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Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek.  
Waarom is logistieke beheersing nodig? Wat zijn de basale bouwstenen voor planning en 
besturing binnen het bedrijf en binnen ketens? 
 
 
DE NOODZAAK 
 
Zonder een goede logistieke beheersing realiseert het management niet de gestelde logistieke 
doelen voor de externe logistieke prestaties en de interne logistieke inspanningen. Een slechte 
logistieke beheersing zie je als machines onnodig staan te wachten op werk, als te bewerken 
onderdelen niet op tijd zijn geleverd of een ploeg uitzendkrachten niets te doen heeft in het 
distributiecentrum of als de verkopers de vraag van klanten te hoog hebben voorspeld, 
waardoor nu het magazijn vol staat met onverkochte producten. Andere voorbeelden zijn 
vrachtwagens die maar half vol zijn en producten die worden gefabriceerd terwijl er nog meer 
dan genoeg voorraad is. Die voorraad leidt alleen maar tot extra uitgaven voor de financiering 
van de voorraad en de opslag in magazijnen. De kwaliteit van de beheersing van processen 
bepaalt de externe logistieke prestaties en interne logistieke inspanningen.  
 
Medewerkers overal in de logistieke keten nemen beslissingen over de goederenstroom. Het 
nemen van die individuele beslissingen leidt er niet zonder meer toe dat uiteindelijk de 
producten volgens de verwachtingen van de klant worden geleverd. Taakverdeling tussen 
medewerkers, afdelingen en bedrijven in de logistieke keten brengt met zich mee dat steeds 
opnieuw afstemming tussen de onderling samenhangende stappen in de goederenstroom tot 
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stand moet worden gebracht. Bijvoorbeeld dat grondstoffen beschikbaar zijn op het moment 
dat productie moet plaatsvinden zodat de aan de klant toegezegde leverdatum kan worden 
gehaald. Niet voldoende afstemming kan leiden tot verstoppingen in de goederenstroom, niet 
op tijd leveren, en daarmee slechte externe logistieke prestaties, hoge logistieke kosten en 
onnodige investeringen in voorraden, en daarmee hoge interne logistieke inspanningen. De 
logistieke beslissingen moeten daarom goed op elkaar zijn afgestemd. Logistieke beheersing 
regelt dat.  
 
Logistieke beheersing is de organisatie, de planning en de besturing van de goederenstroom 
vanaf de ontwikkeling, de inkoop, via productie en distributie naar de klant met als doel tegen 
lage kosten en een beheerst kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van die klanten. Ook 
installatie bij klanten, ondersteuning bij reparaties en onderhoud en de retourlogistiek vallen 
hieronder. 
Bij logistieke beheersing gaat het om de afstemming van activiteiten in de goederenstroom, en 
dan vooral om afstemming op het aspect van tijd. Daarmee wordt bedoeld dat de afspraken 
met een klant over de beschikbaarheid van het product of de dienst realistisch zijn, dat 
wanneer een klant een bepaald product of dienst vraagt ervoor wordt gezorgd dat de 
activiteiten die nodig zijn tijdig worden uitgevoerd, en wanneer men een activiteit wil 
beginnen de noodzakelijke middelen (geld, mensen, machines, materialen, ruimte, transport 
en gereedschappen) aanwezig zijn. 
 
Logistieke beheersing heeft drie doelen. Het zo goed mogelijk voldoen aan de verwachtingen 
van klanten. Het zo goed mogelijk benutten van beschikbare capaciteiten in productie, 
distributie, service en andere ondersteunende afdelingen zodat de logistieke kosten zo laag 
mogelijk zijn. Het laatste doel is het zo snel en betrouwbaar mogelijk laten stromen van 
grondstoffen, onderdelen en eindproducten zodat zo weinig mogelijk werkkapitaal is 
vastgelegd in voorraden.  
 
Logistieke beheersing leggen we uit aan de hand van het concept van de regelkring dat de 
volgende aspecten kent: 

• Plan is het vaststellen van normen voor de uit te voeren processen (beleid) en het 
opstellen van een plan om de gestelde doelen te bereiken (planning); 

• Do is het uitvoeren van de activiteiten waarbij men te maken heeft met externe 
factoren die de uitkomsten van de uitvoering beïnvloeden; 

• Check is de voortgangscontrole (meten, vergelijken en beoordelen) op de uitvoering 
van het plan; 

• Act is de evaluatie van afwijkingen van het opgestelde plan en het bijsturen van de 
normen, de planning en/of de uitvoering. 

 
De voorwaarden voor effectieve beheersing zijn eenvoudig. Ten eerste moeten betrouwbare 
normen en taakstellingen voor het maken van de planning beschikbaar zijn. Vervolgens is 
volledige informatie over de voortgang van de uitvoering en de invloeden vanuit de omgeving 
nodig. Dit vereist transparantie van de complete goederenstroom. Uiteraard is een hoge 
reactiesnelheid op afwijkingen nodig. Anders vindt bijsturing te laat plaats. Tenslotte moeten 
er voldoende mogelijkheden zijn om daadwerkelijk bij te sturen wanneer afwijkingen 
voorkomen. In de logistiek wordt het begrip ‘integrale’ beheersing vaak gebruikt. Dit gaat 
over de afstemming van alle schakels in de logistieke keten van zand tot klant.  
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In de praktijk lopen de aspecten van de regelkring soms in elkaar over. De vraag is wanneer 
planning overgaat in uitvoering en vervolgens in besturing. Sommige bedrijven kennen 
extreem korte reactie- en levertijden. Een groothandel in auto-onderdelen moet binnen twee 
tot drie uur leveren. Een producent van levensmiddelen krijg meerdere malen per dag point-
of-sales informatie uit de kassa’s van de winkelorganisaties over het actuele verloop van de 
consumentenverkoop en vervolgens moet binnen acht uur worden geleverd aan de 
distributiecentra van de winkelorganisaties. Voor een leverancier van computernetwerken, 
waarbij de apparatuur via zogenoemde remote diagnostics zelf meldt dat een storing optreedt, 
gelden servicecontracten met reparatietijden van minder dan twee uur. De frequentie van de 
uitvoering en besturing en eventuele (her)planning is in deze situaties hoog waardoor het lijkt 
alsof de aspecten in elkaar overlopen. Bij een scheepswerf of machinebouwer kent de 
regelkring een langere tijdshorizon. De aspecten plan, do, check en act zijn dan duidelijk te 
onderscheiden. 
 
Goederenstromen worden steeds complexer door uitbesteding, globalisering en steeds kortere 
productlevenscycli. Daarmee wordt het steeds moeilijker de goederenstromen naadloos op 
elkaar te laten aansluiten. Assortimenten groeien, productlevenscycli worden korter, 
producten worden complexer, de klant verwacht meer service bij de levering van het product 
en producten worden in verre regio’s geproduceerd. Dat vereist een nauwkeurige planning en 
besturing en een volledige transparantie van die logistieke keten. Transparantie betekent dat je 
precies weet waar de voorraad zit, wat de actuele vraag van klanten is en wat de vraag van 
klanten wordt in de komende dagen. Een goede logistieke beheersing is onmisbaar voor een 
efficiënte bedrijfsvoering en voor tevreden klanten en die beheersing wordt dus steeds 
belangrijker. 
 
 
LOGISTIEKE BEHEERSING 
 
Logistieke beheersing kent drie niveaus, namelijk het bedrijf, de goederenstroom en de 
afdeling (Bertrand e.a., 1998). Deze niveaus worden toegelicht in tabel 6.1. Een voorbeeld 
van een logistiek beheersingsmodel staat in figuur 1. De individuele blokjes van het logistieke 
beheersingsmodel zijn de individuele onderdelen van logistieke beheersing. Die kunnen van 
bedrijf tot bedrijf anders worden ingevuld. Daarnaast ondersteunen de financiële functie, 
Human Resource Management en ICT de logistieke beheersing. 
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Figuur 1 Logistiek beheersingsmodel 
 
 
 
BEDRIJFSNIVEAU 
 
Doel:  
Vastleggen van de randvoorwaarden waaraan klantorders moeten voldoen om te kunnen voldoen aan 
de overeengekomen kwaliteit, prijs en afspraken met klanten na te komen en de speelruimte die men 
heeft bij de logistieke beheersing binnen de vastgestelde logistieke doelstellingen. Deze beslissingen 
zijn vooral strategisch van aard. 
 
Beslissingen: 

• Vaststellen van de normen en doelstellingen voor de logistieke beheersing (de spelregels). Het 
gaat hierbij om bijvoorbeeld de capaciteiten in productie en distributie, de vereiste 
doorlooptijden, het niveau van de voorraden, het na te streven kostenniveau, de 
standaardlevertijden en de vereiste externe logistieke serviceprestaties. 

• Volgen van de logistieke prestaties van het bedrijf en het eventueel bijsturen van de logistieke 
doelstellingen op strategische niveau.  

• Opstellen van de supply chain strategie, inkoop-, productie- en marketingsstrategie. 
 
GOEDERENSTROOMNIVEAU 
 
Doel: 
De toekomstige stroom werkorders voor de productievestigingen en service- en distributie-afdelingen 
afstemmen met de beschikbare capaciteiten en/of omgekeerd. Beslissingen zijn tactisch van aard. 
 
Beslissingen: 

• Voorspellen van de verwachte vraag door deze te berekenen op basis van historische 
verkoopgegevens, voorspellingen van het verkoopmanagement of de planning die je van de 
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klanten krijgt bij het account management. 
• Vaststellen van het logistieke plan. Dit plan wordt gebruikt voor het beheersen van de logistiek 

gedurende een bepaalde periode. In dit plan wordt de afstemming tussen de plannen en wensen 
van de verkoop (de vraag) en de mogelijkheden van de leveranciers, productie, distributie en 
logistieke dienstverleners (het aanbod) geregeld. In dit plan staan de verwachte 
verkoopvolumes die per periode kunnen worden gerealiseerd en de assortimentsplannen en de 
nieuwe markten die het bedrijf wil betreden. 

• Vaststellen van het productieniveau voor uitvoerende afdelingen per periode (maand, week 
en/of dag) door het afstemmen van de vraag op het aanbod. Dit gebeurt voor bijvoorbeeld 
leveranciers, productontwikkeling, inkoop, productielocaties- en productie-afdelingen, 
distributiecentra en transport. Deze worden vervolgens ook met de leveranciers besproken. 

• Afstemmen van de goederenstroom gericht op het maken van werkorders in de vorm van 
productie-, distributie- en/of inkoopopdrachten voor de benodigde grondstoffen, onderdelen en 
producten om het logistieke plan te kunnen realiseren. 

• Controleren van de voortgang door het meten van de resultaten, het vergelijken van de 
voortgang met de planning, het analyseren van afwijkingen en het eventueel bijsturen van het 
plan en de uitvoering op het niveau van de goederenstroom. 

 
AFDELINGSNIVEAU 
 
Doel: 
Een operationele afdeling is verantwoordelijk voor de acceptatie en de realisatie van de werkorders 
binnen de overeengekomen productieniveaus en de vastgestelde doelstellingen. Beslissingen zijn 
operationeel van aard. 
 
Beslissingen: 

• Klantenorders accepteren en levertijden afgeven. Dit gaat over het beoordelen van de orders op 
haalbaarheid in het licht van de beschikbare capaciteiten en voorraden en de al geaccepteerde 
orders. 

• Vrijgeven en accepteren van werkorders omvat het omzetten van de klantenorders in concrete 
inkooporders, productie-orders en magazijn- en transportopdrachten die vrijgegeven worden.  

• Plannen van de werkorder per afdeling is de tijdsplanning van de uitvoering van de activiteiten 
voor de werkorders. 

• Toewijzen van capaciteiten op afdelingsniveau is het toewijzen van capaciteit per 
bewerkingseenheid aan werkorders. 

• Bepalen van de werkordervolgorde per afdeling en het uitgeven van werkorders per werkplek.  
• Beheren van voorraden in de magazijnen. 
• Het in- en uitfaseren van producten in het assortiment. 
• Controleren van de voortgang door het meten van de resultaten, het vergelijken van de 

voortgang met de planning, het analyseren van afwijkingen en het eventueel bijsturen van het 
plan en de uitvoering op afdelingsniveau. 

 
Tabel 1  Niveaus van logistieke beheersing 
 
Bij logistieke beheersing worden drie niveaus onderscheiden, namelijk het 
bedrijf, de goederenstroom en de afdeling. Die niveaus moeten naadloos op 
elkaar aansluiten. 



 6 

 
 
PUSH OF PULL 
 
Push en pull zijn belangrijke begrippen bij logistieke beheersing. Het kenmerk van pull is dat 
de werkelijke vraag de logistieke keten aanstuurt. De vraag naar een product is het startsignaal 
om het volgende product te maken. Doordat de producten door de logistieke keten worden 
getrokken worden alle processen in de logistieke keten op elkaar afgestemd. Dat wordt ook 
wel gesynchroniseerd genoemd. Bij het ontbreken van het pull-signaal stopt de productie 
direct. De informatie wordt terugwaarts gekoppeld. Daarmee bedoelen we vanuit de klant 
steeds weer een schakel stroomopwaarts (zie figuur 2). Het startsignaal kan zijn een concrete 
klantenorder of een behoefte om de voorraad van een product aan te vullen. Bij pull is het 
proces in een oogopslag te volgen. In beginsel zijn geen planners of ander complexe systemen 
noodzakelijk. Een verstoring van het proces is vrij eenvoudig waar te nemen. Het pull-
systeem maakt op dit moment wat nu wordt gevraagd. Er worden geen overbodige voorraden 
gemaakt. Het verbruiken van een product aan het eind van de logistieke keten geeft 
onmiddellijk een signaal door de gehele logistieke keten heen om een nieuw product te 
maken. Nadelen zijn er ook. Er moet discipline zijn om alleen te reageren op de echte vraag 
van klanten. Pull is daarom niet altijd geschikt. Bij lange levertijden van onderdelen of 
bottleneck-capaciteiten moet je toch echt vooruit plannen. We stelden dat pull in beginsel 
eenvoudig is. Het is echter een complexe uitdaging om te komen tot een daadwerkelijke 
synchronisatie van vraag en aanbod. Dat is niet mogelijk zonder geïntegreerde ICT 
ondersteuning systemen, het aanhouden van benodigde materialen en grondstoffen 
stroomopwaarts in de keten, een capaciteitsplanning van fabrieken en magazijnen. Het te 
bespreken JIT-concept is een voorbeeld van pull. 
 

 
 
Figuur 2 Pull-beheersing 
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Bij push wordt de vraag naar producten en onderdelen voorspeld of berekend en er is één 
centrale planning om alle schakels van de keten in een keer te besturen. De informatie wordt 
voorwaarts gekoppeld. Daarmee bedoelen we vanuit de verwachte vraag voor alle schakels in 
een keer stroomafwaarts in de keten (zie figuur 3). De betrouwbaarheid van de push-planning 
staat of valt dan wel met de betrouwbaarheid van de te voorspellen vraag, die ‘centraal’ de 
keten gaan beheersen. Ook bij push-planning kan het startsignaal een concrete klantenorder of 
een behoefte om de voorraad van een product aan te vullen. Bij de keuze voor push of pull 
speelt het KOOP eigenlijk geen rol. Stroomafwaarts van het KOOP kun je kiezen voor push 
of pull. Het in de volgende paragraaf te bespreken MRP-concept is een voorbeeld van push. 

 
Figuur 3 Push-beheersing 
 
Er is onderscheid tussen pull-beheersing (de klant ‘trekt’ aan de logistieke 
keten) en push-beheersing (de computer ‘duwt’ de logistieke keten). 
 
Logistieke beheersingsconcepten zijn in ontwikkeling. Twee zaken vallen daarbij op. Ten 
eerste dat steeds meer schakels bij de logistieke beheersing worden meegenomen. Van 
traditioneel voorraadbeheer van losse onderdelen van een product, die met eenvoudige 
voorraadregels worden beheerst, tot concepten waarbij alle onderdelen van een product (met 
MRP) en zelfs alle schakels van de totale keten (met Just-In-Time, CPFR en APS) worden 
beheerst. Ten tweede een meer intensief gebruik van ICT-ondersteuning bij de logistieke 
beheersing. In het vervolg bespreken we uiteenlopende logistieke beheersingsconcepten. 
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MRP 
 
Op het niveau van de goederenstroom is een goede afstemming nodig tussen de plannen en 
wensen van de verkoop (de vraag) en de mogelijkheden van de leveranciers, productie, 
distributie en logistieke dienstverleners (het aanbod). Veel bedrijven regelen dit met 
Manufacturing Resource Planning (MRP). De MRP plannen op het niveau van de 
goederenstroom kun je vervolgens vertalen naar plannen op afdelingsniveau voor productie, 
magazijnen, transport, inkoop en service. 
De ontwikkeling van MRP heeft grote veranderingen teweeg gebracht (Orlicky, 1975). Ten 
eerste de logische gedachte dat je de hele goederenstroom moet plannen op basis van de 
verwachte vraag van klanten. Die ligt op het niveau van de goederenstroom. Ten tweede door 
het besef dat producten ‘tijdgefaseerd’ konden worden gepland. Elke grondstof en elk 
onderdeel van een product heeft een bepaalde levertijd of productietijd. Als je daarmee 
rekening houdt kun je nauwkeurig bepalen wanneer je welke onderdelen moet maken en 
wanneer je welke grondstoffen moet bestellen. Dit speelt ook op goederenstroomniveau. De 
derde innovatie in logistieke beheersing was de ontdekking dat de behoefte van grondstoffen 
en onderdelen (de zogenoemde afhankelijke vraag) berekend kon worden op basis van de 
voorspelde vraag naar een eindproduct (de zogenoemde onafhankelijke vraag) als je eenmaal 
in de zogenoemde stuklijst had vastgelegd uit welke onderdelen en grondstoffen een product 
bestaat. Het voorspellen van de vraag naar onderdelen en grondstoffen was daarmee niet meer 
nodig. Je kunt deze gewoon uitrekenen. MRP werkt dus volgens een push-benadering. De 
planner voorspelt de vraag naar producten en er is één centrale planning om alle schakels van 
de keten in een keer te besturen. Deze principes vinden we in veel moderne 
planningssystemen nog steeds terug, niet alleen voor producten die op voorraad worden 
gemaakt, maar ook voor klantenordergestuurde logistieke beheersing. 
We leggen de principes van MRP I uit aan de hand van een voorbeeld van een fabriek van 
kantoormeubelen. Dit voorbeeld is ontleend aan het boek ‘Logistiek voor managers’ van De 
Vaan (De Vaan, 2001). 
 
MRP bracht drie veranderingen in logistieke beheersing: de planning van de 
goederenstroom op basis van de verwachte vraag, het tijdgefaseerd plannen en 
het berekenen, en niet meer voorspellen, van de vraag naar onderdelen en 
grondstoffen op basis van de voorspelde vraag naar het eindproduct.  
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Figuur 4 Bureau 
 
Stel je in gedachten een bureau voor (zie figuur 6.4). Dit bureau is opgebouwd uit een 
bovenblad, een frame met tafelpoten en twee ladenkasten. Elke ladenkast is op zijn beurt 
opgebouwd uit een ladenframe en drie laden. In het voorbeeld nemen we aan dat het blad van 
hout is, de laden van kunststof en het frame van metaal. De eindassemblage van het bureau 
vindt plaats in de meubelfabriek. We nemen aan dat de fabriek ook de ladenkasten 
assembleert in een aparte afdeling voormontage. Het blad komt van een houtwerkplaats. Het 
frame wordt gemaakt in een metaalwerkplaats. De laden komen uit een kunststof 
spuitgietbedrijf. De opbouw van het product, de zogenoemde stuklijst, zie je in figuur 6.5. De 
logistieke basisvorm is die van een keten en de goederenstroom is convergent. 
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Figuur 5 Stuklijst bureau 
 
Voor de invoering van MRP I voor de logistieke beheersing bestelde de meubelfabriek bladen 
en ladenkasten bij de toeleverende afdelingen. De ladenkastenafdeling bestelde op haar beurt 
de laden en de frames die ze nodig had bij de toeleverende werkplaatsen. Deze methode 
leidde tot hoge tussenvoorraden en trage aanpassing als de vraag van klanten veranderde. Bij 
een stijgende vraag naar bureaus leidde het ook tot tekorten.  
Na de invoering van MRP I gaat de planning geheel anders. Bij MRP I wordt de behoefte aan 
alle onderdelen in één keer gepland waarbij de planning rekening houdt met voorraden tussen 
de productieschakels en de productiedoorlooptijden. Het startpunt is de verwachte vraag naar 
eindproducten. Tabel 2 geeft dit weer. 
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Tabel 2 MRP schema voor bureaus 
 
De berekening van de materiaalbehoefte 
De materiaalbehoefteberekening begint met de vaststelling dat er in week 1 een behoefte is 
aan 25 bureaus en ook in week 4 en week 7 weer 25 stuks. Dat zie je in de tweede regel van 
het schema, ‘de verwachte vraag naar bureaus’). In de weken daartussen kopen klanten dit 
type kennelijk niet.  
Verder is er een voorraad van 10 stuks bij aanvang (de regel ‘geplande voorraad’ in het 
schema laat dat zien voor week 0) en houden we rekening met een ontvangst van 15 bureaus 
in week 1 die klaarblijkelijk al eerder in productie zijn genomen. Samen met de voorraad van 
10 stuks is dit voldoende voor de behoefte van week 1. De geplande voorraad aan het einde 
van week 1 is dus 0. 
Voor de behoefte in week 4 en week 7 worden assemblage-opdrachten van 25 stuks ingepland 
voor week 3 en week 6, omdat de assemblage 1 week doorlooptijd nodig heeft om het bureau 
in elkaar te sleutelen. Dat lees je in de regel ‘geplande opdracht’ in het schema. 
De geplande assemblage-opdrachten voor week 3 en week 6 leiden tot een behoefte aan 
bladen, frames en ladenkasten in dezelfde weken. Anders kun je niet beginnen met de 
assemblage. 
Vervolgens volgen we de productie van de ladenkasten die tweemaal in elk bureau 
voorkomen (voor de eenvoud slaan we even de productie van de frames met tafelpoten in de 
metaalwerkplaats over). Er is dus een behoefte aan 2 x 25 = 50 stuks in week 3 en in week 6. 
Dat lees je in de regel ‘behoefte aan ladenkasten’. Het bedrijf heeft als beleid dat ze steeds een 
veiligheidsvoorraad van 10 stuks ladenkasten wil aanhouden om aan onverwachte vraag van 
klanten te kunnen voldoen. Dit gecombineerd met de doorlooptijd van 1 week geeft geplande 
opdrachten van 40 ladenkasten in week 2 en 50 ladenkasten in week 5. De opdrachten voor 
ladenkasten leiden op hun beurt tot behoeften aan frames en laden. Voor de laden is de 
behoefte 120 in week 2 en 150 in week 3. Dat lees je in de regel ‘behoefte aan laden’. De 
frames bespreken we hier niet, maar reken dit zelf eens na. 
De laden hebben een langere levertijd, namelijk 2 weken, en er is een minimale 
bestelhoeveelheid van 250 stuks afgesproken vanwege de lange tijd die het duurt in de 
productie om tussen verschillende producten om te stellen. Dit leidt samen met de gegevens 
over de in week 0 aanwezige voorraad van 160 stuks tot een opdracht van 250 stuks laden in 
week 3. Dat lees je in de regel ‘geplande opdracht laden’. 
 
Capaciteiten en geldstromen plannen 
MRP I berekent alleen de behoefte aan onderdelen en het tijdstip van die behoefte. Bij MRP I 
ligt de nadruk op materiaalstromen. De planning van capaciteiten is natuurlijk net zo 
belangrijk. Capaciteiten en materialen zijn beide nodig. Dit wordt natuurlijk meer voor de 
hand liggend wanneer de capaciteiten duurder, schaarser of een bottleneck zijn zijn. Bedrijven 
met kostbare productiemiddelen, zoals chemische fabrieken, computercentra, ziekenhuizen of 
transportbedrijven besteden daarom veel aandacht aan de planning van hun 
productiemiddelen. In veel gevallen horen daar ook de bemanningen of de operators bij, die 
niet alleen kostbaar zijn, maar ook moeilijk verkrijgbaar. Voor Air France-KLM is het 
charteren van extra vliegtuigen op korte termijn kostbaar en lastig, maar het charteren van 
piloten en stewardessen eveneens. En het annuleren van vluchten is nog duurder. Maar ook 
een pharmaceutische fabriek kan niet zomaar ergens extra, gecertificeerde operators vandaan 
halen. De opleiding van operators duurt meerdere jaren. MRP II ondersteunt de 
capaciteitsplanning. De gegevens uit tabel 6.2 kunnen worden vertaald naar benodigde mens- 
en machine-uren als je hebt vastgelegd hoeveel tijd het kosten om het bureau te assembleren, 
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de ladenkasten in elkaar te zetten en de laden te maken. Dit wordt vastgelegd in de 
zogenoemde bill-of-materiel. 
Ook kun je een financiële planning maken op basis van de geplande productie- en 
inkooporders als je weet wat de grondstoffen en onderdelen kosten en hoeveel kosten je hebt 
voor de mensen, machines en andere middelen. Je kunt het schema in tabel 6.2 vertalen naar 
kasstromen, omdat je weet op welke moment je grondstoffen moet kopen en weet welke 
mensen je op welke moment nodig hebt om de producten te maken en assembleren. Je weet 
ook hoeveel geld je nodig hebt op welk moment om de diverse voorraden te financieren. 
 
MRP II is anders dan MRP I. MRP II houdt ook rekening met de benodigde 
mens- en machinecapaciteit. Die kun je berekenen op basis van de geplande 
productie-orders. Als blijkt dat de capaciteit niet voldoende is, dan moet je de 
planning aanpassen. 
 
Het voorbeeld maakt de principes van MRP duidelijk. Het lijkt eenvoudig, maar niets is 
minder waar. In de eerste plaats gaat het om grote hoeveelheden gegevens. Zelfs bij een 
bedrijf met enkele tientallen producten die elk uit enkele tientallen onderdelen bestaan is de 
MRP-berekening met de hand of met een spreadsheet bewerkelijk en een bron van fouten. Het 
gebruik van MRP is daarom meegegroeid met de beschikbaarheid van betere 
softwarepakketten en krachtiger computers. Maar zelfs dan is MRP niet eenvoudig. MRP 
vereist dat de gegevens over voorraden, doorlooptijden, stuklijsten en capaciteiten 
beschikbaar en betrouwbaar zijn. Dat is niet altijd het geval. MRP vereist ook een 
gedisciplineerd gebruik door goed opgeleide medewerkers die weten welke rekenregels wel 
en niet in een specifieke situatie kunnen worden gebruikt.  
Tenslotte gaat MRP uit van een betrouwbare voorspelling van de vraag naar eindproduct en 
dat over de volledige periode waarover in de berekening moet worden teruggerekend (in het 
voorbeeld over vier weken). Op die vraagvoorspelling komen we in paragraaf 6.6 terug. Niet 
elk bedrijf heeft een betrouwbare voorspelling op die lange termijn. Dat leidt dan tot 
spoedopdrachten als de realisatie afwijkt van de voorspelde vraag of problemen met de 
aanvoer van onderdelen. In de praktijk ontaardt MRP dan in een heilloze papieren tijger en 
een eindeloze opeenvolging van planningen en herplanningen zonder dat dit leidt tot een 
betere productbeschikbaarheid. De planners worden moedeloos omdat niemand zich aan het 
plan houdt. Het management raakt geïrriteerd omdat het steeds nutteloze informatie ontvangt 
en moet aanleveren.  
 
 
JIT 
 
Just In Time (JIT) is een pull-benadering en is daarmee fundamenteel anders dan MRP. Bij 
JIT stuurt de werkelijke vraag de logistieke keten aan (Hall, 1983). Bij MRP is dat de 
voorspelde vraag. JIT is de door de Japanse industrie (met name Toyota) ontwikkelde 
gedachte dat het beter is producten snel en flexibel te produceren op het tijdstip dat ze echt 
nodig zijn dan ver vooruit te moeten plannen en die plannen dan steeds weer te moeten 
wijzigen, omdat de plannen niet uitkomen. Die gedachte is simpel en doeltreffend, maar de 
vraag is hoe je een logistieke keten voldoende flexibel maakt. Een productielijn die perfect is 
gesynchroniseerd maakt precies de benodigde hoeveelheid om aan het einde van de keten de 
klanten tevreden te stellen. Bij het ontbreken van het pull-signaal stopt de productie direct.  
Traditionele benaderingen van productieplanning en -besturing streven naar het 
maximaliseren van de efficiëntie en de bezetting van het productie-apparaat. In beginsel zijn 
dit geen verkeerde doelstellingen. Maar, de benadering past niet bij moderne logistieke 
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uitgangspunten waarin snel reageren, flexibiliteit en afstemming noodzakelijk zijn. Juist 
binnen productieprocessen zijn er grote dilemma’s tussen de efficiëntie van de productie, die 
vraagt om stabiliteit, zekerheid en standaardisatie, en de wensen van klanten die een grote 
dynamiek, onzekerheid en diversiteit tonen. Het traditionele gebruik van voorraden of 
reservecapaciteiten als buffer tussen processen is niet het juiste antwoord. Dit leidt tot hoge 
kosten. De uitdaging is om onderdelen en grondstoffen zo snel en efficiënt mogelijk door de 
productie en distributie te laten stromen en eindproducten te maken die zijn afgestemd op de 
actuele vraag van klanten. De productieprocessen zijn bij JIT zo ingericht dat er geen 
verspilling meer is door wachttijden, kwaliteitsuitval, een verkeerde productie lay-out, lange 
omsteltijden, een onhandige aanvoer van grondstoffen en onderdelen en voorraden. Daarbij 
streeft men in productieprocessen naar het vermijden van activiteiten die geen waarde 
toevoegen. Dat streven is ook fundamenteel voor de aanpak bij Lean Thinking en Six Sigma. 
 
Veel bedrijven hebben goede ervaring met JIT. Doorlooptijden zijn teruggebracht tot een 
fractie van wat ze waren en planningswijzigingen werden overbodig. In de meeste gevallen 
werd dit behaald zonder verlies van efficiëntie. Belangrijke aanpassingen zijn nodig in het 
verkorten van omsteltijden door deze activiteiten goed te regelen, het flexibiliseren van 
menscapaciteit door variabele werktijden, de inzet van uitzendkrachten en door een betere en 
bredere opleiding van mensen, het verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
leveranciers en het veranderen van de productieplanning. Als JIT wordt ingevoerd geeft dat 
ook nieuwe en betere mogelijkheden voor de besturing. Als de productie en de 
materiaalaanvoer flexibel zijn is het niet nodig zover in detail vooruit te plannen als bij MRP 
nodig is. Er kan dan worden gewerkt met veel simpeler methoden zoals Kanban. Bij Kanban 
wordt de materiaalaanvoer direct aangestuurd door de klant van het betreffende onderdeel en 
niet door een planning vanuit de computer. De klant plaatst in de JIT-systematiek een afroep 
voor levering direct bij de toeleverende productie-afdeling, en mag ervan uitgaan dat hij 
conform afspraak snel geleverd krijgt. Kanban kan op verschillende manieren worden 
toegepast. Een eenvoudig voorbeeld hiervan bij bevoorrading is het ‘tweebakkensysteem’ ook 
wel ‘two bin’ genoemd. In een eerste bak ligt de werkvoorraad die men gebruikt voor de 
productie. In een tweede bak ligt een reservevoorraad. Zodra de eerste bak leeg is haalt men 
de Kanban uit de bak. Deze Kanban wordt als signaal voor herbevoorrading gebruikt. De 
tweede bak schuift nu naar voren. Als de herbevoorrading heeft plaatsgevonden is het systeem 
weer in balans. Zodra de tweede bak leeg is begint de herbevoorrading opnieuw op basis van 
de Kanban. 
 
JIT en MRP 
JIT en MRP kunnen naast elkaar functioneren. De beheersing op afdelingsniveau kan met JIT, 
en daarmee pull, worden geregeld. Toch hebben sommige grondstoffen en onderdelen nog 
een langere levertijd en vragen sommige leveranciers om een reservering van 
productiecapaciteit lang voordat de bestelling wordt geplaatst. Voor de planning op 
goederenstroomniveau is dan MRP, en daarmee push, nodig, maar dan in vereenvoudigde 
vorm. Het is niet nodig elk afzonderlijk product te plannen. Een planning op 
goederenstroomniveau voor alleen kritieke producten en capaciteitsgroepen waarbij 
bottlenecks bestaan is dan voldoende. Het voorbeeld van Sony Ericsson laat zien dat in een 
bedrijf meerdere concepten voor de logistieke beheersing naast elkaar voorkomen. Zowel de 
push-beheersing als de pull-beheersing afhankelijk van het soort onderdeel. 
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HET BEHEERSEN VAN DE VRAAG VAN KLANTEN 
 
Veel bedrijven willen hun werkkapitaal verminderen. Ze streven daarom naar lagere 
voorraden. Maar voorraadverlaging moet je behoedzaam doen. Het verlagen van voorraden 
kan leiden tot hogere logistieke kosten (door meer binnenkomende zendingen, halfvolle 
vrachtwagens of hoge kosten van crossdocking) of nog erger een lagere beschikbaarheid voor 
de klanten. Voorraden zijn het ‘elastiek’ tussen de dynamiek in de vraag van klanten en de 
(on)mogelijkheden van de leveranciers of het eigen productieproces. Als je dat elastiek 
weghaalt, door bijvoorbeeld de logistiek JIT te gaan beheersen, koppel je de schakels in de 
logistieke keten een-op-een aan elkaar. Dat vereist een nauwkeurige planning en besturing en 
een volledige transparantie van die logistieke keten. Dat betekent dat je weet waar de 
voorraad zit, wat de actuele vraag is en wat de vraag wordt in de komende dagen.  
Om te beginnen moet je de logistieke verwachtingen van de klant goed begrijpen en vooral 
ook plannen. Logistieke beheersing start met het plannen van de vraag van klanten en regelt 
vervolgens de goederenstroom. De vraagvoorspelling is dus het kompas waarop de logistieke 
keten gaat varen. We geven je hierbij enkele tips voor het maken van de vraagvoorspelling op 
het niveau van de goederenstroom (zie figuur 7). 
 

 
 
Figuur 7 Rol van vraagvoorspelling in logistieke beheersing 
 
Een eerste aandachtspunt is de juiste voorspelmethode die aansluit bij de karakteristieken van 
vraag en aanbod. Er zijn veel verschillende methoden voor vraagvoorspelling van puur 
statistisch berekenen van de verwachte vraag op basis van historische verkoopgegevens tot 
Delphi-methoden waarbij heel veel informatie wordt gebundeld tot een voorspelling van de 
vraag. Je boeken over statistiek bieden een goed overzicht van alle mogelijke statistische 
methoden. De bestelformules bij het beheersen van de voorraden moeten aansluiten bij de 
karakteristieken van de producten. Bijvoorbeeld een bestelformule gebaseerd op historische 
verkoopgegevens is niet geschikt voor een modegevoelig product of een product met een 
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korte productlevenscyclus. Bij elk product hoort een passende voorspelmethodiek (en 
daarmee de bestelformule voor het voorraadbeheer). 
Een tweede aandachtspunt is het juiste aggregatieniveau. De goede benadering is ver vooruit 
te plannen op een hoog aggregatieniveau (bijvoorbeeld de productfamilie/groep) en pas later 
de vraagvoorspelling te detailleren op het individuele productniveau. Het bedrijf heeft dan 
namelijk betere informatie over wat klanten echt willen hebben.  
Een derde aandachtspunt zijn de ‘spelregels’ die vooral in internationale bedrijven worden 
gebruikt. Het zonder meer bij elkaar optellen tot een totale vraagvoorspelling, dat heet 
consolideren, van de vraagvoorspelling van nationale verkooporganisaties leidt tot het enkel 
optellen van even zovele veiligheidsvoorraden. Daarom zijn duidelijke spelregels nodig over 
het planningsproces en de verdeling van producten bij eventuele schaarste. In die spelregels 
staan afspraken over de betrouwbaarheid van de vraagvoorspelling die nationale 
verkooporganisaties moeten afgeven, wie het eerst voorraden krijgt bij schaarste en wat er 
moet gebeuren met niet verkochte voorraden. 
Het laatste aandachtspunt is het volgen van de voortgang (check en act) van de voorspelde 
vraag. Je moet continu een vinger aan de pols houden. Als je ziet dat de voorspelde vraag niet 
wordt gerealiseerd dan moet je tijdig bijsturen. Dat vergeten bedrijven nog wel eens. Dan 
produceer je uiteindelijk niet de producten waarom de klanten vragen en eindig je met hoge 
kosten van onnodige voorraden. Het gaat niet alleen om het plannen van de vraag, maar 
vooral ook om het besturen van die vraag door bijvoorbeeld extra inspanningen vanuit 
verkoop. 
 
Planning bij Canon Europe 
Canon maakt printers. Die printers hebben randapparatuur (bijvoorbeeld documentfeeders en 
sorters), tonercartridges en reserve-onderdelen nodig. In tabel 6.3 zie je hoe Canon de vraag 
voorspelt en wie binnen Canon verantwoordelijk is voor het maken van die voorspelling. Dat 
kan centraal op het hoofdkantoor van Canon Europe gebeuren of juist decentraal bij de 
diverse nationale verkooporganisaties. De methode voor vraagvoorspelling is afhankelijk van 
de productgroep. Voor sommige producten zijn historische verkoopgegevens de basis. Voor 
andere producten moeten de mensen binnen verkoop en marketing goed nadenken over de 
vraagvoorspelling. Voor sommige producten kan de vraag worden afgeleid van de vraag naar 
andere producten via een zogenoemde ‘attachment ratio’. De attachment ratio is het aandeel 
machines dat met een bepaalde optie wordt uitgerust, bijvoorbeeld 35% van de machines 
levert Canon uit met een 20-vaks sorter, 15% met een 40-vaks sorter en 50% zonder sorter. 
Voor toners en bestaande reserve-onderdelen gebruikt Canon Europe informatie over het 
aantal printers dat bij klanten staat. Ze noemen dit ‘installed base’. 
 
Productgroep Basis voor vraagvoorspelling Verantwoordelijkheid 
Printers met een nieuwe 
toepassing 

Marktonderzoek en lokale 
vraagvoorspelling 

Canon Europe 

Printers die een oud type 
vervangen 

Historische verkopen van 
vergelijkbare machines en 
lokale vraagvoorspelling 
De planning loopt van 
productfamilie (6 maanden 
vooruit) naar individueel 
product (2 maanden vooruit) 

Canon Europe op basis 
van informatie van 
nationale 
verkooporganisaties 

Printers met een lange 
productlevenscyclus 

Historische verkopen 
Lokale acties, promoties en 
grote tenders 

Canon Europe op basis 
van informatie van 
nationale 
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De planning loopt van 
productfamilie (6 maanden 
vooruit) naar individueel 
product (2 maanden vooruit) 

verkooporganisaties 

Randapparatuur als 
documentfeeders en sorters 

Attachment ratio: aandeel van 
de machines dat met een 
bepaald randapparaat wordt 
verkocht 

Canon Europe 

Toners Historische verkopen en 
‘installed base’ informatie 
(hoeveel machines staan er bij 
klanten) 

Canon Europe 

Nieuwe reserve-onderdelen Technische informatie uit 
productontwikkeling 

Canon Europe 

Bestaande reserve-onderdelen Historische gebruiken en 
‘installed base’ informatie 

Canon Europe 

 
Tabel 3 Vraagvoorspelling maken 
 
Afstemming met de leveranciers en de fabrieken 
Het Europese hoofdkantoor bundelt de vraagvoorspellingen van de nationale 
verkooporganisaties in Europa. Op Europees niveau worden de fluctuaties in de verkopen op 
landenniveau gedempt. Het totale vraagpatroon is daardoor rustiger en beter voorspelbaar. Het 
prognosesysteem is enkele jaren geleden in overleg met de leveranciers en producenten 
aangepast door meer gebruik te maken van de in de fabrieken aanwezige flexibiliteit. Zo moet 
Canon zes maanden vooruit een globale planning geven op productfamilieniveau (er zijn 12 
productfamilies). Dit is de basis voor de inkoop van onderdelen door de fabriek en de 
capaciteitsplanning op het niveau van de goederenstroom. Twee maanden vooruit kan het 
hoofdkantoor een indeling geven op productniveau binnen de productfamilie (er zijn 300 
eindproducten).  
Dit betekent dat het hoofdkantoor de feitelijke bestelling bij de fabriek nauwkeuriger kan 
afstemmen op de feitelijke vraag van klanten. Het hoofdkantoor geeft twee maanden vooraf een 
leverbelofte af aan nationale verkooporganisaties. Die belofte betekent een verplichte afname 
voor de verkooporganisaties. De producten gaan echter niet fysiek naar de nationale 
verkooporganisatie, maar worden alleen gefactureerd. De producten blijven in het Europese 
distributiecentrum van Canon. Hierdoor werd het uitwisselen van de leverbeloftes tussen landen 
eenvoudiger. In een onderhandelingssituatie kunnen landen overtollige voorraad (of tekorten) 
uitwisselen. Het hoofdkantoor heeft hierin een coördinerende rol. Op basis van dagelijks inzicht 
in de voor de verkopen beschikbare voorraad kan er worden bijgestuurd. Het hoofdkantoor heeft 
hiervoor een speciale supply chain afdeling die ondersteund wordt met ICT die de hele logistieke 
keten vanaf de fabrieken tot aan de klanten transparant is. De supply chain afdeling van Canon 
Europe heeft daarmee inzicht in de echte verkopen, voorraden en te verwachten aanvoer van 
producten. 
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ASSORTIMENTSMANAGEMENT 
 
Startpunt voor een goede logistieke beheersing is een goed assortiment. In de praktijk zien we 
dat veel onverkochte voorraden het gevolg zijn van de allereerste bestelling. Dan kun je 
plannen tot je een ons weegt, maar van die voorraad komt je niet meer af. Je moet dus heel 
goed nadenken voordat je een product als voorraadproduct opneemt in het assortiment en hoe 
je nieuwe producten introduceert (en de oude producten niet vergeet uit te faseren) category 
management kan daarbij helpen.  
 
Goed assortimentsmanagement is een voorwaarde voor een goede logistieke 
beheersing. 
 
Flexibiliteit bewaren 
Bedrijven plannen vaak alles in detail en timmeren die gedetailleerde planning ook maar 
meteen voor een of twee weken dicht en wijzigingen zijn niet meer mogelijk. Elk product 
wordt elke week en voor elke productielijn ingepland. Daarmee plannen ze helaas ook alle 
flexibiliteit die er wel degelijk in productie, distributie en service is weg. Het is beter om eerst 
een grove planning te maken, tactisch op het niveau van de productfamilie, een of enkele 
weken vooruit en over alle productie- en distributielocaties heen, rekening houdend met de 
(on)mogelijkheden van de partners in de logistieke keten en pas op de heel korte termijn, van 
uur-tot-uur, de gedetailleerde planning op productniveau te maken.  
De ‘beste’ kosten in de logistieke keten bereik je met die grove tactische planning. De 
uiteindelijke leverbetrouwbaarheid haalt het bedrijf met de uiteindelijke operationele planning 
op afdelingsniveau op basis van de laatste cijfers over de echte vraag van klanten. Het 
voorbeeld van Sigma aan het begin van dit hoofdstuk is illustratief. 
 
Veel bedrijven maken maar één enkel plan (MRP werkt naar één planning toe). Regeren is 
vooruitzien. Dan moet je wel vooraf hebben bedacht hoe je gaat reageren. Wat zijn 
alternatieve leveranciers, in welke locaties ga je produceren en hoe krijg je de producten toch 
snel bij de klant? Je maakt dus niet een enkel plan, maar je maakt meerdere scenario-plannen. 
Dit betekent dat je een planning maakt in het geval de vraag 50% van de voorspelling wordt 
of 100% of 200%. Kortom, wat is het plan B?  
 
In de praktijk vinden het volgen van de uitvoering (check) en de bijsturing (act) vaak pas laat, 
soms zelfs veel te laat plaats. Dan is de planningscyclus niet gesloten. Je moet direct bijsturen 
als de leverancier even te laat levert, er een probleem is in de productie, de vraag van een 
klant groter is dan verwacht of een nieuw product sneller loopt dan verwacht.  
 
Planning en besturing bij verffabriek Sigma 
Sigma is een van de grootste fabrikanten van verf en lak in Europa. Het bedrijf opende een 
moderne fabriek. De nieuwe fabriek moest drie oude fabrieken vervangen en heeft daarvoor 
ook de capaciteit. De processen zijn sterk geautomatiseerd. De productie per medewerker in 
de nieuwe fabriek is veel hoger dan in de oude fabrieken. De fabriek is een 
bottleneckcapaciteit. De capaciteitsplanning van de nieuwe fabriek is echter kritisch. De 
geautomatiseerde productielijnen zijn kostbaar en moeten dus goed worden benut. Ook de 
personele planning is kritisch. De installaties kunnen alleen door goed opgeleide en ervaren 
mensen worden bediend. Sigma heeft daarom bij het in gebruik nemen van de fabriek een 
ander systeem voor de capaciteitsplanning ingevoerd.  
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Men maakt geen vraagvoorspelling voor alle eindproducten. Bij vele duizenden 
eindproducten is dat te ingewikkeld en te onbetrouwbaar. In plaats daarvan wordt een 
vraagvoorspelling gemaakt in liters per verfsoort. Van de diverse verfsoorten is bekend in 
welke productietanks ze moeten worden aangemaakt en hoeveel uur de aanmaak van een 
hoeveelheid van een bepaalde verf kost. Met deze gegevens kan een globale planning worden 
gemaakt van de benodigde tankcapaciteit. Complexer is echter de planning van de capaciteit 
voor de vullijnen. Dit zijn de lijnen waarop de blikken worden gevuld. Als grote blikken 
worden gevuld is de productie in liters per uur veel groter dan wanneer kleine blikken worden 
gevuld. Een capaciteitsplanning heeft dus geen waarde als de blikgroottes niet bekend zijn. 
Het is echter ondoenlijk om alle afzonderlijke blikjes voor iedere verf apart te plannen. 
Sigma houdt per verfsoort bij hoe in het voorgaande jaar de gemiddelde procentuele verdeling 
over de blikmaten was. De afdeling verkoop is in staat om te voorspellen of dit gemiddelde 
zal veranderen per verfsoort. Deze prognose samen met de voorspelling van het totaal aantal 
liters per verfsoort kan worden omgerekend in een capaciteitsbehoefte in uren voor elke 
afvullijn. Alleen voor de korte termijn wordt een gedetailleerd productieprogramma gemaakt 
voor elke verf in elke kleur. In dat programma wordt rekening gehouden met het 
minimaliseren van de omsteltijden op de afvullijnen en optimale productievolgordes. Na de 
invoering van het systeem komen onverwachte capaciteitstekorten en leverproblemen niet 
meer voor. 
Ontleend aan De Vaan (2001) 
 
 
Voorraadbeheer is eigenlijk een slecht begrip. Bij logistieke beheersing gaat 
het om het nauwkeurig plannen en besturen van aan de ene kant de vraag en 
aan de andere kant het aanbod. 
 
Natuurlijk moet je steeds de principiële vraag stellen waarom het bedrijf eigenlijk voorraad 
heeft. Vaak nog worden voorraden beschouwd als een noodzakelijk kwaad. Zijn er dan geen 
mogelijkheden bij de leveranciers of in het eigen productieproces of voor een betere logistieke 
afstemming met klanten? Dat bespreken we in de volgende paragraaf.  
Uiteraard moet de basis voor goede logistieke beheersing eerst aanwezig zijn. Je kunt 
daarvoor onderstaande checklist gebruiken. 
 
Checklist logistieke beheersing 

- Zijn de logistieke aspecten van productintroductie en -uitfasering en het 
assortimentsmanagement goed geregeld? 

- Kijkt het bedrijf vaak genoeg naar de voorraden en de echte verkopen tegenover de 
voorspelde verkopen?  

- Is er voldoende tijd om alle producten goed te volgen? Als er tijd tekort is, stel dan 
prioriteiten op basis van bijvoorbeeld de omzet en geef die producten meer aandacht. 

- Kloppen de echte voorraden in de magazijnen met de administratie?  
- Kloppen de basisgegevens in de informatiesystemen? Vaak kloppen levertijden, 

bestelhoeveelheden, minimum voorraadniveaus en serviceniveau’s niet (meer). 
- Gebruikt het bedrijf verschillende bestelformules voor verschillende producten?  
- Beschikt de planner over actuele informatie over backorders, te verwachten tekorten 

en de leverbetrouwbaarheid van leveranciers? 
- Heeft het bedrijf inzicht in de voorraad in alle schakels van de logistieke keten? Er is 

vaak ‘voldoende’ voorraad, maar niet op de juiste plaats. 
- Duurt het niet te lang voordat de besteladviezen uit het systeem zijn verwerkt tot 

inkoopbestellingen? 
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- Heeft het bedrijf elektronische data-uitwisseling met de belangrijkste klanten en 
leveranciers over voorraden en verkoopgegevens? 

- Analyseert het bedrijf de voorraden regelmatig? Hoeveel producten liggen er voor 
meer dan 3 maanden? Welke producten en leveranciers bepalen 80% van de 
voorraden? 

 
HET BEHEERSEN VAN DE LOGISTIEKE KETEN 
 
De afstemming in het bedrijf en steeds vaker ook in de totale logistieke keten moet 
nauwkeuriger nu de structuur van de goederenstromen complexer is geworden in veel 
bedrijven. Logistieke beheersing verschuift van bedrijfsniveau naar het niveau van de totale 
logistieke keten. Bij logistieke ketens kan het opslingereffect optreden. Bij het opslingereffect 
stijgen voorraden in de keten meer dan nodig omdat elke schakel in de keten een eigen 
veiligheidsvoorraad opbouwt. Een kleine vraagschommeling leidt tot sterke schommelingen 
in de vraag aan het begin van de logistieke keten. Stel je voor dat een groothandel in een 
bepaalde periode een vraag van klanten vaststelt die hoger is dan de voorspelde vraag dan 
heeft dat diverse gevolgen voor zijn bestelling. Ten eerste wordt de voorspelde vraag voor de 
komende periode naar boven bijgesteld. Daardoor zal de groothandel zijn veiligheidsvoorraad 
verhogen. De verandering in de bestelgrootte van de groothandel bij zijn leverancier is dan 
ook groter dan de veranderende vraag van de klanten bij de groothandel. Het opslingereffect 
is groter wanneer de levertijden langer zijn. Doordat iedere schakel in de keten 
geconfronteerd wordt met de vraag van de partij aan wie hij levert en dus niet met de vraag 
van de uiteindelijke consument wordt de spreiding in de vraag groter naarmate men verder 
stroomopwaarts in de keten zit. Een oorzaak van het opslingereffect is een tekort aan 
informatie.  
 
Als uitgangspunt nemen we een distributiekanaal met een fabrikant, groothandel en winkels. 
Stel dat er een onverwachte vraagstijging bij de consumenten bis van 10%. Hierdoor ontstaat 
er druk op de voorraden van de winkels. Het gevolg is dat de winkels meer vragen bij hun 
leveranciers. Deze vragen op hun beurt weer grotere hoeveelheden bij de producent. De 
winkels en de groothandels nemen hun voorraden met tussenpozen op en hanteren bepaalde 
voorraadregels waarbij de gewenste voorraad een functie is van de verwachte vraag. De 10% 
vraagstijging van de consument doet uiteindelijk de productie van de fabrikant met 40% 
stijgen. In figuur 8 is dit opslingereffect weergegeven. Uitgaande van een productieniveau van 
1000 eenheden per tijdseenheid resulteert de verstoring in een stijging van het aantal 
geproduceerde eenheden tot 1400 eenheden. Dit komt door de optelsom van de extra vraag 
waar bovenop de noodzakelijke verhoging van de veiligheidsvoorraad komt. 
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Figuur 8 Voorbeeld van het opslingereffect (bron Forrester, 1995) 
 
Het bedrijf kan maatregelen nemen om onevenwichtigheden in de logistieke keten te 
vermijden. In beginsel passen we daarbij de uitgangspunten van MRP toe op de hele keten. 
De planning van de goederenstroom start bij de verwachte vraag naar een product aan het 
einde van de logistieke keten, planning gebeurt op basis van tijdfasering in de keten en de 
planners berekenen en voorspellen niet meer voor elke afzonderlijke schakel de vraag naar 
onderdelen en grondstoffen op basis van de voorspelde vraag naar het eindproduct aan het 
einde van de logistieke keten. Bij logistieke beheersing bestaat het gevaar dat er slechts naar 
delen van de logistieke keten wordt gekeken en dat niet de gehele logistieke keten wordt 
beschouwd. Dat geeft niet de beste oplossing. De logistieke activiteiten moeten worden 
ondersteund door een beheersingsmodel voor de gehele logistieke keten met het doel de 
logistieke prestatie van de gehele logistieke keten te optimaliseren. Echter, in de praktijk 
maken de schakels in de logistieke keten gebruik van meerdere systemen die vooral de lokale 
processen uitstekend ondersteunen. Bovendien is er sprake van verschillen in het vastleggen 
van product- en klantgegevens en capaciteitsgegevens. Het realiseren van één integraal 
planningssysteem voor alle partijen in de logistieke keten is om vele redenen een illusie. 
Electronic Data Interchange (EDI) creëert weliswaar de mogelijkheden voor 
gegevensuitwisseling, maar biedt niet de mogelijkheden voor optimalisatie van de logistieke 
keten. EDI biedt wel transparantie van de logistieke keten. Hierop komen we in hoofdstuk 7 
uitgebreid terug. 
 
Een eerste maatregel is het sneller verschaffen van informatie over het vraagverloop en de 
voorraadposities in de logistieke keten door ICT-systemen in de logistieke keten aan elkaar te 
koppelen. Sommige bedrijven laten het beheer van de voorraad vervolgens zelfs over aan de 
leverancier. Dat noemen we Vendor Managed Inventories (VMI). Een volgende maatregel is 
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samen de vraag beter te voorspellen met Collaborative Planning, Forecasting & 
Replenishment (CPFR). CPFR omvat drie elementen. ‘Planning’ is het ontwikkelen van een 
gezamenlijke jaarplannen waarin de uitgangspunten, marketingplannen, promotieplannen en 
informatie over het introduceren van nieuwe producten worden vastgelegd. Door 
complementaire informatie te delen kun je een meer betrouwbare planning maken. 
Complementair betekent dat elke partij een paar puzzelstukjes heeft die samen een beter 
antwoord geven op de vraag wat de omzet gaat worden. ‘Forecasting’ is het samen 
voorspellen van de klantvraag op goederenstroomniveau. ‘Replenishment’ is de afstemming 
van de dagelijkse logistieke planning op afdelingsniveau. Dat is het samen vaststellen van de 
te produceren en te leveren orders en het opstellen van de planning voor transport en 
distributie. Partners wisselen informatie uit over voorraadgegevens, point-of-sale gegevens en 
voorspellingen en productie- en capaciteitsplannen. CPFR wordt toegepast in 
consumentgerichte logistieke ketens. Meer stroomopwaarts in de chemie of elektronische 
onderdelenindustrie wordt vooral gebruik gemaakt van de ‘planning’ en ‘forecasting’ 
component. De klant aan het einde van de logistieke keten zorgt ervoor dat de goederen door 
de logistieke keten heen getrokken worden en dat de schakels als ware het één grote trein 
simultaan reageren met dezelfde snelheid en in dezelfde richting. 
Een vergaande maatregel is het verplaatsen van de voorraad naar de leverancier en die 
leveranciers vervolgens rechtstreeks aan klanten of via crossdocking te laten leveren. Dat stelt 
natuurlijk wel hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de leveranciers. 
 
 
Voor meer informatie lees: 
 
‘Logistiek’ van Walther Ploos van Amstel 
http://www.managementboek.nl/boek/9789043015677/logistiek-walther-ploos-van-amstel 
 
Of 
 
‘Praktijkboek supply chain management’ van Marcel van Assen en anderen 
http://www.managementboek.nl/boek/9789013065268/praktijkboek-supply-chain-
management-marcel-van-assen 
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Voorbeelden van een planning en besturingsmodel uit een servicelogistieke en 
transportomgeving 
 
 

 
 

 


