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 1.1  Inleiding

Fysiek distributiemanagement beheert het traject van de goederen- en informatiestroom 
dat zich uitstrekt van de voorraad gereed product van de fabrikant van een product tot 
aan de afnemer. Fysieke distributie (physical distribution) omvat alle activiteiten die 
gericht zijn op het zo efficiënt mogelijk distribueren van het eindproduct/gereed product 
vanaf het einde van het productieproces tot aan de verbruiker/klant. 

Anders gezegd: de fysieke distributie beheert de goederen- en informatie-
stroom vanaf het productieproces tot aan de afnemer/klant.

De definitie hierboven is in theorie wel juist, maar de praktijk leert vaak anders. In de 
praktijk komt het namelijk vaak voor dat de afdeling fysieke distributie ook de ontvangst 
van goederen voor haar rekening neemt. De dockshelters voor verzendingen van de 
goederen worden ook gebruikt voor de ontvangst van goederen en hier zullen dezelfde 
medewerkers (lees afdeling) voor worden ingezet. In veel bedrijven wordt er vaak 
gesproken over een afdeling expeditie of distributie. De definitie van fysieke distributie 
wordt in de praktijk dus vaak anders ingevuld.

De belangrijkste activiteiten die door de afdeling fysieke distributie worden uitgevoerd 
zijn:

• Transport;
• Handling;
• Voorraad houden;
• Communicatie en informatie.

Het fysieke distributiesysteem bestaat uit een aantal deelsystemen die onderlinge 
relaties met elkaar hebben.

Je kan zeggen dat een logistieke bedrijf zich als logistiek dienstverlener met name richt 
op het verzorgen van de fysieke distributie voor verladers. Verladers brengen hun 
goederen in opslag, laten deze eventueel bewerken en weer verzenden.

1 Distributietheorie
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Deze opslag vindt altijd plaats in zogenaamde distributiecentra (DC’s). 
We herkennen verschillende soorten DC’s:

• Regionaal georiënteerd 
Een fijnmazig netwerk dat dagelijks bediend moeten worden, bijvoorbeeld bevoor-
rading van winkels;

• Landelijk georiënteerd 
Bevoorrading van groothandels of direct aan consumenten, bijvoorbeeld meubels;

• Europees georiënteerd 
Via dit DC worden alle landen in Europa bevoorraad, bijvoorbeeld een automerk dat 
een of twee steunpunten op een werelddeel heeft om zo dit hele werelddeel te 
bedienen.

In het onderstaande schema wordt ook nog eens duidelijk gemaakt waar allemaal 
rekening mee gehouden moet worden:

Vervoerders
• Wegvervoerders 
• Railvervoerders 
• Binnenvaart schippers

Onderzoeks instellingen
• TNO
• TRC
• Universiteiten

Overheden
• Gemeenten
• Provinciën
• Ministeries
• Europese gemeenschap

Telematica leveranciers 
en diensten

• Adviesbureaus
• Leveranciers soft- en hardware
• Dienstenleveranciers

Logistiek dienstverleners
• Expediteurs
• Cargadoors
• Beheerders overslagcentra

Eindgebruikers
• Producenten 
• Groothandels
• Consumenten

Standaardisatie organisaties
• EDIFORUM
• ISO/IEC
• NNI

Belangenorganisaties
• Bedrijfsleven algemeen (VNO) 
• Belangengroeperingen (TLN, EVO) 
• Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

ACTOREN
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 1.2  Kosten

De kosten die verbonden zijn aan fysieke distributie kunnen per bedrijf en per product 
sterk verschillen. Er worden gemiddelden genoemd van ongeveer 20% van de verkoop-
prijs. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven:

Representatieve opbouw van een verkoopprijs 
Fabricagekosten 48%
Marketingkosten 27%
Fysieke distributiekosten 21%
Winst 4%

Verkoopprijs 100%

Wanneer je als directie inzicht hebt in de kostenopbouw van je klantenkring, kan je daarop 
anticiperen en inspelen. Het is dus erg belangrijk dat je je als logistiek dienstverlener 
voldoende verdiept in de kostenstructuur van je klanten.

Het gaat hier om een gemiddelde en kan dus variëren. In de praktijk variëren de fysieke 
distributiekosten tussen de 5% en 50% van de verkoopprijs. De kosten van fysieke 
distributie hebben de tendens om te stijgen, onder andere doordat:

• De productie steeds efficiënter plaatsvindt, waardoor het relatieve aandeel van de 
fysieke distributie in de kosten stijgt. Vaak worden de eindproducten door een 
logistiek dienstverlener geassembleerd naar de wensen van de klant;

• In dit verlengde ook het streven speelt tot het verlagen van de voorraden, waardoor 
op bestelling geleverd wordt, dus zending voor zending;

• In tegenstelling tot het vorige punt, bieden de internetwinkels meer en meer 
mogelijkheden. Dit betekent dat deelzendingen worden afgestemd op de wensen 
van de klant: Vandaag voor 23.00 uur besteld, is morgen in huis;

• De distributie steeds fijnmaziger wordt, waardoor meer transportmiddelen moeten 
worden ingeschakeld;

• Door milieumaatregelen het transport duurder wordt, zoals maatregelen die te 
maken hebben met brandstoftoeslagen;

• Routeplanning aan steeds meer randvoorwaarden gebonden is en deze dus steeds 
complexer wordt. Bijvoorbeeld venstertijden die voor winkelcentra gelden, waardoor 
vrachtauto’s daar maar tot 11.00 uur kunnen lossen;

• Keteneffecten kunnen ontstaan die alleen maar tot hogere kosten leiden.

Voor de distributie lijkt het in deze opsomming dus alleen maar kommer en kwel te 
worden. Toch zijn er ook kansen: bijvoorbeeld door internetverkoop ontstaan er andere 
distributiepatronen. De winkels hoeven niet beleverd te worden en de goederen kunnen 
met de post thuisbezorgd worden. Problemen met de distributie via winkels worden op 
deze manier voorkomen en de levering kan rechtstreeks gebeuren.
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