Project description
Title: DSS for Returnable Transport Items in the Flowerbulb chain.
Company
The Dutch flowerbulb trade comprises over 1 billion Euro’s in turnover, realised by + 150 trading
companies, six of which are using reusable Utilysys® crates now (and no single use crates).
The Utilysys Foundation was started in 2011 to introduce Utilysys® collapsible crates into the
international marketing chain of flowerbulbs and perennials. Utilysys® collapsible crates have
been designed to make the international transport of flower bulbs and perennials more durable
and more efficient. Utilysys® is supported by its founding organisations KAVB - Royal General
Bulbgrowers Association and Anthos - The Royal Association for Plant and Flowerbulb Traders.
Twinpack BV and Van Krimpen BV are dealers of Utilysys®.
Reason for the assignment
Companies in this sector don’t take full advantage yet, of modern handling techniques, partly
because of the scale and also because of the seasonal pattern of the operations (dealing with
harvest time of living products). The Utilysys® crate has unique features that can bring process
improvements within reach.
Aim of this assignment
The companies in this sector are most often focussed on the product (quality, buying, selling)
and tend to overlook opportunities for improvement of processes and efficiency. Handling
techniques (like automation, robotising, tracking & tracing) that are being used in other sectors
could be profitable to wholesale and production companies in the flowerbulbs and perennials
sector to. The Utilysys® crate can be an integrated part of such a new logistical process. During
this project innovative processes should be designed and investigated in order to determine
feasibility. Decision support models should be developed to be applied in these companies.
Project outcomes should be demonstrated to decision makers. There are good opportunities for
these demo’s.
Approach
A team of three master students in logistics and/or economics will elaborate three (or more)
business cases to enable small companies to calculate R.O.I of integrating reusable crates and
modern handling possibilities in their company logistics. These cases will be demonstrated to the
visitors of the Mechanisatietentoonstelling next January.
Supervision
Overall supervision:
Dik de Mooij (masters degree in horticulture), freelance executive at Utilysys, dik@doorendoor.nl
06-38939699 https://www.linkedin.com/in/dikdemooij
The companies participating in this project will have a contact person.
Time frame
2014 September – December
Compensation
Internship-fee available.

Project beschrijving
Titel: Decision Support System voor retourfust in de bollensector
Bedrijf
De Nederlandse bloembollenhandel omvat meer dan een miljard Euro omzet in handen van ca.
150 bedrijven, waarvan er nu zes het meermalige Utilysys® krat gebruiken (i.p.v. vaste kratten).
Stichting Utilysys is in 2011 opgericht met als doel het vouwbare Utilysys® krat ingevoerd te
krijgen in de internationale afzetketen van bloembollen en vaste planten. Het Utilysys® krat is
ontworpen om de internationale bloembollen- en vaste planten logistiek efficiënter en duurzamer
te maken. Stichting Utilysys is opgericht door KAVB (organisatie van bloembollentelers) en
Anthos (organisatie van grothandelaren in bloembollen en boomkwekerijproducten).
Twinpack BV en Van Krimpen BV zijn dealers van Utilysys®.
Aanleiding voor het project
De bedrijven in deze sector profiteren nog niet genoeg van moderne logistieke technieken, die in
andere sectoren worden toegepast. Dit wordt deels veroorzaakt door de schaalgrootte van de
bedrijven, deels door het seizoenmatige karakter (oogsttijd van levend materiaal). Het Utilysys®
krat heeft unieke eigenschappen, die toepassing van nieuwe technieken dichterbij brengt.
Doelstelling voor deze opdracht
De bedrijven in deze sector zijn primair gefocussed op het product (kwaliteit, inkoop, verkoop) en
zien kansen voor proces- en efficiency verbetering vaak over het hoofd. Logistieke technieken
(zoals automatisering, robotisering, tracking & tracing), die in andere sectoren met succes
worden toegepast, zouden ook in deze sector toepasbaar kunnen zijn. Het Utilysys® krat kan
deel uitmaken van een dergelijk vernieuwd proces. In dit project worden innovatieve
verwerkingsprocessen ontworpen en onderzocht op haalbaarheid. Een rekenmodel voor
beslissingsondersteuning wordt ontwikkeld voor toepassing voor bedrijven in deze sector. De
project uitkomsten zullen worden gedemonstreerd tijdens een vakbeurs, die speciaal op deze
sector gericht is (de mechanisatietentoonstelling)
Werkwijze
Een team van drie master studenten werkt drie (of meer) businesscases uit waarmee de
bedrijven in deze sector beslissingen kunnen onderbouwen voor de aanschaf van nieuwe
logistieke hulpmiddelen en daarmee geïntegreerde logistieke dragers. De demonstratie tijdens de
tentoonstelling wordt voorbereid.
Supervisie
De overall supervisie ligt bij Dik de Mooij (tuinbouw Ir.), werkzaam als freelance executive voor
de Stichting Utilysys (dik@doorendoor.nl 06 38939699 https://www.linkedin.com/in/dikdemooij
De bedrijven die in het project participeren hebben hun eigen contactpersoon.
Tijdschema
Sept-dec 2014
Beloning
Op basis van stage vergoeding

