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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voorwoord
Voorraad is te zien als de bloeddruk van een onderneming. Een te hoge
bloeddruk is niet goed, een te lage bloeddruk ook niet. Evenzo is te veel
voorraad niet goed, want voorraad houden kost veel geld. Aan de andere kant
is te weinig voorraad ook niet goed. Dit kan leiden tot buiten voorraad raken
en uiteindelijk verlies van klanten, dat ook geld kost. Voorraadbeheer is
daarmee een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Uit
onderzoek is echter gebleken dat voorraadbeheer nog onvoldoende aandacht
krijgt, (www.logistiek.nl., www.SCDigest.com) en is er op dit gebied nog veel
geld te verdienen.
In dit boekje wordt een stappenplan ontwikkeld om te komen tot een
effectieve voorraadanalyse. Verder geven we ook een eerste aanzet tot een
beter voorraadbeheer door de manager enkele hulpmiddelen en handvatten te
geven.
Uitgebreide theoretische overwegingen blijven buiten beschouwing. De
praktische handreikingen hebben echter wel degelijk een solide basis, die
gebruikt kan worden voor verdere analyses.
In dit boekje wordt ingegaan op de mogelijkheden om te komen tot een beter
voorraadbeheer door een aantal vragen over voorraadbeheer te beantwoorden.
Deze vragen zijn achtereenvolgens: ’Waarom is er voorraad (nodig)?, ‘Wat
kost voorraad?’, ‘Welke soorten voorraad zijn er?’, ‘Zit mijn geld in de goede
voorraad?’, ‘Hoeveel geld zou in voorraad moeten zitten?’, “Hanteer ik de
juiste bestelgrootte?’, ‘Hanteer ik de juiste bestelmethodiek?’, ‘Hanteer ik de
juiste veiligheidsvoorraad?’, ‘Hoe kies ik de juiste bestelmethodiek?’, ‘Hoe
weet ik of ik mijn voorraden goed beheer?’ en ‘Wie is verantwoordelijk voor
de voorraad?’
Elk van deze onderwerpen komt ter sprake in de diverse hoofdstukken.
Daarnaast staan er bij sommige hoofdstukken een aantal tips. Deze tips zijn
vooral bedoeld om u een goede kijk op voorraden te geven. De manager moet
een aantal inzichten hebben. Hij moet weten welke technieken wanneer
toegepast moeten worden. Hij hoeft niet daadwerkelijk berekeningen te
kunnen uitvoeren. Maar hij moet wel weten welke parameters van belang zijn.
Over deze parameters moet hij namelijk beslissingen nemen! In de tekst is een
aantal kaders opgenomen. Deze kaders zijn voornamelijk aanvullend van aard
en kunnen eventueel overgeslagen worden.
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In dit boekje wordt niet dieper ingegaan op de automatiseringsaspecten rond
voorraadbeheer. Er is op het ogenblik een groot aantal pakketten op de markt
die pretenderen voorraadbeheersingssoftware te zijn. In 2008 is hier
onderzoek naar gedaan en de resultaten zijn te vinden in de literatuurverwijzingen. Gegeven de lange geschiedenis van voorraadbeheer blijft de
functionaliteit van de beschikbare software ver achter bij de theorie. Aan de
andere kant denken wij dat voorraadbeheerders dit soort pakketten pas zinvol
kunnen gebruiken wanneer voldoende achtergrondkennis beschikbaar is. Voor
de lezer, die verder kennis wil nemen, is een literatuurlijst opgenomen. Hier
staat een aantal interessante werken vermeld op het gebied van voorraadbeheer.
Dit boekje geeft een eerste aanzet tot een effectief voorraadbeheer. Ik ben er
van overtuigd dat het uitvoeren van een of meer stappen uit het stappenplan
direct zal leiden tot resultaat.
In afwijking van wat sommige mensen denken ligt geld niet alleen op straat,
maar zeker ook in het magazijn.
Paul Durlinger
Posterholt, 2010

ii / Effectief Voorraadbeheer -

Inhoud
1
1.1
1.2

Waarom voorraad houden en wat kost het?
Waarom voorraad houden?
Wat kost voorraad?

1
1
2

2
2.1
2.2

Welke soorten en functies van voorraad zijn er?
Welke soorten voorraad zijn er?
Welke functies vervullen voorraden?

5
5
6

3
3.1

Opstellen voorraadmatrix
De voorraadmatrix

11
11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ist-situatie: ABC-analyse
De ABC-analyse of Pareto-analyse
Het uitvoeren van een ABC-analyse in de praktijk
4.2.1 ABC-analyse op basis van voorraadwaarde
4.2.2 ABC-analyse op basis van weekverbruik
Een tweedimensionale ABC-analyse
Welke criteria?

15
15
16
16
18
19
21

5
5.1

Soll-situatie: Formule van Camp
De bestelgrootte-bepaling volgens Camp

23
23

6
6.1

Soll-situatie: Veiligheidsvoorraad
Bepalen van veiligheidsvoorraad

27
27

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Bestelmethodieken
Indeling van de bestelmethodieken
Continu kijken, vaste bestelgrootte
Continu kijken, variabele bestelgrootte
Periodiek bestellen
Speciale methodieken

31
31
32
32
33
35

8
8.1

Wanneer welke methodiek?
Welke methodiek op basis van de ABC-analyse en
vraagkarakteristiek?
8.1.1 A-artikelen

37
37
38

Effectief Voorraadbeheer / iii

8.2

8.1.2 C-artikelen
8.1.3 B-artikelen
Voorraadstrategie-matrix

38
38
39

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Performance-indicatoren
De winst-voorraad ratio
De servicegraad
Aantal spoedorders
Minimale voorraad (ijzeren voorraad)

41
41
41
42
43

10
10.1
10.2

Keteneffecten
Het Forrester- of opslingereffect
Het leadtime-syndroom

45
45
46

11
11.1
11.2
11.3

Wie is verantwoordelijk voor de voorraad?
Voorraad grondstoffen
Voorraad eindproducten
Voorraadbeheer in de praktijk

49
49
50
52

12

Stappenplan

54

13

Ten slotte

55

14

Literatuurlijst

57

Appendix De voorbeeldonderneming HOLZ BV

61

iv / Effectief Voorraadbeheer -

1

Waarom voorraad houden en wat kost het?

De eerste vraag die een onderneming zich moet stellen is: ‘waarom hebben we
eigenlijk voorraad?’ of ‘hebben we wel voorraad nodig?’ In de jaren tachtig is
er vanuit Japan het ‘Just-in-Time denken’ geïntroduceerd. Eén van de
wezenlijke elementen in deze productiefilosofie was het zogenaamde ‘zeroinventory’ concept. Dit heeft de misvatting doen ontstaan dat er geen
voorraden meer nodig zouden zijn. Ik ben van mening dat voorraden zeker
zinvol kunnen zijn. Alleen moet men zich terdege afvragen wat het doel van
de voorraad is en hoeveel voorraad er moet zijn.
1.1

Waarom voorraad houden?

In principe kan men zeggen dat er altijd voorraad nodig is wanneer er een
onbalans bestaat tussen de vraag naar een product en het aanbod van
datzelfde product. Alleen wanneer men perfect in staat zou zijn om de
marktvraag precies te kunnen voorspellen en volgen is, theoretisch gezien,
geen voorraad eindproduct nodig. Dit perfect volgen zou echter vereisen dat
er een oneindige productiecapaciteit aanwezig is. In dat geval zou men meteen
kunnen produceren op klantenvraag. Soms zeggen bedrijven: ’Wij hebben
geen voorraad eindproducten, omdat we op order produceren’. Dit is maar
betrekkelijk. Er zijn altijd momenten waarbij de vraag de productiecapaciteit
overtreft en momenten waarop kostbare productiecapaciteit verloren dreigt te
gaan. In gevallen waarbij productiecapaciteit over is, hoeft het helemaal geen
gek idee te zijn om alvast toekomstige orders te maken. Of zelfs producten te
maken waar nog geen order tegenover staat, maar waarvan je vrij zeker weet
dat ze zo courant zijn dat ze afgenomen gaan worden. En buiten dat heeft een
onderneming die op order produceert wel een zekere hoeveelheid Onder
Handen Werk en grondstoffen. Binnen een productieafdeling zal ook
voorraad aanwezig zijn, omdat machines niet volledig op elkaar afgestemd
kunnen worden. Zelfs in omgevingen waarbij dit wel het geval is
(assemblagelijnen), is een kleine tussenvoorraad nodig om te voorkomen dat
een lijn stil valt bij elke kleine storing. Daarnaast kan het uit efficiencyoverwegingen ook zinvol zijn om grotere series te maken en zodoende orders
te combineren. Ook dan worden er producten eerder gemaakt dan
noodzakelijk.
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Een analoge redenering is op te voeren aan de inkoopkant. Indien onze
toeleveranciers oneindig snel zouden kunnen leveren, waren er geen
voorraden grondstoffen nodig.. In hoofdstuk 2 worden de diverse soorten
voorraad behandeld.

De Just - in -Time filosofie propageert niet het elimineren van alle
voorraad maar het elimineren van de verkeerde voorraad.

1.2

Wat kost voorraad?

We hebben gezien dat het houden van voorraad in een aantal gevallen zinvol
of zelfs noodzakelijk is. Maar voorraad houden kent ook een nadelig effect en
wel dat het geld kost. Wanneer we een aantal ondernemers vragen wat
voorraad houden kost, krijgen we een groot aantal verschillende antwoorden.
Dit varieert van 6 procent (de rentekosten op kapitaal) tot 40 procent. De
meeste ondernemingen blijken een percentage te hanteren dat in de buurt ligt
van de 10 procent. Een percentage dat aan de lage kant is zoals later blijkt.
Om een beeld te krijgen wat een redelijk percentage zou zijn, gaan we eens na
welke kostenelementen aan voorraad houden verbonden zijn. Voor elk
element geven we aan hoe groot dit element is of hoe we het kunnen
berekenen. De kostenelementen worden normaal onderverdeeld in drie
categorieën, ook wel de ‘3R’s genaamd. Dit laatste staat voor Rente, Ruimte
en Risico
Rente
In deze categorie valt eigenlijk maar één element en wel de kosten van
kapitaal. Vaak worden dit misleidend de rentekosten genoemd, maar dat is niet
correct. Het gaat er hier om hoeveel géld kóst. Of wat de onderneming had
kunnen verdienen als ze het geld niet in voorraad had gestopt. Of wat
aandeelhouders verwachten (of willen) dat geld opbrengt. Dat zal normaliter
meer zijn dan de marktrente plus een zekere opslag. Als kapitaalkosten komen
daarom ook wel de ROI (‘Return On Investment’), de ROA (‘Return On
Asset’) of de ‘Opportunity Costs’ in aanmerking. Ook de WACC (‘Weighted
Average Costs of Capital’) komt men geregeld tegen. Dit laatste is een
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gemiddeld percentage dat afhangt van de manier waarop een onderneming
gefinancierd is. Omdat elke onderneming anders gefinancierd is zal de WACC
voor elke onderneming anders zijn, maar de manier waarop de WACC wordt
bepaald is duidelijk vastgelegd. Deze kosten liggen normaliter in de buurt van
de 10-12%. Uw controller weet er meer van. Omdat de kosten van kapitaal
afhangen van de manier waarop het (financieel) management tegen bepaalde
dingen aankijkt, kan men de kapitaalkosten als een managementvariabele zien.
Door een bepaalde waarde te kiezen kan men de voorraadhoogte beïnvloeden.
Ruimte
De tweede categorie bevat alle kosten, die nodig zijn om de voorraad te
huisvesten en op te slaan. Dus in elk geval de kosten van de ruimte of het
gebouw, die nodig zijn om de voorraad in op te slaan. Dit gebouw zal ook
ingericht moeten worden met stellingen en dergelijke. Alleen een gebouw neer
zetten om voorraad op te slaan is niet voldoende. Er is ook personeel nodig
om de voorraad in en uit de stellingen te halen. Daarnaast zijn er ook
vorkheftrucks nodig en is er computerapparatuur nodig en benodigde
software. En ook hier zijn mensen nodig om dit te bedienen. Het is vaak
moeilijk om deze kosten toe te rekenen aan afzonderlijke producten. De
ruimtekosten zijn zelden lineair zijn aan het aantal producten of het volume
dat ze in beslag nemen. Alleen bij het uitbesteden van de magazijnfunctie is dit
wel het geval. Om een idee te krijgen hoeveel ruimtekosten er aan verbonden
zijn, kan men deze kosten (van externe opslag) gebruiken. Hierbij moet je wel
kijken welke van de andere, onderstaande factoren meegenomen zijn in deze
externe opslagkosten. Over het algemeen zijn de ruimtekosten veel lager dan
de kapitaalkosten.
Risico
Onder deze categorie vallen alle kosten die te maken met het risico van het
hebben van voorraad. Het belangrijkste kostenelement is het risico incourant.
Voorraad loopt altijd het risico incourant te worden. Dat wil zeggen dat de
spullen niet meer verkocht kunnen worden of nog slechts tegen een fractie
van de prijs. In extreme gevallen (chemicaliën) moet de onderneming zelfs
betalen om zich te ontdoen van overtollige voorraad. Afhankelijk van het
soort product kunnen de kosten incourant hoog oplopen. In de
computerindustrie bijvoorbeeld volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar zeer snel
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op en dalen de prijzen in een razend tempo. Daardoor dalen de prijzen van
producten die op voorraad liggen even snel. Het computerbedrijf Escom is
midden negentiger jaren ten onder gegaan aan te hoge voorraden.
Een percentage dat men voor incourantie moet aanhouden, verschilt echter
van product tot product. Voor digitale camera’s houdt men soms 50% per jaar
aan terwijl voor sommige courante metaalsoorten het risico incourant bijna 0
is.
Producten die lang op voorraad liggen, kunnen verouderen. Dat wil zeggen
dat de producten nog wel gebruikt kunnen worden, maar niet nadat er een
extra behandeling op toegepast is. Een eenvoudig voorbeeld is stof dat zich
afzet op producten. Maar ook staal dat roest, is hier een voorbeeld van. Een
extreem voorbeeld is beschadigingen aan het product. Hierdoor kan het
misschien niet meer voor alle doeleinden gebruikt worden of moet het met
hoge korting verkocht worden. Daarnaast moet voorraad verzekerd worden
tegen diverse calamiteiten. Tenslotte is bij een aantal ondernemingen (vooral
grootwinkelbedrijven) diefstal van producten een niet te veronachtzamen
factor.
Zijn voorraadkosten 25%?
In de literatuur komen we vaak “25%” als gemiddelde voorraadkosten tegen.
Dat wil zeggen dat een voorraad van € 10.000.000 circa € 2.500.000 op
jaarbasis kost of € 50.000 per week. Dit lijkt een empirisch gemiddelde,
berekend op basis van een groot aantal verschillende bedrijven. Maar
nogmaals;: het is een gemiddelde en het kan per onderneming en situatie
verschillen! In Japan wordt zelfs gerekend met percentages die liggen tussen
40 procent en 50 procent. Echter zoals eerder betoogd, kan een onderneming
normaliter niet zonder voorraad. We moeten ons echter terdege beseffen dat
voorraad geld kost! Soms is het moeilijk om de juiste kosten te bepalen. Dit
hangt vooral samen met het verschil tussen variabele en vaste kosten. We
verwijzen naar Durlinger [2008,1].
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2

Welke soorten en functies van voorraad zijn er?

Een tweede vraag die men kan stellen bij voorraadbeheer is: ‘over welke
voorraden praten we nu eigenlijk?’ Dé voorraad bestaat eigenlijk niet. Deze
bestaat uit een aantal soorten. En elke soort voorraad heeft een eigen oorzaak.
Willen we later iets gaan doen aan voorraadhoogtes, dan moeten we wel weten
over welke soort voorraad we het hebben. Pas dan is duidelijk welke remedie
men eventueel moet toepassen. Daarom komen in dit hoofdstuk soorten en
functies van voorraden ter sprake. In een onderneming komen we een groot
aantal soorten voorraad tegen. Er zijn twee indelingen te maken van de
voorraad. De eerste indeling heeft te maken met de soort voorraad. Dit is
gerelateerd de plaats in het productieproces. De tweede indeling kijkt naar de
functie van de voorraden. We zullen de voorraad nu meer in detail bekijken. Eerst
kijken we naar de soorten voorraad.
2.1

Welke soorten voorraad zijn er?

Het soort voorraad heeft te maken met de manier waarop deze te zien is op de
balans van een onderneming. We kunnen dan spreken over:
Grondstoffen
Grondstoffen zijn producten die nodig zijn aan het begin van het
productieproces. Soms zijn dit delfstoffen zoals ertsen, zand, olie en dergelijke
en natuurlijke producten zoals katoen, tabak, cacao, enzovoort. Vooral in de
procesindustrie komen dit soort grondstoffen voor. Daarnaast kunnen
grondstoffen bestaan uit eindproducten van een voorafgaande schakel in de
productieketen. Dat kunnen bijvoorbeeld plastic korrels zijn, plaatmateriaal,
buizen, papier, alcohol, enzovoort.
Halffabrikaten/Onderdelen
Halffabrikaten/onderdelen zijn producten die ergens in het productieproces
op voorraad gehouden worden. Dit kan zijn als een soort
‘ontkoppelvoorraad’. Vooral in ‘assemble-to-order’ omgevingen zijn dit
belangrijke voorraden. We maken een onderscheid tussen maakdelen en
inkoopdelen. Maakdelen zijn producten die door de onderneming zelf
geproduceerd worden. Koopdelen worden bij leveranciers ingekocht. Er zijn
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ondernemingen die koopdelen ook zien als grondstof, maar dat maakt in
principe niet veel uit.
Onder Handen Werk
De voorraad Onder Handen Werk (OHW), ook wel WIP (‘Work in
Proces/Progress’) genaamd omvat producten die in bewerking zijn en op de
werkvloer liggen. Dit zijn dus producten die niet in een magazijn liggen.
Eindproducten
Dit zijn voorraden gereed product, die door een klant gekocht kunnen
worden. Het zijn normaliter de producten, die het eindresultaat zijn van het
productieproces. Bij sommige productieomgevingen komt men ook de
zogenaamde handelsartikelen tegen. Dit zijn producten die wel passen in het
productassortiment van de onderneming, maar die om welke reden dan ook
niet gemaakt worden maar worden ingekocht. Het meest extreme voorbeeld
zijn groothandels die zelf niets produceren, maar alles inkopen en vervolgens
doorverkopen. De voorraad eindproducten is vooral van belang bij
omgevingen die uit voorraad leveren.
2.2

Welke functies vervullen voorraden?

Naast het onderscheid naar soort voorraad is ook een onderscheid naar functie
van voorraad mogelijk. Dan kunnen we spreken over:
Veiligheidsvoorraad
De veiligheidsvoorraad is voorraad die een onderneming nodig heeft om zich
in te dekken tegen onzekerheden. Deze onzekerheden kunnen allerlei
oorzaken hebben. Het kan zijn dat men de klantenvraag niet precies kent,
maar toch graag uit voorraad wil leveren. Men zal dan wat extra (veiligheid)
eindproducten op voorraad houden.
Aan de inkoopkant zal men zich graag willen indekken tegen onzekerheden in
de aanvoerkant. Het kan zijn dat toeleveranciers niet betrouwbaar zijn of dat
transport problemen kan opleveren. Wanneer men niet het risico wil lopen dat
het productieproces stil komt te liggen door gebrek aan grondstoffen, kan
men besluiten een extra (veiligheids) voorraad grondstoffen aan te leggen.
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In het productieproces zelf kan het handig zijn om extra voorraad neer te
leggen achter storingsgevoelige machines. Dit om te voorkomen dat het
productieproces verstoord wordt als een dergelijke storingsgevoelige machine
uitvalt. Een duidelijk voorbeeld is te zien in de auto-industrie. Daar zijn alle
bewerkingen heel sterk aan elkaar gekoppeld. Om te voorkomen dat een
storing bij één bewerking ervoor zorgt dat de hele lijn stil valt, heeft men tussen bewerkingen een bufferplaats gecreëerd van een paar auto’s. Tenslotte kan
men extra voorraad neerleggen vanwege kwaliteits- of opbrengstonzekerheid
De vraag die meteen rijst is: ‘En hoeveel veiligheidsvoorraad is dan nodig?’ Deze
vraag wordt in hoofdstuk 6 gedetailleerder behandeld, maar enkele
kwalitatieve uitspraken zijn al te geven. Naarmate de onzekerheden groter zijn,
is ook de benodigde veiligheidsvoorraad groter. Daarnaast is er het risico dat
het management wil lopen om buiten voorraad te raken. Dit is een
managementvariabele. Het management moet een uitspraak doen in de trant van:
‘In 95 procent van de gevallen moeten we klanten uit voorraad kunnen
leveren’. Deze 95 procent noemen we de servicegraad. Over de precieze
definiëring van het begrip ‘servicegraad’ bestaat de nodige verwarring. We
verwijzen naar Durlinger [2010,1]. Als een hoge servicegraad is gewenst
betekent dit weer veel veiligheidsvoorraad. In figuur 2.1 laten we het effect
zien van onzekerheid en servicegraad op de veiligheidsvoorraad.
Relatie Leverbetrouwbaarheid - veiligheidsvoorraad

Veiligheidsvoorraad
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Figuur 2.1. Relatie leveringsbetrouwbaarheid – Veiligheidsvoorraad.
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En hier ontstaat meteen een conflict. Een hoge (geëiste) servicegraad - zeker
gecombineerd met grote onzekerheden - kan leiden tot een hoge en misschien
wel onbetaalbare veiligheidsvoorraad. In dat geval moet men iets doen. Dit
kan betekenen dat de onderneming een lagere leveringsbetrouwbaarheid moet
accepteren of moet proberen de onzekerheden te verminderen..
Je moet je realiseren dat de hoogte van de veiligheidsvoorraad een resultante is
van een wens (servicegraad) en een gegeven toestand (onzekerheid).
Seriegrootte-voorraad
In veel productieomgevingen moeten machines in een bepaalde serie
produceren. Dit omwille van efficiëncy-overwegingen. Dat kan betekenen dat
in één productierun een hoeveelheid geproduceerd wordt, die een aantal dagen
(of weken) vraag afdekt. Vooral in procesmatige omgevingen komt dit
veelvuldig voor, omdat daar omsteltijden dusdanig groot zijn dat men in lange
runs moet produceren. Het verschijnsel seriegrootte-voorraad komt ook vaak
terug bij inkoop. Er wordt vaak in grotere hoeveelheden ingekocht dan
meteen strikt noodzakelijk is, omdat dit goedkoper kan zijn.
Maar ook op halffabricaat/onderdeelniveau bestaat het verschijnsel seriegrootte-voorraad, als er verschil bestaat tussen vraag en aanbod. Nu zijn er
diverse formules beschikbaar waarmee men zogenaamde ‘optimale’ bestel- of
productieseries kan bepalen. Onder ‘optimale’ wordt dan meestal verstaan:
tegen minimale kosten. De meest bekende regel is de zogenaamde formule
van Harris [1913] (genoemd naar een van de ‘uitvinders’), in Nederland beter
bekend als de formule van Camp [1922], ook wel EOQ (‘Economic Order
Quantity’) genaamd. Deze formule wordt behandeld in hoofdstuk 5.
Seizoensvoorraad/Anticipatievoorraad
De seizoensvoorraad of anticipatievoorraad is een voorraad, die men moet
opbouwen omdat in een bepaalde periode de vraag naar capaciteit veel groter
is dan de beschikbare capaciteit. Voorbeelden hiervan treffen we aan bij
fabrikanten van tuinmeubelen, die het grootste deel van hun producten
afzetten in een paar maanden. Gedurende de rest van het jaar zullen ze
moeten ‘voorwerken’. Op kleinere schaal treffen we het aan bij vakanties. Als
toeleverancier en afnemer niet dezelfde vakantieperiode kennen, zal er
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voorraadopbouw plaats moeten vinden om deze vakantieperiode te
overbruggen.
Speculatieve voorraad
Dit is voorraad, die voornamelijk bij grondstoffen ontstaat, doordat men deze
grondstoffen veel eerder inkoopt dan strikt noodzakelijk. Dit doet men
bijvoorbeeld omdat men verwacht dat de prijzen zullen stijgen. Dit speculeren
is nog het beste te vergelijken met speculeren op de beurs: soms gaat het goed
en soms gaat het fout.
Incourante voorraad
Incourante voorraad is iets aparts. Eigenlijk mag dit geen voorraad heten.
Producten die incourant zijn, moeten gewoon van de balans afgevoerd
worden. Incourante artikelen leveren naast de gewone kosten van voorraad
houden ook nog verborgen kosten. Berucht zijn de maandelijkse
vergaderingen waarbij deze artikelen besproken worden: ‘Wat is er toch met
deze producten aan de hand’, ‘kunnen we nog eens nazoeken wat we er mee
moeten’, ‘we kunnen ze nu niet afboeken!’. Iedereen bemoeit zich er mee,
maar dit leidt zelden tot een bevredigend resultaat. Misschien kun je het verlies
(dat toch allang geleden is) maar beter meteen zichtbaar maken door ze tot nul
af te waarderen. Dat hoeft niet te betekenen dat de producten ook meteen
verschroot moeten worden. Misschien heeft een opkoper nog interesse of
bestaat er ergens in een ver land een niet-reguliere markt voor.
Smeervoorraad
Smeervoorraad is voorraad, die nodig is om het productieproces op gang te
houden. Vaak word dit ook gewoon Onder Handen Werk of ‘Work In
Proces/Progress (WIP’) genoemd. Het is de hoeveelheid product die op de
vloer minimaal aanwezig moet zijn. Deze voorraad hangt nauw samen met de
doorlooptijd. Veel OHW betekent in principe een lange doorlooptijd (of
omgekeerd; een lange doorlooptijd resulteert in een hoge voorraad OHW).
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Pijplijnvoorraad
Dit is de voorraad die ‘in-transit’ of onderweg is tussen leverancier en
afnemer. Wanneer de levertijd maar een paar uur bedraagt, zal dit niet zo
interessant zijn (vanuit logistiek oogpunt). Wanneer het echter wagonladingen
ijzererts uit Siberië betreft of een containerschip uit Hongkong ligt dit iets
anders.
Strategische voorraad
Strategische voorraad is voorraad, die men aanhoudt, omdat het bepaalde
(strategische) producten betreft die moeilijk verkrijgbaar zijn of niet op elk
tijdstip. Voorbeelden zijn vooral natuurproducten zoals koffie, tabak en
dergelijke. Verwerkers van deze grondstoffen moeten zich kunnen indekken
tegen tegenvallende oogsten of natuurrampen. Iets soortgelijks geldt voor
bepaalde zeldzame metalen, die slechts één of twee maal per jaar aangeboden
worden. Of voor grondstoffen die uit politiek instabiele landen afkomstig zijn.
Deze voorraden vormen een soort ‘mega-veiligheidsvoorraad’. Met
veiligheidsvoorraden willen we kleine fluctuaties op korte termijn kunnen
opvangen; met strategische voorraden willen we grote fluctuaties op langere
termijn kunnen opvangen.
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In het begin van de jaren vijftig vond de historische
blokkade van Berlijn door de Russen plaats. Een
luchtbrug, ingesteld door de geallieerden, kon de
bevolking wel voorzien van voedsel en medicijnen.
Men kon echter niet voldoende industriële
grondstoffen binnenvliegen, waardoor de zware
industrie spoedig stil viel. Na de blokkade besloot
Berlijn dat dit nooit meer mocht gebeuren. Aan alle
producenten werd gevraagd welke grondstoffen
nodig waren om drie maanden ongestoord te
kunnen produceren. Deze materialen werden
gekocht door Berlijn en opgeslagen in magazijnen,
de zogenaamde ‘Berlin stock’. Voor de bedrijven
die hiermee te maken hadden werd de term ‘Berlin
stock’ synoniem met materialen met een lange
levertijd, een lage kans op verbruik, maar
onontbeerlijk als ze nodig waren.
Uit: ‘The role of top management in de control
of Inventory’, Plossl G.W., Welch W.E. [1979]
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3

Opstellen voorraadmatrix

Zoals eerder gezegd betekent een uitspraak als ‘de voorraad is te hoog’, of ‘de
voorraad is te laag’ niet veel, omdat deze uitspraken vaak gerelateerd zijn aan
de totale voorraad. Het is meer van belang te weten of een bepaald soort
voorraad te hoog dan wel te laag is. Of nog beter een combinatie van soort
voorraad en functie. Bijvoorbeeld de seriegrootte-voorraad grondstoffen is te
hoog of de veiligheidsvoorraad eindproducten is te laag. Later kan men dan
ook nog inzoomen op specifieke producten. Voordat we kunnen beoordelen
of een bepaalde voorraad te hoog dan wel te laag is, moeten we de
zogenaamde ‘ist-situatie’ bepalen. Met andere woorden, hoeveel voorraad ligt
er eigenlijk? Bij deze analyse maken we gebruik van de zogenaamde
voorraadmatrix. De voorraadmatrix heeft tot doel na te gaan aan welke delen
van de voorraad we nader aandacht moeten schenken.
3.1

De voorraadmatrix

In de voorraadmatrix worden soort voorraad en functie van voorraad
gecombineerd. In tabel 3.1 geven we deze voorraadmatrix weer.
Grondstof

Halffabrikaten
Koop

Maak

OHW

Eindproduct
Maak

Handel

TOTAAL

Serie
Seizoen
Smeer
Veiligheid
Incourant
Pijplijn
Strategisch
Speculatief
TOTAAL

Tabel 3.1. De voorraadmatrix
We moeten nu proberen per cel aan te geven hoeveel voorraad er eigenlijk ligt.
Op de balans is de voorraad wel vaak uitgesplitst naar soort (grondstoffen,
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halffabrikaten, eindproduct, OHW) maar niet naar functie zoals besproken in
hoofdstuk 2. Toch is het van belang om deze indeling naar functies te maken.
Alleen zo is te achterhalen welke voorraden verlaagd (of misschien wel
verhoogd) moeten worden. Misschien ligt het grootste deel van de voorraad
wel in cellen, die we vanuit strategisch oogpunt niet wensen te veranderen.
In de praktijk blijkt dat het management zich er niet van bewust is dat er
verschillende voorraden zijn. En het duse moeilijk vindt om met deze
indeling te werken. Toch is dit de enige mogelijkheid om meer inzicht te
krijgen. We kunnen ons voorstellen dat het moeilijk is om alle cellen van de
voorraadmatrix in te vullen. In eerste instantie is het ook nog niet zo
belangrijk om precieze getallen te vinden. Men kan vooralsnog volstaan met
het invullen van ordegroottes, waarbij het belangrijker is dat men zich
bewust wordt van het bestaan van deze cellen. Door het invullen van de
matrix kan men nagaan welke cellen nadere aandacht verdienen. Om het
invullen te vergemakkelijken geven we enkele tips aan de hand van een
voorbeeld.
Het voorbeeld beschrijven we in de appendix. Nu gaan we de tabel als
gegeven in 3.1 invullen. Hierbij zijn gegevens te gebruiken, uit de W+V
rekening, zoals gegeven in de appendix. In feite zijn de kolomtotalen
gegeven. Ook de smeervoorraden zijn gegeven als hoeveelheid OHW. Dit
kunnen we al invullen in tabel 3.2
Grondstof

Halffabrikaten
Koop

Maak

OHW

Eindproduct
Maak

Handel

TOTAAL

Serie
Seizoen
Smeer
Veiligheid
Incourant

25.000

Pijplijn
Strategisch
Speculatief
TOTAAL

100.000

100.000

50.000

100.000

75.000

Tabel 3.2 Deels ingevulde voorraadmatrix
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325.000

750.000

Maar hoe zijn de onderverdelingen over de diverse cellen? Uit de
beschrijvingen van de onderneming HOLZ BV zijn ook een aantal zaken af
te leiden. Er zullen normaliter geen pijplijnvoorraden, strategische
voorraden of speculatieve voorraden aanwezig zijn. De cellen in deze rijen
kunnen we dan ook op 0 stellen. Verder zal de voorraad grondstoffen
voornamelijk uit seriegrootte-voorraad bestaan. De leveranciers zijn immers
betrouwbaar en er is geen sprake van seizoenen. We nemen arbitrair een
bepaalde verhouding aan. Bij de halffabrikaten is dat onduidelijker. Er zal
voor de inkoopdelen een veiligheidsvoorraad aangehouden worden, maar
van onbekende grootte. Van de maakdelen is niet veel bekend, dus elke
redelijke schatting in deze cellen is meegenomen, maar vraagt wel om een
eventuele nadere analyse. De eindproductenvoorraad zal voornamelijk uit
handelsartikelen bestaan, omdat de eigen (geproduceerde) artikelen in
principe op order gemaakt worden. Maar hoe deze voorraad
handelsartikelen precies verdeeld is over de cellen is niet op voorhand
duidelijk. Daarvoor is meer informatie nodig. U ziet dat zelfs voor een
eenvoudige casus het niet eenvoudig is om waarden per cel te berekenen.
Dit omdat er slechts enkele ‘harde’ gegevens beschikbaar zijn en de rest
afgeleid moet worden uit markt- en productiekarakteristieken. De ingevulde
matrix voor HOLZ zou er uit kunnen zien als in tabel 3.3.
GrondSerie

Halffabrikaten

stof

Koop

Maak

OHW

Eindproduct
Maak

Handel

TOTAAL

80.000

60.000

20.000

NVT

25.000

150.000

Seizoen

NVT

NVT

NVT

NVT

50.000

?

50.000

Smeer

NVT

NVT

NVT

100.000

NVT

NVT

100.000

20.000

40.000

30.000

NVT

?

150.000

240.000

Veiligheid
Incourant

335.000

?

?

?

?

?

25.000

25.000

Pijplijn

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Strategisch

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Speculatief

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

100.000

100.000

50.000

100.000

75.000

325.000

750.000

TOTAAL

Tabel 3.3. De ingevulde voorraadmatrix HOLZ
Na het invullen van de matrix wordt duidelijk waar de meeste voorraad zit en
dus ook de meeste potentie om de voorraad te verlagen. Dit hoeft niet altijd
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het geval te zijn. Het kan zijn dat het management een strategische voorraad
eist van 3 maanden en dat deze voorraad 90 procent van de totale
voorraadwaarde vertegenwoordigt. Als de controller dan zegt dat de
voorraadhoogte - financieel gezien - te hoog is, ontstaat er een interessant
probleem. Het is vervelend als voorraad vastligt in cellen die moeilijk te
beïnvloeden zijn. Evenzo is het moeilijk als de meeste voorraad bestaat uit
voorraden die gewoon nodig zijn.
In het voorbeeld HOLZ werd duidelijk dat het moeilijk was om seriegroottevoorraad, veiligheidsvoorraad en incourante voorraad te onderscheiden. Maar
toch luidt de conclusie dat er een aantal interessante cellen is voor nader
onderzoek. Het betreft hier de hoeveelheid OHW en de hoeveelheid
handelsartikelen. In het volgende hoofdstuk wordt deze laatste voorraad nader
gedetailleerd via een zogenaamde ABC-analyse.
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Tip 1
Zoals gezegd geeft de balans al een eerste
indeling. We kunnen nu in elk geval de
kolomtotalen invullen.
Tip 2
Vaak staat op de balans een voorziening
‘incourant’ vermeld. Dit kan een fictieve
schatting zijn of een schatting, afgeleid uit de
voorraad. Dit kan een indicatie zijn voor de
grootte van het probleem en we kunnen het
getal dan ook als rijtotaal bij incourante
voorraad opnemen.
Tip 3
Niet alle cellen in de voorraadmatrix zijn even
relevant. In een aantal cellen kunnen we met
een gerust hart ‘Niet Van Toepassing (NVT)’
zetten. Seizoensvoorraden zullen we
voornamelijk aantreffen bij grondstoffen of
eindproducten. En voor een groot aantal
ondernemingen zullen strategische,
speculatieve en pijplijnvoorraden niet van
belang zijn. Ook wanneer het moeilijk is om
voorraden toe te wijzen aan een bepaalde cel
zal deze exercitie in elk geval meer inzicht
doen ontstaan.
Tip 4
In de praktijk zien we dat het een probleem
kan zijn om seriegrootte, veiligheidsvoorraad
en incourante voorraad van elkaar te
onderscheiden. Toch is het zinvol om zelf een
schatting te maken voor de drie functies. In
hoofdstuk 5 en 6 gaan we verder in op dit
probleem.
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4.

‘Ist’-Situatie: ABC-analyse

In dit hoofdstuk gaan we de voorraden nader analyseren. In de praktijk lopen
we dan meteen tegen een organisatorisch probleem aan. Veel ondernemingen
hebben een groot aantal (actieve) codenummers. Handelsondernemingen of
assemblage-bedrijven hebben vaak te maken met duizenden of tienduizenden
codenummers. Het is fysiek onmogelijk om al deze codenummers even goed
te bekijken. Stel dat een planner of voorraadbeheerder per uur 10 producten
goed zou kunnen bekijken, dan kunt u nagaan hoeveel planners nodig zouden
zijn om het hele assortiment goed te bekijken. Gelukkig is het niet zo dat alle
producten even belangrijk zijn. Maar we moeten wel een onderscheid maken
tussen belangrijke en minder belangrijke producten. Een hulpmiddel daarbij is
de ABC-analyse, waarbij producten verdeeld worden in belangrijke (A-)
producten, minder belangrijke (B-) producten en onbelangrijke (C-)
producten. De term ‘belangrijk’ heeft hier meer te maken met de tijd, die we
aan dit product willen besteden, dan met het product zelf. De uitkomsten van
een dergelijke ABC-analyse zijn later ook een uitgangspunt bij het
voorraadbeheer. Belangrijke producten worden namelijk anders aangestuurd
dan minder belangrijke producten.
4.1

De ABC-analyse of Pareto-analyse

Een assortiment bestaat vaak uit een groot aantal artikelen. Het is om die
reden dan ook onpraktisch om aan elk artikel of product evenveel aandacht te
schenken. Het is niet nodig om alle artikelen of producten op dezelfde manier
te behandelen. Het beheren van elastiekjes zal ongetwijfeld anders gaan dan
het beheer van 40-inch plasmaschermen.. Het is dan ook zinvol om een
onderscheid te maken tussen belangrijke artikelen en onbelangrijke artikelen.
Een methode om dit onderscheid te maken is de zogenaamde Pareto-analyse
of ABC-analyse. De methode is vernoemd naar de Italiaanse wetenschapper
Vilfredo Pareto [1906], die in de 19e eeuw een onderzoek deed naar de
verdeling van rijkdom in Italië. Hij merkte op dat een klein deel van de
bevolking een groot deel van de rijkdom vertegenwoordigde. Later bleek dat
dit een redelijke universele regel was, ook met betrekking tot voorraadbeheer.
Een relatief klein aantal producten zorgt bijvoorbeeld voor de grootste omzet
of de meeste problemen (normaliter niet tegelijkertijd!). Dit staat ook wel
bekend onder de naam 20-80 regel. Indien er sprake is van veel producten lijkt
het er op als 20% van de producten zorgt voor 80% van de omzet
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De ABC-analyse maakt een onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke
artikelen. Aan belangrijke artikelen (A) willen we veel aandacht besteden, maar
aan onbelangrijke artikelen (C) willen we geen of zo weinig mogelijk aandacht
besteden. En de grijze tussencategorie (B) willen we wel effectief besturen,
maar dat mag niet te veel tijd kosten. Dit wil niet zeggen dat een C-product
onbelangrijk zou zijn voor de onderneming; we willen er alleen niet te veel
aandacht aan besteden. Het is voor een organisatie belangrijk om te weten
welke artikelen in de A-, B- of C- categorie vallen. Dan weet de organisatie
ook aan welke producten veel aandacht geschonken moet worden en welke
artikelen niet bekeken worden. Wanneer dit niet formeel vastligt, zal dit
informeel vastgelegd worden door de organisatie. Alleen weet dan niemand
waar wel of niet goed naar gekeken wordt.
De naam ABC-regel doet vermoeden dat de producten in drie categorieën
moeten worden ingedeeld. Dit hoeft niet zo te zijn. Men kan ook vijf groepen
verzinnen of misschien maar twee. Evenzo is de 80-20 regel niet heilig. Er is
even gemakkelijk een indeling te maken waarbij vijf procent van de artikelen
voor 70 procent van de omzet verantwoordelijk is. Een belangrijk criterium in
deze is de beheersbaarheid van het aantal belangrijke artikelen. Een verdeling
die zou resulteren in duizenden ‘belangrijke artikelen’ zal niet vaak zinvol zijn.
In de volgende paragraaf beschrijven we de ABC-analyse. Als u bekend bent
met deze methodiek kunt u verder gaan bij paragraaf 4.3.
4.2

Het uitvoeren van een ABC-analyse in de praktijk

In de praktijk zien we dat omzet een veel gebruikt criterium is om een
onderscheid te maken tussen belangrijke (A) en minder belangrijke (B en C)
artikelen. In de praktijk van het voorraadbeheer spelen echter ook andere
criteria een rol. We kunnen hierbij denken aan ruimtebeslag, omloopsnelheid
of houdbaarheid.
Wanneer een onderneming problemen heeft met de totale voorraadwaarde
van een artikelenbestand, zijn er twee ingangen mogelijk. Op de eerste plaats
wil men natuurlijk kijken naar artikelen die een belangrijk deel van de totale
voorraadwaarde in beslag nemen. Het eerste criterium zou dan ook
voorraadwaarde per artikel kunnen zijn. Men kan dan besluiten om een
analyse uit te voeren op het huidige artikelenbestand en de voorraadwaarde
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aan elk artikel te koppelen. Men moet zich echter realiseren dat een dergelijke
aanpak alleen een momentopname laat zien. Voor artikel ‘X’ kan bijvoorbeeld
juist een bestelling zijn binnengekomen, waardoor dit product een relatief
hoge voorraadwaarde laat zien. Voor een ander artikel ‘Y’ kan juist het
omgekeerde gelden. Van dit artikel wacht men bijvoorbeeld op een
binnenkomende bestelling en het artikel laat daardoor een relatief lage
voorraadwaarde zien. Daarom is het beter de gemiddelde voorraadwaarde te
berekenen per artikel. We voeren nu een ABC-analyse uit aan de hand van het
gestileerde HOLZ-voorbeeld.
4.2.1

ABC – analyse op basis van voorraadwaarde

In hoofdstuk 3 bleek dat vooral de voorraad handelsartikelen een groot
aandeel vormt van de totale voorraad. Daarom is het zinvol deze verder te
analyseren. Deze analyse is ook nodig om later een meer gefundeerde
uitspraak te kunnen doen over seriegrootte-voorraad, veiligheidsvoorraad en
incourante voorraad. We onderzoeken de handelsartikelen verder. In het
gestileerde HOLZ-voorbeeld zijn er maar 10 producten. In tabel 4.1 geven we
een overzicht van de door HOLZ gevoerde handelsartikelen met bijbehorende
voorraadwaarde. We gaan uit van een voorraadwaarde van 300k (325k uit
tabel 3.1 – 25k incourant).
Product

Voorraad €

Candle

18.000

Clockbox

80.000

Gallicus

1.000

Heart

10.000

Knot

50.000

Magicube

30.000

Pyramide

100.000

T-bone

4.000

Trickpack

3.000

Woodbox

4.000

TOTAAL

300.000

Tabel 4.1 Voorraadwaarde handelsartikelen HOLZ
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We zouden de producten kunnen sorteren naar voorraadhoogte en de
bovenste “x” procent nader bekijken. Deze analyse voeren we uit voor de
handelsartikelen van HOLZ en vinden een tabel als gegeven in tabel 4.2.
Product

Voorraad

%

Cum %

Pyramide

100.000

33,3

33,3

Clockbox

80.000

26,7

60,0

Knot

50.000

16,7

76,7

Magicube

30.000

10,0

86,7

Candle

18.000

6,0

92,7

Heart

10.000

3,3

96,0

T-bone

4.000

1,3

97,3

Woodbox

4.000

1,3

98,7

Trickpack

3.000

1,0

99,7
100

Gallicus

1.000

0,3

TOTAAL

300.000

100,0

Tabel 4.2 ABC-analyse HOLZ op criterium voorraadwaarde
Uit deze tabel is op te maken dat 30 procent van de producten (de eerste 3)
verantwoordelijk is voor circa 77 procent van de voorraadwaarde. Deze
noemen we de A-artikelen. En evenzeer is te zien dat 50 procent van de
producten (de laatste 5) slechts 7 procent van de voorraadwaarde
vertegenwoordigen. Deze artikelen zouden we dan als C-artikelen kunnen
bestempelen. Dan resteren er nog twee artikelen die de classificatie B-artikelen
krijgen. Het resultaat ziet u in tabel 4.3

# Artikel

% Artikel

Waarde €

Waarde %

A

3

30

230.000

77

B

2

20

48.000

16

C

5

50

22.000

7

Tabel 4.3. Resultaat ABC-analyse op criterium voorraadwaarde
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Dit wil niet zeggen dat er geen andere indeling mogelijk was. Een andere
mogelijkheid zou zijn om producten met een voorraadwaarde van meer dan €
50.000 te classificeren als A en producten met minder dan € 5.000 als C. We
hanteren dan een soort logaritmische schaal. Dan zijn er 4 C-artikelen, 2 Aartikelen en 4 B-artikelen. In de praktijk ontstaat dan meteen de discussie of
“Knot” met een voorraadwaarde van
€ 50.000 een A- of B-artikel is. Men moet een beetje pragmatisch omgaan met
dit probleem. In praktijk gaat het over 100-den of 1000-den artikelen en maakt
het niet zoveel uit of een bepaald product A of B is, of B of C. In de praktijk
is het vaak redelijk eenvoudig om A- en C- artikelen te benoemen. In dat geval
is het ook eenvoudig om B-artikelen te definiëren. Dat zijn immers de
overgebleven artikelen.
Maar zoals eerder gezegd gaar het hier om een momentopname. Wanneer er
op dit ogenblik van de ‘Pyramide’ voor € 100.000 op voorraad ligt, wil dat niet
zeggen dat dit altijd zo is. Het kan best zijn dat er juist een bestelling van de
‘Pyramide’ binnengekomen is. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat
morgen een nieuwe bestelling van de ‘Gallicus’ binnenkomt. Voor het totaal,
over alle producten gemeten, zal het normaliter niet veel maken maar per
verschillend product kunnen de afwijkingen aanzienlijk zijn. Eigenlijk zou men
van elk product de voorraadhistorie willen kennen. Helaas zal dat niet zo
praktisch zijn. Maar we krijgen een beter beeld als we een aantal
opnamemomenten nemen en vervolgens de gemiddelde voorraad nemen. In
ons voorbeeld nemen we even aan dat de voorraadwaarde van HOLZproducten een goede indicatie geven van de gemiddelde voorraadwaarde per
product.
Echter de voorraadhoogte alleen zegt niet veel. We zien dat er voor de
‘Pyramide’ gemiddeld € 100.000,- op voorraad ligt. Als de omzet van de
‘Pyramide’ € 200.000 per week bedraagt, dan ligt er gemiddeld voor een halve
week voorraad. Dit hoeft niet verontrustend te zijn. Zou de omzet echter
maar € 2.000 per week bedragen, dan lag er voor ongeveer een jaar op
voorraad. En dat zou wel eens minder optimaal kunnen zijn. Daarom stellen
we als tweede criterium de omloopsnelheid per product voor of de eenheid
weekverbruik.
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4.2.2

ABC – analyse op basis van weekverbruik

Bij deze analyse worden de artikelen (aflopend) op weekverbruik gesorteerd.
Maar ook hier moeten we weer even nadenken In het bijzonder voor
producten die zich aan het einde van de levenscyclus bevinden, zal een
gemiddeld verbruik over een aantal weken een te rooskleurig beeld geven.
Voor nieuwe producten geldt het omgekeerde. Het is daarom misschien
verstandig om producten, die aan het begin of einde van de levenscyclus
zitten, te bestempelen als A-product of als een aparte categorie. Maar ook hier
geldt dat we in eerste instantie zoeken naar een indicatie.
Deze methode geeft meteen een goed idee van de mate van incourantie.
Boven aan de lijst zullen we gegarandeerd producten tegenkomen, waar voor
enkele jaren op voorraad ligt. Hiervoor moeten meteen maatregelen genomen
worden. Dat kan betekenen dat ze verschrot worden, aan opkopers verkocht
worden of afgeboekt worden van de balans. Er zijn bedrijven die deze
maatregelen niet durven nemen, omdat daardoor het bedrijfsresultaat negatief
beïnvloed wordt. Dit is natuurlijk een drogreden. Het verlies is allang geleden,
maar nog niet zichtbaar gemaakt.
Vervolgens komt er in de lijst een aantal producten voor waar relatief veel
voorraad van ligt (gezien in weekverbruik). Wanneer de voorraadhoogte in
geld niet groot is, hoeven we ons daar niet meteen druk over te maken.
Wanneer er wel veel geld in vast ligt, moet men er wel degelijk naar kijken.
Een interessante vraag is dan waaróm daar zoveel voorraad van ligt. Aan de
onderkant van de sortering kunnen ook interessante gevallen staan. Er zullen
producten zijn waar maar voor een paar dagen voorraad ligt. Het kan zijn dat
hier sprake is van perfect voorraadbeheer. Maar evenzo kan het zijn dat van
deze producten structureel te weinig op voorraad ligt.
Voor HOLZ voeren we deze analyse uit. In tabel 4.4 geven we naast de
voorraadwaarde ook aan hoeveel weken verkoop de voorraad
vertegenwoordigt.
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VOORRAADWAARDE IN €
Voorraad

Voorraad

Vraag

Weken

in €

in stuks

per/week

voorraad

Gallicus

1.000

200

2

100

Trickpack

3.000

400

4

100

Magicube

30.000

1.200

120

10

Pyramide

100.000

5.000

1000

5

Product

Woodbox

4000

1.000

200

5

Heart

10.000

4.000

1600

2,5

Candle

18.000

3.600

2000

1,6

Knot

50.000

5.000

3000

1,7

Clockbox

80.000

8.000

5.000

1,6

T-Bone

4.000

1.600

1.600

1

300.000

30.000

TOTAAL

Tabel 4.4 ABC-analyse van HOLZ op omloopsnelheid
Uit tabel 4.4 is af te leiden dat de producten Trickpack en Gallicus een verhaal
apart vormen. Er ligt maar liefst voor 100 weken op voorraad en ze zijn dan
ook als A-artikel te bestempelen. Als het producten zijn die in het begin van
de ‘product-life-cycle’ zitten, hoeft dit niet alarmerend te zijn. Gelukkig is de
voorraadwaarde niet erg hoog. Anders ligt het met het product MagiCube
waar € 30.000 voorraad in zit. Dit product, waar voor 10 weken op voorraad
ligt, moet nader bekeken worden. Het product MagiCube kan eveneens als een
A-artikel gezien worden met 10 weken voorraad. Aan de onderkant kunnen
we zeggen dat de laatste drie (eventueel 4) artikelen niet zoveel aandacht nodig
hebben. Dit zijn C-artikelen. Het resultaat van deze analyse vindt u in tabel
4.5.
# Artikel

% Artikel

Waarde €

Waarde %

A

3

30

34.000

11

B

4

40

118.000

40

C

3

30

148.000

49

Tabel 4.5 Resultaat ABC-analyse op criterium omloopsnelheid
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Tabel 4.5 laat ook iets anders zien. De drie A-artikelen (volgens het criterium
omloopsnelheid) vertegenwoordigen maar 11 procent van de voorraadwaarde.
Moeten we ons daar dan druk over maken? Misschien zou het handig zijn om
de twee ABC- analyses (voorraadwaarde en omloopsnelheid) te combineren.
4.3

Een tweedimensionale ABC-analyse

Omdat het soms misleidend kan zijn om slechts naar één criterium te kijken,
kan het verstandig zijn om nog een tweede criterium mee te nemen. We
voeren dan een zogenaamde tweedimensionale ABC-analyse uit. In ons
voorbeeld kunnen we als criteria voorraadwaarde en omloopsnelheid nemen. Tabel
4.3 en 4.5 worden dan als het ware gecombineerd tot tabel 4.6. met in de rijen
de A-, B- en C-artikelen op basis van de voorraadwaarde (VW). Zoals uit tabel
4.3 bleek, waren er drie A-artikelen met een totale waarde van € 230.000. Deze
getallen staan dan ook als rijtotaal in de tabel..
↓ OL

VW →

A

A
0
1

B

30.000

C
TOTAAL

B

C

1

2

3

100.00

130.000

230.000

0

2

3

4.000

18.000

Totaal

1

2

18.000

48.000

0

5
22.000

3

4

3

10

34.000

118.000

148.000

300.000

Tabel 4.6 Resultaat Tweedimensionale ABC-analyse met criteria
omloopsnelheid (OL) en Voorraadwaarde (VW)
Evenzo vinden we als kolomtotalen de resultaten van de ABC-analyse met als
criterium omloopsnelheid (OL). Wanneer we naar figuur 4.6 kijken, zien we
dat er
blijkbaar geen artikelen zijn die volgens beide criteria een A-artikel waren. Er
waren ook geen artikelen die volgens beide criteria een C-item waren.
Door de tweedimensionale analyse creëer je negen cellen, die je weer naar
belangrijkheid kunt indelen. Men kan bijvoorbeeld zeggen dat men alleen AA-,
AB-, BA-, AC- en CA-artikelen bekijkt. Zo kan nog een betere toespitsing
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gemaakt worden. Een dergelijke tweedimensionale ABC-analyse noemen we
ook een XYZ-analyse. Een artikel dat op beide criteria hoog scoort (AA, AB,
BA) noemen we dan een X-artikel. Een artikel dat op beide criteria slecht
scoort (CC, CB, BC) wordt een Z-artikel. (zie tabel 4.7)

A
B
C
Tabel 4.7

A
X
X
Y

B
X
Y
Z

C
Y
Z
Z

Een voorstel voor een XYZ - indeling

Het is natuurlijk ook mogelijk om meerdimensionale analyses te maken, maar
bij meer dan drie criteria bestaat het gevaar dat men het overzicht verliest.
Maar het is niettemin mogelijk. Een meerdimensionale ABC-analyse geeft
normaliter een beter inzicht dan een eendimensionale analyse. Dit soort
analyses is tegenwoordig eenvoudig te maken met de “draaitabel” (pivot table)
functie in Exel.
4.4

Welke criteria?

In de vorige paragraaf zijn de criteria ‘voorraadwaarde’ en ‘omloopsnelheid’
gebruikt. Afhankelijk van de situatie en in de industrie kan men natuurlijk ook
andere criteria gebruiken. In de wereld van reserve-onderdelen spreekt men
bijvoorbeeld van een VED-analyse. Dit staat voor V(ital), E(ssential),
D(esired). Heel goedkope onderdelen kunnen best V(ital) zijn en dienen dan
goed bestuurd te worden. De keuze van de te gebruiken criteria is arbitrair,
maar juist de discussie over de criteria is zeer zinvol! Uit de ABC-analyse komt
een aantal producten naar voren die we nader willen analyseren.
Men kan zich afvragen of de aanwezige voorraad wel ‘juist’ is. In de volgende
hoofdstukken laten we zien hoe u antwoord op deze vraag kunt krijgen. We
kijken naar een methode om een indicatie te krijgen over de seriegrootte
voorraad en de veiligheidsvoorraad.
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Tip 1
Leg formeel vast welke artikelen A, B, of C zijn!
Tip 2
Voer minstens twee maal per jaar een ABC-analyse uit.
Tip 3
B-items zijn die items, die geen A- of C- item zijn.
Tip 4
Wanneer u voor de eerste keer een ABC-analyse maakt, moet u het
gemiddelde van een aantal waarnemingen nemen. Anders kunnen
toevalligheden (net een serie binnen of vlak voor een bestelmoment) de
gegevens beïnvloeden. Dit kan effect hebben op de acceptatie van de
resultaten.
Tip 5
Denk aan producten die aan het begin of einde van de Product-life-cycle
zitten!
Voor A-items gelden een aantal regels:
1
2
3
4
5
6
7
8

Voorraadbestanden moeten voortdurend ‘up-to-date’ gehouden
worden. Hetzij per computer, hetzij handmatig (het zijn er
immers niet zoveel!)
Informeer het top-management.
Schat de vraag en probeer hem te beïnvloeden.
Probeer de aanvoer te beïnvloeden. Accepteer niet klakkeloos een
leverschema.
Houd de beginvoorraad laag.
Kijk dikwijls naar de parameters van de bestelmethodieken en pas
deze zonodig aan.
Steek veel moeite in het bepalen van de precieze waarde voor de
bestelparameters.
Concentreer op tekorten in plaats van op servicegraad.

Uit: Silver, Pyke, Peterson. [1998]
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5

‘Soll’-situatie: Formule van Camp

In het vorige hoofdstuk is de huidige (‘IST’-) situatie bekeken, waarbij enige
knelpunten gevonden zijn met betrekking tot de voorraadhoogte in sommige
cellen van de voorraadmatrix . Vraag is dan vervolgens: ”Hoeveel voorraad
mag er dan wél liggen?”. Dit heeft te maken met de bestelgrootte waarín en
het tijdstip waaróp besteld wordt (het bestelniveau). Het gaat er om een
optimale bestelgrootte te kiezen en een verstandig bestelniveau. In dit en het
volgende hoofdstuk gaan we een eerste schot voor de boeg geven. Eerst
behandelen we een eenvoudige methodiek die een indicatie geeft of de
gebruikte bestelgrootte wel correct is. Deze eenvoudige methodiek is de
zogenaamde ‘Economic Order Quantity’, in Nederland algemeen bekend als
de formule van Camp. Echter niet Camp[1922] maar Harris[1913] is de
grondlegger van deze formule. Harris publiceerde deze formule 10 jaar eerder.
Omdat de naam van deze formule hier echter zo ingeburgerd is onder de
naam ‘Camp’, zullen we dit maar blijven doen.
5.1

De bestelgrootte-bepaling volgens Camp

De gehanteerde seriegrootte (bestelserie of productieserie) is van invloed op
de voorraadhoogte. Als u in grote series bestelt, zal de seriegrootte-voorraad
(die de helft is van de seriegrootte) hoger zijn dan wanneer u in kleine series
bestelt. De kosten van voorraad houden (VK) worden gegeven door
VK 

Waarbij

Q =
P =
h =

Q
 Ph
2

Seriegrootte
(Inkoop)prijs van product
Kosten van voorraad houden (% van prijs per jaar)

Aan de andere kant zal vaker bestellen hogere bestelkosten met zich
meebrengen dan wanneer u nu en dan bestelt. De bestelkosten BK worden
gegeven door
BK 

Waarbij

D=
F =

D
F
Q

Jaarvraag
Bestelkosten per bestelling
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Daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met de totale inkooprijs van de
producten (D x P). De optimale serie is dan die serie, die de som van
voorraadkosten, bestelkosten en inkoop minimaliseert. Wanneer de prijs van
een product onafhankelijk is van de bestelde hoeveelheid, hoeven we de
inkoop niet mee te nemen in onze afweging.
De totale kosten, TK, die geminimaliseerd moeten worden zijn dus:
TK 

D
Q
 F   Ph
Q
2

Kosten

Dit is weergegeven in figuur 5.1

!MIN
Totale kosten
Voorraad
kosten

Bestelkosten

Q*

Figuur 5.1

Seriegrootte

Voorraad- en bestelkosten

De correcte manier om de optimale bestelserie Q* te vinden is
door deze functie van TK naar Q te differentiëren en de afgeleide
gelijk te stellen aan nul. Dit zullen we de lezer besparen, maar
gelijk naar de oplossing gaan. Voor meer uitleg zie Durlinger,
Bemelmans [2010]. In dit specifieke geval geldt dat de Q*, waarbij
de totale kosten minimaal zijn, gevonden wordt op het snijpunt
van bestelkosten en voorraadkosten. Dus dáár waar geldt:
D
Q
 F   Ph
Q
2
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De optimale serie Q* kunnen we dan berekenen uit:
Q* 

2 D F
Ph

Vaak wordt gezegd dat de formule van Camp niet bruikbaar zou zijn, omdat
er aan een groot aantal randvoorwaarden voldaan moet zijn. Hierbij noemt
men dan o.a. een
regelmatig vraagpatroon, oneindige aanleversnelheid en een vaste prijs,
ongeacht de
bestelgrootte. Deze kritiek is niet geheel juist. Voor oplossingen en
commentaar op deze afwijkingen verwijzen we naar Silver, Pyke en Peterson
[1998] Alleen een regelmatig vraagpatroon is een bepalende factor. In de
praktijk vinden bedrijven het moeilijk om de juiste waarde voor de vraag, de
bestelkosten en de voorraadkosten aan te geven. Wat deze parameters betreft,
kunnen we kort zijn. Het is natuurlijk vreemd dat men moeite zou hebben om
waarden voor de parameters te vinden. Het zijn namelijk de uitgangspunten
voor elk bestelsysteem. Wanneer men hier geen goede gegevens voor kan
vinden, heeft men een probleem. Men kan in elk geval een eerste schatting
geven voor de bestelkosten per bestelling en de voorraadkosten. In par. 1.2 is
beredeneerd hoe de voorraadkosten bepaald kunnen worden. De bestelkosten
kan men afleiden uit de kosten die verbonden zijn aan de inkoopafdeling
(personeel bijvoorbeeld) en het aantal bestellingen dat geplaatst wordt. Uit
ervaring blijkt dat de bestelkosten ergens tussen de € 75 en € 125 liggen. Voor
de voorraadkosten kunnen we een percentage van 25 procent aanhouden, een
gemiddeld percentage dat vaak in de literatuur opduikt (zie ook Durlinger
[2008,1]). Gelukkig komt het niet zo nauw met het bepalen van de parameters.
De formule van Camp heeft namelijk de prettige eigenschap dat hij zeer
robuust is. Men kan rustig enkele tientallen procenten afwijken van de
optimale seriegrootte zonder grote consequenties op kostenniveau. In figuur
5.2 laten we relatie zien tussen afwijkingen in seriegrootte en de consequenties
voor de kosten.
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gevoeligheid van EOQ formule

afwijking (%) t.o.v.
minimale kosten
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5
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10
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50

afwijking % to.v. optimale seriegrotte

Figuur 5.2 Ongevoeligheid van Camp
Uit deze grafiek blijkt dat men zo’n 30 procent mag afwijken van de ‘optimale’
seriegrootte zonder noemenswaardige afwijkingen in de minimale kosten.
Deze robuustheid maakt de formule van Camp uitermate geschikt om een
eerste indicatie te krijgen over een goede bestelserie. We kunnen nu voor de
interessante (of misschien wel voor alle) producten gewoon de seriegroottes
bepalen met behulp van de formule van Camp. Hierbij maken we ons
helemaal niet druk of dit theoretisch wel correct is. De berekende series gaan
we dan vervolgens vergelijken met de daadwerkelijk gehanteerde series.
Wanneer gehanteerde- en berekende series van dezelfde orde van grootte zijn,
is er niet veel aan de hand. Dit, ‘in dezelfde orde van grootte’, kan ruim
geïnterpreteerd worden. Als marge kunnen we bijvoorbeeld +50 (of -35%)
procent hanteren. Wanneer de werkelijk gehanteerde seriegrootte buiten deze
grenzen ligt, moet daar een verklaring voor zijn. Stel dat de berekende
optimale bestelgrootte voor een bepaald product 112 stuks is. De gehanteerde
bestelgrootte is 250, omdat dat de minimale bestelhoeveelheid bij de
leverancier is. En deze leverancier is niet bereid in kleinere hoeveelheden te
leveren tegen de geldende prijs. In zo’n geval is er niet meteen een reden om
de gehanteerde bestelgrootte aan te passen. Is er daarentegen geen aanwijsbare
reden, dan dient wel een heroverweging plaats te vinden.
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Daarnaast kan men de gehanteerde seriegrootte vergelijken met de werkelijke
gemiddelde voorraad. In principe zou er met een bestelserie van 100 stuks
gemiddeld 50 stuks op voorraad mogen liggen. Zou er gemiddeld meer op
voorraad liggen, dan kan dat te maken hebben met de manier van bestellen.
Blijkbaar bestelt men eerder dan strikt noodzakelijk. Hier kan een plausibele
verklaring voor bestaan. Bijvoorbeeld het hanteren van een extra
veiligheidsvoorraad (in aantallen of weekverbruik). In praktijk blijkt dat men
hier zelden structureel over nagedacht heeft. Daarom zullen we in het
volgende hoofdstuk aandacht besteden aan het bepalen van de
veiligheidsvoorraad.
Verder wordt beargumenteerd dat de bestelgrootte bepaald wordt door de
transporteur, die alleen met volle vrachtwagens wenst te rijden. Dit kan
inhouden dat de seriegrootte-voorraad stijgt. De financiële consequenties
hiervan dient een ondernemer mee te nemen bij zijn transportkeuze. Opnieuw
verwijzen we naar Durlinger [2008,1].

Tip
De seriegrootte-bepaling volgens Camp is
ongevoelig. Juist daarom kan hij goed gebruikt
worden als een eerste indicatie.
Wanneer berekende en gehanteerde seriegrootte
meer dan 50 procent afwijken, moet men een
gefundeerde en plausibele verklaring hebben voor
de gehanteerde seriegrootte.
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6.

‘Soll’-Situatie: Veiligheidsvoorraad

Het hebben van een bepaalde voorraad heeft ook te maken met de gevolgde
bestelmethodiek of het hanteren van een zekere veiligheidsvoorraad. Deze
worden in hoofdstuk 7 en 8 nader behandeld. In dit hoofdstuk wordt de
veiligheidsvoorraad besproken. In hoofdstuk 2 is vluchtig ingegaan op het
fenomeen veiligheidsvoorraad In dit kader willen we ook verwijzen naar
Brown [1977], die uitgebreid ingaat op de diverse manieren om veiligheidsvoorraad te bepalen.
6.1

Bepalen van veiligheidsvoorraad

We gebruiken een eenvoudig voorbeeld. Later gaan we de zaak compliceren.
We nemen als voorbeeld het product ‘Pyramid’ uit het HOLZ-assortiment.
HOLZ wil dit product uit voorraad kunnen leveren aan klanten. De
gemiddelde vraag van ‘Piramyde’ is gelijk aan 1000 stuks per week en de
levertijd is gelijk is aan één week. De vraag is nu wanneer een nieuwe
bestelling geplaatst moet worden? Omdat de levertijd gelijk is aan één week en
de gemiddelde vraag per week gelijk is aan 1000 stuks kan men zeggen: we
bestellen een nieuwe serie wanneer de voorraad van het product gelijk is aan
1000 stuks. Dit gaat echter alleen maar goed als de vraag gedurende de tijd dat
de bestelling onderweg is (1 week) ook precies 1000 stuks bedraagt. Is de
vraag lager dan 1000 hebben we producten over, is de vraag echter groter dan
1000 stuks, dan komen we producten te kort. We geven dit weer in figuur 6.1.

Voorraad

2000

Bestelniveau
1000
I
II

LT

Figuur 6.1 Bestelniveau
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Hierbij is ‘I’ de situatie waarbij minder verkocht is dan gepland en ‘II’ de
situatie waarbij meer verkocht is dan gepland. Wanneer we aannemen dat de
vraag normaal verdeeld is (en dat geldt voor een groot aantal gevallen), komen
we in 50 procent van de gevallen producten te kort en hebben we in 50
procent van de gevallen producten over. Om nu te voorkomen dat we tekort
komen, zullen we extra producten op voorraad moeten houden. Dit noemen
we de veiligheidsvoorraad. De veiligheidsvoorraad is in principe bestemd om
onzekerheden op te vangen. Dat kunnen dus onzekerheden zijn aan de
vraagkant (we weten niet precies wanneer en hoeveel er besteld wordt door
klanten), maar ook aan de aanbodkant (we weten niet precies wanneer en
hoeveel er geleverd wordt door leveranciers). En de prangende vraag hierbij is
meteen, ‘en hoeveel veiligheidsvoorraad moeten we hebben?’ De hoogte van
de veiligheidsvoorraad hangt af van de mate van onzekerheid gedurende de
levertijd en de mate van servicegraad die we willen realiseren. De servicegraad
is een management-variabele. Het management moet namelijk aangeven hoe
vaak ze buiten voorraad wil raken. In de praktijk horen we vaak dat alleen een
servicegraad van 100 procent acceptabel is. Wanneer we dit vertalen naar de
‘theoretische werkelijkheid’, betekent dit dat we aan elke willekeurige
klantenvraag willen voldoen. Dus ook aan een klantenvraag van 100.000 stuks
bij een gemiddelde vraag van 100 stuks per week. We geven toe dat dit een
extreem voorbeeld is en dat de kans dat deze vraag optreedt minimaal is. Maar
een minimale kans is nog altijd een kans en bij een gewenste servicegraad van
100 procent moet ook deze kans meegenomen worden. Dat komt erop neer
dat je oneindig hoge voorraden moet neerleggen om aan elke, mogelijk
voorkomende vraag te kunnen voldoen. Het management kan dus nooit een
servicegraad eisen van 100 procent. Hoewel dit spijkers op laag water zoeken
lijkt, kan men in grote problemen komen wanneer men werkt met software die
de veiligheidsvoorraad uitrekent. Normaal gesproken zal het management
accepteren dat men niet op alle extremen kan reageren en daarmee impliciet
aangeven dat er nu en dan niet uit voorraad geleverd kan worden. In de
praktijk wordt een servicegraad van 90-95 procent als zeer goed beschouwd,
waarbij de definitie van servicegraad cruciaal is. In hoofdstuk 9 ‘Performanceindicatoren’ komt het begrip servicegraad nog eens ter sprake.
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Wet van Murphy over servicegraad
Wanneer u een klant niet uit voorraad kunt leveren,
blijkt dit altijd dezelfde klant te zijn en wel uw beste
klant.
Toevoeging van Durlinger
De wet van Murphy blijft geldig als uw beste klant
wegloopt.
Tip 1
Buig u over de vraag: Welke producten moeten we
eigenlijk uit voorraad leveren?
Tip 2
Het management moet expliciet aangeven welke
servicegraad ze wenst. Dit target moet haalbaar zijn!
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De mate van onzekerheid speelt een grote bij de vereiste hoogte van de
veiligheidsvoorraad. En juist de combinatie tussen onzekerheid en
servicegraad bepaalt de hoogte van de veiligheidsvoorraad. Bij een sterk
variërende vraag en een hoge gewenste servicegraad is er veel voorraad nodig.
In figuur 6.2 ziet u dit verband
tussen vraagonzekerheid, gewenste servicegraad en veiligheidsvoorraad..

veiligheidsvoorraad

Invloed vraagonzkerheid op veiligheidsvoorraad
800
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kans op buiten voorraad raken
std=100

std=200

std=300

Figuur 6.2 Effect vraagonzekerheid en servicegraad op veiligheidsvoorraad
Bij gelijkblijvende gemiddelde vraag (1000 stuks/per week) variëren we de
standaardafwijking (100, 200 en 300 per week). Op de horizontale as staat de
kans op buiten voorraad raken (in %). Op de verticale as de benodigde
veiligheidsvoorraad.
Het komt geregeld voor dat een bepaalde combinatie van onzekerheid en
servicegraad een hoge veiligheidsvoorraad noodzakelijk maakt. En misschien
wel meer dan economisch verantwoord is. In zo’n geval zijn er drie
mogelijkheden.
1. Het terugbrengen van de onzekerheid in de vraag- en aanbodkant.
Men kan daarbij denken aan voorspellingsmethodieken, sturen van de
vraag en kijken naar meer betrouwbare leveranciers.
2. Het verlagen van de gewenste servicegraad. Dit lijkt vreemd maar
men kan ook differentiëren in servicegraad per klant. Je hoeft niet alle
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klanten een even hoge servicegraad te garanderen. Men kan
bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde klanten altijd als eerste beleverd
worden en daarna pas de andere (minder belangrijke) klanten. Men
kan er ook voor kiezen om de pijn te verdelen, want het mag
natuurlijk niet voorkomen dat een bepaalde klant altijd benadeeld
wordt.
3. Het product helemaal niet uit voorraad leveren. Wanneer de mate van
onvoorspelbaarheid van de vraag zo groot is, zal het neerleggen van
voorraad altijd een gok blijven en kan wellicht beter gekozen worden
voor produceren na orderontvangst.
Bij het uitvoeren van een dergelijke ‘ist-soll analyse’ zien we heel vaak
discrepanties. De huidige (‘IST’-) situatie komt niet overeen met de
gewenste of theoretische (‘SOLL’-) situatie. Plastisch gezegd: de theorie
komt niet overeen met de praktijk, of omgekeerd. Het is nu zaak om uit te
zoeken waarom deze discrepanties zijn ontstaan en hoe voorkomen kan
worden dat deze opnieuw ontstaan. Twee mogelijke oorzaken zijn al
aangegeven. Dat waren de gehanteerde serie- of bestelgrootte en de al dan
niet gehanteerde veiligheidsvoorraad. Maar ook in omgevingen waarbij er
wél gekeken is naar deze twee grootheden, zien we vaak meer of minder
voorraad dan verwacht. Dit kan vaak te maken hebben met de gebruikte
bestelmethodiek. De bestelmethodiek geeft aan wanneer er hoeveel
besteld moet worden. In de volgende hoofdstukken besteden we daar
aandacht aan.
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Bepalen van de Veiligheidsvoorraad
We kunnen de veiligheidsvoorraad (VV) uitrekenen
wanneer we de onzekerheid aan vraag- en
aanvoerkant kennen en wanneer we weten hoe
betrouwbaar we willen zijn. De veiligheidsvoorraad
kunnen we als volgt berekenen:

VV  z   d  L   L  D 2
2

2

Waarbij
VV =
z =
L =
D =
2
σd =
2
σL =

Veiligheidsvoorraad
Veiligheidsfactor
Gemiddelde levertijd
Gemiddelde vraag
Variantie in de vraag
Variantie in de levertijd.

De factor z is gebaseerd op het aantal keren dat we
buiten voorraad mogen raken. Als we 25 keer per jaar
bestellen en een servicegraad van 96% hanteren,
verwachten we gemiddeld 1 keer per jaar (25*0,04)
buiten voorraad te raken. Daarnaast zijn er nog
andere criteria op basis waarvan men de
veiligheidsvoorraad kan uitrekenen; zoals verwacht
aantal stuks buiten voorraad, of tijd tussen buiten
voorraad raken. Zie hiervoor ook Brown [1977] en
Silver [1998]
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7

Bestelmethodieken

De hoogte van de voorraden hangt ook in belangrijke mate af van de
gehanteerde bestelmethodiek. Wanneer wordt er besteld en in welke series
wordt er besteld? Het maakt verschil of men regelmatig kleine series bestelt of
nu en dan een grote serie. En bij het hanteren van een verkeerde
bestelmethodiek, kan dat betekenen dat er structureel te veel of te weinig
voorraad ligt. In dit hoofdstuk wordt een aantal verschillende
bestelmethodieken behandeld, waarbij gekeken wordt naar besteltijdstippen en
bestelseries.
7.1

Indeling van de bestelmethodieken

Bestelmethodieken volgen altijd het volgende stramien:
“Wanneer de voorraad op een zeker moment onder een bepaalde grens
komt, moeten we een zekere hoeveelheid bestellen”
Wij geven toe dat dit een zeer algemene definitie is en de problemen komen
dan ook wanneer we moeten bepalen wat dat ‘gegeven ogenblik’ is, wat de
‘bepaalde grens’ is en hoe groot die ‘zekere hoeveelheid’ is. De
bestelmethodieken zijn te verdelen (zie ook fig 7.1) in vier categorieën, warbij
de criteria zijn:
*
*

Kijk ik continu naar de voorraad of op vaste tijdstippen (bijvoorbeeld
eenmaal per week of per maand)?
Bestel ik in vaste series (Q) of in variabele series?
Q=vast

Q=variabel

Continu
kijken
Periodiek
kijken

Fig 7.1 Bestelmethodieken
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Deze bestelmethodieken worden nu nader bekijken en de lezer leert wanneer
en waarom een bepaalde methodiek gekozen kan worden.
Omdat uitgebreide berekeningen achterwege zouden blijven, verwijzen we
voor het bepalen van de diverse bestelparameters naar Silver, Pyke en
Peterson [1998], van Hees, Monhemius [1970] en Durlinger, Bemelmans
[2010]
7.2

Continu kijken, vaste bestelgrootte

De eerste methode, is die warbij continu gekeken wordt naar de
voorraadhoogte. Zodra de voorraad onder een bepaald niveau komt, wordt
bijbesteld in een vaste
bestelgrootte. Het voorraadverloop geven we grafisch weer in figuur 7.2

400

Voorraad

300
Q
200

Bestelniveau

100

LT

Figuur 7.2 Bestelmethode: continu kijken – vaste bestelgrootte
Voor deze situatie kunnen we de bestelparameters B en Q vrij eenvoudig
bepalen. De bestelgrootte Q kan berekend worden volgens de formule van
Camp (zie hoofdstuk 5). Het bestelniveau B is gelijk aan de gemiddelde vraag
gedurende de levertijd plus eventuele veiligheidsvoorraad (zie hoofdstuk 6).
Daarom noemen we een dergelijk systeem een BQ-methode.
Een speciale versie van de methodiek is ook bekend onder de naam ‘Two-bin’
methode. In de praktijk zien we deze methodiek in de vorm: ‘Als we het
laatste pak van product X openmaken, bestellen we één (of meer) nieuwe
pakken product X. In dat geval is B één pak en Q ook één pak. Deze
methodiek is vooral bruikbaar bij producten die een vrij regelmatig
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afzetpatroon kennen. Een voorbeeld uit de huis-, tuin-, en keukenomgeving is
het beheer van toiletpapier. We kunnen echter in de problemen raken als de
vraag niet zo regelmatig is.
7.3

Continu kijken, variabele bestelgrootte

Bij een onregelmatige vraag zou het in extreme gevallen kunnen voorkomen
dat de bestelhoeveelheid niet voldoende is om het bestelniveau te halen. In
zo’n geval kan men natuurlijk besluiten om twee of meer series te bestellen.
Een meer geavanceerde methode is die waarbij niet een vaste hoeveelheid
besteld wordt, maar waarbij de voorraad wordt aangevuld tot een bepaald
niveau S, zodra de voorraad onder het bestelniveau B komt. Deze systemen
worden daarom ook wel BS systemen genoemd. In de volksmond staan deze
systemen ook bekend als ‘min-max systemen’. Het precies bepalen van het
aanvulniveau S is niet zo gemakkelijk maar een goede benadering is om voor S
te nemen B+Q. Het grafisch voorbeeld zien we in figuur 7.3.

S

Voorraad

Voorraad

B
Bestelniveau

T

T
Levertijd

T
Levertijd

Figuur 7.3 Bestelmethode: continu kijken – variabele bestelgrootte
Een huis-, tuin-, en keukenvoorbeeld is het tanken van benzine. Zodra het
controlelampje begint te branden, weet men dat men moet gaan tanken: het
‘min-niveau’ is bereikt. Wanneer men tankt, kan men besluiten om de tank vol
te gooien (tot aan het ‘max-niveau’). De getankte hoeveelheid zal normaliter
per keer variëren, maar de voorraad in de tank kan nooit hoger zijn dan de
totale tankinhoud.
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In de praktijk zijn deze methodieken vrij eenvoudig toepasbaar. Het nadeel is
dat de voorraadmutaties on-line bijgehouden moeten worden. Daarnaast is het
combineren van bestellingen niet zo vanzelfsprekend. Daarom ziet men in de
praktijk ook vaak systemen, die alleen op gezette tijden kijken naar de
voorraden. Dit zijn de zogenaamde periodieke ordersystemen.
7.4

Periodiek bestellen

Bij dit soort systemen wordt op gezette tijden naar de voorraden gekeken.
Bijvoorbeeld op het einde van de dag of aan het einde van de week. Ook nu is
er een aantal mogelijkheden. Een mogelijkheid is om te bestellen wat
gedurende die periode afgenomen is. Dit noemen we een RS syteem. We
vullem elke R tijdseenheden aan tot een vast niveau S. Supermarkten werken
vaak volgens dit principe. Op deze manier kunnen bestellingen gecombineerd
worden. Nadeel is dat er vaak erg kleine bestellingen geplaatst worden.
Daarom wordt deze methodiek vaak gecombineerd met een bestelniveau. Dat
houdt in dat we elke R tijdseenheden ( een dag, een week, twee weken) naar
het voorraadniveau kijken. Als de voorraad onder een bepaald vastgesteld
niveau (s) zit, wordt er een bestelling geplaatst. Als de voorraad boven het
vastgestelde niveau zit doet men niets. Men kan in een vaste serie (Q)
bestellen; dan spreken we van een RsQ systeem.
Maar men kan ook weer bijbestellen tot een bepaald niveau S. Dan is er sprake
van een RsS systeem. In figuur 7.4 is zo’n RsS systeem grafisch weergegeven.

Voorraad

S

s

R
LT

R
2

1

LT

LT

Besteltijdstippen

3

Figuur 7.4 Bestelmethode: vast tijdstip- variabele grootte
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In bovenstaande figuur wordt op tijdstip 1, 2 en 3 naar de voorraad gekeken.
Op tijdstip 1 en 2 is de voorraad lager dan de grens s en er wordt bijbesteld tot
S. Op tijdstip 3 is de voorraad groter dan s en wordt er niet besteld. Bij
systemen waarbij alleen op bepaalde tijden wordt gekeken, zal de gemiddelde
voorraad hoger zijn dan bij systemen waarbij continu wordt gekeken. Bij
periodiek kijken zal men immers een bepaalde review-tijd (bijvoorbeeld een
dag of een week) moeten overbruggen.
De in de vorige paragrafen behandelde systemen waren zogenaamde
‘Statistical Inventory Control’ (SIC) systemen. Samengevat ziet u de systemen
in figuur 7.5
Q=vast

Q=variabel

BQ

BS

sQ

RS, RsS

Continu
Kijken
Periodiek
kijken

Figuur 7.5

Bestelmethodieken

De B systemen zijn continu-systemen. Indien de voorraad onder een bepaald
niveau B komt wordt er een hoeveelheid (Q) bijbesteld of er wordt bijbesteld
tot een niveau (S). In het geval van periodiek kijken bestelt men, als de
voorraad op moment van kijken lager is dan een niveau s. Als dat inderdaad
zo is, bestelt men of een vaste hoeveelheid (Q) of bestelt men bij tot een
niveau (S). Het exact bepalen van de bestelparameters B, Q, s en S is vaak niet
eenvoudig. Er is echter een aantal goede benaderingen beschikbaar. (We
verwijzen naar Silver e.a.[1998], en van Hees, Monhemius[1970]).
NB. In de Engelstalige literatuur gebruikt men iets afwijkende definities, die
verwarring kunnen opleveren. De Nederlandstalige BQ en BS methode noemt
men sQ en sS. De Nederlandstalige sQ en sS noemt men RsQ en RsS (de R
van review)
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Ta

7.5

Speciale methodieken

Naast de hierboven vermelde methodieken, zijn er methodieken
beschikbaar voor speciale gevallen. In bepaalde gevallen komen we de
situatie tegen waarbij de vraag erg onregelmatig is, maar wél bekend is. Met
name bij MRP-berekeningen komen we dit soort gevallen tegen. Wanneer
het om dure producten gaat, kan het rendabel zijn het algoritme van
Wagner-Whitin (WW) of Silver-Meal (SM) te gebruiken. Dit zijn
rekenregels, die een optimum (minimum van bestelkosten +
voorraadkosten) zoeken voor deze specifieke situatie. Nadeel van deze
methodes is dat ze niet eenvoudig uit tleggen zijn en aan een aantal
randvoorwaarden voldaan moet zijn. Toch kan het voor die gevallen,
waarbij sprake is van dure producten met een onregelmatige, maar
bekende vraag interessant zijn. We behandelen deze methodieken hier niet
maar verwijzen naar Silver ea [1998] en Durlinger, Bemelmans [2010]
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8.

Wanneer welke methodiek?

In het voorafgaande is een aantal methodieken beschreven om voorraad-items
te besturen. Daarbij is aangegeven voor welke situatie deze methodieken
geschikt kunnen zijn. In de praktijk wordt de logistieke manager echter
geconfronteerd met een omgekeerde situatie. Hij heeft een groot aantal
producten en hij moet nu beslissen welke bestelmethodiek het best bij welk
product past. De juiste keuze hangt af van de belangrijkheid van het product
(volgend uit een ABC/XYZ) analyse en de vraag- en leverkarakteristieken van
het product.
8.1

Welke methodiek op basis van de ABC-analyse,
vraagkarakteristiek en leverkarakteristiek?

Wanneer men een groot aantal artikelen moeten beheersen, is het duidelijk dat
niet alle artikelen op dezelfde manier kunnen (en moeten) worden bestuurd.
De ABC-analyse geeft een eerste onderscheid, maar er zijn nog andere
benaderingen mogelijk. Dit heeft te maken met de vraag- en leverkarakteristiek
van een product. Een belangrijk criterium kan zijn: ’Is de vraag regelmatig of
onregelmatig?’ Wanneer de afname erg regelmatig, is kunnen we andere
(eenvoudigere) methodieken gebruiken, dan in het geval waarbij de vraag
onregelmatig is. Bij een onregelmatige vraag kunnen we dan ook nog eens een
onderscheid maken in ‘Is de onregelmatige vraag voorspelbaar of niet?’. Iets
soortgelijks geldt voor de leverancier. Is deze betrouwbaar of niet? Alles bij
elkaar kunnen we de keuzemogelijkheden samenvatten zoals in tabel 8.1.
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A

B

C

Vraag regelmatig
Leverancier betrouwbaar
Vraag onregelmatig/voorspelbaar
Leverancier betrouwbaar
Vraag onregelmatig/onvoorspelbaar
Leverancier betrouwbaar
Vraag regelmatig
Leverancier onbetrouwbaar
Vraag onregelmatig/voorspelbaar
Leverancier onbetrouwbaar
Vraaf onregelmatig/onvoorspelbaar
Leverancier onbetrouwbaar

Tabel 8.1 Bestelmethodiek-matrix
We gaan bovenstaande tabel nu invullen waarbij we ons niet druk maken om
de exacte bepaling van de parameters. Daarvoor verwijzen we naar de
literatuur (Durlinger, Bemelmans [2010]) Het gaat er om dat men zich er van
bewust is welk soort methodiek op welke plek nodig is.
In de volgende paragrafen kijken we eerst naar de A-items, daarna naar de Citems en ten slotte naar de B-items. Dit omdat het vaak moeilijk is om aan te
geven wat een B-item is. Voor A- en C-items is dat wat gemakkelijker.
Pragmatisch kunnen we zeggen dat B-items, afgeleid zijn: geen A- of C-items
zijn.
8.1.1

A-artikelen

Aan A-artikelen moet men de meeste aandacht schenken, want hier is het
meest te verdienen. Daarnaast blijkt dat er altijd maar een beperkt aantal Aartikelen is. Dus kan men er ook voldoende aandacht aan schenken. De
kosten, die behoren bij een betere besturing, kan men normaliter gemakkelijk
terugverdienen. A-artikelen zullen voortdurend bekeken moeten worden. Dat
wil zeggen dat de voorraadgegevens na elke mutatie meteen verwerkt moeten
worden en zichtbaar moeten zijn. Daarom komen voor de A-artikelen de BQmethode of BS-methode in aanmerking Dit zijn immers de systemen, waarbij
men continu kan kijken en bestellen. Wanneer de vraag regelmatig is, kan men
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volstaan met de BQ-methode. Is de vraag echter onregelmatig, dan moeten we
de BS-methode kiezen. Deze benadering voldoet normaliter, maar we kunnen
ons voorstellen dat voor bepaalde A-producten (heel duur, veel omzet) een
meer exacte bepaling van deze parameters rendabel is. Zie Silver ea[1998].
8.1.2

C-artikelen

De C-artikelen zijn artikelen met geringe omzet. In principe is hier niet veel
eer aan te behalen. Deze producten moeten met minimale inzet bestuurd
worden. Het belangrijkste is dat ze er gewoon zijn. Het verdient aanbeveling
om alle C-artikelen op eenzelfde manier te bestellen. Bijvoorbeeld één of
tweemaal per jaar een vaste hoeveelheid. Dit principe noemen we Periodic
Order Quantity (POQ) Hierbij kan rustig een grote veiligheidsvoorraad
aangelegd worden. Dit om te voorkomen dat een machine van € 100.000 niet
geassembleerd kan worden, omdat een onderdeel van 5 eurocent niet
aanwezig is.
8.1.3

B-artikelen

De B-artikelen zijn de artikelen die wel enige aandacht verdienen, maar waarbij
het niet loont om het onderste uit de kan te halen. Het kost teveel moeite,
omdat er veel artikelen zijn en de opbrengsten wegen normaal niet op tegen
de kosten. B-artikelen kunnen het beste periodiek bekeken worden. Dit zijn de
zogenaamde s-strategieën. Wanneer de vraag regelmatig is, kan men gebruik
maken van de sQ-methode (of sS-methode). Indien de vraag onregelmatig is,
komt de sS-strategie in beeld.
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8.2

Voorraadstrategie-matrix

Als we de voorraadstrategie-matrix invullen, vinden we het resultaat .zoals in tabel 8.2.

Vraag regelmatig
Leverancier betrouwbaar
Vraag onregelmatig/voorspelbaar
Leverancier betrouwbaar
Vraag onregelmatig/onvoorspelbaar
Leverancier betrouwbaar
Vraag regelmatig
Leverancier onbetrouwbaar
Vraag onregelmatig/voorspelbaar
Leverancier onbetrouwbaar
Vraag onregelmatig/onvoorspelbaar
Leverancier onbetrouwbaar

A

B

C

BQ

BQ

POQ

WW*/SM**

WW/SM

POQ

BS

RsS

POQ

BS

RsS

POQ

BS

RsS

POQ

BS

RsS

POQ

* WW=Wagner-Whitin **SM=Silver-Meal
Tabel 8.2. De ingevulde bestelmethodiek-matrix
Voor methoden om de parameters te bepalen voor de diverse methodieken
verwijzen we naar Silver e.a. [1998] en Durlinger, Bemelamns [2010]. .
Na de keuze van de methodiek en het bepalen van de bijbehorende
parameters is het zinnig om beide te blijven evalueren. Zodra één van de
onderliggende uitgangspunten verandert, kan het zijn dat de parameters
aangepast moeten worden of misschien een andere methode moet worden
gekozen. Te denken is aan een verandering in het vraagpatroon of een
leverancier die (on)betrouwbaarder wordt. Opnieuw geldt dat dit voor Aproducten heel geregeld moet gebeuren. Voor B- en C- producten kan dat
wat minder frequent gebeuren. Het is natuurlijk interessant om te weten of
het voorraadbeheer voldoet. Performance-indicatoren aangaande voorraadbeheer kunnen hierbij helpen. Enkele belangrijke indicatoren komen aan bod
in het volgende hoofdstuk.
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9

Performance - indicatoren

In de voorafgaande hoofdstukken is een aantal mogelijkheden besproken om
voorraden te analyseren. Daarbij is aangegeven welke bestelmethodieken er
mogelijk zijn. In dit hoofdstuk worden performance-indicatoren bekeken, die
aangeven hoe goed de voorraad bestuurd wordt. We behandelen de winstvoorraad ratio, de servicegraad, geplaatste spoedorders en minimale voorraad.
9.1

De winst-voorraad ratio

We hebben in een eerder stadium aangetoond dat voorraad geld kost. Het is
niet irreëel om te zeggen dat deze voorraadkosten op 25 procent (op jaarbasis)
gesteld mogen worden. Een interessante ratio kan dan zijn: W-0.25*V (waarbij
W de winst is en V de voorraadwaarde). Wanneer deze index negatief is,
betekent dit dat u meer geld uitgeeft aan rente op voorraad, dan u winst maakt
(zie tabel 9.1).
Financiële data (afgerond) uit jaarverslagen 2006
Onderneming
Accell-groep

Omzet
in milj.€

Winst

Voorraad

Voorraad-

in milj.€

In miilj.€

ratio
-8,5

431

18

106

ASML

2.500

235

780

40

AHOLD

44.000

915

2.050

400

DSM

8.300

556

1.400

200

774

18

134

-15

Hagemeyer

6.200

140

670

-50

OPG

2.300

102

200

60

GAMMA Holding

Philips

27.000

5.400

2.800

4.700

Shell

320.000

26.000

23.000

20.500

Sligro

1.600

62

150

25

Unilever

40.000

5.000

4.000

4000

Tabel 9.1 voorbeeld van een winst-voorraad ratio
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9.2

De servicegraad

Een tweede performance-indicator is de zogenaamde servicegraad. Hier is in
de praktijk vaak verwarring over. In principe bestaat er een interne en een
externe servicegraad. De interne servicegraad is een maat voor de beheersing van
de eigen voorraad en geeft aan hoe vaak (of hoeveel) een onderneming buiten
voorraad raakt. De externe servicegraad geeft aan hoe vaak (of hoeveel) we aan
de klanteneis hebben voldaan. Deze twee hebben wel een verband, maar dit
verband is kwantitatief erg moeilijk. Je kunt stellen dat, als je nooit buiten
voorraad raakt, de servicegraad naar de klant ook wel hoog zal zijn. En
omgekeerd zal gelden, dat wanneer je vaak buiten voorraad raakt, de
servicegraad naar de klant ook wel te wensen zal over laten. Maar hoe dat uit
te drukken in percentages is helaas een ander verhaal. Hoe vaak een
onderneming buiten voorraad raakt, hangt af van het aantal bestelmomenten.
De interne servicegraad is op dit criterium gebaseerd evenals de
veiligheidsvoorraad, zoals berekend in hoofdstuk 6. Als een product maar één
keer per jaar besteld wordt, kan men per jaar maar één keer buiten voorrad
raken. Bestellen we elke week dan kunnen we per jaar 50 keer buiten voorraad
raken. Maar daarmee is niet gezegd hoevéél men buiten voorraad raakt. Voor
het criterium ‘malen buiten voorraad’ is het niet relevant of men 1 stuks of
1000 stuks van een bepaald artikel buiten voorraad raakt. Voor de externe
servicegraad is dat wel degelijk van belang! In de praktijk zien we dat hier twee
definities in gebruik zijn. De eerste definitie gaat uit van het aantal orderregels,
dat in zijn geheel uitgeleverd kan worden, ongeacht het aantal uitgeleverde
producten. De tweede definitie gaat uit van het aantal producten, dat uit
voorraad geleverd kan worden, ongeacht het aantal uitgeleverde orderregels.
Wij geven een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Stel dat een onderneming
100 orderregels moet uitleveren. Het betreft hier 90 orderregels type A met elk
100 producten en 10 orderregels type B met elk 1100 producten. In totaal zijn
dat dus 20.000 producten. Het blijkt dat alle orderregels type A compleet
uitgeleverd zijn, maar dat van elke orderregel type B slechts 1000 producten
uitgeleverd zijn. Wanneer we nu de servicegraad op orderregels uitrekenen is
dat 90/100 (de 10 regels type B tellen niet mee!) oftewel 90 procent. Wanneer
we echter op productniveau kijken dan zien we dat in totaal 90*100
+10*1000= 19.000 producten uitgeleverd zijn. Dat geeft een servicegraad van
95 procent.
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Een goede afspraak over de gebruikte definitie van servicegraad is daarom
belangrijk, om spraakverwarring te voorkomen. Het is veel gemakkelijker om
een servicegraad van 99% op productbasis te bereiken dan op orderregelbasis. Zie voor een uitgebreide discussie Durlinger [ 2010,1]. De interne
servicegraad is een indicatie voor het aantal te verwachten spoedorders, onze
tweede indicator.
9.3

Aantal spoedorders

In de praktijk is het natuurlijk niet zo dat we met de armen over elkaar blijven
zitten wanneer een product buiten voorraad dreigt te raken. Er worden
spoedorders besteld of men onderneemt andere acties om voorraadtekorten te
voorkomen. Al dit soort acties zijn echter kostbaar en behoren in feite niet of
nauwelijks voor te komen. Een aardige parameter is daarom ook het aantal
bestellingen, dat buiten de normale bestelprocedure geplaatst worden. Een
bedrijf dat nooit buiten voorraad raakt, maar wel 1000 spoedorders per jaar
plaatst, is ook niet gestructureerd bezig. De interne servicegraad kan een
indicatie geven van het aantal malen dat men in problemen kan raken. Stel dat
een bepaald artikel 50 maal per jaar besteld wordt en men accepteert om in
4% van de gevallen buiten voorraad te raken. Dat betekent dat men voor dit
specifieke artikel 2 maal per jaar buiten voorraad verwacht te gaan (0,04 * 50).
Als men 1000 soortgelijke producten heeft met eenzelfde bestelpatroon en
servicegraad, dan accepteert men 2000 mogelijke spoedorders per jaar.
Omgekeerd kan de onderneming zeggen hoeveel spoedorders men per jaar wil
accepteren. Gegeven de bestelmethodiek kan men dan de interne servicegraad
bepalen.
9.4

Minimale voorraad (ijzeren voorraad)

Een volgende parameter is de minimale voorraad. Van elk product kan
bepaald worden wat de minimale voorraad gedurende het jaar was. Wanneer
dit bijvoorbeeld 100 was voor product A, dan kan men zich afvragen of de
voorraad van A niet met 100 verminderd moet worden. Ze zijn immers
gedurende een jaar niet gebruikt. Deze voorraad wordt in sommige
omgevingen de zogenaamde ‘ijzeren voorraad’ genoemd. Wanneer men vraagt
wat de bedoeling is van deze voorraad, krijgt men als antwoord: ‘dat deze er
altijd moeten liggen’. Je kunt je afvragen waarom; als deze voorraad toch niet
gebruikt mag worden. Het wordt nog inzichtelijker om dit grafisch weer te
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geven en vervolgens nog eens naar de getallen te kijken. In figuur 9.1 hebben
we voor een bepaald product elke keer op het einde van de week gekeken
hoeveel voorraad er lag.
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Figuur 9.1 Minimale voorraad
In figuur 9.1 zien we dat er minimaal 100 stuks lagen gedurende het laatste
jaar. We zouden dus de voorraad met 100 stuks kunnen verlagen, zonder de
servicegraad aan te tasten. We zouden dan in dit geval nog altijd een
servicegraad van 100 procent hebben. Maar stel dat wij een servicegraad van
95 procent zouden accepteren. Als we uitgaan van 1000 orders per jaar, dan
mogen we 50 maal buiten voorraad raken (gemiddeld eenmaal per week). Dat
zou betekenen dat we de voorraad wel met meer kunnen verlagen. Deze
‘ijzeren voorraad’ lijkt vreemd, maar binnen MRP-omgevingen ontstaat deze
gemakkelijk door het gebruik van veiligheidsvoorraden. MRP gebruikt deze
voorraad in principe niet, met als gevolg dat deze altijd aanwezig zal zijn.

Wanneer men ijzeren voorraad ziet als voorraad
waar je niet aan mag komen, dan moet men de
ijzeren voorraad voor elk product op NUL zetten.
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10

Keteneffecten

In het voorafgaande hebben is alleen gekeken naar één schakel in de logistieke
keten.
In dit hoofdstuk wordt een aantal mogelijke interacties tussen
verschillende schakels in de keten besproken. We bespreken twee effecten en
wel het zogenaamde opslingerverschijnsel (ook wel ‘Forrester-effect’ (Forrester [1961]
of Bullwhip effect (Lee ea [1997]) genaamd) en het ‘leadtime’-syndroom. (Mather
[1984]. Beide effecten kunnen een desastreus effect hebben op de
bedrijfsvoering als ze niet onderkend worden.
10.1

Het ‘Forrester’-effect

Het eerste effect dat we behandelen is het zogenaamde ‘Forrester-effect’. We
beschrijven dit verschijnsel aan de hand van een voorbeeld. We gaan voor het
gemak weer uit van HOLZ, die een bepaald artikel uit voorraad levert. Dit
artikel wordt geassembleerd bij HOLZ, maar bepaalde onderdelen worden
ingekocht. Voor deze ingekochte onderdelen houdt HOLZ zelf een voorraad
(inclusief veiligheidsvoorraad) aan. De vraag naar het artikel is vrij regelmatig
en bedraagt 1000 stuks per week. Om zich in te dekken tegen allerlei
onzekerheden heeft HOLZ een bestelniveau bepaald van tweemaal de
gemiddelde weekvraag, oftewel 2000 stuks. Hierin is de veiligheidsvoorraad
opgenomen. Tevens komt er elke week een voorraadaanvul order van 1000
stuks ter beschikking. In een gegeven week worden er 1250 stuks afgenomen
in plaats van de gebruikelijke 1000 stuks. De voorraad zakt nu naar 1750 stuks.
Vraag is nu hoe de voorraadbeheerder gaat reageren. Soms zijn er
voorraadbeheerders die meteen deze extra 250 stuks meenemen in de
volgende bestelling. Dit is principieel onjuist. Deze extra vraag kan immers
incidenteel zijn en juist daarvoor hebben we veiligheidsvoorraad aangehouden!

Veiligheidsvoorraad wordt aangehouden om onzekerheden op te vangen. Daarom mag er niet op elke
afwijking in de vraag gereageerd worden!

Effectief Voorraadbeheer / 55

In de week daarop is de vraag weer 1250 stuks, waardoor de voorraad zakt
naar 1500 stuks. Ook deze vraag kan heel goed toevallig zijn. De week daarop
is de vraag opnieuw 1250 en de voorraad zakt naar 1250 stuks. De vraag is of
dit nog steeds toeval is of moet er gereageerd worden? Laten we aannemen dat
we het nog een week aanzien, maar dat er wel navraag in de markt wordt
gedaan. In de week daarna is de vraag wederom 1250 stuks (de voorraad is
gezakt naar 1000 stuks) en men heeft ontdekt dat de vraag structureel gestegen
is naar 1250 stuks. Dit heeft een aantal gevolgen. Het voorraadniveau moet
opnieuw vastgesteld worden. Wanneer we blijven zitten op tweemaal de
weekvraag betekent dat een bestelniveau van 2500 stuks. Verder moeten we
het gezakte voorraadniveau op peil brengen. Dat laatste gaat niet zomaar. De
assemblagecapaciteit kent ook zijn beperkingen. Er zal daarbij ook nog een
zekere tijd nodig zijn om alles te regelen. Het kan best zijn dat de voorraad al
in de buurt van de nul komt, voordat de verhoging in assemblagecapaciteit
merkbaar wordt. Het zou al heel mooi zijn wanneer de assemblagecapaciteit
op korte termijn naar 1500 stuks zou kunnen stijgen. Dat zou inhouden dat de
voorraad per periode met 250 stuks opgebouwd kan worden. Dus na circa 10
tot 15 perioden is de voorraad op het gewenste niveau. Maar wat gebeurt nu
met de voorraad onderdelen? Ook daar zullen we een vertragend effect zien.
Ook daar wordt pas ingegrepen na een aantal weken. Maar dan wordt men
geconfronteerd met een aantal weken waarin de vraag van 1000 naar 1500
stuks stijgt. Ook zij zullen navraag doen en ook zij zullen horen dat de vraag
structureel gestegen is. Alleen denken zij dat het nieuwe niveau 1500 stuks is.
Men vraagt immers voortdurend 1500 stuks? En de voorraad onderdelen zal
snel dalen. Daarom zal de leverancier onder druk worden gezet om de
productie te verhogen. De leverancier zal worden gevraagd om de productie te
verhogen naar 1500, 1750 ja zelfs 2000 stuks. Helaas zal ook de leverancier in
eerste instantie denken ‘toeval’. En voor hij het in de gaten heeft, wordt hij
duidelijk geconfronteerd met een trend in de vraag. Het vervelende is dat deze
man grondstoffen inkoopt bij iemand anders. U kunt zich wel indenken wat
daar gaat gebeuren…
Wat is hier tegen te doen? Buiten goede communicatie niet veel helaas. U kunt
namelijk niet reageren op elke vraagafwijking. U moet pas reageren wanneer er
sprake is van een structurele afwijking in de vraag (positief of negatief).
Probleem is dan: wanneer is er sprake van een toevallige afwijking en wanneer
van een structurele afwijking? Dit opslingerverschijnsel kan binnen één onderneming nog beperkt worden via een integrale goederenstroombeheersingsmethodiek als MRP.
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10.2

Het ‘leadtime’-syndroom

Een tweede vervelend keteneffect is het zogenaamde ‘leadtime’-syndroom
(schitterend beschreven in Mather [1984]). Dit heeft niet direct te maken met
voorraadbeheer, maar bepaalde signalen vanuit voorraadbeheer kunnen u
attent maken op dit uitermate misleidende verschijnsel. Stel dat uw
onderneming problemen heeft met leveren. Dit kan zijn omdat de vraag hoger
is dan gepland of dat de opbrengsten lager zijn dan gepland. In elk geval
neemt de servicegraad af. Een zeer gebruikelijke en intuïtieve (maar funeste)
reactie is het verlengen van de levertijd. U wilt even “rust in de tent”. Maar
hoe reageert uw klant? Wanneer uw klant in de gaten krijgt dat hij niet
ontvangt wat hij nodig heeft, zal hij eerder gaan bestellen, hij zal meer gaan
bestellen, hij zal veiligheidsvoorraad gaan aanleggen. Allemaal maatregelen die
er toe leiden dat u meer orders gaat krijgen. En u had al zoveel problemen!
Misschien zult u opnieuw besluiten om de levertijd te verlengen. En zie: de
orders stromen binnen. Maar uw servicegraad zal dalen. Verkoop zal beweren
dat de rest van de markt het nog veel slechter doet. Totdat de klanten een
nieuwe leverancier gevonden hebben! U denkt dat dit niet realistisch is? Ga
dan eens naar de inkoper en vraag hoe hij reageert wanneer een toeleverancier
tekenen van onbetrouwbaarheid begint te vertonen. Of wanneer een
toeleverancier zijn levertijden verlengt. De reactie van de inkoper van uw
klanten is identiek! Dus onbetrouwbaar worden, levert alleen in eerste
instantie meer orders op.
Het omgekeerde is ook het geval. Indien u betrouwbaarder wordt, gaan uw
klanten eventueel opgebouwde veiligheidsvoorraden afbouwen. Ze hebben
tijdelijk minder producten nodig, waardoor uw orderportefeuille inkrimpt.
Verbetering van de servicegraad leidt in eerste instantie tot minder orders.
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Wanneer de vraag plotseling toeneemt en zeker
wanneer gelijktijdig uw servicegraad omlaag gaat,
moet dit leiden tot het hijsen van de stormbal in
plaats van het hijsen van de vlag! Hoe gaat u met
dit verschijnsel om? Helaas heeft dit niets te
maken met voorraadbeheer, hoewel het zich daar
wel manifesteert. De oorzaak ligt in de
capaciteitsbezetting en orderacceptatie.

58 / Effectief Voorraadbeheer -

11

Wie is verantwoordelijk voor de voorraad?

In veel bedrijven is het niet helemaal duidelijk wie verantwoordelijk is voor de
aanwezige voorraden. Dit heeft voor een deel te maken met de verschillende
functies van de voorraden. Deels komt dat ook doordat een aantal disciplines
binnen de bedrijfsvoering direct of indirect met voorraden te maken heeft.
Men moet hierbij denken aan inkoop, productie, voorraadbeheer, logistiek en
verkoop. Eigenlijk bemoeit een groot aantal mensen zich met voorraden,
zonder dat er een duidelijk inzicht is wie nu waar precies voor
verantwoordelijk is. In dit hoofdstuk proberen we hier meer duidelijkheid over
te geven.
De eerste beslissing die het management moet nemen is het bepalen van A-,
B-, en C-producten. Met andere woorden: aan welke producten moet men
veel aandacht besteden en welke kan men op een eenvoudige manier
besturen? Deze ABC-indeling moet men zowel op grondstof/
inkoopdeelniveau als op eindproductniveau maken. Deze exercitie kan tevens
aanleiding zijn om het assortiment te heroverwegen.
De problemen liggen op twee plaatsen. Op de eerste plaats bij de voorraad
grondstoffen en op de tweede plaats bij de voorraad eindproducten. Juist op
deze twee punten komt een groot aantal verantwoordelijkheden bijeen. In de
volgende paragrafen geven we aan hoe wij denken dat de
verantwoordelijkheden moeten liggen. Hierbij gebruiken we een aantal
functies. Sommige van deze functies kunnen binnen een onderneming in één
persoon verenigd zijn.
11.1

Voorraad grondstoffen

De afdeling logistiek kan bepalen hoeveel grondstoffen er op een bepaald
ogenblik aanwezig moeten zijn. Dit kan afgeleid worden uit de productieorders. We laten hier even achterwege hoe die vertaling van productie-orders
naar materiaalbehoefte precies verloopt. Met deze gegevens kan de
inkoopafdeling aan de slag. In principe hoeven er geen voorraden aanwezig te
zijn. Tenminste wanneer de inkoper de benodigde producten precies op het
vereiste tijdstip binnen kan laten komen. Vaak zal dit niet mogelijk zijn of
slechts tegen hoge kosten. Vaker zal de inkoper met beslissingen als
bestelmethodiek, bestelgrootte en leverancier te maken krijgen. Met de keuze
van bestelmethodiek en bestelgrootte (of aanvulniveau) wordt al een deel van
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de voorraad vastgelegd. De keuze van de leverancier kan echter ook een deel
van de voorraad bepalen. Dit heeft te maken met de servicegraad van de
leverancier. In het geval van een 100 procent betrouwbare toeleverancier zal er
geen nadelig effect op de voorraadhoogte ontstaan. Wanneer er echter
besloten wordt om een minder betrouwbare leverancier te nemen (omdat deze
bijvoorbeeld goedkoper is), ligt dit anders. In dat geval moet er een uitspraak
gedaan worden over het aantal malen dat men een ‘out-of-stock’ situatie
accepteert. Of hoe vaak men een ‘rush-order’ zou willen plaatsen. De bepaling
van dit risico is een verantwoordelijkheid van het management. Zij moet
expliciet aangeven welke servicegraad het grondstoffenmagazijn moet hebben.
De combinatie van gewenste servicegraad en de gegeven leveringscondities
van de leverancier resulteert in de extra benodigde veiligheidsvoorraad. Het is
de taak van de inkoper (eventueel in samenwerking met logistiek) om de meest
voordelige combinatie van prijs-leveringscondities-servicegraad te vinden.
Eigenlijk moet hierbij ook nog de kwaliteit van het product in beschouwing
worden genomen. We gaan op deze samenhang hier niet verder in.
Daarnaast zijn er nog twee facetten van de grondstofvoorraad die door het
management bepaald moeten worden Op de eerste plaats moet het
management een uitspraak doen of er een strategische voorraad noodzakelijk
is. En zo ja, hoe hoog de voorraad mag zijn. Eenzelfde uitspraak moet het
management doen over eventuele seizoensvoorraden. Tenslotte moet het
management kwantificeren wanneer een grondstof incourant is.
Als bepaald is hoe hoog de voorraden moeten zijn, moet men er ook voor
zorgen dat deze voorraden er ook daadwerkelijk komen. Het is aan de inkoper
om ervoor te zorgen dat bestellingen tijdig geplaatst worden bij de
leveranciers. Tevens is hij er verantwoordelijk voor, in samenwerking met de
afdeling transport/expeditie, dat de producten tijdig arriveren in het magazijn.
De inkoper mag er bij het bestellen van uitgaan dat de voorraadregistratie
correct is. Dat wil zeggen dat de voorraden in het systeem overeenkomen met
de werkelijke voorraad. Dat is de feitelijke taak van de voorraadbeheerder.
Deze is verantwoordelijk voor de ontvangsten en uitgiften van goederen. In
praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig te zijn en komen er geregeld voorraad
verschillen voor. Toch moet men er voor zorgen dat vooral de A-producten
voortdurend gecontroleerd worden.
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11.2

Voorraad eindproducten

Kijkend naar de voorraad eindproducten ziet men een soortgelijk
belangenconflict. We kunnen ook hier op een analoge wijze te werk gaan als
bij de grondstoffen. Ook nu is er in principe geen voorraad eindproduct
nodig. Tenminste als men precies weet wanneer welke klant welke orders
plaatst en de productieafdeling flexibel genoeg is om de klantenvraag te
volgen. En het mag duidelijk zijn dat dit in de meeste gevallen een utopie is.
Er van uitgaand dat de onderneming uit voorraad wil leveren, zijn een aantal
elementen te onderscheiden. Er moet in elk geval aandacht besteed worden
aan de veiligheidsvoorraad. Dit blijkt in praktijk een moeilijk punt te zijn, maar
dat hoeft eigenlijk niet. De veiligheidsvoorraad is namelijk te berekenen aan de
hand van een aantal componenten zoals gezien in hoofdstuk 6. Dit kunnen
variaties in aanvoerkant en vraagkant zijn, die daarom ook bekend moeten
zijn. De variatie aan de vraagkant is te halen uit de vraagvoorspelling, die
geleverd moet worden door de verkoopafdeling. Nu is het voor verkoop erg
moeilijk om een exacte voorspelling te geven, maar vanuit het oogpunt van
berekening van veiligheidsvoorraad is dit echter niet zo belangrijk. De
veiligheidsvoorraad is immers juist bedoeld om variaties op te vangen. We zijn
geïnteresseerd in de gemiddelde vraag en de spreiding in vraag en aanbod.
Verkoop is verantwoordelijk voor de verkoopvoorspellingen en vooral voor
het bepalen van de gemiddelde vraag en spreiding. Productie is
verantwoordelijk voor het opgeven van leveringstijden en het realiseren
daarvan. Tenslotte is Verkoop verantwoordelijk voor het afgeven van een
gewenste, c.q. vereiste servicegraad naar de markt. Het is hun verantwoording
om in te schatten wat de effecten zijn van te lage servicegraad op de verkopen.
Wij zijn dan ook van mening dat Verkoop verantwoordelijk is voor de hoogte
van de voorraad eindproducten. Op basis van de aanwezige variaties en de
gewenste, c.q. vereiste servicegraad kunnen we berekenen wat een zinvolle
voorraad zou kunnen zijn. Ook nu zal het management een uitspraak moeten
doen of en hoeveel seizoen/anticipatie-voorraad men wenst te hebben. En
ook hier moet het management een uitspraak doen over het incourant zijn van
eindproducten.
Als men weet hoe hoog de voorraden eindproduct moeten zijn moet men er
ook voor zorgen dat deze voorraden er ook daadwerkelijk komen. Het is aan
Logistiek om tijdig productie-orders te laten starten om de voorraad op het
gewenste niveau te houden. Het is de verantwoordelijkheid van Productie dat
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deze orders ook tijdig afgeleverd worden in het magazijn. Logistiek mag er in
deze vanuit gaan dat de fysieke voorraad eindproducten overeenkomst met de
administratieve voorraden. Dat is opnieuw de taak van de voorraadbeheerder.
Deze is verantwoordelijk voor de ontvangsten en uitgiften van goederen. En
ook hier geldt dat vooral de A-producten voortdurend gecontroleerd moeten
worden!
Samengevat levert dat het volgende beeld op:
Logistiek:

Bepaalt tijdstippen en hoeveelheden van
benodigde materialen. In samenwerking met
Inkoop veiligheidsvoorraad grondstoffen. In
samenwerking met Verkoop
veiligheidsvoorraad eindproducten.

Management:

Bepaalt ABC-producten van zowel
grondstoffen en eindproducten. Bepaalt
servicegraad, seizoens en strategische
voorraad. Bepaalt wanneer een product
incourant is.

Inkoop:

Bepaalt besteltijdstippen, bestelgrootte en
leverancier.

Voorraadbeheer:

Zorgt voor daadwerkelijk beheer
van magazijnen. (Ontvangsten en
uitgiften).

Verkoop:

Bepaalt leveringscondities naar de
klant. Verantwoordelijk voor
vraagvoorspelling (gemiddelde en
spreiding).
Bepaalt leveringstijden van productie naar
voorraadpunten met bijbehorende
servicegraad.

Productie:

Voor een effectief voorraadbeheer is het noodzakelijk dat bovenstaande
functies onderkend worden en dat de desbetreffende functionarissen daarover
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ook uitspraken doen. Het niet expliciet maken van afspraken zal achteraf altijd
leiden tot discussies en het proberen aan te wijzen van ‘schuldigen’. Bij het
vaststellen van de veiligheidsvoorraad is het relatief eenvoudig om een eerste
indicatie te geven. Alleen zal men het ook eens moeten worden over de
onderliggende getallen en de gewenste servicegraad. Daarnaast kunnen ook
prestatie-indicatoren gebruikt worden om te zien of gestelde doelen gehaald
worden.
11.3

Voorraadbeheer in de praktijk

Uit eerder aangehaalde onderzoeken blijkt dat voorraadbeheer
ondergewaardeerd wordt. Ook in discussies met belanghebbenden blijkt dit
steeds weer opnieuw. Het management lijkt over het algemeen niet zo
geïnteresseerd te zijn in het voorraadbeheer zelf, wel in de financiële
consequenties. Bestellingen van enkele tonnen (of nog meer) worden geplaatst
door functionarissen in de lagere salarisgroepen. Terwijl in dezelfde
onderneming voor de aanschaf van een PC van enkele honderden euro’s een
groot aantal handtekeningen vereist is. Een andere veel gehoorde klacht is ‘dat
Verkoop geen goede voorspellingen maakt’. Hier dienen we enkele
kanttekeningen bij te maken. De taak van het maken van verkoopvoorspellingen ligt bij Verkoop. Een goed contact met grote afnemers is hierbij
essentieel. Verkoop dient anticiperend op te treden. Daarnaast is uit ervaring
gebleken dat contacten tussen planners van klanten en leveranciers tot heel
bruikbare inzichten leiden. Planners spreken immers dezelfde taal. Wanneer
Verkoop zegt niet in staat te zijn verkoopvoorspellingen te maken ontstaat er
een probleem. Op dat ogenblik wordt voorraadbeheer erg moeilijk. We
moeten ons dan afvragen of we producten, waarvoor we geen betrouwbare
voorspellingen kunnen krijgen, wel uit voorraad moeten leveren?
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Voorraadbeheer is voor een groot deel mensenwerk. We
zien vaak dat ondernemingen met een bepaalde voorraad,
servicegraden halen die theoretisch gesproken niet mogelijk
zijn. Hier zien we. een duidelijk verschil in theorie en
praktijk. In de praktijk zal een voorraadbeheerder erg
zenuwachtig worden als de voorraad van een bepaald
product snel en onverwacht naar nul loopt. Hij zal allerlei
scenario’s door zijn hoofd laten gaan om ‘out-of-stock’te
voorkomen. De theorie gaat er daarentegen vanuit dat
iedereen rustig blijft. Er was immers een bepaalde
servicegraad afgesproken die lager was dan 100 procent.
Dat impliceert dat er nu en dan tekorten optreden. Dit
moeten we ons goed realiseren. Een servicegraad van 98
procent betekent dat we in twee procent van de gevallen te
laat leveren. Dat houdt in dat we niet panisch moeten
reageren op elke out-of-stock situatie. We hadden met zijn
allen toch geaccepteerd dat dit kon voorkomen? Aan de
andere kant hoeven we ook niet lijdzaam toe te zien. Als
een stock-out makkelijk te voorkomen of op te lossen is
moeten we dit zeker niet nalaten!

12

Stappenplan
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In dit hoofdstuk geven we in het kort weer hoe een stappenplan voor een
(nog) beter voorraadmanagement er uit kan zien. Zie ook Durlinger [2008,2]
Stap 1 Analyseer de achtergronden van voorraden (hoofdstuk 1 en 2).
De eerste stap is kennisnemen van de achtergronden van voorraad. Welke
functies hebben voorraden? Waarom liggen er in onze onderneming
voorraden?
Stap 2 Analyseer de huidige situatie (hoofdstuk 3 en 4).
De tweede stap is een analyse van de huidige situatie. In deze stap proberen
we de voorraadmatrix in te vullen. We voeren tevens een ABC-analyse uit .
Deze analyse is nodig om bepaalde speerpunten voor nader onderzoek te
vinden.
Stap 3 Bepaal de gewenste voorraadhoogte (hoofdstuk 5 en 6).
In de derde stap gaan we kijken of de gevonden voorraden wel in de buurt
liggen van gewenste voorraadhoogtes. We bepalen met de formule van Camp
indicatieve bestelgroottes, die we vergelijken met de gehanteerde
bestelgroottes. Bij grote afwijkingen moeten daarvoor gegronde redenen aan
te voeren zijn. We kijken ook of we in staat zijn veiligheidsvoorraden te
berekenen.
Stap 4 Bepaal de juistheid van gebruikte bestelmethodieken (hoofdstuk 7,8).
In stap 4 kijken we of we wel de juiste bestelmethodieken gebruiken voor de
diverse producten. Voor A-artikelen kunnen we geavanceerde technieken
gebruiken, voor C-artikelen moeten we eenvoudige (geautomatiseerde)
technieken gebruiken. Opleiding in deze is onontbeerlijk.
Stap 5 Definieer performance-indicatoren (hoofdstuk 9). Als we
bestelmethodieken bepaald hebben, moeten we ook (blijven) nagaan of ze wel
voldoen aan de gestelde verwachtingen. In de vijfde stap gaan we daarom
performance-indicatoren definiëren en targets stellen voor deze performanceindicatoren.

Stap 6 Stel bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast (hoofdstuk 11).
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Om te garanderen dat het voorraadmanagement functioneert, moeten we voor
de diverse sleutelpersonen rondom het voorraadbeheer vastleggen wat hun
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. We moeten ze afrekenen op
vooraf gestelde ‘targets’. Hierbij moeten we erop letten dat functionarissen
alleen afgerekend worden op zaken, waar ze voor verantwoordelijk zijn en die
ze (in meer of mindere mate) kunnen beïnvloeden.
Stap 7 Blijf alert (hoofdstuk 10).
We moeten steeds alert blijven op de invloed die wij hebben op
klanten en toeleveranciers. Onze acties genereren een reactie, die
soms onverwacht kan lijken.
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Tenslotte

In dit boekje hebben we de lezer een beter inzicht willen geven in de
heersende voorraadproblematiek. We hebben laten zien dat de eerste stappen
op weg naar een effectief voorraadbeheer niet zo moeilijk zijn. Een aantal
maatregelen heeft meer te maken met bewustwording dan met ingewikkelde
rekenpartijen. De lezer zal zich moeten afvragen waarom hij voorraad nodig
heeft en welke voorraad dat dan moet zijn. Met een ABC-analyse is het
mogelijk na te gaan of zijn voorraad wel juist opgebouwd is. We hebben laten
zien dat een ABC-analyse niet zo moeilijk is en daarom op gezette tijden
uitgevoerd kan (en moet) worden. De formule van Camp geeft een
uitstekende indicatie of de gebruikte bestelgrootte wel de juiste is. Deze
oefening kan tevens een aanzet zij tot een heroverweging van gebruikte
parameters. Waarom bestellen we eigenlijk op de manier zoals we nu
bestellen? Vooral voor onze belangrijke (voorraad) artikelen moeten we deze
exercitie geregeld houden. Leg ook duidelijk vast waar verantwoordelijkheden
liggen. Juist in voorraadbeheer gaan grote bedragen om. Het is niet juist om
deze verantwoordelijkheden zomaar in handen van het uitvoerend niveau te
leggen. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat het Managementteam zich buigt
over een bestelling van een paar duizend euro, maar het mag ook niet
voorkomen dat bestellingen van een paar ton of een paar miljoen euro
‘zomaar’ gedaan worden. Ook al vallen ze binnen een raamcontract, dan nog
is de beslissing op welk moment er hoeveel besteld wordt erg belangrijk.
Een aantal van de berekeningen die we in dit boekje vermeld hebben kunnen
eenvoudig op een PC uitgevoerd worden. In eerste instantie zijn er geen zware
softwarepakketten nodig, maar kan worden volstaan met eenvoudige
spreadsheetprogramma’s. Berekeningen kunnen door iedere geïnteresseerde
uitgevoerd worden en worden geïnterpreteerd. Dus, beste lezer, waarom
zouden we het dan ook niet doen?

Effectief Voorraadbeheer / 67

68 / Effectief Voorraadbeheer -

14

Literatuurlijst

In dit hoofdstuk staat naast de gebruikte literatuur een aantal boeken vermeld
op het vakgebied van de voorraadbeheersing. We kunnen niet volledig zijn,
omdat het vakgebied uitgebreid is. Toch denken we hiermee een goede aanzet
te maken. We onderscheiden twee categorieën. De eerste categorie betreft
‘managerial’ boeken. De tweede categorie zijn de studieboeken. Een
uitgebreide
en
up-to-date
literatuurlijst
treft
u
aan
op
www.voorraadacademie.nl en www.durlinger.nl.
Brown, R.G. (1977)
Materials Management Systems, Wiley, New York.
Camp, W.E.(1922)
‘Determining the Production Order Quantity’,
Uit: Management Engineering, 24 (1922), blz. 17-18.
Durlinger, P.P.J. (2008,1)
Inventory holding costs, ordering costs and batch sizes-an interesting threesome -.
White-paper, Durlinger Consultancy, www.durlinger.nl
Durlinger, P.P.J. (2008,2)
Voorraad van Ist naar Soll.
White-paper, Durlinger Consultancy, www.durlinger.nl
Durlinger, P.P.J., R.P.H.G. Bemelmans (2010)
Logistieke Technieken,
(5e herzien druk), uitgeverij Durlinger, Posterholt.
Durlinger, P.P.J. (2010,1)
Leverbetrouwbaarheid en veiligheidsvoorraad, - een bron van misverstanden-.
White-paper, Durlinger Consultancy, www.durlinger.nl
Durlinger, P.P.J. (2008,2)
Voorraad van Ist naar Soll.
White-paper, Durlinger Consultancy, www.durlinger.nl

Effectief Voorraadbeheer / 69

Forrester J. [1961]
Industrial Dynamics
MIT Press
Lee H., V. padmanabhan, S. Wang [1997]
“The Bullwhip Effect in Supply Chain”
Sloan Management Review, vol 38 (3), p 7-13
Harris., F.W.(1913)
‘How many parts to make at once?’
Uit: Factory, The Magazine of Management, 10, pp 135-146,
Mather H. (1984)
How to really manage Inventories
McGraw Hill.
Plossl, G.W., Welch W.E. (1979)
The role of top management in the control of Inventory
Reston Publishing Company, Reston, Virginia.
Silver E, D. Pyke, R. Peterson (1998)
Inventory Management and Production Planning and Scheduling
John Wiley & Sons, New York.
Pareto V.(1906).
Course d’economie politique, Lausanne.
Managerial
Dijk v E., S. de Leeuw, P. Durlinger (2007)
Voorraadbeheer in perspectief, zeven invalshoeken van het vak.
Slimstock BV.
Monhemius, W., P.P.J. Durlinger (red.) (1989),
Logistiek Management,
Kluwer, Deventer.

70 / Effectief Voorraadbeheer -

Wild T. (2005)
Best practice in inventory management, Butterworth/Heinemann.
Studieboeken
Bernard P. (1999)
Integrated Inventory Management
John Wiley and Sons,
Fogarty, D., J. Blackstone en T. Hoffman (1991)
Production and Inventory Management
South Western Publ. Co., Cincinnati.
Goor, A. van, A.H.L.M. Kruijtzer en W. Esmeijer (1990)
Goederenstroombeheersing, voorraadbeheer en Material Handling
Stenfert Kroese, Leiden.
Hees, R.H. van, en W. Monhemius (1970)
Productiebeheersing en Voorraadbeheer
Kluwer, Deventer.
Ploss G.W. (1985)
Production and Inventory Control, 2nd edition
Prentice Hall, New Jersey
Vollmann, T.E., W. Berry en D.C. Whybark (1988)
Manufacturing Planning and Control Systems
Dow Jones-Irwin, Illinois.

Effectief Voorraadbeheer / 71

72 / Effectief Voorraadbeheer -

Appendix

De voorbeeldonderneming HOLZ BV

De onderneming die we als voorbeeld gebruiken, is een producent van houten
speelgoed. De naam van deze onderneming is HOLZ BV. De onderneming
produceert houten speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. We
moeten hierbij denken aan houten speelgoeddieren, houten treintjes,
blokkendozen etc. Daarnaast zijn legpuzzels ook een bekend artikel van
HOLZ BV. Verdert voert HOLZ BV ook zogenaamde ‘brain-twisters’ in zijn
programma. Dit zijn houten, schijnbaar onoplosbare puzzeltjes. We moeten
hierbij denken aan houten kubussen, die wel eenvoudig uit elkaar te halen zijn,
maar veel minder eenvoudig in elkaar te zetten zijn. Deze ‘brain-twisters’
worden niet zelf gemaakt, maar ingekocht bij gespecialiseerde ondernemingen
in Duitsland, België en Engeland.
Het productieproces voor houten speelgoed dat HOLZ zelf maakt, is vrij
eenvoudig. Er worden grote hoeveelheden hout gekocht in de vorm van
planken. Deze planken worden vervolgens gezaagd, gedraaid, gelakt en
geschuurd tot halffabrikaten. Uit deze halffabrikaten worden vervolgens de
eindproducten geassembleerd. Een deel van de halffabrikaten wordt daarnaast
nog ingekocht bij andere ondernemingen. De levertijden van hout zijn lang,
maar de leveranciers zijn normaliter erg betrouwbaar. Uit efficiencyoverwegingen bestelt men hout in grote hoeveelheden. De levertijden van de
halffabrikaten zijn niet zo lang, maar de leveranciers zijn niet erg betrouwbaar.
Men houdt daarom extra voorraad aan. Over het algemeen kan men zeggen
dat de grondstoffen en halffabrikaten niet specifiek zijn en in geval van nood
ook elders ingekocht kunnen worden in kleine hoeveelheden, maar tegen een
hogere prijs.
HOLZ BV levert het merendeel van de zelf geproduceerde producten op
order en houdt daar dus geen voorraad voor aan. Bij grote orders is men vaker
omwille van capaciteitsbezetting gedwongen producten vooruit te produceren.
De ‘brain-twisters’ worden uit voorraad geleverd. HOLZ kent een aantal grote
afnemers, maar daarnaast ook een zeer groot aantal kleine afnemers. Vooral in
het ‘brain-twister’ segment zijn de afnemers groot in aantal, terwijl de afname
per klant klein is. De vraag schommelt wel over de weken maar is over het jaar
gezien constant. Althans voor de meeste producten; er zijn ook producten die
niet zo goed lopen of die in een aanloop- of afloopfase zitten.
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Van HOLZ zijn een aantal voorraadgerelateerde gegevens bekend uit de
balans en de winst- en verliesrekening. Deze gegevens treft u hieronder aan.
Voorraad grondstoffen
Voorraad halffabrikaten
Voorraad OHW
Voorraad eindproducten
Voorziening incourant

`

€
€
€
€
€

100.000.150.000,100.000,400.000,25.000,-

Verder weet u dat de bruto omzet circa 3 miljoen euro per jaar
bedraagt en dat in het afgelopen boekjaar een winst is gemaakt van
150.000 euro (na belasting). Misschien dat enkele gegevens vreemd
overkomen, maar de houten speelgoedbranche is een vreemde
omgeving.
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