeldhetvoordeligwordtomaandedeurtebedien
nen.Ookalsdewijknietvoldoendegrootisenmennogarbeidstijdoverheeft
kanaandedeur bedienenwordenoverwogen.Hetiseenmaatregeldieinhetalgemeenmeerextraomzetmetzichmeebrengtdan5keerinplaatsvan3keer
bezorgen.Verderkanmenoverwegenbepaaldeklantenaandedeurenbepaalde
klantenaandewagentebedienen.
Metinachtnemingvanhetvoorgaandekanhetäändewagenbedienenduseen
mogelijkheid zijnomhetresultaatteverbeteren.
Momenteelwordeninwijkenmeteentraditionelemelkslijter74%vandeklanten
aandedeurbedienden26%aandewagen.
Gevraagdnaarhunvoorkeurindeenquête(BijlageII)bleek62%vande627
ondervraagde klantenvan'demelkmanbedieningaandedeurteprefereren.Inde
hoogstewelstandsklasseisdevoorkeurvanaandedeurbedieninggroterdan
indelaagstewelstandsklasse (80%tegenover53 % ) .
°okhiergeldt,datbijeeneventueleovergangvanaandedeurbedienennaar
aandewagenbedienendeconsumentbegeleidmoetwordenbijdeaanpassingaan
denieuwesituatie.
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c)Bedieningbijafwezigheid

Hetaandedeurbedieneniszondermeernoodzakelijkbijafwezigehuisvrouwen,
eeninbetekenistoenemendverschijnsel.Dezebedieningbijafwezigheidvan
dehuisvrouwmoetondersteundwordendoorhulpmiddelen,zoalsgebruikvanrekje
metbestelbriefjes,bezorgkastjesendergelijke.Erzullenexperimentenmet
bezorgbakken,telefonischbestellenopeencentraalnummerenmeteventuele
andereproceduresmoetenwordenuitgevoerdomeenzogrootmogelijkmarktaandeelindebedieningvandeafwezigehuisvrouwteverwerven.Ditlaatstelijkt
vanhetgrootstebelangvooreengoedeomzetperwijk.Inditkaderishet
vanbelang,datindewoningbouwwordtgestreefdombestelkastjesalseen
normalevoorziening inwoningenintebouwen.Ditgeldtmetnamevoorde
doorhetMinisterievan Volkshuisvesting enRuimtelijkeOrdening,geplandewoningenvooralleenstaandenenkleinegezinnen.

d)Tijdstipvanbezorging

Hettijdstipvanbezorging isbelangrijk.Hetblijktdathuishoudingenwaar
demelkmanna16.00uurkomtduidelijkminderkopendanhuishoudingenwaarhij
eerderverschijnt.Indeenquêteligtbij82%vandeondervraagdepersonen
hetgewenstebezorgtijdstipvoor14.00uur.Alsditwatdewerkverdelingbetreft
mogelijk is,moetduszoveelmogelijkvoordehelftvandemiddagworden
bezorgd.(Bijdepropositievan3bezorgdagen,besprokenondera)kandat
uiteraard niet.Metdeomzetdalingalsgevolgvanhetbezorgenna16.00uur
isdaarrekeningmeegehouden)
Verderkanwordenopgemerktdatdeconsumenteenvasttijdstipvanbezorging
waardeert.
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V.3.2.Produkt-assortiment

Hetisgeblekendatversheidvandeprodukteneenbelangrijkpluspuntisbij
demeIkslijter/rijdendewinkeltenopzichtevandiebijdealgemenelevensmiddelenwinkel.Deinhoudvanhetbegripversvoordeconsument isniet
nauwkeurigonderzochtmaarhetlijktteverstaantemoetenwordenalseen
belangrijkkwaliteitsaspect.Inditverbanddientdemelkslijter/rijdende
winkelzichterealiserendatindegemiddeldelevensmiddelenwinkelals
gevolgvandevankrachtzijndekoelingsvoorschriftendekwaliteitvanhet
gevoerdeassortimentmelkenmelkproduktenzalverbeteren.
Kwaliteitsbewaking isdaaromeenzeerbelangrijkezaakvoordebezorgende
melkdetailhandelindeconcurrentiemethetlevensmiddelenbedrijf.Goede
koeling,hogeomzetsnelheidenzorgvuldigebehandelingvanproduktenzijn
hiertoenoodzakelijk.
Deflesverpakkingondersteunt,zekerbuitendegroteagglomeratiesinhet
westenvanhetland,hetkwaliteitsbeeld vanmelkenmelkprodukten.Het
gebruikvandeflesalsverpakkingisomdieredenaantrekkelijk voorde
bezorgendedetailhandelindeconcurrentiemetdelevensmiddelenwinkel.Een
duidelijkeprofileringvandebezorgendemelkdetailhandeldoorassortiment
endienstverleningmoetondersteundwordendoorhetgebruikvaneensymbool
ofmerk.Omdezeondersteuningtekunnenbiedenmoeteendergelijksymbool
ofmerkminstensopregionaleschaalingangvinden.
Inhetonderzoek (zieBijlage IV)isgeregistreerdofeenmelkmanverse
produktenvoerdeuitdecategorie:aardappelen,versegroenten,versfruit,
vleeswarenenbrood.
Hetbleekdateenrijdendewinkelgemiddeld 3produktenuitdezecategorie
voerteneentraditionelemelkslijter0,5.
Erkonnuwordennagegaanofhetvooreentraditionelemelkslijtervoordelig
isnaastzijngewoneassortiment2vandezeversproduktentevoeren.Gezien
debenodigderuimteopdewageniservanuitgegaandatditalleenbijeen
bestelautomogelijkis.Tabel7geefthetresultaatweer,afgeleidonder
dezelfdeconditiesmetbetrekkingtotdegewerkteuren.alsTabel3.
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Tabel7:Effektvantweeextraversprodukten:alleenvoorbestelauto,
frekwentie=3,bedieningaandewagen

Wijktype

Bestelauto
Ink.

Uren

Deur

I.Grotestad,flatwijk
geenanderevers

12557

32,7

900

2anderevers

16553

34,3

900

II. Grotestad,laagbouw
geenanderevers

26134

39,7

675

2anderevers

25240

40,0

600

geenanderevers

28224

40,7

575

2anderevers

29094

41,7

550

III. Middelmatiggeurb.

IV.Platteland
geenanderevers

29915

41,2

475

2anderevers

30007

41,7

450

Erissprakevanenerzijdseenvergrotingvandeomzetperdeurenanderzijds
eenlangerewerktijd,zodaterinhetalgemeenminderdeurenindezelfde
tijdkunnenwordenbewerkt.Ineenflatwijkvaneengrotestadkanmethet
voerenvanandereversprodukten indezelfdewerktijdeenaanzienlijkhogere
omzetwordenbehaald.Bijeenlaagbouwwijk ineengrotestadtreedtereen
lichteverslechteringvanhetresultaatop,bijeenmiddelmatiggeürbaniseerd
gebiedenophetplatteland isereenlichteverbetering.
Hetvoerenvanandereversproduktenkandusalgunstigzijnalsdewijkgrootte
vrijkanwordengekozenenisdaaromzekereenteoverwegenmogelijkheidtot
intensiveringalsdewijktekleinis.Overigenszijnbijdezeandereversproduktennietdeeventueleextrakostenvanspecialevoorzieningen (bijvoorbeeldopslagenkoeling),dievoordezeproduktennodigzijn,indebeschouwing
betrokken.
Inhetonderzoekbleekdatvandegenoemde5produkten momenteelverse
vleeswarenhetmeestwordengevoerd (40%vandemelkslijters/rijdendewinkels)
daarnakomenaardappelen (36%),versfruit (32%),brood (28%)enverse

-11-

groenten (16%).Dezevolgordeblijktnietdevoorkeursvolgordevande
consumenttezijn.Indeconsumentenenquête(BijlageII)isvooriedervan
degenoemdeproduktengevraagdofdemelkbezorger/rijdendewinkelhetprodukt
zoumoetenvoeren.Hierkwambrooderalshetmeestgewensteproduktuit
(30% vandeondervraagdenvonddatdemelkmanbroodzoumoetenvoeren),daarna
kwamenversfruit (25%),aardappelen (20%),versegroenten (17%)envleeswaren ( m % ) . Vandezevijfproduktenlijktversegroenteneenproblematisch
produktinhetassortimentvandemelkman.Eengoedebenaderingvandekaasverkoopzouinexperimentenbeproefdkunnenworden.Vandeondervraagde
huisvrouwenvindt84%datdemelkmankaaszoumoetenvoeren.
Watbetrefthetpakketmelkenzuivelprodukten,ishetbelangrijkditaante
passenaandewensenvandeconsumenten indebetreffendewijk.Zokooptmen
bijvoorbeeldmagerderproduktenalshetopleidingsniveauhogerisenkoopt
meneenmodernerpakketalsmeninderandstadwoont,naarmatedehuishouding
kleineris,naarmatehetopleidingsniveauhogerisennaarmatemenmeerprijsbewustis.
Verdermoethetgevoerdeassortimentwordenaangepastaanveranderdewensen
vandeconsument.Hetvaltbijvoorbeeldopdatdeklantenvanmelkslijter
enrijdendewinkelgemiddeldeenmindermagerenmindermodernpakketmelk
enzuivelproduktenkopendandeklantenvandelevensmiddelenwinkel.

V.3.3.Prijsenkredietverlening

Degemiddeldemargevandemelkmanvanca.18%vandeverkoopprijsis
hogerdandievandediscountwinkel,maarwijktminderafvandemarge
inveelanderelevensmiddelenwinkels.Hetisdaaromvanbelangdatdemelkmanzo'ngunstigmogelijkprijsimagobewerkstelligt.Aantebevelenzijnte
dienaanzienwekelijkse specialeacties.Inditverbandishetvanbelangop
temerkendatdekoopintentievandehuisvrouwongunstigwordtbeïnvloeddoor
eenprijsvoorvollemelk,diemeerdan5centenhogerligtdandeprijsin
dealgemenelevensmiddelenwinkel.

Demelkmankanbijiederetransaktiekontantafrekenen,danwelkredietverlenenenbijvoorbeeld 1keerperweekafrekenen.
Hetverlenenvankredietwerktenerzijdsstimulerendopdeomzet,anderzijds
kosthetextratijdalsgevolgvanhetnoterene.d.Hierdoorkanindezelfde
tijdeenmindergrootaantaldeurenwordenbewerkt.Beidealternatieven:
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nietkredietverlenenenwelkredietverlenenzijndoorgerekend,Tabel8
geefthetresultaat.

Tabel8:Effektvankredietverlening:frekwentie=3,bezorgingaandewagen

Wijktype

Truck

Bestelauto

ink. uren deur

ink. uren deur

Rijdendewinkel
ink. uren deur

I.Grotestad,flatw.
geenkrediet

11+013 32,2 900

12557 32,7 900

27418 45,2 900

krediet

16542 34,7 900

15086 35,6 900

26817 44,5 825

II.Grotestad,laagb.
geenkrediet
krediet

31427 38,8 775
30708 38,4 700

26134 39,7 725
25056 39,4 650

24456 43,9 525
22942 43,3 475

III.Middelm.geürb.
geenkrediet

34630 40,0 675

28224 40,7 625

29534 44,8 500

krediet

32585 38,9 600

27281 40,4 575

27161 43,4 450

geenkrediet

29915 41,2 500

27901 43,8 400

krediet

27888 40,2 475

24425 42,2 350

IV.Platteland

Behalveindeflatwijkvaneengrotestadweegtdeextraomzetperdeurniet
optegenhetkleinereaantaldeurendatkanwordenbewerkt.Behoudensin
genoemdwijktypeishetdusjiietvoordeligkredietteverlenen.Ookvoordeze
intensiveringsmaatregel geldtechterweer:alsdewijknietvoldoendegrootis
kanhetwelgunstigzijn.
Momenteelwordtin49%vandewijkenkredietverleend.

V.3.4.ReklameenVerkoopbevordering.

Hetisgeblekendatslijtersenrijdendewinkelsmeteenredelijkarbeidsinkomensystematischmeeraanspecialeaktiesdoendandemelkslijters/rijdende
winkelsmeteenlaagarbeidsinkomen.Ditleidttotdeconclusie,datslijters/
rijdendewinkelsinsamenwerkingmetconsumptiemelkbedrijvenentoeleverende
grossiersmeeraanspecialeactiesmoetendoen.
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Hetlijktduidelijkdatdezeactiesgeenzaakzijnvoordeindividuelemelkslijter,maardathierbijnaastdeverticalesamenwerkingmettoeleveraarshorizontalesamenwerkingtussenmelkslijters/rijdendewinkelsoplocaalenliefst
opregionaalgebiedtotstandmoetkomen.
Deonderzoekingenhebbenuitgewezendatdemelkslijter/rijdendewinkel,die
specialeaandachtbesteedtaanklanten metafnemendeaankopen,significant
betereconomischresultaatrealiseertdandeanderen.
Hetbewerkenvandezeklantengroepmeteventueelaangepasteservicemoeteen
belangrijk onderdeelvormenvanhetmarktbeleidvandebezorgendedetaillist.

V.4.Wijkgrootte

Nadatinhetvoorgaandedemeestgewensteinstellingvandediverseelementen
vandemarketingmixisbesproken,wordtindezeparagraafnagegaanwatde
optimalewijkgrootte isonderdiverseomstandigheden.Dezewijkgrootteis,
zoalssteeds,uitgedruktinhetaantaldeurenindewijk.Vermenigvuldigd
methetdekkingspercentage levertdithetaantalklantenop.
Watbetreftdestrategievandemelkmanzijn2situatiesonderscheiden:
a)situatieA:bedieningaandewagen,geenandereversproduktengevoerd,
geenkredietverleend
b)situatieB:bedieningaandedeur (indienvantoepassing),tweeandere
versproduktengevoerd (indienvantoepassing),kredietverleend.

Aangezienwatbetreftdebezorgfrekwentie 3keerperweekduidelijkgunstiger
bleektezijndan5keer,isdebezorgfrekwentie inbeidesituatiesop3
keergesteld.
Deoptimalewijkgrootte isnualsvolgtbepaald.Gegevendewijksituatieen
gegevendestrategievandemelkmanishetaantaldeurenindewijkzoveropgevoerdtotdathettotaalaantalbezorgurenperdag10isofhetaantal
perweekgewerkteuren 50.DealdusberekendeoptimalewijkgroottenzijnweergegeveninTabel9.
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Tabel9:Optimalewijkgrootteninaantallendeuren
Truck
Wijktype

Situatie A1»

Bestelauto

Situatie B 1 '

SituatieA

Situât

Grotestad,flatwijk

900

900

900

900

Grotestad,laagbouw

775

700

675

525

Middelmatiggeürbanis.

675

525

575

425

475

350

Platteland

Rijdendewinkel

Huidigegemiddeldewijkgrootte

Wijktype

SituatieA

Grotestad,flatwijk

900

825

64

370

Grotestad,laagbouw

525

475

70

377

450

80

348

350

87

285

Middelmatiggeürbanis.
Platteland

500
400

SituatieB

Dekkingspercentagebij
situatieA•

Omeenideetegevenvanhetaantalklantenwaarmeedewijkgroottencorresonderen,geeftTabel9ookhetdekkingspercentagevoorsituatieA.(Bijsituatie
Bishetdekkingspercentage vrijwelevenhoog).Bijvoorbeeldde900deurenbij
detraditionelemelkslijterindeflatwijkvaneengrotestadbetekenen
900* .64=576klanten.
Hetaantaldeurenindeflatwijkvaneengrotestadwordtbijnavollediggedetermineerddoordeopgelegdeeis,dathetaantaldeurennietmeerdan900mag
bedragen.DeoptimaleaantallendeureninTabel9voorsituatieAcorresponderen"
uiteraardmetdeaantallendeureninTabel3bijbezorgfrekwentie3.
DemeestrechtsekolomvanTabel9geeftdehuidigegemiddeldewijkgroottenin
dediversewijktypen.Hetblijktdatergrotediscrepantiesbestaan.
Deoptimalewijkgrootteligt50à100%bovendehuidigewijkgrootte.Hetverschilishetgrootstindemeergeürbaniseerdegebieden.Verderligtbijde
rijdendewinkeldeoptimalewijkgroottewatlagerdanbijdetraditionele
melkslijter.
Alseenwijkzointensiefmogelijkwordtbewerktligtdeoptimalewijkgrootte
Vooromschrijvingzietekst
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wellager,(vergelijksituatieBmetsituatie A ) ,maartochnogaanmerkelijk
hovendehuidigewijkgrootte.Overigensisinhetvoorgaandegeconstateerd
datintensiverenvaaknietdevoorkeurverdientbovenwijkvergroting.Kanmen
dewijknietvergrotenbovendehuidigegemiddeldegrootte,danishetvoordeligomzosterkmogelijk teintensiveren:aandedeurbedienen,andereversproduktenvoeren,kredietverlenenen (mogelijk)5keerperweekbezorgen.Het
maximaaltebehaleninkomenligtdanechternogaanmerkelijk lager(ƒ5000a
ƒ15.000perjaarzieBijlageVII,o 5)danbijdeinTabel9genoemdeoptimale
wijkgrootten.MetdeinTabel9genoemdeoptimalewijkgroottenkunnenonder
dehuidigeomstandigheden jaarinkomensvanƒ25.000àƒ30.000wordenbehaald
bijeenwerkweekvan4-0àM-5uur.Ditgeldtnietvooreenflatwijkineengrote
stadalsdaardooreentraditionelemelkslijterbezorgdwordt.Daarligthet
tebehaleninkomenaanzienlijklager,ziedeTabellen3,7en8.
Ermoethierwordenopgemerktdat,omdevermeldeaantallendeureninde
genoemdetijdtekunnenhalen,sommigemelkslijtersenrijdendewinkelshun
werkwijze zullenmoetenaanpassen.Deberekendebenodigdebezorgtijdenzijn
namelijkgebaseerdopdievandehoog-efficiëntebedrijven.Volgenshet
gehanteerdecriterium zijndat70%vanallebedrijven (zieBijlageIV,$3.3.).
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VI.

SAMENWERKING

VI.l. Inleiding

Inditonderzoek isooknagegaanopwelkepuntensamenwerkingvanmelkslijters/
rijdendewinkelsonderlingenvanmelkslijters/rijdendewinkelsmetconsumptiemelkindustrieentoeleverendegrossiersdepositievandebezorgendemelkdetailhandelzoukunnenverbeteren.
Erbestaanindebezorgendemelkdetailhandelreedstalrijkevormenvansamenwerking.Dezesamenwerkingverschilt:
-alnaargelanghetobjectwaaropzijzichricht,zoalsgezamenlijkeopslag,
acties,inkoop,e.d.,
-alnaargelangdesamenwerkinghorizontaalis"samenwerkingtussenmelkslijter/
rijdendewinkelonderling-danwelverticaalis>-samenwerkingtussenmelk^
slijter/rijdendewinkelenconsumptiemelkondernemingoftoeleverendegrossier*-,
-alnaargelangderechtsvormwaarindesamenwerkinggestaltekrijgt.
Eenvergelijkendeanalysevandezevormenvansamenwerkingindebezorgende
melkdetailhandelwasopgrondvandebeperktehoeveelheidbeschikbaregegevens
nietmogelijk.Daarom isinditonderzoek indeeersteplaatsnagegaanvoor
welketakenenfuncties,medegeletopdeconclusiesinhoofdstukV,samenwerking
zinvolis.Tevenswordtnaderbezienhoedezesamenwerkingvormzoukunnen
krijgen.Alvorenshiertoeovertegaan,lijkthetnuttigomeenaantaluitgangspuntentememorerenwaaraaniederelevensvatbarevormvansamenwerkingmoetvoldoen.

Heteersteuitgangspuntvaneensamenwerking zalmoetenzijn,datsamenwerking
vanindividueleondernemers,ookindezebranche,wilzijtotgoederesultaten
leiden,zalbetekenendatdezeondernemersbereidmoetenzijneendeelvan
hunzelfstandigheid prijstegeven.Hetzaldegenen,dietoteenofandere
vormvansamenwerkingbesluiten,duidelijkvoorogenmoetenstaan,datzij
daardoorenerzijdsbepaaldevoordelenkunnenbereiken,maaranderzijdsookdit
verliesaanzelfstandigheid zullenmoetenaccepteren.Bijdeopzetvan
concretesamenwerkingsvormen zalmenzichdaarduidelijkvanbewustmoetenzijn,
daarandersbijdeuitvoeringgrotemoeilijkheden zullenkunnenontstaan.De
samenwerkingzalerechterniettoemogenleiden,datdezelfstandigheid zozeer
wordtaangetast,datdeprikkeltotondernemersactiviteit zouverdwijnen.
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Een tweede uitgangspunt isdat departners inde horizontale samenwerking
vanmin ofmeer eenzelfde karakter zullenmoeten zijn qua bedrijfsomvang,
bedrijfstype enondernemersmentaliteit omtot een goede onderlinge samenwerking( tekomen.Bijdeverticale samenwerking dient er een redelijk
evenwicht tebestaan tussen deonderhandelingsposities van de samenwerkende
partners.Het isvan groot belang,dat deaangeslotenen inhetkader vande
samenwerking tot een betere marktpositie of,meer algemeen,tot betere
resultaten kunnen komen dan voor hen individueelmogelijk zijn.Isdit niet het
het geval,dan isdekans groot dat de ondernemers,die opwelke wijze dan ook
boven de anderen uitsteken,deorganisatie zullen verlaten,danwel teweinig
zullen steunen.Ook ishet van groot belang dat dedeelnemende ondernemers
niet een combinatie van overheersend "zwakke"branche-genoten zijn. (Dit behoeft niet te betekenen,dat het alleen grotere ondernemers behoeven te zijn).
Een samengaan vanmet name de zwakkere ondernemers zalniet,zoals soms wel
wordt verwacht,tot een sterke combinatie leiden,maarmeestal tot eensituatie waarin de individuele deelnemers er nauwelijks beter aantoe zijn dan
wanneer zijafzonderlijk zouden opereren.

Een derde uitgangspunt is,dat de samenwerking primair economisch gericht dient
te zijn.De samenwerking zal,na een zekere aanloopperiode,tenminste
kostendekkend moeten zijn en tot verbetering van de sociaaleconomische positie
van deaangeslotenen (ingeld en tijd)moeten bijdragen. Indien sociale elementen duidelijk de economische gaan overheersen inhet beleid vandecombinatie,ontstaat het gevaar dat de combinatie daardoor vrij snel in grote
moeilijkheden komt endaarmee zelfs eenbedreiging zoukunnen vormenvoor het
voortbestaan vande deelnemende ondernemingen.
Eenbelangrijk aspect isvoorts denoodzaak van een zodanige opzet dat de
samenwerkingsvorm zowelorganisatorisch als financieel eenvoldoend sterkepositie verkrijgt.

VI.2. Taken en functies die door samenwerking beter kunnen worden uitgeoefend

De uitvoering van de conclusies over het toekomstig beleid van de bezorgende
melkdetailhandel inHoofdstuk V lijkt betermogelijk door samenwerking van de
melkdetailhandelaren onderling enmet toeleverende bedrijven.Deze samenwerking
zou zichondermeerkunnen richten op wijkanalyse,wijkvergroting,wijkbediening,bedrijfsvoering enhet ondernemerschap.

-81+-

Wijkanalyse
Erzijninditonderzoekmethodenontwikkelddiedebezorgendemelkdetailhandel
kunnenhelpenbijdebepalingvandeafzetmogelijkheden indewijkenbijde
bepalingvaneengeschiktestrategievoordebedieningvandewijk.
Deaardvandezemethodenenhetfeitdatdeontwikkeldemethodenhetgemiddeldebedrijftyperenmakenbenuttingvandezemethodendoorgekwalificeerde
personennoodzakelijk.Ditlaatsteisookgewenstomdatdezemethodeninde
toekomstmoetenwordenbijgesteldopgrondvanmarktontwikkelingen.Opgrond
vandelandelijkebetekenisvandergelijkeactiviteitenengeziendekostendie
hiermeegepaardgaan,moetenactiviteitenopditterreindoordebedrijfstak
gezamenlijkwordenaangepakt.

Wijkvergroting
Erisvastgestelddatdoorwijkvergrotingmeteenaangepastestrategiede
inkomenspositievandemelkmanaanmerkelijkkanwordenverbeterd.Indit
kaderishetvanbelangdatinsommigewijken,wanneereenmelkhandelaarermee
ophoudt,geennieuwemelkbezorgerkomt.Toevoegingvaneendergelijkeleegstaandewijkaaneenanderebezorgerofhetintroducerenvaneennieuwebezorgerindiewijkgeschiedtthansnietaltijd systematisch.Hetisgewenstdat
hiertoeeensignaleringssysteem wordtopgezet,voordegezamenlijkebedrijfstak.
Dewijksaneringsregeling zouhiertoemedekunnenwordenbenut.

Wijkbediening,Commercieelbeleid
Bijdeafzetvanmelkenmelkproduktenzaldemelkmanzijnondernernerskwalitei'tenmoetengebruikenomdespecifiekemogelijkhedenvanzijnwijktebenutten.
Daarnaast zalhijbijzijncommercieelbeleidopdiversepuntenmetvrucht
kunnensteunenopsamenwerkingmetanderen.
-Hetisgeblekendatfolderenenspecialeactieseenpositieveinvloed
hebbenophetbedrijfsresultaat.Dezeactiviteitenwordenbeter
uitvoerbaardoorsamenwerkingmetanderemelkdetailhandelarenenmet
toeleveraars,melkindustrieengrossiers.Voorbeeldenvandergelijke
samenwerkingbestaanreeds.Bijveelmelkdetailhandelarenkanten
aanzienvandezeactiviteitendoorsamenwerkingnogveelworden
verbeterd.
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Hetisgeblekendatdeprijsconcurrentievandemelkhandelmetdelevensmiddelenwinkelsbelangrijk is.Ditonderstreeptdenoodzaakvoorde
bezorgendemelkdetailhandelarenomtetrachtenzogoedkoopmogelijkinte
kopen.Bundelingvandeinkoopkanhieraaneenbijdrageleveren.Ookop
ditpuntissystematische samenwerkinggewenst.
Assortimentsopbouwiseenzaakwaarbijpersoonlijk initiatiefvande
ondernemerenkennisvandespecifiekeeigenschappenvandewijkvan
grootbelangzijn.Vooreendynamischassortimentsbeleid heeftde
melkman/rijdendewinkelechterondersteuningnodigindevormvan
adviesdoor,encontactmetdeskundigenencollega's.Samenwerkingsvormenzijnhiertoeonontbeerlijk.
Deeventueleuitbouwvanhetassortimentzalonderzoekvergenindevorm
vanexperimenten.Hierbijvaltondermeertedenkenaandeopnamevanvers
brood,aardappelen,fruitenkaas.Dezeexperimentendienendegezamenlijke
bedrijfstaktennuttetekomen.Zijzullendusdoor samenwerkingsorganen
uitgevoerdmoetenworden.
Demelkmanzalzichduidelijkmoetenpresentereninzijnbezorgende
functie.Zijidentiteitkanhijinbelangrijkemateondersteunenmeteen
symboolofeenmerk.Ookhierbijishorizontalesamenwerkingmetcollega's
enverticalesamenwerkingmettoeleverendebedrijvenonontbeerlijk.Erbestaanhiervangoedevoorbeelden.Uitbreidingvandezeactiviteitenis
gewenst.
Bezorgformulesgerichtopspecialedoelgroepenzijnvaakslechtsin
samenwerkingmetanderemelkslijtersuitvoerbaar.Hunontwikkelingvergt
veelvoorbereidingstijd enkostendienietdoordeindividuelemelkmankunnen
wordenopgebracht.Metnamekunnenhierwordengenoemd:
-mogelijk interessantebezorgmethodenomklantenbijafwezigheid tebedienen,zoalsbijvoorbeeldeencentraaltelefoonnummervaneenaantalmelkslijters/rijdendewinkelsgezamenlijkvoorhetopgevenvanbestellingenen
hetgebruikvanbezorgbakkenofanderemethodenvoordebedieningbij
afwezigheid.
Dezeactiviteiteneisensamenwerkingbijdeuitvoering.Tevensmoetworden
opgemerktdateenstukonderzoekmoetwordenverrichtvoordevoorbereiding
endetoetsingvandergelijkeverkoopmethoden.Dekostenvandergelijkonderzoekkunnenuitsluitenddooreengroepmelkdetailhandelarenworden
gedragen.
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- Het verbruik vanmelk enmelkprodukten buiten de gezinshuishoudingen is
aanzienlijk.Men denke aan horeca,kantines,scholen,bejaardentehuizen e.d.
Devoorziening van deze afnemers is soms een opgave die de capaciteiten
vande individuele slijter te boven gaat.Bijonderlinge samenwerking hebben de slijters/rijdende winkels meer mogelijkheden om dezemarkt te
bedienen.

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering vande individuele melkman moet steunen op bedrijfsorganisatorisch enbedrijfeconomisch onderzoek enadvies.
Zo lijkt hetwenselijk dat iederemelkman over een bedrijfseconomische
analyse beschikt die hem inzicht verschaft inde bijdrage van de afzonderlijke artikelen aande vastekosten peruur bezorgtijd.
Evenzeer lijkt het van belang dat meer onderzoek geschiedt naar de wijze
waarop de tijd van laden en lossen en administratie kan worden bekort ten
opzichte van de bezorgtijd.
Dergelijke activiteiten ophet gebied van bedrijfsvergelijkend onderzoek
en bedrijfsadviesleveren het hoogste rendement indien zijvoor groepen
melkdetailhandelaren gezamenlijk worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Ondernemerschap
Een veel gehoorde stelling isdat het ondernemerschap vandemelkman moet
verbeteren.Verbetering hiervan moet onder meer voortvloeien uit hetbevorderen vande reeks activiteiten die onder wijkanalyse tot enmet ondernemerschapwerden genoemd. Het ishierbij duidelijk dat een ondernemer met een goed
inzicht inde specifieke afzetmogelijkheden van zijnwijk,deze activiteiten
beter zalbenutten.Dergelijk ondernemerschap is tot op zekere hoogte eenpersoonlijke gave.Daarnaast kanhet gestimuleerd worden door een sterkere motivatie voor het beroep.Hieraankan een samenwerkingsverband met een eigen
symbool eenbijdrage leveren.
Ook opleidingen die duidelijk aansluiten bijde commerciële behoefte van de
melkman kunnen het ondernemerschap versterken.Door samenwerking vande bedrijfsgenoten isdeze scholing tot ondernemer beter mogelijk.
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VI.3.Dewijzewansamenwerking

IndeNederlandsebezorgendemelkdetailhandelkomteengrootaantal
zinvollesamenwerkingsvormenvoor.Tochdoenzichtenaanzienvande'samenwerkingeenaantalproblemenvoor.Nietalleenisbijeenaantalbezorgende
melkdetailhandelarendesamenwerkingnogonvoldoende,maarookzijnmelkmannen
somsbetrokkenbijmeerdere samenwerkingsvormen,diehun.'beleidonvoldoendeopelka;
hebbenafgestemdofdieelkaarsomszelfsoverlappeninhunbeleid.

Tweeelementendieaandesamenwerkingkunnenwordenonderscheiden,zijn:
deschaalwaarop,-locaal,regionaalofnationaal-,endepartner ,-onderling
metcollega's»ofmetconsumptiemelkindustrieengrossiers-.
Inhetonderstaand schemaisvastgelegdhoedeinparagraafVI.2.gesuggereerdeonderwerpenvansamenwerkingzoudenkunnenwordenuitgevoerdwat
betreftschaalenpartner.

Horizontaalmetcollega's

Verticaalmetmelkindustrie
en/ofgrossiers

Locaal

Teamwork
Opvangnieuweklanten
Specialeklanten.
Gezamenlijkeopslag
Commercieelbeleid
Bezorgingbijafwezigheid

Opslag

vandeklant

Transport

Vakantie,ziekte
Regionaal'"

' Inkoop
Uitwisselingervaring
Symbool, Franchise

Nationaal^

Wijkvergroting
Wijkbewerking
Wijkanalyse
Bedrijfseconomischeanalyse
Bedrijfseconomischadvies
Experimentenovercommercieelbeleid
Zoekennaarnieuwe
commerciëleformules
Stimulerenvanregionaleen
plaatselijke samenwerking
Franchise

•Commercieelbeleid
Franchise
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Inditschemawordtaangegevenopwelkebeleidsonderdelenhorizontalesamenwerkingenopwelkeonderdelenverticalesamenwerking zijnaantebevelen.
Ditschemageeftookaanopwelkniveaudesamenwerkingmetbetrekking
totdediverseonderdelenvanhetondernemingsbeleid zoumoetenwordenaangepakt
omhetvoordeindividuelemelkslijter/rijdendewinkelzovruchtbaar
mogelijktedoenzijn.Erzijhierbij,wellichttenovervloede,opgemerkt
datnationaleenregionaleactiviteitenvaakeensturendkarakterhebben,
endoordeindividuelemelkslijter/rijdendewinkeloplocaalniveaumoeten
wordengeëffectueerd.

Deindelingvantakeninhetvoorgaandeschemaberustopdevolgendeoverwegingen.
Opnationaleschaaluittevoerentaken
Ontwikkelingen indemarktvandemelkmanmoetenwordengeanalyseerden
eenpassendbeleidmoetwordenvoorbereid.Ditzalbetrekkingmoetenhebbenop:
-wijkanalyse,onderzoeknaarhetwijkpotentieelennaardegewenste
benaderingvandeconsumentdoordemelkman,
-wijkvergrotingi steunendopeensignaleringssysteem enopdeontwikkeling
vansamenwerking,
-ontwikkelingvannieuwebezorgstrategieè'nopbasisvanonderzoek,zoals
experimenten»
-eencentralebedrijfseconomischeanalysevoordeondersteuningvanhet
beleidvandemelkslijter/rijdende winkel.
Dezeactiviteitenkunneninbeginseldoorhorizontalesamenwerkingtot
standwordengebracht.
Deredenenomdezeactiviteitenopnationaalniveauteverrichten,zijn
ondermeer:
-dezeonderwerpenzijnvooriederemelkmanvanbetekenis endehierbij
gebruiktemethoden zijnnietzospecifiekdatzelouterinsamenhang
metderegionalec.q.plaatselijkeomstandighedenzoudenkunnenworden
uitgewerkt;
-dekostenvanditwerk zijnhoogwegenshethiertoeteverrichtenspeur^
enadvieswerkdoorgekwalificeerdpersoneelenlijkenalleendoorde
gezamenlijkebedrijfsgenotenoptebrengen;
-debedrijfstakmoeteennationaalorgaanhebben,voordeontwikkeling
vaneenbeleideneeneigenidentiteit.
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Opregionale schaaluittevoerentaken
Demarktbenaderingvandemelkslijter/rijdendewinkelzalregionaalgedifferentieerdmoetenworden.Ditvloeitvoortuitderegionaleverschillen
vandemarkt:bijvoorbeelddeRandstad,hetnoorden,oostenenzuiden.
Hethangtmedesamenmethetregionalewerkterreinvandeconsumptiemelkindustrieenvandegrossiersdiedebezorgendemelkdetailhandelaar
beleverenenwaarmeehijsomsnauwsamenwerkt,c.q.zoukunnensamenwerken.
Onderwerpenvoorverticalesamenwerking zijnhierbijallerleionderdelen
vanhetcommercieelplanzoalsdeopbouwvanhetassortiment,hetsamenwerkenbijactiesendeontwikkelingvantoeleveringssystemen.
Regionaalmoetenmelkmanneneenvoldoendeuniformbeleidhebbenomeen
gezamenlijkmerkofsymbooltekunnenvoeren.
Dezesamenwerkingmetdemelkindustrieengrossierskannietzonderhorizontale
samenwerkingtussendebezorgendemelkhandelarendiebijdezeverticale
samenwerkingbetrokkenzijn.Degezamenlijkebezorgendemelkhandelarenmoeten
voordemelkindustrieendegrossierseengesprekspartnerzijnwaarmeede
strategietenaanzienvanspecialeactieskanwordenontwikkeld.Dit
vereistregionale.overlegorganenvandedetaillistendieookbenut
kunnenwordenvoordeuitwisselingvanervaring.Evenzeerkandithorizontaleoverlegorgaandienenomgezamenlijkmetdetoeleverendeconsumptiemelkindustrieteonderhandelenoverdeinkoopsprijs.Ditonderhandelen
zoudangerichtzijnopalgemenevoorwaarden,waarbinnendeindividuele
slijterofdelocalesamenwerkingsvormenhunorderskunnenafsluiten.

Oplocaalniveauuittevoerentaken
Locaalzullendezakenmoetenwordengerealiseerdwaarvoorhetalgemeen
kaderopnationaalenregionaalniveauisontwikkeld.Daarnaastzijner
voorbepaaldegemeentenspecifiekeproblemenenafzetmogelijkheden,die
slechtsinplaatselijkesamenwerkingkunnenwordenopgelost,c.q.benut,
zoalseventuelebedieningmetbehulpvanbezorgbakken indiendehuisvrouw
afwezigis.
Ookkandoorsamenwerkinggetrachtwordenomineenbepaaldverzorgingsgebied
eenzogrootmogelijkaandeeltekrijgenindeverkoopaanspecialeafnemers
zoalshoreca,kantines,scholenendergelijke.
Hetgebruikvaneengezamenlijkeopslagruimtekaneveneensaantrekkelijk zijn,
maardithangtzosterkafvanplaatselijkeomstandigheden,dathierovergeen
algemeneuitspraakmogelijk is.Hetlijktwaarschijnlijk datbijsamenwerking
ophetgebiedvantransportenopslagookeenstukverticalesamenwerkingmet
toeleverendebedrijvenaandeordeis.
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oplocaalniveauinteamskunnensamenwerken,omtoteenefficiëntergebruik
vantransportmiddelen,opslagruimteenandereproduktiemiddelentekomen.Met
namebijhettoepassenvaneenbezorgfrekwentievan3keerperweeklijkenhier
mogelijkhedenaanwezig.Doormiddelvanteamwork iswellichtookeenorganisatievanwerkzaamhedenmogelijkdieeenaantalonaantrekkelijke aspectenvan
hetberoep,zoalslangerewerktijden,verzacht.

VI.4. Vormgevingvandesamenwerking

Inhetvoorgaandeisaangegevenopwelkepuntensamenwerkingwenselijkis.
Overdeorganisatorische vormvandesamenwerkingzullenwijonshierbeperken
toteenaantalhoofdpunten.

VI.4.1. EenNationaalBeleidscentrumvoordeontwikkelingvaneenondernemingS'
beleidvoordebezorgendemelkdetailhandel

Omdetakentekunnenrealiserendieopnationaalniveaugezamenlijkmoeten
wordenaangepakt,iseenNationaalBeleidscentrumnoodzakelijk,datdezetaken
opeenkundigewijzeuitvoert.HetBeleidscentrum zalonderzoekdoenenbeleid
ontwikkelentenbehoevevandehelebedrijfstak.Hetzalmetnameaande
"follow-up"vanditonderzoeknaardemogelijkhedenvandebezorgendedetailhandeleengrotebijdragemoetenleveren.Aandestructuurvaneendergelijk
Beleidscentrumkunnendevolgendeeisenwordengesteld:
a)kwalitatiefenkwantitatiefvoldoendepersoneelomdegesteldetakente
kunnenuitvoeren;
b)eenvoldoendebudgetomdenoodzakelijkeexperimentenenanderonderzoek
voordebedrijfstak tekunnenverrichten;
c)hetBeleidscentrummoetdoordebezorgendemelkdetailhandelwordenaanvaard
alshetorgaanwaarvanhijvoorzijnbeleidgebruikkanmaken;
d)hetBeleidscentrum zalwaarmogelijktakenmoetendelegerenaanandereinstantiesdieopnationaalniveauopverantwoordewijzeondersteunende
activiteitentenbehoevevandebedrijfstakuitvoeren;
e)hetBeleidscentrummoetzichinwetenschappelijkeonafhankelijkheid richten
opdeconcreteproblemenvandebezorgendemelkdetailhandelennauwsamenwerkenmetdeorganisatiesindebedrijfstak.
DegenoemdeeigenschappenvereiseneensterkebandvanhetBeleidscentrummet
debezorgendemelkdetailhandelaren.Hetistevensduidelijk dathetgoed
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functionerenvanditBeleidscentrumvangrotebetekenisisvoordetoeleveraars
aandebezorgendedetailhandel,tewetendeconsumptiemelkindustrieendegrossiers,dienauwbetrokkenzijnbijdebezorgendemelkdetailhandel.:

VI."+.2. Samenwerkingsvormenopplaatselijk,regionaalennationaalniveau

Erbestaantalrijkesamenwerkingsvormen,dieeenbijdrageleverenaandeverbeteringvanhetondernemingsresultaatvandemelkslijter/rijdendevinkel.
Dezesamenwerkingsvormen zijnbijderijdendewinkelsverderuitgebouwd danbij
demelkslijters.
Dehorizontalesamenwerkingsvorm isgerichtopeengezamenlijkebelangenbehartigingvantotdezelfdegeledingvandebedrijfskolombehorendeondernemers,dieinbeginseleikaarsgelijkenzijn.Juistdegelijkheidengelijkwaardigheidvandedeelnemerskunnenechtereenbeleameringvoorhetslagen
vandesamenwerkingwordenwanneerdezezichontwikkelttothethierboven
reedsgenoemde"verbondderzwakkeren"ineenbepaaldebranche.
Demeestekansvanslagenzullendaaromdiehorizontale samenwerkingsvormen
hebben,waarbijderelatiefkrachtigeondernemingenineenbranchehun
activiteitenerinbundelen.
Isdefinanciëlepositievandeindividueleondernemersdiebereidzijntot
samenwerkingrelatiefzwakdanliggendemeestekansenzineenvormvan
verticalesamenwerking,waarbijdegroteregroothandels-ofindustriële
onderneming(en)overdemogelijkhedenbeschikkenomdeaangeslotendetaillistenopeenzogoedkoopenefficiëntmogelijkewijzetebevoorradenenhen
teassisterenenadviserentenaanzienvanbijvoorbeeldverkoop,assortiment
enreclame.

Veelsamenwerkingsvormen indebezorgendemelkdetailhandel zijnreedswerkzaam
opeenofmeervandeindithoofstukgenoemdeonderwerpen.Desamenwerking
zouechterinveelgevallennogmeergeïntensiveerd enbetergecoördineerd
kunnenworden.
Intensivering iswenselijkomdatbijdiversesamenwerkingsvormendesamenwerkingzichslechtsbeperkttotenigeonderdelenvanhetinVI.2.genoemdegebied
waaropsamenwerkingnuttigis.
Coördinatieisaantebevelenindiegevallenwaarinmelkslijters gelijktijdig
inverschillende samenwerkingsvormenopererenzonderdatervoldoendecoördinatietussendeactiviteitenvandezesamenwerkingsvormenbestaat.
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Derhalveishetvanbelangdatindelijnvandeconclusiesvanditrapport
doorhetvoorgesteldeNationaalBeleidscentrum samenwerkingwordtgestimuleerd.
Zoishetvanbelangdatdesamenwerkingtussenmelkslijterenconsumptiemelkindustriewordtgeïntensiveerdendatdezeingebiedenwaarinzijnietbestaat
opgangwordtgebracht.Horizontalebundelingvanbezorgendedetaillisten
gerichtopdeinVI.3.geneemdétakenmoetevenzeerdoorhetvoorgestelde
NationaalBeleidscentrumwordenbevorderd.
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VII. SAMENVATTINGVANDEONDERZOEKSRESULTATENVOORDEHUIDIGESITUATIE

Indithoofdstukwordendebelangrijksteonderzoeksresultatenuitdehoofdstukken II,IIIenIVineenaantalconclusiessamengevat.Deresultaten
uitdehoofdstukkenVenVIoverhettevoerenbeleidenoversamenwerking
zijnindeaanbevelingenvanhoofdstukVIIIverwerkt.

Algemeen

1.Deeconomischeresultatenindebezorgendemelkdetailhandelvertoneneen
duidelijkeachteruitgang.Hiermeegaateenafnamevandeambulantemelkhandelaren diealleenindewijkverkopen,gepaard.Hunaantalnamafvan
1+288in1971tot3567in1976.Hetaantalambulantemelkhandelarendat
tevenseenwinkelheeftissterkafgenomen,van4009in1971tot2316in
1976.

2.Deongunstigeontwikkelingen indebezorgendemelkdetailhandelvloeien
ondermeervoortuitstijgendekosten,zoalsgarantieloon,socialelasten
enhuisvestingskosten.Deontwikkelingenindemarktzoalsdeafnamevanhet
melkverbruikperhoofd,debeperktegroeivanhetverbruikvanmelkprodukten
endetoenemendeverkopenvanmelkenmelkproduktenviadelevensmiddelenwinkelhebbenevenzeereennadeligeinvloedopheteconomischresultaatvan
debezorgendemelkdetailhandel.

Koopgedragvanhuishoudingen

3.Bij81-83%vandeNederlandsegezinnenenalleenstaandenkomteenmelkslijter/rijdendewinkelindestraat.Indegrootstedrieagglomeraties
isdezesituatiemeteenpercentagevan64%mindergunstig.

't.Degezinnendiemeestalmelkenmelkproduktenvandemelkslijter/rijdende
winkelkopenkomenmeervoorophetplatteland,ondergezinnenwaarvan
dehuisvrouwouder,dan50jaaris,ondergezinnenmeteenbenedenwoning,
ondergezinnenwaarvandehuisvrouwminderprijsbewust isenwaarvande
huisvrouwnietbuitenshuiswerkt.Vrijweldezelfdekarakteristiekenhebben
degezinnendieookmeestal"overigeprodukten",zoalsfrisdrankenen
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bier,vandemelkslijter/rijdendewinkelkopen.

5.Gezinnendiemelkenmelkproduktenmeestalvandebezorgendemelkdetailhandelkopenhebbengemiddeld eenhogerverbruiksniveauvoordezeprodukten
dangezinnendiedezeproduktenmeestalindelevensmiddelenwinkelkopen.
Dithogerverbruikbedroegvoorklantenvandemelkslijtertenopzichte
vanklantenvandelevensmiddelenwinkel 9,8litermelken4,4liter
melkproduktenperhoofdperjaar.Bijmelkproduktenwasditverschilin
verbruiktussenklantenvanderijdendewinkelenklantenvandelevensmiddelenwinkelnoggroter,namelijk 10literperhoofdperjaar.

6.Inhetpakketmelkenmelkproduktenvandeconsumentkunnentweedimensies
wordenonderscheidentewetenmager-vetenmodern-traditioneel,Huis^
houdingendieinhetwinkelkanaalkopen,kopenmeestaleenmagerenmodern
pakket.Eenmagerpakketkomtookmeervoorbijgezinnenwaarvanhetgezins-^
hoofdeenhoogopleidingsniveauheeftenwaarvandehuisvrouweengunstige
instellingtegenoverhuishoudelijkwerkheeft.Eenmodernpakketmelken
melkproduktenwordtmeergekochtdoorhuishoudingen,dieindelevensmiddelenwinkelkopendandoorhuishoudingendiehetstraatkanaalals
favorietaankoopkanaalhebben.Ookwordtdoorkleinehuishoudingen,door
huishoudingeninderandstad,doorhuishoudingenmeteenhoogopleidingsniveauendoorprijsbewustehuishoudingenvaakeenmodernpakketgekocht.

7.Hoehogerhetpercentageeengezinswoningen indewijk,hoehogerdeomzet
vandemelkmanperdeur,metnameaanmelkenmelkprodukten.

8.Detotaalomzetvandemelkmanperdeurislagernaarmatedeurbanisatiegraad
hogeris.Hoehogerdeurbanisatiegraad vandewijkis,hoelagerdeomzet
perdeuraanmelk enmelkproduktenistenopzichtevandeomzetaanoverige
produkten.

9.Inhetzuidenvanhetlandisdeomzetperdeuraanmelkenmelkprodukten
gemiddeld lagerendeomzetaanoverigeproduktengemiddeldhogerdanin
derestvanNederland.

10.Devoorkeursdagenvoorbezorgenzijnzaterdag,maandagenvrijdagende
vrrcirkeurstijdenvoorbezorgenliggentussen8 - 1 6 uurinhetbijzonder
tussen8en14uur.
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11.Deaanwezigheidvandehuisvrouwalsdemelkslijter/rijdendewinkelinde
straatis,heefteenpositieveinvloedophetfavorietzijnvandebezorgendemelkdetailhandelalsaankoopkanaalvoormelkenmelkprodukten.Andere
factorendiehetfavorietzijnvandebezorgendemelkdetailhandelpositief
.beïnvloedenzijn:a)hetaandestraatoftuinliggenvandehuisdeur,
b)hetindestraatkomenvananderebezorgers,zoalsvoorbroodengroente,
c)hetaandeurbezorgen,d)hetouderzijnvandehuisvrouwene)het
weinigprijsbewustzijnvandehuisvrouw.

12.Hetbestedebedragaanmelkenmelkproduktenbijdemelkslijter/rijdende
winkelligt,zoalsteverwachtenwas,hogerindiendehuisvrouwaanwezig
iswanneerdemelkmanindestraatkomt.Ditbestedebedragisookhoger
indiendehuisdeuraanstraatoftuinligt,indiendehuisvrouw 30jaar
ofouderis,demelkslijtervoor16uurindestraatkomtenhetgebied
mindergeürbaniseerd is.Hetiskleinerindiendehuisvrouwmetdeauto
boodschappendoet.

13.Alsredenenomnietvandemelkslijter/rijdendewinkeltekopenwerden
vooralgenoemd "teduur"en"haalmelkmetandereboodschappen".Het
eersteargumentwerdmeerophetplattelandgenoemd,hettweedewerdmeer
indegrootstedrieagglomeratiesnaarvorengebracht.

14.Vandehuisvrouwendieregelmatigvandemelkslijter/rijdendewinkelkopen,
koopt56%ookbijafwezigheid.Menmaakthierbijvooralgebruikvantasje,
rekjeenbezorgemmertje.Vandehuisvrouwen,diebijafwezigheidnietvan
demelkslijter/rijdendewinkelkopenisslechtseenzeerkleingedeelte
bereidomeenregelingtetreffenmetdemelkslijter/rijdende winkel
voorbezorgingbijafwezigheid.

15.Alssuggestiesvoorverbeteringvandedienstverleningdoordemelkman
kwamenondermeernaarvoren:gunstigerprijs,versereprodukteneneen
vasttijdstipvanbezorgen.Eenprijsvoorvollemelkbijdebezorgende
melkdetailhandeldiemeerdan5et.bovendieinde levensmiddelenwinkel
ligtbeïnvloedtdekoopintentievandehuisvrouwtennadelevandebezorgendemelkdetailhandel.Ingroepsdiscussiesvanhuisvrouwenwerdentelefonischbestellen,vastabonnementsgeld voorhetbezorgenenbestelkastjes
alsmogelijkeverbeteringenvandeservicevandemelkmanzeerverschillend
beoordeeld.
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Belangwekkende ontwikkelingen inen opinies van de consumptiemelkindustrie

16. De concentratie inde consumptiemelkindustrie zal zich indetoekomst verder
doorzetten. Deskundigen uit de consumptiemelkindustrie verwachten een daling
van het aantal fabrieken met 35%over middellange termijn.De overblijvende fabrieken zullen een capaciteit van M-0miljoen - 100miljoen kg.melk/
jaarbezitten. Deze ontwikkeling betekent een concentratie van het aanbod in de inkoopmarkt van debezorgende detailhandel.
De daling van het aantal consumptiemelkfabrieken biedt de mogelijkheid
om de produktiecapaciteit van de industrie beter aan de vraag aan te
passen.

17. Men verwacht een groei inde afzet van halfvolle enmagere Produkten,in
de afzet van dessertprodukten en van vlamet nieuwe smaken.Over de
groeimogelijkheden inde afzet vankwark en van houdbare produkten bestonden
bij de geënquêteerde deskundigen uit de consumptiemelkindustrie uiteenlopende meningen. Voor de export van consumptiemelk en van melkprodukten
zietmen beperkte mogelijkheden.

18. De consumptiemelkindustrie kent een groep op consumptiemelk en melkprodukten gespecialiseerde middelgrote ondernemingen die meer dan de helft
vanhun melk enmelkprodukten via de levensmiddelenwinkelafzetten. Zij
hebben een expansief ondernemingsbeleid enbevorderen zo de verkoop via
de levensmiddelenwinkel ten koste vanhet straatkanaal. Dit leidt ertoe
dat ook detraditioneel meer ophet straatkanaal gerichte consumptiemeIkondernemingen hun afzet via de levensmiddelenwinkel bevorderen om
hun marktaandeel inde consumptiemelkmarkt tebehouden.

19. De consumptiemelkbedrijven die traditioneel eenbelangrijk gedeelte van
hun produkten viahet straatkanaal hebben afgezet achten een gezonde bezorgende melkdetailhandelvan groot belang. Zijverwachten dat hetmarktaandeelvan debezorgende melkdetailhandel nog verder zalteruglopen,maar
welna verloop van tijd zal stabiliseren.Alle consumptiemelkondernemingen
verwachten,dat de levensmiddelenwinkel het belangrijkste verkooppunt voor
melk en melkprodukten wordt.
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20.Deafnamevanhetmarktaandeelvandebezorgendemelkdetailhandel
indemarktvanmelkenmelkproduktenwordtdoordeskundigenuitde
consumptiemelkindustriegewetenaan:hetondernemerschapvandemelkman,deprijsconcurrentiemetdelevensmiddelenwinkel,debeperktemogelijkhedenvoordepresentatievanhetassortiment,deachteruitgangvande
kwaliteitvandebezorging,deverkeersproblematiek,degeringeberoepsmotivatieenhetindividualismevandemelkbezorger.

21.Erbestaatbijdeconsumptiemelkindustrie geenafgerondbeeldvanhetvoor
detoekomstgewenstebeleidvandebezorgendemelkdetailhandel.Suggesties
vandeskundigenuitdeconsumptiemelkindustrie voorverbeteringvanhet
beleidvandemelkmanzijn:groterepersoonlijkeinzet,attentzijnop
afzetmogelijkheden indewijk,dagelijkseregelmatigebezorging,goede
benaderingvandeklant,eenassortimentvanmelkenmelkproduktenmet
enigeandereversprodukten,werkenmetbestelbriefjes.Menwaarschuwtvoor
eentebreedassortiment.

22.Erbestaandiversesamenwerkingsvormentussendeconsumptiemelkindustrieen
debezorgendemelkdetailhandel,diebetrekkinghebbenophetcommercieel
plan,merkpolitiek,bedrijfseconomischeboekhoudingenopslag.Degrotere
projecten indezeverkerennoginhunontwikkelingsfase.Meniservan
overtuigddatnauwesamenwerkingtussendeconsumptiemelkindustrie ende
bezorgendemelkdetailhandelgebodenis.

Belangwekkendeontwikkelingen inenopiniesvandelevensmiddelenwinkels

23.Melkisvoordelevensmiddelenwinkels eenaantrekkelijkproduktwegens
demogelijkheidvanomzetvergroting,wegensdetrekkrachtvanditfrekwent
gekochtdagversprodukt,wegensdemogelijkheid totindividualiseringvan
dewinkelmetdagverseproduktenvanhogekwaliteitenwegensdehoge
omzetsnelheid.

24-.Vandekantvandelevensmiddelendetailhandel verwachtmeneengroeiende
afzetvanmelkenmelkproduktenviadelevensmiddelenwinkel.Erblijven
naardemeningvandeskundigenuitdelevensmiddelendetailhandelvoorhet
straatkanaalenigedeelmarktenover,zoalsbijvoorbeeldhetplatteland,
debejaardenenenigeanderegroepenconsumenten.
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aanbieden.Decentralisatievandeinkoopdoordelevensmiddelenwinkels zal
ditbevorderen.Lageprijzenvormenechternietdewezenlijkeoorzaakvande
groeiendeverkopenvanmelkenmelkproduktenviadelevensmiddelenwinkel.
Dezeoorzaak is,aldusdedeskundigenuitdelevensmiddelendetailhandel,
veeleerdemogelijkheidomindelevensmiddelenwinkelallevoedings-•
middelenopeenplaatstekunnenkopen.Lageprijzenhebbendezeontwikkelingversneld.

26.Dekwaliteitvandeconsumptiemelkindelevensmiddelenwinkelzaldooreen
beterekoelingnogaanmerkelijkwordenverbeterd.Ditzaldekwaliteitspositievandelevensmiddelenwinkeltenopzichtevandebezorgendedetailhandelbijdeverkoopvanmelkenmelkproduktenversterken.

Enigerelevante socialeeneconomischeontwikkelingen

27.DeprognosesoverdebevolkingsgroeiinNederlandoplangetermijnmaken
duidelijkdathetverbruikvanmelkenmelkprodukteninNederlandslechts
weiniggroeizalvertonenalsgevolgvanbevolkingstoename.Hetverbruik
perhoofdbijmelkenmelkprodukten zalevenmin spectaculairgroeien
indekomendejaren.Dithoudtindatdeconcurrentiestrijd vandebezorgendemelkdetailhandelmetdelevensmiddelenwinkel zichookindetoekomst
ineenvrijstationairemarkt zalafspelen.

28.Opinie-onderzoekingen inNederlandoverhetgewenstaantalkinderenper
gezinlateneentendensziennaarhetgezinmettweekinderen.Deze
ontwikkelingheeftzowelpositievealsnegatieveinvloedenopdemarktpositievandebezorgendemelkdetailhandel.

29.DeabsoluteenrelatievegroeivanhetaantalbejaardeninNederlandvergroot
inbeginseldeafzetmogelijkhedenvoordebezorgendemelkdetailhandel.Dit
geldttemeeromdathetoverheidsbeleid eropgerichtisomhetaantalaangepastebejaardenwoningentedoentoenemenmetgelijktijdigeafnamevanhet
aantalverzorgingstehuizen.

30.Hetaanwezigzijnvandehuisvrouwwanneerdemelkmanindestraatis,heeft
eenpositieve invloedopdeverkoopvanmelken melkproduktendoorde
bezorgendemelkdetailhandel.Inditkaderisdevoorhetjaar2000
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verwachtestijgingvanhetaantalbuitenshuiswerkendevrouweninNederland
tot40%vandevrouwenindeleeftijdsklassevan25t/m 65jaarbelangd
wekkend.Zijonderstreeptdegrotebetekenisvoordebezorgendemelkdetailhandelvaneffectievebezorgmethodenbijafwezigheidvandehuisvrouw.

31.Hetwoningbestand inNederlandontwikkelt zichineengunstigerichting
voordebezorgendemelkdetailhandel.Hetaantaleengezinswoningenenhet
aantalwoningenin2en3bouwlagennemenrelatieftoe.

32.HetaandeelvandeNederlandsebevolking,datingemeentenmetmeerdan
100.000inwonerswoont,neemtaf,terwijlhetaandeelvandebevolking,
datinplattelandsgemeenteneninverstedelijkte plattelandsgemeenten
woont,toeneemt.De bezorgendemelkdetailhandelheeftvooraleensterke
,marktpositieophetplattelandenhijmoetdezeverschuivingvandebevolkingtotzijnvoordeelkunnenbenutten.

Hetbeleidvande-bezorgendedetailhandel

33.Tenaanzienvandebeslissingsvariabelen vandemelkslijter/rijdendewinkel
kanhetvolgendewordengeconcludeerd.Hoebrederhetassortiment is,hoe
lagerhetaandeelvanmelkenmelkproduktenindeomzet.Toenamevande
bezorgfrekwentie enhetnietkontantafrekenendoendeomzetaanmelken
melkproduktentoenemen.Geconstateerdwerddataandedeurbedienensamen
gaatmeteenlagereomzetaan:andereversproduktendanmelkenmelkprodukten,
aantabakswaren,drogisterij-artikelen,schoonmaakartikelen enandere
non-foodartikelen.Hetwekelijksverspreidenvanfoldersenhetpogen
klantentebindendooreenpersoonlijkebenaderingheefteenhogereomzet
totgevolg.

34.Bijca.50%vandehuishoudingenwordtaandedeurbediend.62%vande
Nederlandsehuisvrouwenheeftvoorkeurvoorbedieningaandedeur.Ditpercentagebedroeg80%indehogewelstandsklasseen53%indelagewelstandsklasse.

35.Defrekwentievanbezorgenisbij42%vandegezinnen5keerenbij12%
zelfs6keerperweek.Debezorgfrekwentieperweekwaaraankoopstersvan
debezorgendemelkdetailhandeldevoorkeurgevenbedraagtgemiddeld 3,5
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keer.Deomzetperdeurligtbijeenbezorgfrekwentievan5of6keerper
weekca.8%hogerdandeomzetperdeurbijeenbezorgfrekwentie lagerdan
5 (meestal3 ) .

36.Hetdekkingspercentagegedefinieerd alshetaantalklantengedeelddoorhet
aantal'potentiëleklantenindewijkwordtmetnamebeïnvloeddoor
strukturelevariabelenalsbebouwingenurbanisatiegraad.Hoemeereengezinswoningenindewijk,destehogerishetdekkingspercentage.Hoehoger
deurbanisatiegraad destelagerishetdekkingspercentage.Debeslissingsvariabelenvandemelkmanblijkenweinig invloedtehebbenopdehoogte
vanhetdekkingspercentage.

37.Hoegroterhetaantalwinkelsindewijkmetgoedkopeaanbiedingenvoor
melkenmelkprodukten,destelagerisdeomzetvandebezorgendemelkde«tailhandel.

38.Toenamevandeomzetaanmelkenmelkproduktenheeftvoordemelkmaneen
positieveinvloedopdeomzetvanoverigeprodukten.

39.Debezorgtijdperdagislangerbijeengrotereomzetperdeur,bijhet
voerenvaneenbrederassortiment,bijhetaandedeurbedienen,indienniet
kontantwordtafgerekend,alseroverwegend eengezinswoningen indewijk
zijn,alsdewijkinwest-Nederland ligtenalshetaantalterijden
kilometersindewijktoeneemt.
Debezorgtijdperdagiskorterinnoord enoost-Nederland vergelekenmet
debezorgtijd inderestvanhetlandenalsdebezorgfrekwentiehogeris.
Alshetaantalhuisdeuren indewijkgroteris,isdebezorgtijdperdag
indiewijklanger,maardebezorgtijd perklantkorter.Groterewijken
bevordereneenefficiënterebezorging.

40.Detijdperweekbesteedaanladen,lossenenadministratie islanger-,als
deomzetgroter is,'alserkredietverleendwordt,alsdeleeftijdvan
deondernemerhogerisenalsermeermetvreemdpersoneelwordtgewerkt.
Dezetijd iskorteralsdebezorgfrekwentiehogerisenisperwijkkorter
alsmeerdanêênwijkbediendwordt.
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VIII. AANBEVELINGENVOORHETTOEKOMSTIGBELEID

Uitgangspunten

Demelkmanontleentzijnbestaanaandebehoeftevandeconsumentomeen
bepaaldassortimentprodukten,waarvanmelkenmelkproduktendekernvormen,
bezorgd tekrijgen.Dezebezorging isechteralleenmogelijkalsdemelkman
binneneensociaalaanvaardbarewerktijdeenverantwoord inkomenkanrealiseren.
Ditlaatsteiseenlevensvoorwaardevoordebezorgendemelkdetailhandelenis
dusnoodzakelijk voordecontinuïteit indezedienstverleningaandeconsument.
Debezorgendemelkdetailhandelzalderhalve,ookinhetbelangvandeconsument,
deopbrengstenvoortvloeiend uitdediversevormenvandienstverleningsteeds
moetenafwegentegendedaaraanverbondenkosten.Uiteraardzaldemelkmanbinnen
deopgrondvandezeafweginggekozenstrategieernaarmoetenstrevende.huisvrouweenzogoedmogelijkeservicetebieden.
Vanuitdezegezichtshoekkunnendevolgendeaanbevelingeneenbijdrageleveren
aanhettoekomstigondernemingsbeleid vandebezorgendemelkdetailhandel.Hierbijdientmenzichterealiseren,datdeaanbevelingenoponderdelenvandit
ondernemingsbeleid betrekkinghebben,terwijlzijindepraktijk ineenzinvolle
combinatiemoetenwordendoorgevoerd.Erdientechtervooraltewordenbenadrukt
datdezealgemeneaanbevelingendoordemelkmanmoetenwordenaangepastaande
specifiekeeigenschappenvanzijnwijk.

Deaanbevelingenzijningedeeld indegroepen:Wijk,CommercieelBeleiden
Samenwerking.Devolgordewaarindeaanbevelingenwordengegevenhoudtgeen
rangordenaarbelangrijkheid in.Erzijnogmaalsopgemerkt,datdeaanbevelingeninhetalgemeenookvantoepassingzijnopdeeigenbezorgdienstenvan
consumptiemelkinrichtingen.
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Aanbevelingen

Wijk

1.Deoptimalewijkgrootteligtgemiddeld65%bovendehuidigegemiddeldewijkgrootte.(Dezediscrepantie isafhankelijkvanwijktype,voertuigenmethode
vanbezorgingenlooptvan20tot110%voordeverschillende situaties).Het
verdientdaaromaanbevelingdegemiddeldewijkgrootteaanmerkelijkop
tevoeren,metnameindemeergeürbaniseerdegebieden.Hierbijis
tevensinaanmerkinggenomendatvergrotingvandewijkdoorgaansslechts
uitvoerbaarisdoorverlagingvandebezorgfrekwentienaardriekeerper
week (zieookaanbeveling 10).Erzalookindezegroterewijknaareen
optimaaldienstbetoongestreefdmoetenworden.
Vooreenrijdendewinkelligtdeoptimalewijkgroottelagerdanvooreen
traditionelemelkslijter.

2.Hetprocesvanwijkvergrotingkandoorindividuelemelkhandelarenniet
voldoendeopganggebrachtworden.Hierbijisbegeleidingnodigvoorhet
signalerenenrealiserenvandeplaatselijkemogelijkheden.Ondermeer
deplaatselijke saneringsregelingenkunnenhierineenbelangrijkerol
vervullen.Ermoetwordenbedachtdatdegewenstewijkgrootteopgrond
vantoekomstigeontwikkelingen zalmoetenwordenbijgestuurd.

CommercieelBeleid

a)Assortiment

3.Hetassortimentvandemelkmanzalinhetalgemeenmoetenbestaanuit
Produktendie:a)inhogefrekwentiewordengekocht,b)volumineuszijn
en/ofmoeilijkdoordehuisvrouwkunnenwordenvervoerdenc)eenkorte
verkooptijdmetzichmeebrengen.

4.Hetvoerenvaneenbeperktaantalversprodukten»naastmelkenmelkprodukten,
zoalsaardappelen,versfruit,vleeswarenenbrood,heefteengunstigeffekt
opdeomzetvandetraditionelemelkslijterenkanookalsdeextraarbeidstijd inaanmerkingwordtgenomen,winstgevendzijn.Meteenaantal
vandezeproduktenisreedservaringopgedaan.Nietteminzullenlandelijk
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enregionaalexperimentenmoetenwordenopgezetomnaderteonderzoeken,
welkecombinatiesvandezeprodukteninhetassortimentvandemelkslijterpassen.Opgrondvandereedsopgedanepraktijkervaringenvan
deresultatenmetdezeexperimentenkunnendandemelkslijtersworden
begeleidbijhetassortimentsbeleid metdezeprodukten.

5.Demelkmanzaldesamenstellingvanzijnassortimentaanhetkaraktervan
dewijkmoetenaanpassen.ZowordtdoorgezinnenindeRandstad,door
kleinerehuishoudingenendoorgezinnenwaarhetopleidingsniveauhoger
iseenmodernerpakketmelkenmelkproduktengekocht.Ookzaldemelkman
inzijnassortimentsopbouwalgemeneontwikkelingen inhetverbruikvan
melk,melkproduktenenandererelevanteproduktenmoetenvolgen.Indit
verbandishetvanbelang,datgezinnendiemelkenmelkproduktenmeestal
indelevensmiddelenwinkelkopeneenmagerderenmodernerpakketvandeze
produktenkopendangezinnendiedezeproduktenmeestalvandemelkslijter/rijdendewinkelbetrekken.

b)Prijs

6.Deprijsconcurrentievandelevensmiddelenwinkel isvoordebezorgende
melkdetailhandelvangrotebetekenis.Hetvaltteverwachtendatookin
detoekomstdeprijsvoormelkenmelkproduktenbijdebezorgendemelkdetailhandeluitkostenoverwegingenhogerzalzijndaninlevensmiddelenwinkels.Deconcurrentievandelevensmiddelenwinkelbepaaltin
hoeverredebezorgendemelkdetailhandelkostenverschillen indeprijzen
vanmelkenmelkproduktenkanlatendoorwerken.Inditkaderishetvanbelang'tewetendatindetegenwoordigemarktsituatiedekoopintentievande
huisvrouwnadeligwordtbeïnvloedalsdeprijsvoorvollemelkbijde
bezorgendemelkdetailhandelvijfcentenofmeerperliterhogerligtdan
indelevensmiddelenwinkel.
Hetisvanbelangdatdemelkmandoorspecialeactieszijnprijsimago
verbetert.

c)Verkoopbevordering

7.Vanwegehetgunstigeffektdienthetvoerenvanspecialeaktiesenhet
werkenmetfoldersgestimuleerdteworden.Hierbijissamenwerkingtussenbedrijven

-104-

onderlingen/ofmettoeleverendebedrijvenonmisbaar.

8.Versheid iseenbelangrijkelementvanhetkwaliteitsbeeldvandeambulantemelkhandel.Vanditelementmoetgebruikwordengemaakt inhet
commercieelbeleid.Deflesverpakkingvoormelk ishierbijinveelgebiedenvanhetlandeenbelangrijkhulpmiddel.

9.Debezorgendemelkdetailhandeldientvoldoendeaandachttebestedenaan
hetbindenen/ofterugwinnenvanklantendoormiddelvanpersoonlijke
benadering.

d)Service

10.Vijfofzeskeerbezorgenperweeklevertvergelekenmetdriekeer
bezorgenperweekbetrekkelijkweinigextraomzetenvergtaanzienlijk
meerarbeidstijd.Derhalveishetinveelgevallengunstiger,omin
plaatsvanvijfofzeskeerperweekdriekeerperweektebezorgen ineen
groterewijk.De bezwaren vanhuisvrouwentegendezelagerebezorgfrekwentielijkenopgrondvandevastgesteldewénsentenaanzienvande
bezorgfrekwentie inhetalgemeennietgroot.

11.Vaakwegendeextraverkopenalsgevolgvanhetaandedeurbedienenniet
optegendeextraarbeidstijd.Hetnietaandedeurmaaraandewagen
bedienenkandaaromeengunstigestrategiezijn.Vooralbijhetvoerenvan
Produktenzoalsaardappelen,versfruitenbroodisaandewagenbedienengunstig,omdatditdeverkoopvandezeproduktenstimuleert.

12.Voorbepaaldemarktsegmentenvandebezorgendedetailhandelkanbezorging
aandedeureenmiddeltotklantenbindingzijn.Zobleekéreenpositieve
samenhangtebestaantussenvoorkeurvoorbedieningaandedeurenwelstandsklasse.Bedieningaandedeuriszondermeeraandeordebijbedieningvan"afwezige"huisvrouwen (zieaanbeveling14).

13.Binnenhetgekozenbezorgingssysteem zaliederemelkmannaaroptimaleservicemoetenstreven,zekerindienmetdezeservicegeenextrakosten
gemoeidzijn.Puntendiedeaandachtverdienenzijnondermeer:vasttijdstipvanbezorgingengoedeinformatieaandehuisvrouwoverhetgevoerde
assortiment.Debasisvaneendergelijkeservice-verlening isgoede
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kennisvandeklantenhetbewuststrevenomhieropintespelen.

14.Debezorgingbijafwezigheidvandehuisvrouw,zalmetdegroeivanhet
aantalbuitenshuiswerkendevrouwentoenemen.
Bezorgmethodendiehieropgerichtzijndienentewordengestimuleerden
verbeterd.Hierkanwordengedachtaanbestelkastjes,bezorgbakken,rekjes,
etc.Dewensenengedragspatronenvandeconsumentmoetenhetuitgangspuntvormenbijdeontwikkelingvanbezorgmethodenbijafwezigheidvan
dehuisvrouw.Hetmoetwordengestimuleerddatbestelkastjestotde
normaleuitrustingvanwoonhuizengaanbehoren.

15.Hetisinhetalgemeenaantebevelen kontantafterekenen,aangezien
demeeromzetbijperiodiek afrekenennietopweegttegendeextraarbeidskostendiedaaruitvoortvloeien.

Samenwerking

16.Uitgangspuntenbijhorizontalesamenwerkingvanbezorgendemelkdetailhandelarenmetcollega'senbijverticale samenwerkingvanbezorgende
melkdetailhandelarenmetconsumptiemelkindustrieenmetgrossiersmoeten
zijn:
a)datbijhorizontalesamenwerkingdepartnersvanminofmeereenzelfde
karaktermoetenzijn,quabedrijfsomvangenbedrijfstype,
b)datbijverticalesamenwerkingeenredelijkevenwichtmoetbestaantussen
deonderhandelingspositiesvandesamenwerkendepartners,
c)datdesamenwerkingsvormeenzodanigeopzetmoetkrijgendatdesamenwerkingsvormzowelorganisatorisch alsfinancieeleenvoldoendesterke
positieverkrijgtenorganisatorisch zoisopgebouwddateenslagvaardig
beleidkanwordengevoerd,
d)datdediversesamenwerkingsvormenwaaraaneenmelkmandeelneemthun
beleidgoedopelkaarafstemmen.
Hetspreektvoorzichdatdesamenwerkendeondernemersbereidmoetenzijn
omeendeelvanhunzelfstandigheidprijstegeven,omdevoordelenvan
desamenwerkingtekunnenbewerkstelligen.

17.Samenwerkingvanbezorgendemelkdetailhandelarenisgewenstbij
-wijkanalyse,zoalsonderzoeknaardeafzetmogelijkheden inbestaande
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ennieuwewijken»
-wijkvergroting,bijhetopzettenvaneensignaleringssysteemtenaanzien
vanplannenomverlatenofnieuwewijkenaanbestaandewijkentoetevoegen,
- commercieelbeleid,zoalshetvoerenvaneengemeenschappelijk symbool
ofmerk,hetvoerenvanspecialeakties,deontwikkelingvannieuwe
bezorgmethoden,metnamebijafwezigheidvandehuisvrouw»
-bedrijfseconomischeanalysevooreengrondiginzichtinhetondernemingsbeleidvandemelkslijter/rijdendewinkel.
Dekostenvanendebenodigdeexpertisevöor-dezespecialistische.activiteitenmakefteengezamenlijkeaanpakwenselijk.

18.OpnationaalniveaumoeteenBeleidscentrum totstandkomendattenbe-.hoevevandebezorgendemelkdetailhandelonderzoekenbeleidsvoorbereiding
terhandneemtopdeonder17genoemdegebieden.
DitBeleidscentrumdienttevensregionaleenplaatselijkesamenwerking-te
stimuleren.KetmoetuitgroeientothetBeleidscentrumvoorde'heleNederlandsebezorgendemelkdetailhandel.Hetmoeteenbelangrijkebijdrage
leverenaande"followup"vanditonderzoeknaardemogelijkhedenvande
bezorgendemelkdetailhandel.Hetmoetzijnwerkwetenschappelijkonafhankelijkeninnauwecoördinatieme.tdeorganisatiesindebrancheverrichten.

19.Opregionaalniveaumoetdehorizontalesamenwerkingwordenversterkt
omdegezamenlijkeinkooptebevorderen,ervaringuittewisseleneneen
gemeenschappelijk commercieelbeleidteontwikkelen.Vanuitdezeregionale
samenwerkingsverbanden dientdenoodzakelijkeverticalesamenwerkingmet
consumptiemelkindustrieënenmetgrossierstewordenopgebouwd.

20.Locaalissamenwerkingophetgebiedvanopslag,specialeacties,specifiekebezorgmethoden,zoalsvoorzieningenvoorbezorgingbijafwezigheid
vandehuisvrouw,aantrekkelijk.

21.Despecifiekeomstandigheden indewijkendegroteverschillen inde
bedrijfsvoeringmakeneenadviesdienstvoordeindividuelemelkman
wenselijk.Dezeadviesdienstmoetzowelbetrekkinghebbenophette
voerencommercieelbeleidalsopbedrijfseconomischeenorganisatorische
aspecten.Adviezenopditgebiedwordenthansreedsverstrekt:door
bondsconsulenteneninhetkadervandecommerciële/samenwerkings-
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vormen.Dezeactiviteitenzullenverdermoetenwordenuitgebouwd.Het
isechtervooralvangrootbelang,datdezeadviesdienstendoor
hetin18genoemdenationaalBeleidscentrumadequaatwordentoegerustzodatdezeadviseursopditBeleidscentrumkunnensteunenvooreen:zogoed
mogelijkeadviseringvandeindividuelemelkman.

22.Hetverdientaanbevelingteonderzoekeninhoeverreteamworkvaneenbeperktaantalbezorgendemelkhandelarentoteendoelmatigerbedrijfsvoering
kanbijdragen.Eenvoorbeeld indezeisdevraagoftweemelkslijtersc.q.
tweeexploitantenvanrijdendewinkelshunbedrijfsresultatenkunnen
verbeterendoorsameneenvoertuigtebenuttenbijeenbezorgsysteemvan
iederdriekeerbezorgenperweek.
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-1Bijlage2•
Proevevaneenchecklistvoorhetbepalenvanhetomzetpotentieelvaneen
wijk.

Metbehulpvanhetontwikkeldesimulatiemodelkanvooriederespecifiekewijksituatiehetomzetpotentieelwordengeschat.
Hetisechternuttigomdaarnaasteenmiddeltehebben,waarmeemensneleen
indikatiekankrijgenvanhetomzetpotentieelvaneenbepaaldewijk.Hiertoe
isinTabel1eenchecklistgegevenvooreenaantalvariabelendiehetomzetpotentieelbeïnvloeden.Deontwikkelingvandezechecklistisbeschrevenin
BijlageVII,par.6.4.
Aangeziendezechecklistnaderuitgetestdientteworden,wordtnugesproken
vaneen"Proevevaneenchecklist."
Dechecklistkenttweeingangen:traditionelemelkslijterenrijdendewinkel,
diegeheelopzichzelfstaan.Erwordtuitgegaanvaneenreferentiesituatie
(gemiddeldesituatie)dieop100isgesteld.
Voordewijkwaarvanmenhetpotentieelwilvaststellenwordendeverschillende
variabelenlangsgelopen.Vooriederevariabelewordenpuntenbijgeteldof
afgetrokkenalnaargelangdesituatie.

Voorbeeld1
Bijeentraditionelemelkslijterkrijgteenwijk:
inhetnoorden,hooggeürbaniseerd,met40%laagbouw,20%gezinnenmetmeerdan
4personen,10%gezinnenmetminderdan3personen,met40%gezinnenwaarvande
jongstepersoonjongerdan5ofouderdan14is,met60%gezinnenwaarvande
huisvrouwouderdan30jaaris,met60%aanwezigehuisvrouwen,20%gezinnendie
altijdmetdeautoboodschappendoen,geenanderebezorgersenwaarbijdeconsumentengemiddeld5min.moetenlopentotdedichtstbijzijndewinkelintotaal:

100+3-10-18+0+14-13-5-20-3-10-2=36punten

Alduskanmenzicheenideevormenomtrenthetomzetpotentieelvaneenwijk.
Aangezienmogelijkeinteraktiestussenvariabelenopdezewijzewordenverwaarloosdmagaanhetpuntentotaalgeenabsolutewaardewordentoegekend,maar
heeftdithetkaraktervaneenindikatie.
Doorookdevariabelen12t/m 16tebeschouwenkanmeneenindikatiekrijgenhoe
demelkmanzelfhetomzetpotentieelvaneenwijkkanbeïnvloeden.Alsbijde
alsvoorbeeld 1gehanteerdewijk5keerperweekbezorgdwordtinplaatsvan
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3keerenalseraandedeurwordtbediend,danlevertdit6+11=17punten
extra,waardoorhettotaalop53puntenkomt.

Voorbeeld2
Eenwijkvaneenrijdendewinkelinhetzuiden,ophetplattelandmet30-4-0%
agrarischeberoepsbevolking,met100%laagbouwwoningen,30%gezinnenmetmeer
dan4personen,40%gezinnenmetminderdan3personen,40%gezinnenmetde
jongstepersoontussen5en14jaar,70%huisvrouwenouderdan30jaar,90%
nietbuitenshuiswerkendevrouwen,waar10%vandehuishoudingenmetdeauto
boodschappendoetenwaar3anderebezorgerszijnkrijgt:

100 + 0 + 1 2 + 8 + 1 + 0 + 0 - 2 + 4 + 0 + 6 =

129 punten

Alshier5xwordtbezorgd ishetomzetpotentieel 129+6+11=135punten.
Ditzijnrijdendewinkelpunten (r.w.punten).Dezezijnnietdirektvergelijkbaarmetmelkslijterpunten(m.s.punten).

Hetaldusbepaaldeomzetpotentieeliseenindikatievoordeomzetperdeuren
isonafhankelijk vanhetaantaldeuren.Omdewijkgrootteerintebetrekken
moetwordenvermenigvuldigdmethetaantaldeurenindewijk.
Hierbijishethandighettotaalaantalpunteneersttedelendoor100.Bijvoorbeeldeenwijkmet120puntenen300deurenkrijgtalduseentotaalcijfervan1.20x300=360.Eenwijkmet400deurenenomzetpotentieel90
krijgthetzelfdetotaalcijfer: .90x400=360.

-3Tabel1:Checklistvoorhetbepalenvanhetomzetpotentieelvaneen
wijk
Traditionele
melkslijter
Referentie-omzet

(=omzetinge-

Rijdendewinkel

100

100

-1

-1

overigwesten (restvanN.H.,
Z.H.enUtrecht)

-1

-1

noorden (Gr.,Fr.,Dr.)

+3

+2

oosten (Ov.,Gld.)

+3

+2

middeldewijk)
Wijkvariabelen
1.Distrikt
wijkin:eenvande3grotesteden

zuiden(Zld.,N-Br.,Limb.)

0

0

2.Urbanisâtiegraad(looptvan 1-12)
stedelijk

fsteden50.000-100.000inw.

karakter

Ikl.steden:10.000-30.000inw.

2

-10

-7

-3

-2

+3

+2

+10

+7

+16

+12

12

+23

+16

Percentagehuizenmetdeuraan

20%

-27

-19

straatoftuinindewijk:

40%

-18

-12

(gemiddelde is75%)

60%

-8

-6

80%

+1

+1

100%

+11

+8

-2

-1

4

verstedelijktfspec.forensen-gemeenten

6

platteland Igem.met<20%agr.ber.bev.<5000inw.8
platteland {30-10%agrar.ber.bev.
Tïl<
neerdan50%agrar.ber.bev.

10

3.Woningtype

4.Gezinsgrootte1
Percentagegezinnenmetmeerdan4

10%

personenindewijk:

20%

(gemiddelde is19%)

30%

+3

+1

40%

+6

+3

50%

+8

+4

0

0

1) Referentie-situatie:Traditionelemelkslijter:bezorgfrekwentie = 3 ,aantal
anderebezorgersis1,aantalandereversprodukten=0,5.
Rijdendewinkel:idem,behalveaantalandereversprodukten =3

-4vervolg tabel 1

Traditionele
melkslijter

Rijdende winkel

5.gezinsgrootte 2
Percentage gezinnen met minder
dan 3personen in de wijk:

10%
(gemiddelde is 42%)

+14

+8

+10

+5

30%

+5

+3

40%

+1

50%

-3

-2

60%

-8

-4

70%

-12

-7

60%

-13

-1

50%

-9

-1

40%

-5

0

30%

-1

0

20%

+4

0

10%

+7

1

20%

0

6. Leeftijd jongste persoon
Percentage gezinnen in dewijk waarvan de jongstepersoon tussen 5
en 14jaaris:
(gemiddelde is 27%)

7. Leeftijd huisvrouw
Percentage gezinnen indewijk waarvan de huisvrouw ouder dan 30 jaaris:
(gemiddelde is 87%)

50%

-7

-5

60%

-5

-4

70%

-3

-2

80%

-1

-1

90%

+1

0

8.Aanwezigheid/buitenshuis werken
Percentage huisvrouwen inde wijk
dat aanwezig isals demelkman
komt:(Als indikatie kan hiervoor

50%

-27

-19

worden gebruikt het percentage

60%

-20

-14

van dehuisvrouwen dat niet bui-

70%

-12

-8

tenshuis werkt)

80%

- 3

-2

(gemiddelde is 84%)

90%

+6

+4

-5vervolg tabel1
Traditionele
melkslijter

Rijdende winkel

9.Autogebruikbijhetboodschappen
doen
Percentagehuishoudingenindewijk
dataltijdmetdeauto boodschappen
doet:

10%

0

(gemiddelde is11%) 20%

0

-3

-2

30%

-7

40%

-11

-5
-7

10.AantalbezorgersvanandereProduktenindewijk:

0

-10

-7

2

+4

+3

3

+9

+6

11.Gemiddelde afstandtotdedichtstbijzijndewinkelmetmelkverkoop
vandehuishoudingen indewijk
(inminuten lopen)
minderdan3min.

-14

(0) 1 *

-10 ( o ) x )

4-6min.

-2

(0)

-2(0)

7-9min.

+9

(0)

+6(0)

10-12min.

+21

(0)

+14(0)

13-15min.

+33

(0)

+22(0)

meerdan15min.

+45

(0)

+30(0)

(gemiddeldeis7min.)
Beslissingsvariabelen vandemelkman
12.Frekwentievanbezorgen
5keerinplaatsvan3keerperweek

+6

+4

13. Kredietverlening
kredietverleendaanklanten

+7

+5

-6vervolgtabel1

Traditionele
melkslijter

Rijdendewinkel

14.Bezorgtijdstip
Percentagevandeklantendat
voor16.00u.wordtbediend:
50%

-8

-6

60%

-6

-4

70%

-4

-3

80%

-2

-2

90%

+1

100%

+3

15.Aandedeurbedienen
Aandedeurbediendi.p.v.

+11

aandewagen

16.Rijdendewinkel
Rijdendewinkeli.p.v.tra-

+45

ditionelemelkslijter

1) Deafstand isalleenvanbelangalsergeenanderebezorgerszijn.Als
er anderebezorgerszijnisheteffektdusnul.

2) Isalleenvoordetraditionelemelkhandelbeschouwd.

0
+2

