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 1.1 Inleiding

Voorspellen, het zicht geven op wat de toekomst ons zal gaan bieden, is geen eenvoudige 
zaak. Je bent opgeleid in de logistiek en geen helderziende. Maar toch willen we soms 
even vooruit kunnen kijken.
Het opstellen van een betrouwbare prognose vereist vakkennis, inzicht en ervaring. 
Naarmate de toekomstige termijn waarover de voorspelling zich uitstrekt, langer is, des 
te moeilijker wordt het om met een zekere mate van nauwkeurigheid voor ieder artikel 
de vraag te voorspellen. Bijvoorbeeld om van een groep artikelen, die bestaat uit 1.000 
verschillende items, aan te geven in welke orde van grootte de verkopen zullen liggen. 
Eenvoudiger wordt het wanneer de voorspelling niet per artikel wordt opgesteld, maar 
voor de groep artikelen als één geheel (bijvoorbeeld voor een familie van 1.000 items).
Naarmate we op een meer geaggregeerd (= samengevoegd) niveau voorspellen, des te 
meer we de werkelijkheid met onze voorspelling benaderen.

Gemaakte prognoses zullen steeds op hun betrouwbaarheid moeten worden getoetst. 
Daartoe zullen we moeten controleren hoe deze grootheden zich in werkelijkheid 
ontwikkelen en de realiteit met de opgestelde voorspelling vergelijken. Bij afwijkingen 
sturen we bij en/of voorspellen we opnieuw.

 1.2 Voorspellen

Voorspellen is een verstandelijk proces dat tot doel heeft een mening over toekomstige 
gebeurtenissen te vormen. 
Een voorspelling is een uitspraak over de te verwachten toekomstige gebeurtenissen. 
Omdat de toekomst per definitie onzeker is, hebben deze uitspraken een waarschijnlijk-
heidskarakter (en dus een bandbreedte).

Veel gehoorde opmerkingen uit de praktijk over prognoses zijn onder andere:
1. “Onze afzet is niet te voorspellen”;
2. “Wat we nodig hebben is een exacte prognose en daar moet iedereen zich aan houden”.
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De eerste opmerking komt meestal vanuit de verkoop- of marketingafdeling die alle 
problemen zien in een zich steeds wijzigend artikelassortiment, veranderende klanten-
kring of aanvallen van concurrenten.
De tweede opmerking komt vanuit de productie of de planningsafdeling die graag 
zouden zien dat een zeer betrouwbaar en precies beeld van de toekomst geschetst 
wordt, waarmee een exacte planning kan worden gemaakt.

Het werkelijke probleem met betrekking tot het opstellen van een prognose is meestal 
complexer dan hier geschetst. Marketing- en verkoopmensen zullen erop wijzen dat hun 
prognoses goed zijn uitgekomen als je kijkt naar de totale geldswaarde, of naar de 
aantallen verkocht in een bepaalde artikelcategorie. Marketing en verkoopmedewerkers 
zijn vaak optimistisch over de verkoopverwachtingen en zullen snel een optimistische 
prognose opstellen.

De productieafdeling daarentegen zal erop wijzen dat de afwijkingen, gemeten op artikel-
niveau, zeer groot zijn. We hebben al gezien dat deze twee standpunten niet strijdig 
hoeven te zijn, omdat ze zich namelijk op twee verschillende niveaus in de plannings-
hiërarchie afspelen. In dit geval kunnen we vruchteloze discussies over de kwaliteit van 
de voorspelling uit de weg gaan.
We moeten ons concentreren op de vraagstelling: “Is het mogelijk een meer betrouw-
bare voorspelling op te stellen en maken we op de beste manier gebruik van de prog-
noses die we hebben?”

We zullen moeten leren leven met het feit dat een prognose per definitie de toekomstige 
werkelijkheid niet met een 100% nauwkeurigheid kan weergeven en dat het vaak meer 
oplevert om goed te werken met niet-perfecte cijfers, dan te proberen een betrekkelijk 
nauwkeurige voorspelling nog verder te verbeteren.
We kunnen diegenen die de kunst van het prognosticeren beoefenen, ondersteunen, 
door hen een aantal voorspeltechnieken aan te reiken.
Als zo’n wiskundige benadering wordt gecombineerd met gezond verstand, ervaring, 
inzicht en een goed beoordelingsvermogen, kan zo’n prognose voor zowel de langere,  
als voor de kortere termijn van waarde zijn. We moeten ons dit steeds realiseren en ons 
afvragen wie in de organisatie kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de 
voorspelling.
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Zo zal de afdeling marketing misschien voorkennis hebben van verschuivingen in 
kleurenwensen, in acties van concurrenten en de mogelijke gevolgen daarvan op de 
toekomstige vraag. De verkoopafdeling weet van tevoren wanneer er acties worden 
gepland en daardoor kan zij vervolgens inschatten hoeveel de vraag vermoedelijk zal 
stijgen.

Door regelmatig en gericht overleg tussen alle bij de prognose belanghebbende functio-
narissen kan de kwaliteit van de voorspelling vergroot worden. Daarnaast is het van 
belang om bij het maken van een voorspelling zoveel mogelijk uit te gaan van cijfers uit 
het verleden, het zogenaamde ’extrapoleren’ (doortrekken) van historische gegevens.

Het is aan de voorraadbeheerder/logistiek planner om in samenspraak met marketing en 
verkoop (waarbij ook inkoop betrokken moet worden in verband met inkoopvoordelen) 
een zo’n realistisch mogelijke planning op te stellen.

Ondanks alle voorspellingen zal de markt uiteindelijk bepalen of een product wel of niet 
verkocht gaat worden. Aan dit wel of geen succes hebben, kunnen ook toevalligheden 
samenhangen. Bijvoorbeeld van een ludieke reclame of een hype rondom een product 
wat men totaal niet verwacht had.

 1.3 Aggregatieniveau en voorspeltermijn

In ons handelen zijn we afhankelijk van wat er om ons heen gebeurt. Door goed onder-
bouwde beslissingen te nemen die betrekking hebben op in de toekomst liggende 
operationele activiteiten, vergroten we de kans dat de prognoses de werkelijkheid dicht 
zullen benaderen.

Een goede beslissing wordt gekenmerkt door een goede voorbereiding. Dit houdt in dat 
we de voor de beslissing relevante grootheden moeten voorspellen. Dit soort beslissingen 
kunnen op drie aggregatieniveaus (aggregeren = samenvoegen) worden genomen, te 
weten:

1. Het volledig geaggregeerd niveau 
Bijvoorbeeld het beleid van het bedrijf;

2.  Het midden- of groepsniveau; gedeeltelijk geaggregeerd 
Bijvoorbeeld per productgroep;

3.  Het artikelniveau 
Niet meer geaggregeerd, dus per artikel.

1 Het volledig geaggregeerd niveau
Beslissingen op geaggregeerd niveau hebben betrekking op het algemene voorraadbeleid 
en de planning in relatie tot de te realiseren logistieke doelstellingen. 
Ze worden door de voor de logistiek verantwoordelijke leiding genomen als afgeleide van 
het algemeen bedrijfsbeleid en in samenhang met algemene bedrijfsbeslissingen van de 
afdelingen marketing, financiën en productie.

Voorbeelden
• Het bepalen van de te realiseren servicegraad;
• De productie/voorraadstrategie: het ontwikkelen van een plan dat leidt tot een meer 

stootsgewijze of een meer gelijkmatige capaciteitsbezetting. Verschillende strategieën 
kunnen gekozen worden voor de verschillende productielijnen, hetgeen tot verschil-
lende voorraadbeheersmethodieken leidt;

• Keuze van de wijze van distributie;
• ‘Make or buy’ beslissingen.
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