
Jumbo Ladingdragers in beeld 

Kunnen Auto ID technieken JUMBO 
helpen om bewegingen van 

ladingdragers en emballage materieel 
efficiënt te registreren en te verwerken 
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Ik presenteer (helaas) GEEN oplossing….. 



Introductie 
Jumbo Supermarkten:  

• 600 winkels met per week: 
(vanuit 4 RDC’s en 1 Landelijk DPV DC) 

–  ca 5500 ritten  

–  ca 8500 stops 

–  ca 230.000 ladingdragers  = ca € 13,5 mlo (top + 15%) 

  

 

• 200 Pick Up Points met per week: 
(vanuit 1 EFC) 

–  ca 350 ritten 

–  ca 1400 stops 

–  ca 4500 ladingdragers  

 



Introductie 



Introductie 
Soorten ladingdragers: 
• Rolcontainers   

(150.000 eigen, maar ook XD) 
• Rollies                

(  25.000 eigen, maar ook XD) 
• Dollies                

(uitsluitend XD) 
• Pallets                

(geen eigendom JUMBO) 
• Display meubels  

(uitsluitend XD) 
• Roll In containers  

(uitsluitend XD) 
• ……….. 



Introductie 
… en dat komt ook allemaal weer terug….: 

• Rolcontainers 

• Rollies 

• Dollies 

• Pallets 

• Display / meubels 

• Roll In containers 

• ……….. 



Introductie 

• Registratie van ladingdragers biedt geen enkele 
toegevoegde waarde aan de formule/klant; 

 
• Waarom dan toch registreren? 

• “soort van” POD 

• Registratie tbv betrouwbare forecast 

• “open einden” in de keten (= risico op € lek) 



Huidige situatie 
levering 



Huidige situatie 
retourname 



Huidige situatie 
Administratie 



Huidige situatie 

• Waarom willen we dat veranderen 

• Veel handwerk: (tellen), invullen, vervolgens 
overnemen in systemen; 

 

• Mensenwerk…. Gevoelig voor fouten, veel discussie 

• ‘anonieme’ leveringen: alleen aantallen worden 
geverifieerd; 

 



Gewenste situatie 

• Auto ID van LD bij levering en retourname; 

 

• Geen/minimale handling om assets van ID  
te voorzien; 

• Automatische telling van retour emballage; 

• Rechtstreekse en automatische 
administratieve verwerking na registratie 



Onderkende oplossingen 

• Barcode scanning 

• Internet of Things 

• RFID 

• Vision technologie 



Onderkende oplossingen 

• Barcode scanning 

•  (+) beproefde technologie; 

•  (+) inzet van diverse devices is mogelijk; 

•  (-) productiviteit < t.o.v. huidige situatie; 

•  (-) line of sight is noodzakelijk 



Onderkende oplossingen 

• Internet of Things 

•  (+) “overal” beschikbaar; 

•  (+) geen invloed op productiviteit; 

•  (-) onbekende techniek, weinig bekend over 
beschikbaarheid; 

•  (-) onvoldoende nauwkeurig 



Onderkende oplossingen 

• RFID 

•  (+) hoge nauwkeurigheid mogelijk; 

•  (+) geen invloed op productiviteit; 

•  (-) relatief nieuwe techniek, weinig referenties 
(althans… bij ons bekend); 

•  (-) door groot aantal afleverpunten is dit een 
relatief dure oplossing 



Onderkende oplossingen 



Onderkende oplossingen 

• Vision 

•  (+) hoge nauwkeurigheid mogelijk; 

•  (+) positieve invloed op productiviteit; 

•  (-) levert een bottleneck in het proces op; 

 



Uitdagingen 

JUMBO levert zowel eigen als ‘vreemde’ 
ladingdragers aan de winkels 

•  levert daardoor waarschijnlijk een ‘mengvorm’ van 
werkwijzen op, dus (ongewenste) complexiteit 

•  kiezen voor vaste ID voor een LD is daarmee voor een 
belangrijk deel niet mogelijk; 

•  XD leveranciers ( ca 17,5 %) werken deels met eigen LD;  
 ingehuurde Ladingdragers (ca 10.000) voor piektijden  
 (Kerst, Pasen, Hemelvaart/Pinksteren) 



Uitdagingen 

Retourname van ladingdragers zowel ‘vol’ als 
‘leeg’: 

•  Koppelen van de LD aan de specifieke winkel; 

• Bewijs van overdracht moet bij de winkel plaatsvinden (in  elk 
geval voor de LD); 

• Ook hier worden vreemde LD geïntroduceerd (vreemde 
inkoop) 



Uitdagingen 

In piektijden maakt JUMBO gebruik van veel 
tijdelijke chauffeurs 

•  Onbekendheid met een te kiezen applicatie; 

•  Veelal anderstalig 



Wat zoeken we…. 

Gedachte eindplaat: 

• Auto ID bij ontvangst in de winkel; 

• Auto ID bij terugname uit de winkel; 

• Auto ID bij tellen van emballage; 

• Geautomatiseerd tellen van emballage 

• ID bij uitlevering uit DC (As Is); 



Wat zoeken we…. 

Voor de meeste mogelijke oplossingen hebben 
we wel een beeld, maar…. 

• (eenvoudige) oplossingen voor onze 
uitdagingen; 

• Succesvolle, actieve installed base; 

• Bij voorkeur in een vergelijkbare omgeving 
(zowel v.w.b. fysieke omgeving/producten als 
volume)  



Vragen? 
 
 
 
 
 
Corné van Overveld 
Projectmanager Supply Chain Development 
corne.vanoverveld@jumbo.com 
 


