Ketensamenwerking en de rol van
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Van en voor de sector
GS1 Nederland is als not-for-profit organisatie gericht op de invoering van elektronische
communicatiestandaarden tussen organisaties. De productinformatie database GS1 Data Source
(GS1 DAS) is gebaseerd op één van deze standaarden: GDSN.
Leveranciers en retailers in de Nederlandse levensmiddelen- en drogisterijsector wisselen
productinformatie uit via deze datapool om processen in de supply chain soepel te laten
verlopen, maar ook om de online consument van de juiste etiketinformatie te voorzien.
De levensmiddelen en drogisterij is de grootste sector waar GS1 zich op richt. Deze markt is
zeer gefragmenteerd qua grootte en soort van organisaties. Bijvoorbeeld grote organisaties met
eigen IT-afdelingen met specialisten op het gebied van standaardisatie en MKB-bedrijven die
minder ruimte hebben voor deze specifieke kennis in de eigen organisatie.
Om de GS1 deelnemers in deze sector optimaal te kunnen faciliteren is een goed inzicht
nodig in het gebruik van GS1 Data Source bij de verschillende spelers. GS1 is immers van en
voor bedrijven. Daarom heeft GS1 Nederland in 2013 Simon Dalmolen van de Universiteit
Twente de opdracht gegeven om een onderzoek naar het gebruk van GS1 DAS uit te voeren.
In dit document vindt u de uitkomsten van zijn onderzoek. Wij hebben inmiddels een aantal
acties gedefinieerd die invulling geven aan de uitkomsten en conclusies uit dit onderzoek.
Deze zullen uiteraard een belangrijke rol (blijven) spelen in de projecten die wij voor de sector
uitvoeren.
Birgitta de Gruijter
Senior sectormanager levensmiddelen en drogisterij, GS1 Nederland
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In het kort
De Nederlandse levensmiddelen- en drogisterijsector bestaat uit een zeer diverse
organisaties. Het uitwisselen van artikelgegevens via GS1 Data Source speelt een
cruciale rol in een succesvolle ketensamenwerking.
De volgende onderzoeksvraag is beantwoord via het afnemen van meerdere diepte
interviews in de sector:

Hoe wordt GS1 Data Source gebruikt en ervaren in de keten om de samenwerking
tussen leveranciers en retailers te bevorderen in de levensmiddelen- en drogisterijsector?
Succesvolle samenwerking hangt af van de kwaliteit van data in de standaard.
Datakwaliteit is niet alleen compleetheid, correctheid en consistentie, maar gaat steeds
meer over interpretatie, relevantie, tijdigheid.
Om processen waar artikeldata een rol speelt te verbeteren bestaat er de behoefte van
leveranciers en retailers om meer inzicht krijgen in elkaar proces. Het ontstaan van een
zogenaamde feedbackloop tussen leverancier en retailer is gewenst om de kwaliteit van
de artikeldata te verhogen. Alleen zo kunnen ze daadwerkelijk bijdragen aan een
efficiënte supply chain en betrouwbare informatie voor de online consument.
.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond onderzoek

De Nederlandse levensmiddelen- en drogisterijsector bestaat uit zeer verschillende organisaties.
Een naadloze samenwerking tussen deze organisaties om de consument zo goed mogelijk te
bedienen is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Het is een uitdaging om de bestelde artikelen
van de juiste informatie te voorzien gedurende de reis van leverancier, vervoerder naar
supermarkt/drogisterij. Daarom is de wil om samen te werken in de keten op basis van
vertrouwen en afgestemde processen noodzakelijk. Daarvoor zijn procedures en standaarden
nodig. In dit onderzoek is dat GS1 Data Source (GS1 DAS). GDSN is de standaard waarop
GS1 DAS is gebaseerd.

Borgen kwaliteit is een uitdaging
In de praktijk blijkt het waarborgen van de kwaliteit van artikeldata in GS1 Data Source een
uitdaging. Leveranciers hebben een nieuw product, maar de oude gegevens blijven bestaan.
De meetregels om de exacte afmetingen van een product te bepalen worden niet altijd juist
toegepast of zijn niet duidelijk. Retailers ervaren bepaalde elementen van een product als zeer
belangrijk, maar dat leveranciers weten dat niet. Daarnaast zijn er grote verschillen in
organisaties – groot versus klein, vers versus droge kruidenierswaren. Organisaties met veel
kennis van informatietechnologie en standaarden of juist weinig. Flexibel geïmplementeerde
ERP-systemen versus halsstarrige systemen.
Dit alles heeft geleid tot dit onderzoek om inzicht te creëren in het gebruik van
productinformatie in GS1 Data Source bij zowel de leveranciers als retailers. Het onderzoek
heeft via diepte-interviews hun meningen en ervaringen in kaart gebracht.

1.2

Onderzoeksvraag
Hoe wordt GS1 Data Source gebruikt en ervaren in de keten
om de samenwerking tussen leveranciers en retailers te bevorderen
in de levensmiddelen- en drogisterijsector?
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1.3

Onderzoeksmethode en populatie

Om de vraag te beantwoorden hebben eerst deskresearch en gesprekken met GS1
medewerkers plaats gevonden. Vervolgens zijn de interviewvragen gedestilleerd voor de diepteinterviews. Het interview bevat vier focuselementen, namelijk de logistieke keten, organisatie
van de geïnterviewde, personen en ICT. Om een aantal aannames te staven is na elk interview
een korte enquête gehouden over het gebruik van GS1 Data Source .
Voor de diepte-interviews zijn 22 organisaties (leveranciers en retailers) geselecteerd uit de
huidige set van +/- 850 GS1 Data Source deelnemers in Nederland. De leveranciers zijn
gelabeld onder “Droge Kruidenierswaren, Aardappelen-Groente-Fruit + Vers, Drogisterij”

Figuur 1 Overzicht Onderzoekspopulatie

Er is onderscheid gemaakt in de grootte van de organisaties. Grote organisaties hebben
allemaal een separate “Master data” afdeling. Daarom zijn er indien mogelijk twee personen
van deze organisaties geïnterviewd om een beter beeld krijgen van het gebruik van GS1 Data
Source in bepaalde processen. Er zijn in totaal 33 personen geïnterviewd.

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft overzicht van de drogisterij- en levensmiddelensector en de rollen en
processen. Hoofdstuk 3 schetst het gebruik van GS1 Data Source bij leveranciers. Hoofdstuk
4 belicht de retailers in de sector. In hoofdstuk 5 worden de inzichten en conclusies
weergegeven om kort en bondig de onderzoeksvraag te beantwoorden. In hoofdstuk 6 staan
enkele letterlijke reacties uit de interviews.
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2

Artikeldata in de levensmiddelen- en
drogisterijsector

Figuur 2 is een globaal overzicht van de fysieke keten. Leveranciers produceren artikelen voor
de retailers, nadat er een overeenkomst is over prijs en leveringsvoorwaarden. De meeste
artikelen worden verpakt in een handelseenheid en gestapeld op een pallet, waarna deze
worden opgeslagen in een warehouse of distributiecentrum. Uiteindelijk komen de artikelen in
de handelseenheid aan bij de winkel en kunnen op consumenteneenheidsniveau worden
verkocht aan de consument.

Figuur 2 Overzicht fysieke logistieke keten – bron “Open Product Data”

De drogisterij- en levensmiddelensector is qua producten zeer divers in grootte, gewicht,
behandeling, THT en verpakking. Bij groente en fruit is snelheid na een bestelling essentieel.
Tussen bestellen en leveren mogen er geen verstoringen of vertragingen optreden. Een
volumeproduct als toiletpapier of bier heeft weer andere uitdagingen.
Het juiste artikel dient op de juiste tijd in het schap staan. Hiervoor is er veel communicatie
tussen de leverancier en retailer nodig. De informatiestroom wordt op allerlei manieren
gevormd, zoals IT-systemen, e-mail, telefoon, fax, wat risico’s met zich meebrengt. Daarnaast
spelen er nog veel commerciële belangen. Het spel tussen leverancier, transporteur en retailer
is elke dag anders, maar de basis voor het goed kunnen spelen zijn betrouwbare
artikelgegevens.

2.1

Processen, systemen en de rol van mensen

Tijdens de interviews is gevraagd naar de bestaande IT-infrastructuur en processen. Figuur 3
geeft een overzicht van de informatiesystemen in de sector. Alle leveranciers hebben een ERPsysteem (Enterprise Resource Planning) geïmplementeerd. Kleinere organisaties hebben een
standaardpakket aangeschaft, waarbij grote organisaties op maat gemaakte software van grote
ERP-leveranciers implementeren. Voor retailers geldt hetzelfde.
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Figuur 3 Informatiesystemen van de levensmiddelen- en drogisterijsector

Verkoopmanagers van leveranciers maken prijsafspraken en leveringsvoorwaarden met de
inkoop/accountmanagers van de retailers. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:
-

Een nieuw product leveren aan een “nieuwe” retailer
Bestaand product leveren aan een “nieuwe” retailer
Nieuw/gewijzigd product leveren aan een bestaande retailer.

De prijzen en leveringsvoorwaarden worden over het algemeen gecommuniceerd via e-mail met
een brondocument, waarbij er met behulp van een artikelcode (GTIN) een unieke referentie is
naar het fysieke product. Dit is tevens het signaal voor de leverancier om alle benodigde
informatie in te voeren of te verzamelen in het proces “product opvoeren”. Zodra dit is
voltooid kan de data in de GS1 datapool worden ingevoerd. Indien er aan alle logische GS1
Data Source checks is voldaan staan de gegevens van het product in de datapool en kan een
leverancier de informatie publiceren richting een of meerdere retailers.
Het introduceren van een nieuw of gewijzigd artikel is over het algemeen een trigger voor een
retailer om het systeem “artikel data invoer” te starten. Hierbij wordt alle informatie over een
artikel samengevoegd, zoals prijs, leveringsvoorwaarden, introductie, promotie en logistieke
gegevens van een artikel. Denk hierbij aan maten van een artikel op het niveau van de
consumenteneenheid, handelseenheid en de palletstapeling. Dit wordt bij de retailer met de
nodige (manuele) controles in het ERP-systeem ingevoerd en mogelijk verrijkt. Hierna worden
de gegevens voor andere systemen en processen gebruikt.

De mens in het proces
De rol van de mens is in proces van het uitwisselen van artikeldata cruciaal. Ondanks veel
logische controles is er nog veel handmatig werk nodig. Met name als een product
daadwerkelijk wordt uitgeleverd, kan het voorkomen dat pallets anders zijn gestapeld of
producten qua maatvoering net buiten de opgegeven afmetingen vallen. Voor DKW-artikelen
kan dit soms problematisch zijn, want hier worden artikelen tot op de millimeter op het schap
ingedeeld. Met name tijdens het lanceren van nieuwe producten komt dit tot uiting, omdat dan
niet altijd alle logistieke data beschikbaar is Dit is een extra risico in de keten.
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2.2

De rol van standaarden

In de levensmiddelen- en drogisterijsector worden meerdere (elektronische) standaarden
gebruikt. We lichten er hier een paar veel gebruikte uit.

GTIN
Alle partijen maken gebruik van het Global Trade Item Number (GTIN), de wereldwijde
standaard voor artikelidentificatie. Dit is ook de unieke sleutel voor het vastleggen van
artikeldata in GS1 Data Source en voor het automatisch bestellen via EDI.

EDI
Alle retailers en bijna alle leveranciers in het onderzoek bestellen automatisch via Electronic
Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (EDIFACT) ook bekend als EDI.
De afgelopen decennia zijn er meerdere (standaard) ERP-softwarepakketten geadopteerd door
de sector.

Voor- en nadelen van een standaard
Een voordeel van een standaard (set van afspraken en procedures ondersteund door
informatiesystemen) is het creëren van uniformiteit. Door gebruik te maken van standaarden
leveren organisaties echter in op flexibiliteit en bilaterale mogelijkheden.

Kostenminimalisatie met GS1 Data Source
GS1 Data Source, is zoals gezegd gebaseerd op de GDSN-standaard. Door gebruik te maken
van GS1 Data Source worden IT & integratiekosten uit de keten gehaald. Met name het
communiceren op gestandaardiseerde manier en het invoeren van verplichte velden helpt de
keten om de informatiestroom onder controle te houden. Het proces van het aanleveren van
artikelinformatie is gestandaardiseerd en meer inzichtelijk voor alle partijen in de keten.

2.3

Kwaliteit van data

Iedere organisatie heeft datakwaliteit hoog in het vaandel staan! Qua belangrijkheid scoort dit
gemiddeld een 8,5 tot een 9. Maar wat is datakwaliteit nu? Is alle benodigde data omtrent het
artikel opgevoerd? Is alle data correct opgevoerd? Is alle data accuraat en consistent
opgevoerd?
Datakwaliteit bestaat een aantal onderdelen.

Compleetheid, Correctheid, Consistent (CCC)
Met logische controles tijdens het vastleggen van de data wordt er gecontroleerd of de data
volledig en correct is ingevuld. Is het nettogewicht niet hoger dan het brutogewicht? Past de
stapeling logisch gezien wel op een pallet?
De internationale standaard bevat veel velden en binnen Nederland zijn een aantal velden
verplicht om in te vullen. Een aantal jaar geleden heeft GS1 zich hard gemaakt om meer
uniformiteit te creëren en samen met de sector tot een set verplichte velden te komen. Dit
heeft de adoptie van de standaard aanzienlijk geholpen volgens de geïnterviewde organisaties.
Het is nu duidelijker wat er wordt verwacht.

Interpretatie
Datakwaliteit is meer dan een logische controle. Het gaat tevens over de interpretatie van een
veld, bijv. artikelomschrijving. Het invullen van dit veld kan voldoende zijn, maar wat verwacht
de retailer precies qua omschrijving? De omschrijving vanuit de leverancier zelf of de
uiteindelijke omschrijving voor in het schap?
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Relevantie
Voor DKW-artikelen zijn de afmetingen van artikelen erg belangrijk voor de logistieke
afhandeling op de DC’s. En in de praktijk gebruiken retailers de artikelafmetingen (met enige
verrijkingen) ook voor schapindelingen. Maar is dit ook relevant voor de AGF-markt? Hoe gaan
we een netje uien meten? En is het überhaupt relevant om de precieze maat van een
(stok)brood of bloemkool te weten? “Ze worden toch per 6 in een kratje aan de consument
gepresenteerd.” Tijdens het onderzoek is gebleken dat de AGF- en versmarkt worstelt met dit
gedeelte van de standaard .

Tijdigheid en beschikbaarheid
Momenteel komt het voor dat wanneer een artikel niet in GS1 Data Source staat er ook geen
facturen kunnen worden gestuurd door de leverancier. Het tijdig beschikbaar stellen van de
artikelgegevens is erg belangrijk voor leveranciers, maar bij een nieuw artikel kunnen gegevens
vaak nog niet compleet en correct worden ingevoerd. Mede door de logische controles dient
alles te worden ingevuld, maar dit is dus lastig. In het onderzoek werd meerdere malen
verzocht om te kijken naar mogelijkheden om artikelgegevens op tijd in de datapool te zetten,
zodat het proces van productlancering tussen leverancier en retailer door kan gaan, maar dat
de data is nog niet volledig hoeft te zijn. Een artikel krijgt het label mee dat het nog wordt
gewijzigd, maar tijdelijk (deels) wordt uitgesloten van logische controles.

2.4

IT-infrastructuur

Het proces en de systemen voor het uitwisselen van de artikelgegevens is weergegeven in
Figuur 3.
Het vastleggen van artikeldata in GS1 Data Source kan op drie manieren: handmatig via de
GS1 webinterface, via een invoertol van en een implementatiepartner of via een directe
koppeling.
Geïnterviewden geven aan dat de logistieke keten complex is door de diversiteit qua
producten, aantal afdelingen en grote versus kleine organisaties. Dit geldt tevens voor de ITinfrastructuren van de organisaties. Kleine organisaties geven aan dat de huidige interne ITimplementaties voldoen aan de eisen en voldoende flexibiliteit bieden. Voor de grotere
organisaties ligt dit deels anders: meer afdelingen, meer werknemers, verspreide kennis in de
organisatie. Hierdoor blijven masterdata een uitdaging. Een vraag die veel wordt gesteld: “Staat

alle informatie correct in alle systemen?”
Met name het gebruik van artikelgegevens voor processen bij retailers is lastig met de huidige
interne IT-systemen. Ze ontvangen de artikelgegevens van leveranciers via GS1 in hun eigen
voorportaal. Alleen om de data dan te gebruiken en/of te verrijken voor andere doeleinden
blijkt in de praktijk lastig. Exporteren van de data en het borgen van de kwaliteit van data is
een uitdaging. Momenteel wordt data nog veel manueel en met menselijke input verwerkt. Dit
is een risico voor compleetheid en betrouwbaarheid.
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3

Leveranciers

Drogisterijen
Een groot gedeelte van het assortiment is tijdelijk of verschilt per seizoen. De
levenscyclus voor veel artikelen is dus kort en er zijn veel promoties en introducties.

AGF en Vers
De productgroepen zijn qua product en uitdagingen enorm verschillend vergeleken met
DKW en drogisterijen. De THT-data zijn erg belangrijk. In het voorjaar kan het
voorkomen dat het product een ander land van herkomst heeft dan in de zomer. Deze
overgangen zijn altijd lastig vast te leggen. Laat staan in een standaard.
Ondanks een ruimere tolerantie qua afmetingen blijven maten een uitdaging. Een
voorbeeld is het meten van een netje uien. Daarnaast kan het voorkomen dat
verpakkingen en artikelen gedurende het transport veranderen van formaat of gewicht.

DKW
Exacte afmetingen zijn bij DKW erg belangrijk. Er wordt gediscussieerd over enkele
millimeters, omdat anders een artikel niet op een schap past. Het kan voorkomen dat
een artikel door twee fabrieken wordt geproduceerd waardoor artikelen niet altijd identiek
zijn. Dit is een uitdaging voor leveranciers en retailers.
Leveranciers produceren regelmatig onder een private label. Voor etiketinformatie worden
separate systemen gebruikt, zoals Foodscore. Voor veel leveranciers voelt dit als
redundant. De leverancier moeten hetzelfde soort gegevens invoeren en twee systemen
onderhouden of leren. Leveranciers verwelkomen een fusie of iets dergelijks dan ook.

Leveranciers zijn de databron
Leveranciers zijn de bron van de data en datakwaliteit begint dan ook bij de leverancier.
Leveranciers geven aan dat datakwaliteit in de top drie staat van speerpunten om de
bedrijfsvoering te verbeteren. Veel leveranciers maken gebruik van een masterdataafdeling of hebben deze rol belegd in de organisatie.

Samenwerken is communiceren
Het gebruik van GS1 Data Source levert de keten veel efficiëntie op. 1-op-1
communicatie om artikelgegevens te delen is niet meer nodig, maar in de praktijk
gebeurt dit nog wel. Accountmanagers maken prijsafspraken en die zijn niet opgenomen
in de standaard In de praktijk komt het nog al eens voor dat ook alle andere
bijbehorende artikelinformatie wordt gevraagd. Iets dat met de standaard overbodig is.
Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de sector zich steeds beter houdt aan de
gemaakte afspraken en dit steeds minder voorkomt.

Feedback loop
Veelvuldig is aangegeven dat het actief introduceren van een feedback ‘loop’ tussen
leveranciers en retailers over de kwaliteit en beschikbaarheid van data wenselijk is. Dit
verschaft meer inzichten in elkaar processen en kweekt wederzijds begrip. Logistieke
processen zijn bijvoorbeeld erg met elkaar verweven. Ook is het vaak zo dat facturen

niet worden betaald als gegevens niet in GS1 Data Source staan of krijgen leveranciers
boetes. Het tijdig publiceren van artikelgegevens is dus cruciaal.

De rol van GS1
Grote leveranciers gebruiken GS1 Data Source dagelijks. Bij het lanceren van een nieuw
artikel zijn de processen zo ingericht data alle benodigde data door elke betrokken
afdeling worden aangeleverd
Kleinere leveranciers maken over het algemeen gebruik van de webinterface van GS1
Data Source om gegevens in te voeren. Anderen maken gebruiken van een oplossing
van een solution provider. De rol van GS1 is volgens de kleinere leveranciers cruciaal bij
het aansluiten op GS1 Data Source. Veelal wordt een leverancier door een retailer
vriendelijk doch dringend verzocht om aan te sluiten. De leverancier heeft maar een doel
– de artikelen leveren, zodat ze verkocht kunnen worden.
Vooral kleinere leveranciers willen graag één aanspreekpunt binnen GS1. De reden
hiervoor is dat men niet dagelijks gebruikt maakt van GS1, omdat men weinig artikelen
heeft of het assortiment weinig tot niet muteert. Zodra men dan begint met invoeren is
er veelal een “ohw, hoe zat het ook alweer” moment.
GS1 poogt om de implementatie zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen en helpt
leveranciers bijvoorbeeld met trainingen, documentatie en Customer Support. Het
aanbieden van GS1 trainingen over het gebruik van de datapool wordt als erg belangrijk
ervaren. Om de samenwerking tussen leveranciers en retailers verder te verbeteren
faciliteert GS1 actief werkgroepen om de standaard actueel te houden en aan te laten
aansluiten op de wensen van de sector. Gekscherend gaf een leverancier aan dat de
documentatie een GS1 bijbel was. Compleet, volledig, maar wel erg veel.

GS1 Data Source webinterface
Recent is GS1 overgegaan op een nieuwe webtool om gegevens rechtstreeks in te
kunnen voeren. Tijdens het onderzoek was de transitie in volle gang. De oude tool werd
over het algemeen verguisd door leveranciers, omdat deze als erg traag werd ervaren en
niet flexibel. Daarnaast vonden ze het niet tussentijds kunnen opslaan van gegevens erg
vervelend. Een mutatie doorvoeren duurde 24 uur. Dit is voor de AGF-markt simpelweg
te lang.
De nieuwe tool is met open armen ontvangen. De user interface is duidelijker en de
komst van templates om artikelen vooraf grotendeels in te vullen vinden ze zeer positief.
Gebruikers van de GS1 webtool maken van de transitie gebruik om de artikelgegevens
op te schonen. Elke geïnterviewde leverancier die de tool gebruikt heeft dit moment
aangegrepen om op te schonen.
Leveranciers met een eigen IT-interface of een van de solution providers geven meerdere
malen aan ook graag de artikeldatapool te willen opschonen. De ervaringen met de
eigen IT-interface of van de solution provider zijn zeer positief.

Internationaal
GDSN – waar GS1 Data Source gebruik van maakt - wordt wereldwijd gebruikt, maar
het gebruik en de interpretatie van de standaard verschilt per land. Enkele jaren geleden
is er mede door GS1 Nederland de stofkam gehaald door het aantal verplichte
invoervelden in Nederland. Daardoor is er in de sector uniformiteit gecreëerd. Veel
leveranciers ervaren de gecreëerde duidelijkheid als zeer positief. Voorheen kon het wel
gebeuren dat retailer A andere “verplichte” data vereiste dan retailer B.
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De uniformiteit binnen de internationale standaard wat betreft verplichte invoervelden is
laat voor leveranciers en retailers soms nog te wensen over. Met enig pas en meetwerk
is het mogelijk voor leveranciers om de data te publiceren in andere landen, maar het
blijft veel handmatig werk en afstemmen met de desbetreffende buitenlandse retailer of
collega.

Etiketinformatie
In december 2014 geldt er een nieuwe EU-verordening voor voorverpakte
levensmiddelen. In het kort: voor consumenten dient de etiketinformatie online
beschikbaar te zijn. Altijd de juiste informatie tonen op de website van de retailer is een
uitdaging voor de logistieke keten en voor commercie. De leverancier is de eigenaar van
deze informatie, die ten alle tijd juist moet zijn. De etiketinformatie wordt toegevoegd aan
GS1 Data Source.
Alle leveranciers zien etiketinformatie als de pijler voor 2014. Het raakt de leverancier bij
veel kernprocessen, waarbij men nagaat of het proces dient te worden aangepast.

Enquête resultaten
Na de diepte-interviews hebben alle respondenten een enquête ingevuld.
Figuur 4 geeft de resultaten van deze enquete weer bij de leveranciers in procenten.
Duidelijk is te zien dat leveranciers etiketinformatie erg belangrijk vinden. Op twee staat
de verwachting richting GS1. Zij dienen de datakwaliteit te monitoren en hoog te
houden. Een ander opvallend punt is dat het (snel) implementeren van standaarden
wordt beperkt door bestaande IT-systemen.

Figuur 4 Enquête resultaten leveranciers (22 deelnemers)
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4

Retail

Voor retailers zijn de artikelgegevens de zuurstof in de aderen van de organisatie. Tot
aan de kassabon worden artikelgegevens gebruikt.

Een nieuwe “worp”
Een aantal keer per jaar worden schappenplannen herzien bij retailers. Dit is voor
leveranciers de mogelijkheid om een plek te bemachtigen op het schap. De retailer wil al
3 maanden voor de nieuwe worp beschikken over alle logistieke data van het product
via de GS1 datapool. In de praktijk komt het voor dat het product dan nog niet eens
bestaat. De logistieke data zijn nog niet bekend en de uiteindelijke verpakking is nog in
ontwikkeling. Het resultaat is dat er met enige regelmaat simulatie/onjuiste data wordt
ingevoerd om het proces door te laten lopen. Maar die halve waarheid brengt risico's
met zich mee.

Interpretatie van data
Het onderzoek brengt met name verschillen in de interpretatie van bepaalde velden naar
voren. Leveranciers vullen de maten in op consumenteneenheidniveau volgens de
aangegeven meetregels. In de praktijk blijkt hier discussie over te ontstaan. Volgens de
meetregels is de grootste marketinguiting de voorkant. En wordt op deze wijze ingevoerd
door de leveranciers. De retailer neemt deze informatie over, maar komt tijdens een
fysieke controle voor het maken van de schappenplannen met enige regelmaat tot een
andere conclusie. Er ontstaat discussie over wat de voorkant is van een artikel. Tijdens
de interviews is gebleken dat dit niet altijd duidelijk is.

De rol van GS1
Retailers zijn verdeeld als het gaat om de bekendheid met de processen van de
leveranciers. Meer inzicht kan meer begrip en vertrouwen kweken. Voor GS1 ligt hier
wellicht nog een rol. In veel gevallen zijn de artikelgegevens zonder verdere toevoegingen
gereed voor de processen en systemen van de retailer. Alleen er is nog wel discussie
over de datakwaliteit.
GS1 kan volgens sommige geïnterviewde retailers meer op de voorgrond acteren om een
actieve feedback loop tussen leveranciers en retailers te ondersteunen.
Retailers ondernemen momenteel initiatieven om meer in gesprek te raken met
leveranciers over artikeldata bovenop de standaard commerciële afspraken en
vergaderingen. Als tweede geven retailers aan, dat GS1 een rol kan spelen in het
aamoedigen van leveranciers die nog niet zijn aangesloten aan te moedigen om over te
gaan op GS1 Data Source om zo het ketenproces te optimaliseren.

IT-tools
Retailers geven aan de komende jaren te investeren in de IT-infrastructuur of zijn daar
volop mee bezig vanwege gebrek aan flexibiliteit. Veel verschillende systemen zijn
operationeel. Daarnaast komt het ook voor dat MS Access databases of Excel-bestanden
cruciaal zijn voor het dagelijkse proces. Het importeren van GS1 Data Source informatie
wordt door de meeste retailers gedaan met een product van een solution provider waar
men doorgaans zeer tevreden over is. Retailers vinden dat solution providers veelal goed
op de hoogte zijn van de standaard.
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Het komt meermaals voor dat het verder brengen van de artikelgegevens in de
organisatie richting andere systemen en processen problematisch is. Dit is een van de
redenen dat er toch nog wel eens om brondocumenten wordt gevraagd. Dit zorgt voor
de nodige flexibiliteit, maar brengt wel de nodige risico’s met zich mee en is extra werk
voor leveranciers.
De uitbreiding van GS1 Data Source met etiketinformatie houdt men nadrukkelijk in de
gaten, zodat de impact voor de “eigen” IT-infrastructuur minimaal is.

Etiketinformatie
Retailers zien het digitaliseren van etiketinformatie als essentieel om de volgende stap te
zetten in e-commerce. De retailers zien wel enkele risico’s. De data is van de
leverancier, maar wordt getoond in de webshop van de retailer. Mocht er iets verkeerd
gaan dan is er dus veelal afbreukrisico voor de retailer. Over het algemeen zijn de
meeste retailers al begonnen met het experimenteren met etiketinformatie in webshops.

Big Data “Goudmijn”
Retailers krijgen alle artikelgegevens en alle informatie eromheen (zoals prijzen,
bestellingen, promoties) van de leverancier. Samen met de etiketinformatie en de point of
sale data zitten retailers op een goudmijn qua data. Vooral omdat e-Commerce voor veel
retailers in de top drie staat van de strategische agenda. Analyses van deze berg data
kan retailers veel informatie verschaffen over de te nemen stappen in e-commerce.
Een andere optie is door het verrijken van data verbeterde inzichten te verkrijgen van
het verloop van de interne processen.

Internationaal
Retailers geven aan dat de internationalisering van de standaard steeds hoger op de
agenda komt. Zij willen dan ook starten met een “hands-on” pilot om op dezelfde
manier internationaal te kunnen publiceren te bevorderen.

Enquête resultaten
Een opvallend resultaten tijdens de enquêtes is unanimiteit dat datakwaliteit nog
belangrijker wordt met de komst van etiketinformatie in GS1 Data Source, Figuur 5.
De uitkomsten tonen tevens aan dat leveranciers pas echt aan de slag gaan met GS1
Data Source, zodra de retailer hier actief opstuurt. Daarnaast is een goede business
case van belang. Tijdens de verschillende interviews is aangegeven dat veel retailers een
vernieuwingsslag maken op het gebied van IT. Dit vertaalt zich ook in de enquête, want
enkele retailers hebben vertrouwen in de bestaande (nieuwe) IT-infrastructuur.
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Figuur 5 Enquête resultaten retailers (11 deelnemers)
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5

Inzichten en conclusies

De sector is en blijft in beweging. Hetzelfde geldt voor GS1 om haar dienstverlening te
verbeteren en meer inzicht te krijgen in het gebruik van GS1 Data Source. Het antwoord
op de centrale onderzoeksvraag: “Hoe wordt GS1 Data Source gebruikt en ervaren in de

keten om de samenwerking tussen leveranciers en retailers te bevorderen in de
levensmiddelen- en drogisterijsector?” is dan ook meervoudig.

5.1
















Inzichten
Datakwaliteit is het grote onderwerp tijdens alle interviews. Alleen datakwaliteit
bestaat uit meerdere elementen (compleetheid, correctheid, consistentie,
relevantie, interpretatie en tijdigheid). Het samenspel tussen leveranciers en
retailers blijft uitdagend om de kwaliteit te borgen en te houden. Er zijn veel
organisaties, afdelingen en mensen betrokken om de juiste artikelen in de
schappen te krijgen.
De kwaliteit van de data is essentieel voor het gebruik van een standaard. Veel
aandacht is er voor het opschonen van data. Er is nog wel discussie over de
interpretatie van de data en de gehanteerde toleranties. En wie heeft nu gelijk
wat betreft de data qua maten en cijfers?
De toegevoegde waarde van een standaard is het brengen van orde en een
piketpaal om ketensamenwerking te bewerkstelligen en te bevorderen. Mede
hierdoor kan een leverancier in een keer al zijn artikelen publiceren richting alle
retailers en zijn bilaterale brondocumenten (bijna) verleden tijd. GDSN is samen
met enkele andere standaarden de lijm tussen samenwerking van een leverancier
met een retailer. Alleen is de standaard nogal uitgebreid en volledig, waardoor
sommige organisaties door de bomen het bos niet meer zien.
De wens bestaat om samenwerking te intensiveren tussen leveranciers en
retailers om kortere levertijden en snellere productlanceringen mogelijk te maken.
Dit dwingt de retailer en de leverancier om meer en meer inzicht te geven in
elkaars processen.
Het niet meer 1-op-1 uitwisselen van brondocumenten wordt als zeer positief
ervaren. Brondocumenten zijn nog niet helemaal uitgebannen, maar het komt
steeds minder voor. Leveranciers en retailers spreken elkaar hier meer en meer
op aan, maar het blijven lastige discussies aangezien leveranciers liever niet
teveel stampij maken bij een retailer – de klant is immers koning.
GS1 Data Source maakt gebruik van een wereldwijde standaard met nationale
dialecten. Enkele jaren geleden was er discussie op nationaal niveau over welke
velden verplicht zijn en welke optioneel. Deze discussie dient nu internationaal te
worden gevoerd om sneller internationaal stappen te maken.
Nieuwe tool: GS1 Data Source Nederland stapt over op een nieuwe datapool en
GS1 biedt een nieuwe webinterface aan haar leveranciers. Deze wordt met open
armen ontvangen mede door de nieuwe functionaliteit, zoals het gebruik van
templates voor producten. Veel leveranciers gebruikten het overstapmoment naar
nieuwe webinterface om haar eigen gegevens op te schonen, zodat er met een
schone lei kan worden begonnen. Daarnaast zien we een trend dat veel
leveranciers de stofkam door hun eigen IT-systemen halen, resulterend in een
win-win situatie.
GS1 trainingen helpen organisaties om de voordelen van de standaard te
benutten.
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Samen werkt!
De keten is complex door haar heterogeniteit, organisaties met verschillende belangen.
Kennis ligt verspreid door het bedrijf. De afhankelijkheid van IT-systemen is groot. De
enige constante is verandering. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Het
vergroten van de dialoog tussen leverancier en retailer verbetert de datakwaliteit. Uit dit
onderzoek blijkt dat een standaard meer is dan een set van afspraken.

5.2

Conclusies

De rol van datakwaliteit en de impact op het onderlinge vertrouwen
Het naleven en het juist gebruiken van een standaard vraagt van elke deelnemer
commitment. Organisaties conformeren zich aan een standaard waarbij deels flexibiliteit
wordt ingeleverd m.b.t. het eigen interne proces. Het voordeel is het creëren van
uniformiteit en duidelijkheid voor iedereen.
Een succesvolle samenwerking hangt af van de kwaliteit van data in GS1 Data Source.
Datakwaliteit bestaat uit compleetheid, correctheid, consistentie, interpretatie, relevantie,
tijdigheid.
De huidige GS1 webinterface en IT-systemen maken gebruik van reeds
geïmplementeerde logische controles om zo de compleetheid, correctheid en consistentie
van artikelgegevens te waarborgen.
Om de interpretatie, relevantie en tijdigheid van de data te verbeteren bestaat er de
behoefte dat leveranciers en retailers meer inzicht krijgen in elkaar proces. Aansluitend is
het ontstaan van een feedback loop tussen leverancier en retailer gewenst om op basis
van dat inzicht de kwaliteit van de artikeldata te verhogen. En de processen meer op
elkaar af te stemmen. Hierdoor kunnen artikelgegevens 1-op-1 voor meer commerciële
doeleinden worden gebruikt. De praktijk is nu eenmaal niet te vangen in een al
omvattende oplossing en standaard. Door een verhoogde datakwaliteit komt er meer
vertrouwen tussen de organisaties onderling. Bij meer vertrouwen zijn organisaties
sneller geneigd inzicht te geven over interne processen en dit draagt weer bij aan de
verhoging van de datakwaliteit. Een interactieve dialoog tussen leverancier en retailer is
dus belangrijk.
Voor veel leveranciers met name de kleinere is het lastig om juiste tred te houden, maar
mede door de actieve houding van GS1 is het mogelijk om bij te blijven en van de
voordelen van een standaard te profiteren. Grote organisaties zitten gemiddeld genomen
vooraan wat betreft besluiten/wijzigingen binnen de standaard, maar ervaren het als
uitdagend om alles goed in te bedden in het interne proces of IT.

Meetregels en schapplanningen
Veel discussies tussen leverancier en retailer gaan over artikelen op consumenteenheidniveau, en dan met name over de meetregels. GS1 tracht deze regels bij een ieder zo
goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Recent is hier een instructievideo van
gepubliceerd. De initiële verplichte invoervelden op het niveau van consumenteenheden
zijn echter niet bedoeld voor schapplanningen. Binnen GS1 Data Source zijn er aparte
velden voor de schapplanning. In de praktijk houdt het in dat een artikel soms gekanteld
moet worden, omdat de grootste reclame-uiting niet altijd praktisch is voor
schapindeling. De discussie tussen leverancier en retailer wat betreft meten kan mogelijk
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eenduidiger worden gevoerd, want niet iedereen is bekend dat de huidige velden niet
aangewezen zijn voor schapplanning. Dit is met name van toepassing voor droge
kruidenierswaren.

Verhogen van de datakwaliteit, houd rekening met de tijdigheid van data
Datakwaliteit is meer dan logische controles toepassen. Een continue “loop” qua
interactie is belangrijk. De tijdigheid van data kan de datakwaliteit eveneens verhogen. Bij
het lanceren van een nieuw product is soms nog niet alle data beschikbaar. Mogelijk dat
er tijdelijke velden kunnen worden ingevuld om de processen bij de leverancier en
retailer niet te verstoren maar dat productlanceringen wel goed uitgevoerd kunnen
worden. Zodra alle gegevens definitief bekend zijn kan dit worden vastgelegd in de
verplichte velden. De logische controles blijven bestaan, maar de tijdelijke velden vallen
niet onder de controles voor een bepaalde periode, maar dienen om het proces niet te
verstoren of te vertragen.

Privat label datapools en GS1 Data Source
Foodscore wordt met name gebruikt voor ‘private-label” producten, maar verwerkt voor
een deel dezelfde gegevens (etiketinformatie). Voor veel leveranciers wordt het invoeren
in beide systemen als redundant ervaren. Mogelijk is een inniger samenwerking tussen
GS1 en Foodscore te realiseren. Voor leveranciers scheelt dit in de kosten en reduceert
het de complexiteit van de logistieke keten.

Etiketinformatie maakt de sector E-commerce proof
Het online bestellen van de boodschappen groeit, maar is nog niet bij iedereen
ingeburgerd. Alle leveranciers en retailers hebben aangegeven dat de kwaliteit van deze
etiketdata online 100% moet zijn. Veel organisaties hebben al voorbereidingen hebben
getroffen om dit te borgen in processen of procedures. Voor kleinere leveranciers met
weinig productmutaties is de impact zeer klein, maar bij veel wijzigende producten, is
het een uitdaging voor leverancier en retailer. Het samenwerken wordt steeds
belangrijker! De EU-verordening draagt bij aan het volwassen maken van de E-commerce
markt en creëert betrouwbaarheid en uniformiteit richting de consument.

GS1, de facilitator!
GS1 is van de sector en door de sector opgericht. Als non-profit organisatie kan GS1 in
de toekomst een facilitator rol op zich nemen. We gaan meer en meer richting een
ecosysteem van partijen. waarbij GS1 een essentiële rol kan innemen op het gebied van
het orkestreren van de informatie flow. Niet alleen wat betreft datakwaliteit, maar
mogelijk nog belangrijker op het gebied van het verbinden van organisaties, zoals het op
gang helpen van een feedback loop tussen retailers en leveranciers. Het creëren van
connectiviteit is dan het uitgangspunt. Alleen dan moet GS1 wel definitief het label dat
retailers nog veel in de melk brokkelen van zich afschudden.
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