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Samenvatting
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat klanten een hoge leverbetrouwbaarheid kan worden geboden terwijl
tegelijk de logistieke kosten geminimaliseerd worden? Een lastige vraag voor veel bedrijven, waarvoor vele
oplossingsrichtingen denkbaar zijn. Eén van de mogelijkheden is het combineren van de beschikbare
informatie in een distributienetwerk om voorraden intelligent te alloceren over de verschillende locaties,
zoals fabrieksvemen, centrale distributiecentra en locale magazijnen. Dat dit niet zo vreselijk ingewikkeld
hoeft te zijn als het op het eerste gezicht lijkt, wordt aangetoond in dit artikel. Wij bespreken zowel de
onderliggende concepten met betrekking tot voorraadallocatie in distributienetwerken als concrete, praktisch
bruikbare besturingsregels. Deze besturingsregels zijn rekenkundig zo eenvoudig, dat ze snel in ieder up-to-
date spreadsheetpakket geïmplementeerd kunnen worden. Aangetoond wordt dat hier mogelijkheden voor
significante kostenbesparingen liggen.
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1. Inleiding

De toenemende druk op bedrijven om logistieke kosten te verlagen, doorlooptijden te verkorten en de
leverbetrouwbaarheid te verhogen tezamen met de globalisering van afzetmarkten en de snelle ontwikkeling
van informatietechnologie hebben in het afgelopen decennium geleid tot veel aandacht voor supply chain
management. Hieronder wordt in algemene termen verstaan, het management van materialen en informatie
over de gehele supply chain, van leveranciers naar producenten van componenten naar eindassemblage, en
via distributie naar de uiteindelijke consument (zie Silver, Pyke en Peterson [1998]). Onderdeel van supply
chain management is integraal voorraadbeheer in logistieke netwerken. Kernvraag hierbij is hoeveel
voorraad er in een netwerk moet worden aangehouden en hoe deze optimaal over de verschillende schakels
in het netwerk dienen te worden gealloceerd. Dit is een lastig vraagstuk, maar recent onderzoek heeft geleid
tot een aantal praktisch bruikbare handvaten voor de logistiek manager.

In dit artikel richten wij ons op voorraadallocatie in distributienetwerken, d.w.z. netwerken die gekenmerkt
worden door het feit dat elke (voorraad)locatie wordt beleverd door één toeleverancier, terwijl iedere
toeleverancier aan meerdere afnemers kan leveren1, zie Figuur 1.1 voor een voorbeeld. Voor de coördinatie
van de goederenstroom in een dergelijk netwerk is de DRP-methodiek (Distribution Resource Planning)
bekend, zie Martin [1995]. DRP zegt echter niets over de verdeling van (veiligheids)voorraden in
distributienetwerken en geeft ook geen regels voor het omgaan met tekorten. Op deze twee aspecten zullen
wij ons daarom in dit artikel richten. Stap voor stap werken wij toe naar concrete, praktisch bruikbare
allocatieregels die in ieder up-to-date spreadsheet pakket eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden. Ook
zullen wij laten zien wanneer er met integrale voorraadbesturing significante winst te behalen is t.o.v. een
traditionele aanpak. Achtergronden bij de te bespreken methodieken zijn te vinden in Diks [1997] en Van
der Heijden, Diks en De Kok [1997].

Figuur 1.1. Voorbeeld van een distributienetwerk oftewel divergente netwerkstructuur

Ons verhaal is als volgt gestructureerd. Allereerst zullen wij in dit inleidende hoofdstuk een algemene
beschouwing geven over de functies van voorraden (§ 1.1), het nut van voorraden op meerdere locaties in
een netwerk (§ 1.2) en de bepalende factoren voor het vaststellen van voorraadnormen (§ 1.3). Vervolgens
gaan wij in Hoofdstuk 2 op een conceptueel niveau in op wijze waarop voorraden integraal bestuurd kunnen
worden en welke winst hiermee te behalen is. Nadat in Hoofdstuk 3 de basis van voorraadbeheer (één
locatie) kort is besproken, volgt de kern van ons verhaal: een overzicht van allocatieregels (Hoofdstuk 4).
Dit mondt uit in een “recept” voor de berekening van stuurparameters (Hoofdstuk 5). Dit recept wordt
toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden in Hoofdstuk 6. Wij sluiten af met een aantal conclusies
in Hoofdstuk 7.

1.1. Functies van voorraden
Om de juiste producten in de juiste aantallen op het juiste tijdstip te kunnen leveren aan klanten is het
aanhouden van voorraden van het eindproduct vaak een noodzakelijk kwaad. Met het aanhouden van deze
voorraden kunnen hoge kosten gemoeid zijn (ruimte, rendement en risico). Zoals bekend bestaat de totale
voorraad in een logistiek netwerk uit de volgende componenten:
1. pijplijnvoorraad, d.w.z. de uitstaande orders bij de toeleverancier (hoeveelheid in bestelling, onderweg);
2. cyclusvoorraad, d.w.z. de voorraad die ontstaat doordat ieder aan de klant geleverd product niet

onmiddellijk wordt aangevuld door een even grote bestelling bij de toeleverancier te plaatsen; in

                                                          
1 In de wetenschappelijke literatuur staat dit bekend als een divergente structuur.
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verband met orderkosten is het vaak beter om bestellingen te groeperen en dus de toeleverfrequentie te
verlagen;

3. seizoenvoorraad, d.w.z. voorraad die wordt aangehouden doordat vraag en aanbod over middellange
termijn niet op elkaar afgestemd (kunnen) worden; oorzaken kunnen zowel liggen aan de aanbodzijde,
denk bijvoorbeeld aan oogsten, als aan de vraagzijde, denk bijvoorbeeld aan seizoenproducten waarvoor
het niet loont om de productiecapaciteit op de piekvraag af te stemmen, zoals ijs;

4. veiligheidsvoorraad, d.w.z. de voorraad die wordt aangehouden als buffer tegen onzekerheden; denk
hierbij aan onzekerheid in de vraag (voorspelfout), in de levertijd of in de geleverde hoeveelheid
(bijvoorbeeld als gevolg van uitval in productie);

5. overige voorraad (speculatie, overtollig).

Minimaliseren van de benodigde voorraden is daarom onder meer mogelijk door
1. het terugdringen van de doorlooptijd in de pijplijn (bijvoorbeeld in productie, maar ook door de keuze

van transportmiddelen).
2. het verhogen van de leverfrequentie (en dus het verkleinen van de bestelgroottes) tussen de

verschillende schakels in het logistieke netwerk.
3. het flexibiliseren van de geleverde hoeveelheden, dus bijvoorbeeld flexibele benutting van de

productiecapaciteit ('meebewegen' met de markt door bij grote vraag over te werken en uitzendkrachten
in te zetten).

4. het terugdringen van onzekerheden in het netwerk, zoals
•  levertijden: het beheersen van doorlooptijd in de pijplijn (bijvoorbeeld in productie, maar ook in

transport)
•  marktvraag: het genereren van nauwkeurige voorspellingen en het gebruiken van oriëntaties van

klanten
•  uitval (productieverliezen door kwaliteitsproblemen)2: procesbeheersing in productie
•  algemeen: goede informatie-uitwisseling tussen de verschillende schakels in het logistieke netwerk
en het flexibel inspelen op de genoemde onzekerheden, bijvoorbeeld door
•  het stellen van prioriteiten bij de leveringen (zoals spoedorders in productie)
•  het verleggen van het ontkoppelpunt stroomopwaarts in de keten (zoals van make to stock naar

make to assembly, maar alleen als de doorlooptijd kort genoeg is)
•  een goede voorraadbesturing.

5. het monitoren van de voorraden, het tijdig aanpassen van voorraadnormen aan gewijzigde
marktomstandigheden en het tijdig verwijderen van incourante voorraad.

Maatregelen met een positief effect op de voorraadkosten, hebben helaas vaak een negatief effect op andere
kostenposten. Denk hierbij aan de kosten van transport, personeel, informatie- en besturingssystemen,
omstellen in productie en het plaatsen en verwerken van orders. Een goede afweging tussen de verschillende
kostensoorten onderling is dus noodzakelijk. Daarboven is natuurlijk een goede afweging  tussen de totale
kosten enerzijds en de leversnelheid en -betrouwbaarheid aan klanten anderzijds van essentieel belang. In
het algemeen is dit geen eenvoudige opgave. Met name de verdeling van veiligheidsvoorraden in een
distributienetwerk is een lastig probleem. Hierop zullen we ons in dit artikel richten.

1.2. Locale en centrale voorraden
Laten we als voorbeeld de volgende situatie beschouwen (Figuur 1.2). Stel dat een fabriek autoradio's
produceert. De fabriek heeft de beschikking over een magazijn dat als ontkoppelpunt tussen productie en
distributie dient. Van daaruit worden de autoradio's naar de eindgebruikers gedistribueerd over verschillende
afzetkanalen:
•  de kleine detailhandel betrekt zijn autoradio's van de groothandel, die inkoopt vanaf de fabriek
•  het grootwinkelbedrijf betrekt zijn producten direct van de fabriek en verkoopt direct door aan de

eindgebruikers (of via filialen)
•  autoproducenten (dit zijn eindgebruikers) kopen de radio's direct vanaf de fabriek om deze in auto's in te

bouwen.

                                                          
2 Hier wordt gedoeld op onvoorspelbare variaties in de uitval.
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Figuur 1.2. Voorraadpunten in een distributienetwerk.

Het is de vraag hoe voorraden verdeeld moeten worden over dit distributienetwerk. Dit probleem is
complex, omdat er sprake is van meerdere lagen in het netwerk en omdat de marktvraag op verschillende
niveaus aangrijpt. Onderscheid moet worden gemaakt naar voorraad van waaruit direct aan de eindgebruiker
wordt geleverd (bijvoorbeeld de detailhandel) en voorraad waarbij dit niet het geval is (groothandel). In het
eerste geval is een hoge servicegraad altijd het doel, in het tweede geval vormt de servicegraad aan de
eerstvolgende schakel in het netwerk slechts een middel om het uiteindelijke doel (hoge service aan de
eindgebruikers) te bereiken. Het is dan zeker niet bij voorbaat duidelijk of (bijvoorbeeld) 95% van de vraag
van de detailhandel direct uit voorraad moet worden geleverd door de groothandel. Dubbele
veiligheidsvoorraden in het distributienetwerk kunnen juist beter worden vermeden.

Iets dergelijks geldt voor het fabrieksmagazijn. Een hoge servicegraad is noodzakelijk voor de directe
leveringen aan autoproducenten, maar niet per sé voor de leveringen aan groothandel en aan het
grootwinkelbedrijf. Een hoge servicegraad aan de autoproducenten kan bovendien ook worden bereikt door
gebruik te maken van oriëntaties omtrent toekomstige leveringen, zodat veiligheidsvoorraden laag kunnen
blijven.

Belangrijke vragen zijn dus:
•  In welke schakels in het distributienetwerk moeten voorraden liggen?
•  Hoeveel voorraad is in iedere schakel noodzakelijk?
waarbij het criterium is om tegen minimale kosten te kunnen voldoen aan de klanteneisen ten aanzien van
levertijd en leverbetrouwbaarheid.

Het effect van de vereiste levertijd is eenvoudig in te zien. Als klanten bijvoorbeeld genoegen nemen met
levering binnen 2 dagen, zijn voorraden in de detailhandel overbodig omdat binnen deze termijn altijd vanaf
de groothandel geleverd kan worden. Als de levertijd bijvoorbeeld twee weken bedraagt, zou ook vanaf het
fabrieksmagazijn kunnen worden geleverd. Alleen centrale voorraad kan dan volstaan. De schakels in het
distributienetwerk tussen fabrieksmagazijn en klant hoeven dan in principe geen voorraadfunctie te hebben.

Als klanten zeer snelle levering eisen, zijn locale veiligheidsvoorraden noodzakelijk. Een goede vraag is dan
ook of het überhaupt zinvol is om voorraden aan te houden in de tussenliggende schakels van het
distributienetwerk (fabrieksmagazijn, groothandel). Om hierop een antwoord te kunnen geven moeten we
eerst bedenken welke functies deze centrale tussenvoorraden kunnen hebben:

1. Het gebruik maken van pooling-effecten.
De vraag van eindgebruikers bij een groep detailhandels samen is beter te voorspellen dan de vraag bij
iedere detailhandel afzonderlijk. Dit reduceert de onzekerheid in de vraag gedurende de levertijd,
waardoor een centraal voorraadpunt (groothandel) relatief minder veiligheidsvoorraad nodig heeft dan
een locaal voorraadpunt (detailhandel). Hoe sterk dit effect is, hangt af van
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•  het aantal locale voorraadpunten
•  de onzekerheid in de vraag per locaal voorraadpunt en, niet te vergeten,
•  afhankelijkheden tussen de locaal gevraagde hoeveelheden. Bijvoorbeeld, als heel West-Europa een

regenachtige zomer heeft, is de vraag naar paraplu's overal boven verwachting en vindt er
nauwelijks uitmiddeling van locale onzekerheden plaats. Helaas is het vaak lastig om de omvang
van dit effect goed te meten.

2. Het verkorten van de levertijd naar locale voorraadpunten.
Door de aanwezigheid van voorraad bij een groothandel hoeft de detailhandel zich slechts in te dekken
tegen de onzekerheid in de vraag gedurende de levertijd vanaf de groothandel, en die is meestal kort
(tenzij de groothandel zelf buiten voorraad is). Als er geen voorraden bij de groothandel en bij de fabriek
zouden worden aangehouden, moet de detailhandel zich indekken tegen de onzekerheid in de vraag
gedurende de totale distributietijd vanaf de fabriek èn de doorlooptijd in productie. Deze periode kan
wel eens erg lang zijn, waardoor hoge locale veiligheidsvoorraden noodzakelijk zijn bij gebrek aan
tussenliggend ontkoppelpunt.

3. Het tegengaan van onbalans.
Stel dat er slechts locale voorraden worden aangehouden bij de detailhandel. Dan kan het voorkomen dat
de ene winkel buiten voorraad raakt en dus 'nee' moet verkopen, terwijl een andere winkel nog royaal in
de voorraad zit. Dit verschijnsel is vaak het gevolg van onbalans, d.w.z. een ongelijkmatige verdeling
van voorraden in het distributienetwerk als gevolg van allocatiebeslissingen uit het verleden die (bij
nader inzien) verkeerd zijn uitgepakt. Onbalans is op verschillende manieren te voorkomen:
•  Onderlinge leveringen tussen locale voorraadpunten. Zodra significante onbalans dreigt te ontstaan,

kan deze gecorrigeerd worden. Nadelen zijn de kosten die hiermee gepaard gaan en de
organisatorische consequenties. Wie beslist immers wanneer onderlinge leveringen plaatsvinden, en
wie is dan verantwoordelijk voor de locale klantenservice?

•  Achterhouden van voorraden op een centraal niveau. Als er onbalans dreigt te ontstaan, kan
gecorrigeerd worden door een goede allocatie van de centrale voorraad over locale voorraadpunten.

•  Spoedleveringen naar locale voorraadpunten die buiten voorraad dreigen te raken vanaf een centraal
niveau (bijvoorbeeld vanaf de fabriek). Feitelijk lost dit het probleem van de onbalans niet op, maar
het voorkomt wel dat klanten niet worden beleverd. De kosten van spoedleveringen zijn doorgaans
erg hoog.

4. Directe leveringen aan klanten, zoals de autofabrikanten in Figuur 1.2. Grote klanten worden vaak vanaf
een centraal voorraadpunt beleverd. Door goede afspraken met deze klanten te maken kunnen
onzekerheden worden gereduceerd en daarmee ook de noodzaak tot het aanhouden van
veiligheidsvoorraad.

5. In sommige gevallen ook het beperken van voorraadkosten. Als in locale voorraadpunten waarde wordt
toegevoegd, zijn de interestkosten daar hoger. Ook is het mogelijk dat de producten na een laatste
bewerking in een locaal voorraadpunt (bijvoorbeeld individuele verpakking) meer ruimte in beslag
nemen, waardoor locale opslagkosten hoger zijn.

1.3. Bepalende factoren voor het vaststellen van voorraadnormen
De functies van centrale tussenvoorraden, zoals beschreven in de vorige paragraaf, betekenen dat voorraden
verstandig verdeeld moeten worden over de verschillende schakels in het distributienetwerk. In het
algemeen is het niet zo eenvoudig om een goede verdeling van voorraden te bepalen. Dit wordt bepaald door
vele factoren, waarvan de belangrijkste zijn:
1. customer service
2. vraag
3. levertijden
4. bestel- en leverfrequentie
5. bestelgrootte (ook wel lotgrootte genoemd)
6. wijze van aansturing.

Op ieder van deze punten zullen we kort ingaan.
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1.3.1. Customer Service
Uitgangspunt voor goed voorraadbeheer is natuurlijk de markt, en wel de te leveren service aan de markt.
Allereerst is het dus van belang om te achterhalen wat klanten eigenlijk aan service verwachten. De
elementen van customer service waarop invloed kan worden uitgeoefend door voorraadbeheer hebben
meestal betrekking op leversnelheid en leverbetrouwbaarheid. Veel gebruikte prestatiematen voor customer
service zijn hier dan ook aan gerelateerd. Een aantal hiervan zullen we kort de revue laten passeren.

De eerste prestatiemaat is de kans dat er een tekort optreedt binnen een levercyclus (= periode tussen de
binnenkomst van twee opeenvolgende leveringen bij een voorraadpunt). In de voorraadtheorie wordt dit ook
wel de stockout kans genoemd (de P1-maat genoemd in Silver, Pyke en Peterson [1998]). Deze maat zegt
echter niets over de omvang van de tekorten en de mate waarin hierdoor klanten benadeeld worden. Deze
prestatiemaat is dus eigenlijk meer systeemgericht dan marktgericht.

De tweede prestatiemaat is de fractie van de vraag die direct uit voorraad wordt geleverd, oftewel de fill rate
(de P2-maat in de terminologie van Silver, Pyke en Peterson). Deze geeft vaak een betere afspiegeling van de
geleverde service en wordt daarom ook vaak gebruikt. Anderzijds geeft deze prestatiemaat niet aan welke
fractie van de orders compleet worden afgeleverd. Bovendien is het de vraag hoe erg het is als de order niet
direct wordt geleverd, maar bijvoorbeeld binnen een paar dagen.

De derde prestatiemaat is de fractie van de tijd dat de voorraad positief is, oftewel de ready rate (de P3-
maat). Ook deze prestatiemaat is meer systeemgericht dan klantgericht. Het is immers niet erg om buiten
voorraad te zijn als er gedurende deze periode geen klantenorders binnenkomen.

De vierde prestatiemaat is het gemiddeld aantal achterstallige leveringen (of backorders) in het systeem.
Nadeel van deze maat is dat het niets zegt over de tijd dat de backorders in het systeem aanwezig zijn: Zijn
er veel backorders die relatief snel worden nageleverd of zijn er slechts incidenteel backorders die veel
vertraging oplopen bij het uitleveren? Deze prestatiemaat is echter wel bruikbaar bij het voorraadbeheer van
reserve-onderdelen van complexe technische systemen (service-logistiek). Aangetoond kan dan worden dat
het gemiddelde aantal backorders van reserve-onderdelen gerelateerd is aan de gemiddelde beschikbaarheid
van het complete technische systeem, een zinvolle prestatiemaat.

Tenslotte is een vijfde prestatiemaat: het percentage orders dat binnen een gestelde termijn wordt geleverd
(de wachttijdverdeling). Deze variant neemt een voor de klant acceptabele wachttijd mee. Indien een
beperkte vertraging in de levering voor de meeste klanten acceptabel is, is het belangrijk om hiermee
rekening te houden bij het vaststellen van voorraadnormen. Dit geeft immers armslag om tekorten tijdig aan
te vullen en daarmee locale voorraden te drukken.

Deze prestatiematen worden veel gebruikt in de voorraadtheorie bij het vaststellen van voorraadnormen,
Tabel 1.1 geeft een overzicht hiervan.

Prestatiemaat Betekenis
(No) stockout kans P1-maat Kans dat er (g)een tekort optreedt binnen een levercyclus
Fill rate P2-maat Fractie van de vraag die direct uit voorraad wordt geleverd
Ready rate P3-maat Fractie van de tijd dat de voorraad positief is
Gem. aantal backorders Gemiddeld aantal backorders in het systeem
Wachttijdverdeling Percentage orders dat binnen een tijd T wordt (na)geleverd

Tabel 1.1. Meest gebruikte prestatiematen bij voorraadbeheer.

Voor ieder van de bovengenoemde prestatiematen geldt natuurlijk: des te hoger de servicegraad, des te hoger
kosten om aan de gestelde eisen te voldoen. Voorraadnormen dienen op een goed gekozen prestatiemaat te
worden gebaseerd. Hierbij kan de bepaling van het juiste niveau worden gecompliceerd indien
gedifferentieerde serviceniveaus naar verschillende afzetkanalen gewenst zijn (bijvoorbeeld vanaf het
fabrieksmagazijn naar de groothandel versus directe leveringen). Dit heeft niet alleen invloed op de
voorraadhoogte, maar vooral ook op de voorraadbesturing. Bij dreigende tekorten zal namelijk een deel van
de voorraad gereserveerd moeten worden voor die afzetkanalen, die met een hogere service beleverd moeten
worden.
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Van belang is tenslotte ook nog de vraag wat er gebeurt indien niet tijdig geleverd kan worden, op wat voor
een manier dan ook. De volgende mogelijkheden zijn dan aanwezig, die invloed hebben op de bepaling van
voorraadnormen en voorraadbesturing:
1. Men wacht totdat de order compleet is (na binnenkomst van de eerstvolgende levering bij het

voorraadpunt) en levert deze dan pas uit.
2. De beschikbare voorraad wordt geleverd en de rest wordt nageleverd.
3. De order wordt (geheel of gedeeltelijk) niet meer geleverd.

De eerste twee gevallen beïnvloeden alleen de geleverde service, de derde beïnvloedt ook direct de omzet.
Wij zullen ons hier alleen bezig houden met naleveringen (mogelijkheid 2).

1.3.2. Vraag
Voor het bepalen van voorraden zijn vooral van belang
1. de omvang van de vraag,
2. de voorspelbaarheid van de vraag,
3. de mate van stabiliteit van deze voorspelbaarheid

Vanzelfsprekend is de omvang van de vraag van belang voor de benodigde voorraad. Samen met de
bestelfrequentie bepaalt de omvang van de vraag de bestelgrootte en daarmee de cyclusvoorraad. Samen met
de levertijd wordt de pijplijnvoorraad vastgelegd.

De voorspelbaarheid van de vraag beïnvloedt de benodigde veiligheidsvoorraad: Hoe beter de
voorspelbaarheid, hoe minder veiligheidsvoorraad noodzakelijk is. Snellopers hebben wat dat betreft
doorgaans relatief minder veiligheidsvoorraad nodig dan langzaamlopers. Verder is ook de stabiliteit van de
voorspelbaarheid relevant voor de veiligheidsvoorraad: Is de voorspelnauwkeurigheid constant of fluctueert
deze in de tijd? Het laatste zal zich bijvoorbeeld voor kunnen doen indien sprake is van seizoeneffecten
en/of een trendmatige stijging of daling van de vraag. De voorspelfout is bij grotere omzet in nominale zin
groter. Relatief is de voorspelbaarheid echter vaak redelijk constant. Daarom worden in dergelijke gevallen
veiligheidsvoorraden vastgesteld in aantal dagen voorraad in plaats van in nominale aantallen. De
veiligheidsvoorraad beweegt zo mee met seizoen en trend.

1.3.3. Levertijden
Zoals gezegd bepaalt de levertijd samen met de omvang van de vraag de pijplijnvoorraad. Verder zijn
levertijden zijn van belang omdat de veiligheidsvoorraad is gebaseerd op de onzekerheid in de vraag
gedurende de levertijd. Dat betekent dat er meer veiligheidsvoorraad noodzakelijk is naarmate de levertijd
langer is. Als de levertijd zelf ook nog onzeker is, bijvoorbeeld omdat deze gerelateerd is aan de
doorlooptijd in productie, kan de totale onzekerheid sterk toenemen en daarmee ook de behoefte aan
veiligheidsvoorraad.

Vaak is het zo dat de grootste hoeveelheid onzekerheid in de levertijd zich voordoet als productie een rol
speelt. Doordat de productieplanning door de fabriek geoptimaliseerd wordt, zal de doorlooptijd de ene keer
langer zijn dan de andere keer. De productieplanning wordt ten behoeve van voorraadbeheer in het
distributienetwerk als een ‘black box’ gezien, waardoor de resulterende doorlooptijd als een onzekere
doorlooptijd kan worden gezien.

In de andere delen van het distributienetwerk betreft de levertijd met name transport, eventueel overslag op
een transitopunt, handling in de magazijnen en administratieve verwerking van orders. De benodigde tijd
voor deze handelingen is meestal goed voorspelbaar. Onzekerheid op deze trajecten kan zich bijvoorbeeld
wel voordoen onder de volgende omstandigheden:
•  Het transport is uitbesteed aan een vervoerder die, afhankelijk van het totale vervoersaanbod, de

goederen de ene keer overslaat in een transitopunt en de andere keer direct transport verzorgt.
•  Het voorraadpunt stroomopwaarts regelmatig niet direct uit voorraad kan leveren. Als een

fabrieksmagazijn regelmatig buiten voorraad is, wordt de levertijd van een order aan een groothandel
vertraagd totdat een productielot arriveert. Dit kan soms behoorlijke consequenties hebben voor de
levertijd stroomafwaarts in het netwerk, en dus ook voor de benodigde veiligheidsvoorraden aldaar.
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Kortom, levertijden in een distributienetwerk zijn vaak goed voorspelbaar, maar met name niet als het
levertijden uit productie betreft. Als er slechts beperkte voorraden stroomopwaarts worden aangehouden,
kan dit echter wel doorwerken in de levertijden stroomafwaarts.

Voor de veiligheidsvoorraden is het overigens nog wel belangrijker dat de levertijden voorspelbaar zijn dan
dat deze kort zijn. Korte levertijden leiden natuurlijk wel tot lagere pijplijnvoorraden.

1.3.4. Bestel- en leverfrequentie
Over de bestel- en leverfrequentie kunnen we kort zijn: des te frequenter besteld en geleverd kan worden,
des te lager kunnen veiligheidsvoorraden zijn. Vaak zijn er andere effecten die de bestel- en leverfrequentie
beperken, zoals bestel- en transportkosten.

1.3.5. Bestelgrootte
Voorraden kunnen beperkt blijven indien er met kleine bestelgroottes (ook wel lots genoemd) wordt
gewerkt: de cyclusvoorraad neemt dan af. Theoretisch is het wel zo dat veiligheidsvoorraden juist kleiner
worden als de bestelgroottes groter worden: De cyclusvoorraad neemt dan immers een deel van de
bufferfunctie over. En hoe vreemd het ook moge klinken, bij extreem grote bestelgroottes kan de
veiligheidsvoorraad zelfs negatief worden! Dit kan voorkomen bij langzaamlopers die in relatief grote
hoeveelheden worden aangevuld (bijvoorbeeld vanwege hoge omstelkosten in productie).

Verder is het nog van belang in hoeverre met een vaste bestelgrootte wordt gewerkt. De noodzaak hiervan
kan ontstaan door verpakkingseenheden, een vast aantal producten per pallet, een vast aantal producten dat
in één vrachtwagen past of een vaste bestelgrootte in productie. Voorraadnormen kunnen i.h.a. lager zijn als
variabele bestelgroottes zijn toegestaan.

1.3.6. Besturing
Bij het bespreken van besturingsopties maken wij gebruik van de volgende basisbegrippen:
•  de fysieke voorraad is, zoals de naam zegt, de voorraad die op een bepaald moment daadwerkelijk

aanwezig is op een locatie
•  het aantal achterstallige leveringen (of backorders) is het aantal klantenorders dat wegens een

voorraadtekort nog niet is geleverd
•  het tekort (of backlog) is de hoeveelheid achterstallige klantenvraag die nog uitgeleverd moet worden,

dus de totale hoeveelheid die hoort bij het aantal backorders
•  het voorraadniveau is de fysieke voorraad minus de backlog
•  de voorraadpositie of economische voorraad is gelijk aan de fysieke voorraad minus de backlog plus de

uitstaande orders
•  de veiligheidsvoorraad is het gemiddelde voorraadniveau vlak voor de binnenkomst van een

aanvulorder.

De voorraadpositie of economische voorraad is de grootheid op grond waarvan beoordeeld wordt of de
voorraad op een bepaald moment moet worden aangevuld, en zo ja met hoeveel. Hoewel de fysieke voorraad
makkelijker meetbaar is, is deze ongeschikt voor voorraadbesturing om twee redenen. Ten eerste, het
verwaarlozen van de hoeveelheid in bestelling kan ertoe leiden dat een benodigde hoeveelheid twee keer of
zelfs vaker wordt besteld, hetgeen kan leiden tot overdreven hoge voorraden. Ten tweede, het verwaarlozen
van achterstallige leveringen kan ertoe leiden dat de voorraad onvoldoende wordt aangevuld om alle vraag
af te dekken. Hoewel deze twee effecten elkaar tegenwerken, is het puur toeval als deze elkaar opheffen.
Sturen op basis van fysieke voorraad i.p.v. economische voorraad is dus gevaarlijk, omdat het kan leiden tot
een ongecontroleerd voorraadverloop.

Belangrijker dan het vinden van een optimale oplossing is bovendien dat de voorraadbesturing relatief
eenvoudig en goed werkbaar is. Daarom wordt vaak gekozen voor een eenvoudig bestelsysteem waarvoor de
parameters zo goed mogelijk moeten worden gekozen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van begrippen als
bestelpunt en bestelgrootte. Voor de besturing van voorraden in één onafhankelijk voorraadpunt zijn zoals
bekend een aantal regels gebruikelijk (zie Tabel 1.2).
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Bestelgrootte Bestelmogelijkheid
Periodiek doorlopend

Vast (R,s,Q) (s,Q)
Variabel (R,s,S) of (R,S) (s,S)

Tabel 1.2. Bestelsystemen voor één onafhankelijk voorraadpunt.

De symbolen zijn als volgt gedefinieerd:
R : Review-periode, de periode tussen twee opeenvolgende tijdstippen waarop besteld kan worden.
S : Aanvulniveau (of order-up-to-level), het niveau tot waaraan de economische voorraad wordt

opgekrikt door het plaatsen van een bestelling bij variabele bestelgrootte.
s : Bestelpunt (of reorder-point); een bestelling wordt  uitsluitend geplaatst als de economische

voorraad onder dit niveau terechtkomt. In het (R,S) systeem komt deze parameter niet voor. Dat
betekent dat er bij iedere mogelijkheid een bestelling wordt geplaatst die de economische voorraad
weer op het niveau S brengt. Dit komt voor als de marginale bestelkosten te verwaarlozen zijn.

Q : Vaste bestelgrootte. Als de bestelgrootte klein is ten opzichte van de gemiddelde vraag tussen twee
bestellingen, is het ook toegelaten dat er meerdere lots (zeg n) tegelijk besteld worden. Dit wordt in
het bestelsysteem aangegeven door (s,nQ), wat inhoudt dat wanneer de economische voorraad
kleiner of gelijk is aan s er het kleinste aantal keer Q wordt besteld waarbij de economische
voorraad boven s uitkomt.

Bij de bovenstaande bestelsystemen wordt onderscheid gemaakt naar
1. Periodieke of doorlopende bestelmogelijkheid.

Een periodieke bestelmogelijkheid wil zeggen dat een bestelling alleen iedere Re dag kan worden
geplaatst. Ten aanzien van voorraadbeheer is een continue bestelmogelijkheid beter, omdat de
voorraadkosten dan lager kunnen blijven. Periodiek bestellen heeft daarentegen weer het voordeel dat
meerdere producttypen tegelijk besteld en getransporteerd kunnen worden, zodat bestel- en
transportkosten laag kunnen blijven.

2. Vaste of variabele bestelgrootte
Een variabele bestelgrootte is vanuit het oogpunt van voorraadbeheer aantrekkelijker dan een vaste
bestelgrootte. Een vaste bestelgrootte kan vanuit praktische overwegingen echter te prefereren zijn (bijv.
vanwege vaste verpakkingseenheden)

Deze bestelsystemen spelen ook een rol in distributienetwerken. Hierop gaan wij in het volgende hoofdstuk
nader in.

2. Waarom integrale besturing?

2.1. Besturingsprincipes
Omdat voorraden nu op verschillende locaties aanwezig zijn, is coördinatie hiertussen wenselijk. Deze
coördinatie kan op verschillende manieren vorm krijgen. Hiertoe maken we onderscheid tussen integraal en
locaal gestuurde systemen.

In een locaal gestuurd systeem bepalen afnemers in principe wanneer de producten in welke hoeveelheden
worden geleverd door het plaatsen van bestellingen. Indien er geen informatie-uitwisseling plaatsvindt,
kunnen de bekende opslingereffecten optreden indien vaste bestelgroottes gebruikt worden. Bovendien
zullen de voorraden per schakel in het netwerk geoptimaliseerd worden, waardoor dubbele veiligheden in
het distributienetwerk worden ingebouwd. Dit laatste effect is te beperken als er onderlinge afspraken tussen
de verschillende schakels in het netwerk kunnen worden gemaakt omtrent de interne servicegraad. Vraag is
dan welke interne servicegraad voor het netwerk als geheel het meest aantrekkelijk is. Moet bijvoorbeeld een
fabrieksmagazijn 95% van de orders van de groothandel direct uit voorraad leveren? Of volstaat het om
slechts 50% direct uit voorraad te leveren, maar wel 95% binnen een week te leveren? Dergelijke afspraken
beïnvloeden de voorraadverdeling en dus de daaraan gerelateerde kosten in het netwerk. Een
kostendoorrekening of prijsstelling moet daarom aan deze afspraken gekoppeld worden.
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In een integraal gestuurd systeem bepaalt een centrale instantie wanneer de producten in welke
hoeveelheden aan van leverancier aan afnemers worden geleverd. Taak van de centrale instantie is het
balanceren van locale voorraden door goede allocatieregels en eventueel door het achterhouden van
voorraden op centraal niveau om onbalans in de nabije toekomst te kunnen corrigeren. Om goede
beslissingen te kunnen nemen dient de centrale instantie natuurlijk wel zicht te hebben op de aanwezige
voorraden en de vraagprocessen bij de afnemers. Het integraal gestuurde systeem moet dus geleid worden
door de markt en niet door de (productie)capaciteit van de leverancier. In Paragraaf 2.2 zal een voorbeeld
van een integraal gestuurd systeem nader worden uitgewerkt.

Indien informatie-uitwisseling plaatsvindt, kan integrale voorraadbesturing plaatsvinden. Deze besturing
houdt rekening met de aanwezige voorraden in het relevante deel van het distributienetwerk. Van belang is
dan ook het begrip echelon-voorraad (zie Figuur 2.1). De echelonvoorraad bestaat uit de locaal aanwezige
voorraad plus de voorraden in alle stroomafwaarts gelegen voorraadpunten die via het voorraadpunt worden
beleverd en de pijplijnvoorraden hiertussen, minus de achterstallige leveringen en voorraadreserveringen.
Bijvoorbeeld:
•  de echelonvoorraad van locatie A1 is gewoon de fysieke voorraad in A1 minus eventuele achterstallige

leveringen), in dit geval dus 10; analoog is de echelonvoorraad van locatie A2 gelijk aan –2.
•  de echelonvoorraad van locatie B2 is gelijk aan 25+10-2+5+5=43; analoog is de echelonvoorraad in

locatie B1 gelijk aan 10+12-5+5+5=27 en in locatie B3 aan 10+10+0+5+5=30.
•  de echelonvoorraad van locatie C is gelijk aan de fysieke voorraad in C zelf plus de echelonvoorraden in

B1, B2 en B3 plus de pijplijnvoorraden hiertussen; we vinden dus: 100+27+43+30+25+0+25= 250

De echelonvoorraadpositie (of: economische echelonvoorraad) is analoog gedefinieerd, namelijk de
echelonvoorraad plus de uitstaande bestellingen in de pijplijn. Bijvoorbeeld, voor locatie B2 vinden we
43+0=43 en voor locatie C is de echelon voorraadpositie gelijk aan 250+50=300.

Figuur 2.1. Echelonvoorraad/Echelonvoorraadpositie.

Een relevante vraag is waarom een integrale besturingsregel eigenlijk gebaseerd zou moeten zijn op de
echelonvoorraadpositie. In ieder geval is het relevant om informatie over de alle voorraadniveaus in het
relevante deel van het distributienetwerk, en dus een echelon, mee te nemen bij de beslissing wanneer en
met welke hoeveelheid de of de voorraad moet worden aangevuld. De echelonvoorraadpositie is een simpele
uitbreiding van het begrip voorraadpositie voor één voorraadlocatie, waarmee informatie over het relevante
voorraadniveau door één indicator wordt beschreven. Vanuit praktisch oogpunt is dat bijzonder prettig. Een
ander argument is dat voor sommige logistieke ketens aangetoond kan worden dat sturen op
echelonvoorraadposities onder bepaalde voorwaarden optimaal is.

10 25

-2

10

10

100

-512 010

5 5 5 5 5 5

25 0

50

25

B2 B3B1

A1

C

A2



Concept, 8 May, 2001 -  12 -

In het algemeen is het echter best mogelijk dat de precieze verdeling van voorraden over het netwerk wel
degelijk relevant is. Bijvoorbeeld, in Figuur 2.1. lijkt het op het eerste gezicht niet al te hard nodig om de
echelonvoorraad van locatie B2 aan te vullen. Hoewel één van de locale magazijnen een achterstand van 2
stuks in leveringen naar de klanten heeft, is er al wat onderweg naar dit voorraadpunt en liggen er op locatie
B2 zelf nog 25 producten. Er kan dus besloten worden om geen aanvulorder te plaatsen bij een
echelonvoorraadpositie van 43 stuks. Stel echter dat de voorraden in het echelon anders verdeeld zouden
zijn, bijvoorbeeld 40 stuks op locatie A1, 3 stuks op locatie A2 en verder niets op locatie B2 of in de
pijplijnen. Dat betekent dat locatie A2 nu snel buiten voorraad dreigt te raken, terwijl de toeleverancier niets
meer heeft. Als onderlinge leveringen tussen A1 en A2 niet mogelijk zijn (wat in verband met relatief hoge
order- en transportkosten vaak inderdaad zo is), kan het nu wel verstandig zijn om de voorraad in B2 aan te
vullen!

Het formuleren van besturingsregels op basis van de gedetailleerde voorraadverdeling in een netwerk is
helaas lastig en kan leiden tot onoverzichtelijke regels. Gelukkig blijkt het sturen op basis van
echelonvoorraadposities in veel gevallen tot goede resultaten te leiden, daarmee eenvoud en kwaliteit van
voorraadbesturing combinerend. Daarom zullen wij in de rest van dit artikel hierop voortbouwen.

2.2. Locale sturing versus integrale besturing
Waarom zouden we voorraden in een distributienetwerk eigenlijk integraal moeten besturen? Levert het wel
wat op, wanneer is het al dan niet zinvol? Dit zijn relevante vragen die men zich kan stellen alvorens tot een
ogenschijnlijk lastiger besturing over te gaan. Laten we het toch simpel houden, ieder voorraadpunt moet
zijn eigen zaken maar regelen! Als iedereen gewoon volgens het “wie het eerst komt, het eerst maalt”
principe werkt en daarbij een hoge leverbetrouwbaarheid naar de afnemers kan garanderen (bijvoorbeeld
95%), dan komt alles vanzelf wel goed. Zo gaat het vaak in de praktijk: De besturingsparameters (zoals het
aanvulniveau S) worden voor elke voorraadlocatie in de keten apart bepaald, waarbij interacties met andere
voorraadlocaties verwaarloosd worden.

In deze paragraaf zullen wij door middel van een voorbeeld laten zien wat er mis kan gaan met deze
redenering. Wij zullen alleen resultaten geven, de methodiek voor de bepaling van stuurparameters en
veiligheidsvoorraden komt aan de order in Hoofdstuk 3 (locale sturing) respectievelijk Hoofdstuk 4
(integrale sturing). Wij beschouwen de volgende situatie uit Figuur 2.2 om het verschil tussen de locale en
integrale aanpak te illustreren.

Centraal magazijn

Fabriek

Eindgebruikers

Locaal  magazijn

15 weken

5 weken

Warenhuis

2 weken

Karakteristieken vraag:          Service eis:
verwachte vraag per week  = 100        fill rate = 90 %
standaarddeviatie per week =  50

Figuur 2.2. Seriële keten van voorraadpunten.

De producten worden vanaf de fabriek naar klanten gedistribueerd via een keten van voorraadpunten: de
fabriek levert aan een centraal magazijn, dat een locaal magazijn bevoorraadt. Hieruit wordt het warenhuis
beleverd, dat uiteindelijk de producten bij de klanten afzet. De levertijden tussen de verschillende locaties en
de vraagkarakteristieken van de eindgebruikers per week zijn weergegeven in Figuur 2.2. Het doel is om de
veiligheidsvoorraden in elke locatie zodanig te kiezen dat de fill rate naar de eindgebruikers gelijk is aan
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90% en de totale voorraadkosten minimaal zijn. Bestellingen vinden wekelijks plaats. Wij zullen een
vergelijking maken tussen een periodiek bestelsysteem met locale sturing en met integrale sturing. In beide
situaties is dus sprake van een (R, S) voorraadbesturing met R=1 week.

Allereerst beschouwen we de locale aanpak. Hier wordt de veiligheidsvoorraad in elke locatie afzonderlijk
van elkaar bepaald. Voor het centrale en locale magazijn moet ook een vereiste interne fill rate worden
gekozen. Deze is ook op 90% gezet, aangezien in de praktijk meestal ook even hoge interne service targets
worden gesteld als externe targets naar de eindgebruikers toe. De veiligheidsvoorraden worden gebaseerd op
de nominale levertijden uit Figuur 2.2, dus exclusief mogelijke vertraging als gevolg van stockouts bij de
toeleverancier. Dit gebeurt in de praktijk vaak ook, maar het impliceert wel dat de berekende
veiligheidsvoorraden niet noodzakelijk leiden tot de gewenste fill rates. Ook wordt de vraag niet direct
doorgegeven in de keten, maar elke week bij een bestelling geaggregeerd. Dit heeft invloed op de
daadwerkelijk te bereiken fill rate.

Met behulp van computersimulaties is echter wel na te gaan welke daadwerkelijke fill rates worden gehaald
bij iedere locatie en hoeveel fysieke voorraad hierbij gemiddeld aanwezig is. In de onderstaande tabel zijn de
resultaten weergegeven.

Locatie Veiligheidsvoorraad Fysieke voorraad Fill rate (in %)
Centraal magazijn 219 233 87,6
Locaal magazijn 119 120 86,5
Warenhuis 73 117 83,9

Tabel 2.1. Veiligheidsvoorraden bij ontkoppelde locale besturing.

Zoals te verwachten was is de fill rate stroomopwaarts (centraal magazijn) hoger dan de locaties
stroomafwaarts (bijvoorbeeld: locaal magazijn). Immers, bij de bepaling van de veiligheidsvoorraad in het
locaal magazijn wordt er vanuit gegaan dat het centraal magazijn altijd kan leveren (dus fill rate van 100%),
terwijl er zoals gezegd maar een beperkte hoeveelheid op voorraad ligt in het centraal magazijn (resulteert in
fill rate van 87.5%). De fill rate naar de klanten toe is daardoor significant lager dan gewenst (83.9% versus
een doelstelling van 90%). Kortom, geen bevredigende situatie.

Nu zullen we met behulp van de integrale aanpak de veiligheidsvoorraden bepalen. Opnieuw zijn de
gecalculeerde veiligheidsvoorraden invoer voor het simulatiemodel. De onderstaande tabel geeft de
resultaten van de simulatie.

Locatie Veiligheidsvoorraad Fysieke voorraad Fill rate (in %)
Centraal magazijn 0 77 58,2
Locaal magazijn 0 28 50,4
Warenhuis 272 233 90,4
Tabel 2.2. Veiligheidsvoorraden bij integrale besturing

Het doel is om een fill rate van 90% in het warenhuis te realiseren. Voorraad die blijft liggen in het centraal
magazijn of locaal magazijn kan niet gebruikt worden om in klantenvraag te voorzien, daarom is in dit
voorbeeld de veiligheidsvoorraad in het centraal en locaal magazijn gelijk aan 0 gekozen. Hierdoor blijft er
weinig voorraad liggen in het centraal en locaal magazijn.

Slechts een klein deel van elke aanvulorder kan direct worden geleverd. Dit verklaart de lage fill rate in het
locale magazijn. Op analoge wijze is de lage fill rate bij het centraal magazijn te verklaren. De fill rates in
het locaal en centraal magazijn zijn echter weinig zeggende interne servicegraden. Het gaat juist om het
behalen van de 90% externe service eis bij het warenhuis. Niet alleen is dit gerealiseerd in de integrale
aanpak, ook is er minder voorraad voor nodig geweest dan in de locale aanpak. De integrale aanpak heeft
immers gemiddeld 338 producten op voorraad liggen in het gehele systeem, terwijl bij de locale aanpak
gemiddeld 470 producten op voorraad liggen. De conclusie luidt dan ook dat bij locale sturing 40% meer
fysieke voorraad in de magazijnen ligt dan strikt noodzakelijk is, terwijl de vereiste service niet eens wordt
gehaald!
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We zien dus dat we een betere voorraadallocatie kunnen krijgen door niet elke voorraadlocatie locaal te
bekijken, maar ook rekening te houden met de interactie tussen de verschillende locaties. Dat wil zeggen, we
vinden dan lagere voorraadkosten en/of hogere service naar de klanten. Dit verschijnsel treedt ook op in
algemene distributienetwerken met meer dan slechts één warenhuis.

De keuze tussen de verschillende besturingsregels wordt natuurlijk niet alleen bepaald door kosten- en
service-overwegingen. Allerlei randvoorwaarden uit de omgeving spelen hierbij ook een rol. Zo is het de
vraag of informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld met EDI) haalbaar en betaalbaar is. Een ander belangrijk punt
is de vraag waar de verantwoordelijkheid over voorraadbeheer en customer service in de keten ligt. Een
integraal gestuurd systeem vergt dat deze verantwoordelijkheid op centraal niveau ligt, omdat hier ook de
allocatie-beslissingen worden genomen. Ook hier geldt dat dit een probleem vormt als de verschillende
schakels in de keten niet tot dezelfde organisatorische eenheid behoren. Ook als deze wel onder dezelfde
organisatie vallen is het de vraag in hoeverre de verantwoordelijkheid centraal moet liggen.

3. Voorraadbesturing in één locatie

3.1. Een éénlaags distributienetwerk
Voorraadbesturingsregels in distributienetwerken zijn een uitbreiding van standaardregels voor een enkel
voorraadpunt (hetgeen feitelijk niet meer of minder is dan een éénlaags distributienetwerk). Alvorens deze
besturingsregels te bespreken (Hoofdstuk 4) zullen wij daarom eerst als opfrissing een basismodel
behandelen. Wij beschouwen daartoe het zeer eenvoudige distributienetwerk in Figuur 3.1.

Figuur 3.1. Een éénlaags distributienetwerk.

Het systeem bestaat uit een fabriek die zijn producten levert aan een centraal magazijn (CM), die op zijn
beurt de producten verkoopt aan eindgebruikers. De vraag per dag door de eindgebruikers is onzeker, maar
niet tijdsafhankelijk (dus geen trend of seizoenseffecten). Veronderstel dat het CM zijn producten bestelt
volgens een (R,S) besturingsregel. Dit houdt in dat om de R dagen het CM de voorraad inspecteert en een
aanvulorder plaatst bij de fabriek. De grootte van de aanvulorder is zodanig dat de voorraadpositie na
plaatsing gelijk is aan S. De aanvulorder arriveert een vaste levertijd van zeg L dagen na plaatsing van de
bestelling. Vanwege voldoende productiecapaciteit en/of voorraden bij de fabriek zal het nooit voorkomen
dat de aanvulorder gedeeltelijk kan worden geleverd. Nu is eenvoudig in te zien dat de grootte van de
aanvulorder gelijk is aan de vraag van de eindgebruikers van de voorafgaande R dagen.

Het CM wenst weinig voorraad aan te houden, maar wil tevens alle klanten, bij vraag, direct kunnen leveren.
Vaak ‘nee’-verkopen kan immers tot het verlies van klanten leiden. Er is hier een duidelijke afweging van
enerzijds voorraadkosten en anderzijds klantenservice. Het CM dient een keuze te maken door het
aanvulniveau S op een verstandige manier te kiezen. Een grote S leidt immers tot veel voorraad (hoge
voorraadkosten), terwijl een lage S leidt tot weinig voorraad (lage klantenservicegraad). In Paragraaf 3.2
zullen we behandelen hoe dit aanvulniveau bepaald kan worden.

Centraal magazijn

Fabriek

Eindgebruikers
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3.2. Bepaling veiligheidsfactor
Om enigszins inzicht te krijgen in de grootte die het aanvulniveau zou moeten hebben beschouwen we de
situatie waar de review-periode gelijk is aan één dag (R=1) en de vraag van eindgebruikers elke dag gelijk is
aan d (constant). Zoals al eerder is opgemerkt zal iedere dag een aanvulorder ter grootte van d producten
geplaatst worden. Dus net na plaatsing zullen de uitstaande orders van het CM gelijk zijn Ld producten,
terwijl de fysieke voorraad gelijk is aan d producten. Kortom, om alle klantenvraag direct te voorzien zal het
aanvulniveau gelijk moeten zijn aan (L+1)d. In het algemeen geldt dat het aanvulniveau gelijk is aan de
verwachte klantenvraag over L+R dagen plus een bepaalde veiligheidsvoorraad. Deze veiligheidsvoorraad is
om de onzekerheid in de vraag over deze L+R perioden af te dekken. Per definitie geldt dat het aanvulniveau
S bepaald wordt door

)],([)]([ RLDkRLDES +++= σ (3.1)

waarbij D(L+R) correspondeert met de vraag van eindgebruikers gedurende L+R dagen. Met de notatie [.]E
en [.]σ  bedoelen we de verwachting respectievelijk standaarddeviatie van de expressie tussen rechte haken.

Uit formule (3.1) blijkt dat de veiligheidsvoorraad gelijk gekozen is aan constante k vermenigvuldigd met de
standaarddeviatie over de klantenvraag over L+R dagen. De constante k wordt ook wel de veiligheidsfactor
genoemd. Als de klantenvraag per dag een verwachting heeft van m en een standaarddeviatie van s, dan kan
de verwachting en standaarddeviatie van de klantenvraag gedurende L+R dagen eenvoudig bepaald worden
door

)()]([ RLmRLDE +=+  en  .)]([ RLsRLD +=+σ (3.2)
Vraag blijft hoe we de veiligheidsfactor k in formule (3.2) dienen te kiezen. In deze paragraaf zullen we twee
verschillende aanpakken bespreken: de servicegraad aanpak (Paragraaf 3.2.1) en de kostenminimalisatie
aanpak (Paragraaf 3.2.2).

3.2.1. De servicegraad aanpak
De servicegraad aanpak bepaalt de veiligheidsfactor zo, dat de servicegraad naar de eindgebruikers gelijk is
aan een van tevoren ingesteld richtgetal. Bijvoorbeeld, de kans dat het CM in een aanvulcyclus niet buiten
voorraad raakt moet gelijk zijn aan 0.99. Gemakshave wordt er doorgaans vanuit gegaan dat de vraag
ongeveer normaal verdeeld is, hetgeen meestal redelijk is, behalve voor langzaamlopers. Hieronder geven
wij aan hoe de veiligheidsfactor bepaald kan worden voor de twee meest voorkomende servicematen als
besproken in Paragraaf 1.3.1, namelijk de stockout kans en de fill rate.

Stockout kans
Stel dat de kans dat het CM in een aanvulcyclus niet buiten voorraad raakt gelijk is aan f. Dan geldt dat k zo
gekozen moet worden, dat Φ(k) = f, waarbij Φ(k) de standaard normale verdelingsfunctie weergeeft. Anders
geschreven, de veiligheidsfactor k moet bepaald worden uit

k = ΦInv(f). (3.3)
De inverse standaard normale verdelingsfunctie ΦInv(f) is ingebouwd in ieder goed spreadsheet pakket (en
ook getabelleerd in vrijwel elk statistiekboek). In Microsoft Excel is de veiligheidsfactor k bijvoorbeeld te
bepalen met de functie NORMSINV(f).

Fill rate
Stel dat de fractie van de vraag die direct uit voorraad moet worden geleverd gelijk is aan f. Bepaal dan het
aanvulniveau van het CM door de volgende vergelijking op te lossen:

),fRmkkΦkRLs −=−+ (1)](-)([* φ  (3.4)

waarbij φ(k) de standaard normale kansdichtheid is, Φ(k) de standaard normale verdelingsfunctie en

RLs

)RL(mS
k

+
+−= (3.5)

Dit is een vergelijking met één onbekende, namelijk S. In de Appendix zullen wij nader ingaan op de manier
waarop deze vergelijking het handigste kan worden opgelost. Merk op dat zowel de standaard normale
dichtheidsfunctie φ(k) als de standaard normale verdelingsfunctie Φ(k) in elk regulier spreadsheet pakket
zijn ingebouwd. In de Appendix wordt overigens niet de veiligheidsfactor bepaald, maar het aanvulniveau S.
Uit vergelijking (3.1) volgt direct welke veiligheidsfactor k overeenkomt met de berekende S.
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3.2.2. De kostenminimalisatie aanpak
De kostenminimalisatie aanpak bepaalt de veiligheidsfactor zodanig dat de verwachte totale kosten
geminimaliseerd worden. In deze aanpak bestaan naast voorraadkosten ook tekortkosten. De tekortkosten
(per product per tijdseenheid) worden geheven over de backlog, d.w.z. de hoeveelheid achterstallige
leveringen aan de klanten. Deze kosten zorgen er voor dat bij de minimalisatie rekening gehouden worden
met een bepaalde mate van service naar klanten (een relatie met de stockout kans wordt hieronder gegeven).

Stel dat de tekortkosten per product per tijdseenheid gelijk zijn aan b en dat de voorraadkosten per product
per tijdseenheid gelijk zijn aan h. Dan zijn de verwachte totale kosten gelijk aan de som van de verwachte
vooraad- en tekortkosten. Er kan bewezen worden dat deze totale verwachte kosten geminimaliseerd worden

als
hb

b
)k(Φ

+
= . Dus kan de veiligheidsfactor k bepaald worden uit








+
=

hb

bΦk Inv (3.5)

Merk op dat dit resultaat overeenstemt met het streven naar een kans van 
hb

b
f

+
=  om in een aanvulcyclus

niet buiten voorraad te raken, zie vergelijking (3.3)!

Tenslotte zullen we nog kort in gaan welke aanpak nu het beste gevolgd kan worden. Als de tekortkosten
kwantificeerbaar zijn, dan is de kostenminimalisatie een optie. Bijvoorbeeld, stel dat de
leverbetrouwbaarheid 100% moet zijn en men zelf niets meer op voorraad heeft liggen. Dan kan men het
product bij derden inkopen of een (dure) spoedorder bij de leverancier plaatsen. De misgelopen winstmarge
of de kosten van de spoedorder kunnen dan als tekortkosten worden opgevat. In vele andere situaties ligt dit
niet zo duidelijk en is het beter om gebruik te maken van de servicegraad aanpak. De fill rate is dan de meest
gebruikte maat, alhoewel de besturingsparameters wel wat lastiger te bepalen zijn. De stockout kans is
makkelijker, maar het geeft minder goed weer welke service men eigenlijk aan de klant wil leveren. Het is
meer een intern gerichte prestatiemaat.

4. Voorraadallocatie in distributienetwerken

4.1. Een tweelaags distributienetwerk
Voor de helderheid van ons betoog zullen wij allocatieregels bespreken aan de hand van een relatief
eenvoudig tweelaags distributienetwerk (zie Figuur 4.1), bestaande uit één centraal magazijn (CM) en N
locale magazijnene (LM). De aanpak in dit hoofdstuk is echter ook toepasbaar op complexere
distributienetwerken, zoals getoond in Figuur 1.2.

Figuur 4.1. Tweelaags distributienetwerk.

Centraal magazijn

Locale magazijnen

Eindgebruikers

Fabriek
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We gaan er van uit dat de vraag alleen op de locale magazijnen (LM) aangrijpt en dat deze fluctueert
rondom een constant niveau (geen trend of seizoen). Verondersteld wordt dat alle levertijden constant zijn,
zowel tussen het CM en elk LM, als voor de toelevering naar het CM. Onderlinge leveringen tussen locale
magazijnen vinden niet plaats. Verder gaan we er van uit dat alle vraag waaraan niet direct kan worden
voldaan, wordt nageleverd.

Wij beschouwen een sturingsmechanisme dat een uitbreiding is van de (R, S) strategie voor één
voorraadpunt uit het voorgaande hoofdstuk. Dat wil zeggen, periodiek plaatst ieder voorraadpunt i een
bestelling bij de toeleverancier die de (echelon)voorraadpositie ophoogt tot diens aanvulniveau Si. Omdat de
levertijden vast zijn, is het logisch om de bestellingen in de keten te synchroniseren. Dat wil zeggen, een
locaal magazijn plaatst een bestelling bij het centraal magazijn op  hetzelfde moment dat daar een
aanvulorder uit de fabriek arriveert. Het heeft namelijk weinig zin om de bestelling eerder te plaatsen,
aangezien uitlevering vaak toch niet zal plaatsvinden voordat het centraal magazijn zelf goederen heeft
ontvangen. Een aanname is derhalve dat deze synchronisatie in de praktijk te bewerkstelligen is. Een punt
van aandacht hierbij is het feit dat er in veel situaties sprake zal zijn van meerdere producten die door
dezelfde leverancier worden geleverd (tientallen of honderden). In principe is het voor de bepaling van de
voorraadallocatie niet nodig dat de genoemde synchronisatie van bestellingen voor alle producten gelijk is.
Het gaat immers om synchronisatie van bestellingen voor één product op verschillende locaties in het
distributienetwerk, niet om synchronisatie tussen verschillende producten. Uit kostenoverwegingen kan het
echter wel nuttig zijn om deze goederenstromen te combineren. De (R, S) strategie faciliteert dit.

Een belangrijk verschil met Hoofdstuk 3 is nu dat de toeleverancier niet over een onbeperkte levercapaciteit
hoeft te beschikken. Als het CM zijn voorraden laag houdt, kan het zelfs vaak voorkomen dat de
bestellingen van de locale magazijnen niet geleverd kunnen worden. Het CM moet heeft dan een goede
allocatiestrategie nodig om de beperkte voorraden zo over de magazijnen te verdelen, dat zo goed mogelijk
aan de gestelde service-eisen wordt voldaan. Een locaal magazijn dat bijna door de voorraad heen is, zal dus
hoge prioriteit moeten krijgen bij de uitlevering. Integrale voorraadbesturing in dit netwerk betekent dus
twee dingen:
•  Het CM baseert de eigen aanvulorders op de echelonvoorraadpositie (en niet op de locale

voorraadpositie), zodat informatie over alle voorraden in het distributienetwerk wordt meegenomen.
•  Het CM kan beperkte voorraden over de locale magazijnen alloceren op grond van de locale

voorraadposities, zodat duidelijk prioriteiten kunnen worden gesteld. Ook kan er besloten worden om
een deel van de order achter te houden voor toekomstige allocaties, om zo onbalans te voorkomen.

Bij een integrale sturing van de voorraden in een netwerk liggen dus veel bevoegdheden bij een centraal
besturingsorgaan, dat de voorraden over het netwerk alloceert. De twee kernbeslissingen zijn dus:
1. voorraadallocatie bij tekorten
2. keuze van aanvulniveaus voor elk voorraadpunt
Deze twee beslissingen moeten integraal worden bekeken, omdat de logistieke prestaties in termen van
voorraadkosten en leverbetrouwbaarheid simultaan van de twee beslissingen afhangen. Immers, als er
gekozen wordt voor relatief weinig centrale voorraad bij het CM (zodat er vaak tekorten zijn), moet elk LM
meer voorraad aanhouden om toch aan de vereiste leverbetrouwbaarheid te kunnen voldoen. Wat betreft de
allocatie, er kan voor gekozen worden om één LM lage prioriteit te geven als er voorraadtekort is in het CM.
Dat betekent dat dit LM meer voorraad zal moeten aanhouden om te kunnen bufferen tegen de
onbetrouwbare leveringen vanuit het CM. In de volgende twee paragraven bespreken wij conceptueel hoe
deze beslissingen vorm kunnen krijgen. Een nadere uitwerking tot concrete besturingsregels met
parametrisering komt aan de orde in Paragraaf 4.2 (allocatie bij tekorten) respectievelijk 4.3 (aanvulniveaus).
Wij zullen gebruik maken van de volgende basisnotatie:

i = index voorraadpunt (0 is het centraal magazijn, i=1, 2, .., N zijn de locale magazijnen).
Li = de (constante) levertijd naar voorraadpunt i vanaf de toeleverancier.
Di = de vraag per periode bij voorraadpunt i; deze is normaal verdeeld met verwachting mi en

standaardafwijking si.
D0 = de totale vraag per periode in het netwerk; deze is normaal verdeeld met verwachting

∑
=

=
N

i
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1
0  en standaardafwijking s0; als de vraag tussen locale magazijnen onafhankelijk is,



Concept, 8 May, 2001 -  18 -

geldt dat ∑
=

=
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i
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Di(t) = de vraag gedurende een periode ter lengte t bij voorraadpunt i; als de vraag in opeenvolgende
perioden onafhankelijk is, is deze normaal verdeeld met verwachting mit en standaardafwijking
si√t.

D0(t) = de totale vraag in het netwerk gedurende een periode ter lengte t; als de vraag in
opeenvolgende perioden onafhankelijk is, is deze normaal verdeeld met verwachting m0t en
standaardafwijking s0√t.

Si = het aanvulniveau van voorraadpunt i.
R = de lengte van de aanvulcyclus, d.w.z. iedere R perioden plaatst iedere voorraadpunt een

bestelling bij de toeleverancier.

4.1.1. Aanvulniveau
Het basisidee wijkt in wezen niet veel af van de (R, S) strategie in één voorraadpunt. Dat wil zeggen, het
aanvulniveau S0 van het centraal magazijn moet voldoende zijn om de vraag gedurende een aanvulcyclus
plus de totale levertijd, R+L0+Li, af te dekken. Iedere R perioden plaatst het CM dus een aanvulorder die de
echelonvoorraadpositie ophoogt tot het niveau S0. Het ligt voor de hand dat het aanvulniveau Si voor een
locaal magazijn voldoende moet zijn om de vraag gedurende een aanvulcyclus plus de levertijd, R+Li, af te
dekken. We verwachten dus weer een uitdrukking van het type (3.1). Dit is echter alleen correct als de
leverancier de bestelling altijd kan uitleveren! Indien besloten wordt om de voorraad in het CM laag te
houden, zal een LM niet altijd de bestelde hoeveelheid krijgen. Met deze rantsoenering moet het LM dus
rekening houden. Dit komt er op neer dat de vraag die moet worden afgedekt groter kan zijn Di(Li+R),
afhankelijk van de leverbetrouwbaarheid van het CM en van de allocatieregel die het CM hanteert. Grof
gezegd komt het er op neer dat er moet nog een deel van de totale vraag gedurende de levertijd L0 worden
opgeteld. In Paragraven 4.3 en 4.5 gaan wij hier nader op in.

4.1.2. Opties voor voorraadallocatie
Door de reeds genoemde synchronisatie worden orders door de locale magazijnen tegelijk geplaatst, en wel
op het dezelfde dag waarop het centraal magazijn de aanvulorder ontvangt die deze een tijd L0 eerder
geplaatst heeft. Als de beschikbare voorraad voldoende is om alle aanvulorders van de locale magazijnen uit
te leveren, gebeurt dit vanzelfsprekend. Het is echter niet bij voorbaat gezegd dat dit het geval is. Het is zeer
wel mogelijk dat het verstandiger is om meer voorraad locaal dan centraal aan te houden, aangezien daar
uiteindelijk de klantenvraag optreedt. In dat geval moet de beperkte hoeveelheid producten in het centraal
magazijn verdeeld worden over de locale magazijnen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar:
a) Handel eerst achterstallige leveringen af en verwerk dan aanvulorders van de locale magazijnen op

volgorde van binnenkomst (First Come, First Serve,).
b) Verdeel de beschikbare hoeveelheid over de locale magazijnen volgens vaste percentage, bijvoorbeeld

naar rato van de gemiddelde vraag per periode.
c) Geef ieder locaal magazijn een gelijke fractie van de gevraagde hoeveelheid.
d) Alloceer de voorraad op basis van behoefte, d.w.z. tracht de voorraadposities van de locale magazijnen

zodanig op te hogen, dat het vereiste serviceniveau bij elk locaal magazijn zo evenwichtig mogelijk
wordt benaderd.

e) Bepaal de allocatie zodanig, dat de totale relevante kosten, bestaande uit voorraadkosten en tekortkosten,
worden geminimaliseerd.

A priori is al het een en ander te zeggen de te verwachten kwaliteit van de bovengenoemde
allocatieprincipes. Optie a), First Come First Serve, is eenvoudig, maar van enige integrale besturing is geen
sprake. Bij gesynchroniseerde bestelcycli wordt het allocatieprobleem niet echt opgelost, aangezien alle
aanvulorders van de locale magazijnen tegelijk binnenkomen bij het centraal magazijn. Optie b) is erg
eenvoudig en de logica om voorraden naar rato van de vraag te alloceren lijkt redelijk. Echter, er wordt geen
rekening gehouden met de daadwerkelijke behoefte bij de locale magazijnen (hetgeen overigens ook geldt
voor optie a)). Het is bij deze regel zelfs mogelijk dat het ene locale magazijn meer ontvangt dan er besteld
was, terwijl de ander minder ontvangt. Het moge duidelijk zijn dat dit niet optimaal is en ook niet uit te
leggen aan de betrokkenen.



Concept, 8 May, 2001 -  19 -

De andere drie opties lijken redelijker, aangezien hier wel wordt gekeken naar de locale behoefte. Een locaal
magazijn dat veel nodig heeft (grote aanvulorder) ontvangt ook relatief veel en vice versa. Dit is al een
goede stap voorwaarts. Een vaste procentuele rantsoenering heeft echter als nadeel dat geen rekening wordt
gehouden met mogelijke verschillen tussen locale magazijnen in termen van onzekerheid in de vraag en
gewenst serviceniveau. Deze mogelijkheid wordt opengehouden in de opties d) en e). Merk op dat
significante verschillen in onzekerheid in (c.q. voorspelbaarheid van) de vraag best kunnen voorkomen in
globaal opererende ondernemingen met een sterk gedifferentieerde markt. De marketingstrategie kan er toe
leiden dat verschillende service-eisen in verschillende markten (en dus locale magazijnen) kunnen
voorkomen.

4.2. Concrete allocatieregels
Laten we eerst de allocatieprincipes uit Paragraaf 4.1 vertalen naar concrete besturingsregels. Hiertoe maken
wij gebruik van de volgende notatie, die geldt op een zeker moment dat de locale magazijnen bestellingen
plaatsen en het centraal magazijn moet beslissen over de hoeveelheden die daadwerkelijk geleverd worden:
Ii = de voorraadposities van locaal magazijn i.
Q = de beschikbare voorraad bij het centraal magazijn.
qi = de hoeveelheid die locaal magazijn i daadwerkelijk geleverd krijgt.

Bij aanvulniveaus Si plaatst locaal magazijn i dus een aanvulorder ter grootte van Si - Ii bij het centraal

magazijn. We beschouwen de tekortsituatie waarbij allocatie relevant is, dus Q)IS(
N

i
ii >−∑

=1

 . Bij een

tekort moeten allocaties qi zo gekozen worden, dat Qq
N

i
i =∑

=1

. In het andere geval is de voorraad immers

toereikend en geldt gewoon dat qi = Si - Ii. Een eventuele restvoorraad blijft dan in het centraal magazijn
liggen gedurende de aanvulcyclus totdat een nieuwe bestelronde volgt.

Optie a): First Come First Serve
Dit behoeft geen verdere toelichting

Optie b): verdeel Q naar rato van de gemiddelde locale vraag

∑
=

=
N

j
j

i
i

m

m
*Qq

1

(4.1)

Hieruit blijkt dat er geen enkele relatie bestaat met de locale behoefte Si - Ii.

Optie c): gelijke fracties van locale aanvulorders

)IS(pq iii −= (4.2)

waarbij de zogenaamde allocatiefractie p gelijk is aan
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Deze allocatiefractie is gelijk voor alle locale magazijnen.

Optie d): optimaliseer locale voorraadposities
Afgeleid kan worden dat een dergelijke strategie neerkomt op de volgende regel: Ieder locaal magazijn krijgt
de gevraagde hoeveelheid minus een fractie van het tekort om alle locale magazijnen te voorzien, zijnde
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. Dit houdt in dat de hoeveelheid producten die gealloceerd word aan locaal magazijn i
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Uit (4.4) blijkt dat het tekort om locale magazijnen te voorzien wordt verdeeld volgens specifieke
allocatiefracties pi, waarbij deze fractie ligt tussen 0 en 1. Om ervoor te zorgen dat de voorraad van het
centraal magazijn volledig wordt gealloceerd, moet de som van de allocatiefracties van alle locale
magazijnen gelijk zijn aan 1. Nu blijft de vraag hoe we verstandig deze alloctiefracties dienen te kiezen. Uit
onderzoek blijkt dat de volgende Balanced Stock allocatieregel een goede keuze is:
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Deze allocatiefracties zorgen ervoor dat de onbalans aan voorraden in het distributienetwerk zo klein
mogelijk wordt gehouden. Merk op dat inderdaad de som van alle ip 's gelijk is aan 1.

Optie e): kostenminimalisatie
In een situatie waarbij tekortkosten (per product, per week) kunnen worden gespecificeerd en worden
afgewogen tegen voorraadkosten (per product, per week), kan wiskundig bepaald worden hoe de optimale
allocatiestrategie eruit ziet. De allocatieregel blijkt dan ook de vorm (4.4) te hebben, alleen moeten de
allocatiefracties pi anders worden bepaald, namelijk uit
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Ook nu is de som van alle allocatiefracties ip  gelijk aan 1.

4.3. Bepaling veiligheidsvoorraden: centraal magazijn met allocatiefunctie
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de meest logische voorraadallocatieregels samenhangen met de
aanvulniveaus Si, en daarmee met de veiligheidsvoorraden in elke locatie. Het aanvulniveau is immers de
som van de veiligheidsvoorraad plus de verwachte vraag gedurende de levertijd plus een aanvulcyclus. In
feite is dit een uitbreiding van het éénlaags systeem als beschreven in Paragraaf 3.2. Omgekeerd hangen de
aanvulniveaus ook af van de gehanteerde allocatieregel. Voor de allocatieregels van het type (4.4) (zoals
optie d) en e)) is het eenvoudigste te bepalen hoe de aanvulniveaus moeten worden gekozen. Dit kan op
basis van service-overwegingen (fill rate, stockout kans) of op basis van kostenminimalisatie. Deze twee
benaderingen komen in de subparagraven 4.3.1 respectievelijk 4.3.2 aan de orde. Eerst zullen wij echter de
algemene aanpak beschrijven.

4.3.1. Algemene aanpak
Wij zullen uitgaan van de situatie waarbij het centraal magazijn geen voorraad aanhoudt, maar uitsluitend als
allocatiepunt in de logistieke keten fungeert. In Paragraaf 4.4 zullen we aangeven hoe deze beslisregels
moeten worden aangepast indien het centraal magazijn wel voorraad aanhoudt.

Voor de opties c) en d) is aan te tonen dat de aanvulniveaus als volgt zijn te schrijven als een variant op
(3.1):

]X[k]X[ES iiii σ+= (4.7)
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waarbij ki een veiligheidsfactor is en Xi de relevante vraag voor locaal magazijn i. De relevante vraag is dat
deel van de totale klantenvraag, die afgedekt moet worden door het aanvulniveau bij locaal magazijn i. Aan
te tonen is dat deze relevante vraag gelijk is aan

)L(Dp)RL(DX iiii 00++= (4.8)

Locaal magazijn blijkt dus verantwoordelijk te zijn voor de vraag bij het eigen magazijn gedurende de
levertijd en een aanvulcyclus plus een fractie pi van de totale vraag gedurende de gemeenschappelijke
levertijd L0 naar het centraal magazijn. Dit laatste portie vraag moet worden toegevoegd, omdat het centraal
magazijn (in de nu beschouwde situatie) geen voorraad aanhoudt en dus de locale magazijnen samen de
totale vraag gedurende deze levertijd met hun voorraden moeten afdekken. In Paragraaf 4.4 zullen wij zien
dat deze additionele vraag afhangt van de hoeveelheid voorraad in het centraal magazijn, en geleidelijk
reduceert tot nul als de centrale voorraad toeneemt.

De verwachting en standaardafwijking van de relevante vraag zijn overigens eenvoudig te bepalen volgens

00mLp)RL(m]X[E iiii ++= (4.9A)

00
22 sLps)RL(]X[ iiii ++=σ (4.9B)

Als het centraal magazijn geen voorraad aanhoudt, is het aanvulniveau hier gelijk aan de som van de
aanvulniveaus in de locale magazijnen:

∑
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0 (4.10)

Het centraal magazijn geeft dus alleen de bestellingen in de keten door naar de toeleverancier, maar heeft als
toegevoegde waarde dat hij een binnengekomen aanvulorder van de fabriek (L0 weken na de bestelling) op
basis van de meest recente informatie omtrent voorraadstanden kan alloceren. Op deze manier kunnen de
locale voorraden beter gebalanceerd worden.

4.3.2. Doelstelling: voldoen aan vereiste servicegraad
Net als in bij de situatie met een enkel voorraadpunt (Hoofdstuk 3) zijn verschillende service-eisen
denkbaar. Veel gebruikt worden de stockout kans en de fill rate. De bepaling van de veiligheidsfactor ki voor
locaal magazijn i gaat voor beide situaties analoog aan de één voorraadpunt situatie uit Hoofdstuk 3.

Stockout kans
Als de kans dat locaal magazijn i in een aanvulcyclus niet buiten voorraad raakt gelijk is aan fi., geldt dat

( )i
Inv

i fk Φ=  (4.11)

Zoals reeds eerder gemeld is de inverse standaard normale verdelingsfunctie ΦInv(fi) is ingebouwd in ieder
goed spreadsheet pakket (gebruik bijvoorbeeld in Microsoft Excel: NORMSINV(fi)).

Fill rate
Stel dat de fractie van de vraag die direct uit voorraad moet worden geleverd gelijk is aan fi. Dan geldt dat de
veiligheidsfactor ki voor ieder locaal magazijn afzonderlijk gevonden kan worden uit de volgende
vergelijking:

)f(Rm)k(k)k[*]X[ iiiiii −=− 1]-( Φφσ (4.12)

waarbij φ(ki) de standaard normale kansdichtheid is en Φ(ki) de standaard normale verdelingsfunctie. Deze
vergelijking lijkt sterk op vergelijking (3.4) voor het éénlaags distributiesysteem. Voor het oplossen van
deze vergelijking verwijzen wij naar de Appendix.
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4.3.3. Doelstelling: minimaliseer voorraad- en tekortkosten
De bepaling van de veiligheidsfactor is identiek aan de bepaling van deze factor in een éénlaags
distributienetwerk (zie Paragraaf 3.2.2), indien de voorraadkosten in alle locale magazijnen gelijk is aan h
(per product per tijdseenheid) en de tekortkosten in alle locale magazijnen gelijk is aan b (per product per
tijdseenheid). Voor alle locale distributiecentra vinden wij dan een gelijke veiligheidsfactor ki:








+
=

hb

b
k Inv

i Φ (4.13)

4.3.4. Schatten van de fysieke voorraad
Om de prestaties van het systeem te meten is het nuttig om bij voorbaat een schatting te kunnen geven van
de gemiddelde fysieke voorraad in een locaal magazijn. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, maar de
eenvoudigste is de benadering van Silver, Pyke & Peterson [1998]:

gemiddelde fysieke voorraad in locaal magazijn i = Si – E[Xi] + ½Rmi (4.14)

Deze benadering geeft een goed beeld van de gemiddelde voorraad, mits de servicegraad naar de klanten
hoog is (zeg, een fill rate van minstens 95%).

Daarnaast zijn er pijplijnvoorraden in het distributienetwerk aanwezig. Zoals bekend zijn deze eenvoudig te
bepalen door de vraag per periode te vermenigvuldigen met de doorlooptijd in de pijplijn:

gemiddelde pijplijnvoorraad tussen centraal magazijn en locaal magazijn i = miLi (4.15)

4.4. Bepaling veiligheidsvoorraden: centraal magazijn met voorraad- en allocatiefunctie
In Paragraaf 4.3 gingen wij uit van een centraal magazijn dat alleen een allocatiefunctie heeft. Er zijn zeker
situaties denkbaar waarbij dit een goede oplossing is. In Paragraaf 1.2 zijn echter ook omstandigheden
beschreven waaronder het aanhouden van centrale voorraad wel degelijk zin heeft. Met name doelen we op
lagere centrale voorraadkosten, faciliteren van directe leveringen en het tegengaan van onbalans. de
allocatieregels uit Paragraaf 4.2 blijven dan onverkort van toepassing. Voor het bepalen van de
aanvulniveaus zijn echter een paar wijzigingen noodzakelijk.

4.4.1. Wijzigingen t.o.v. centraal magazijn zonder voorraadfunctie
Het centrale magazijn heeft in principe een voorraadfunctie als het aanvulniveau groter is dan de som van
aanvulniveaus van de locale magazijnen. Algemener dan (4.10) geldt:
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waarbij A de toegevoegde bestelhoeveelheid is. Aangezien het een levertijd L0 duurt om de order uit te
leveren, zal de toegevoegde bestelhoeveelheid vaak tenminste gelijk zijn aan de verwachte totale vraag
gedurende de levertijd, dus A = L0m0. Bij deze waarde is de veiligheidsvoorraad in het centrale magazijn
gelijk aan 0. Er is sprake van een positieve veiligheidsvoorraad als de toegevoegde bestelhoeveelheid groter
is. De veiligheidsvoorraad in het centrale magazijn is derhalve gelijk aan A - L0m0. Het zal nu ook duidelijk
zijn dat de hoeveelheid centrale voorraad samenhangt met de waarde van A. Hoe groter de toegevoegde
bestelhoeveelheid immers, hoe groter de veiligheidsvoorraad in het centraal magazijn en dus ook hoe groter
de kans dat alle locale aanvulorders kunnen worden uitgeleverd en er zelfs voorraad achterblijft voor
allocatie op een later tijdstip.

Hoe moet het niveau van A nu gekozen moet worden? Deze vraag is niet zomaar te beantwoorden, we zullen
moeten bekijken welke waarde van A tot goede resultaten leiden. In ieder geval is de waarde A = L0m0,
waarbij de veiligheidsvoorraad in het centrale magazijn 0 is, een goede referentiewaarde. In veel gevallen
zal de gemiddelde fysieke voorraad in het centrale magazijn dan vrij klein zijn. Iedere aanvulorder die bij het
centrale magazijn binnenkomt wordt naar verwachting immers volledig verdeeld over de locale magazijnen.
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Vanwege de onzekerheid in de vraag zal er echter een zekere hoeveelheid tekort zijn dan wel over zijn,
hetgeen resulteert in een (gemiddeld) positieve voorraad van beperkte omvang.

De hoeveelheid centrale voorraad, en dus de waarde van A, beïnvloedt het deel van de totale klantenvraag,
dat afgedekt moet worden door het aanvulniveau bij locaal magazijn i. Als de gevraagde locale aanvulorder
immers altijd kan worden geleverd, hoeft alleen de vraag gedurende een aanvulcyclus plus de levertijd vanaf
het centraal magazijn te worden afgedekt. In dit uiterste geval kunnen we de locale aanvulniveaus eenvoudig
bepalen conform Hoofdstuk 3 (één locatie). De met het locale aanvulniveau Si af te dekken vraag noemden
we in Paragraaf 4.3.1 de relevante vraag voor locaal magazijn i, weergegeven door Xi. Analoog aan de
situatie bij één locatie (paragraaf 3.2) is de locale veiligheidsvoorraad gelijk aan Si – E[Xi]. Aan te tonen is
dat Xi algemeen te schrijven is als

{ }0Max 00 ,A)L(Dp)RL(DX iiii −++= (4.17)

De additionele vraag in (4.17) is dus gelijk aan piMax{D0(L0)-A, 0}, hetgeen afhangt van de toegevoegde
bestelhoeveelheid A. De additionele vraag is vrijwel gelijk aan nul als het nauwelijks meer voorkomt dat de
totale vraag gedurende de gemeenschappelijke levertijd L0 groter is dan A.

Om de locale aanvulniveaus Si conform (4.7) te kunnen bepalen is de verwachting en standaardafwijking van
de relevante vraag Xi nodig. Uit (4.17) zijn de volgende uitdrukkingen af te leiden:

1ep)RL(m]X[E iiii ++= (4.18A)

)( 2
12

22 eeps)RL(]X[ iiii −++=σ (4.18B)

waarbij de parameters e1 en e2 bepaald kunnen worden uit
[ ]    ))](1(-([}0)(max{E 0000 aa)a*Ls,ALDe1 Φφ −=−= (4.19A)
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= . Opnieuw ziet dit er ingewikkeld uit, maar wordt er weer uitsluitend gebruik gemaakt

van de standaard normale verdelingsfunctie Φ(a) en de standaard normale dichtheidsfunctie φ(a), die beide
in elk spreadsheetpakket beschikbaar zijn.

4.4.2. Keuze van het centrale voorraadniveau
Het is aan te tonen dat de toegevoegde bestelhoeveelheid A bepalend is voor de gemiddelde fysieke voorraad
in het centraal magazijn. Er blijkt namelijk dat

gemiddelde fysieke voorraad in CM = A – L0m0 + e1 (4.20)

waarbij e1 gedefinieerd is in (4.19A). De keuze van de toegevoegde bestelhoeveelheid A is dus equivalent
met de keuze van de gemiddelde fysieke voorraad in het centraal magazijn conform (4.19A) en (4.20).

5. Een recept
Na het betoog uit het voorgaande hoofdstuk is het zinvol om de resultaten in de vorm van een “recept” voor
het bepalen van de besturingsregels, en daarmee de voorraadallocatie in een distributienetwerk met integrale
(R, S) besturing. We beperken ons bij dit recept tot een tweelaags systeem zoals getoond in Figuur 4.1. Het
zij echter benadrukt dat de methodieken uit dit artikel ook toepasbaar zijn op meer algemene
distributienetwerken.

Ieder magazijn in het netwerk bestuurt de eigen voorraad aan op basis van een (R, Si) echelon voorraadregel.
Dat wil zeggen, periodiek (R) plaats iedere magazijn een bestelling bij de leverancier die de
(echelon)voorraadpositie ophoogt tot niveau Si. Als de leverancier voldoende voorraad heeft, worden de
aanvulorders volledig uitgeleverd, anders gebruikt het centraal magazijn een allocatieregel om de
daadwerkelijk te leveren hoeveelheden te bepalen. Regel (4.4) is hiervoor geschikt, waarbij een keuze moet
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worden gemaakt voor de allocatiefracties pi. Gegeven deze allocatiefracties zijn de aanvulniveaus Si te
bepalen. We gaan nu als volgt te werk:

1. Bepaal de allocatiefracties pi:
•  conform (4.6) als het doel kostenminimalisatie of voldoen aan een gegeven stockout kans is
•  conform (4.5) als fill rates bij de locale magazijnen als service-criterium worden gebruikt.

2. Kies een waarde voor de toegevoegde bestelhoeveelheid A (een eerste referentiewaarde waarbij weinig
centrale voorraad wordt aangehouden is A=m0L0). Dit komt overeen met een veiligheidsvoorraad in het
centraal magazijn van A-m0L0.

3. Bepaal achtereenvolgens de aanvulniveaus voor de locale magazijnen i=1, 2, .., N als volgt:
a. Bepaal de verwachting en standaardafwijking van de relevante vraag Xi conform (4.18A)-(4.19B).
b. Bepaal de veiligheidsfactor ki

•  conform (4.11) als het doel is om te voldoen aan een gegeven kans fi om in een aanvulcyclus
niet buiten voorraad te raken

•  uit (4.12) als het doel is om een fill rate van fi te behalen (zie Appendix voor details)
•  conform (4.13) als het doel is om de som van de voorraadkosten (h per product per week) en de

tekortkosten (b per product per week) in het locaal magazijn te minimaliseren.
c. Bepaal het aanvulniveau Si uit (4.7); de veiligheidsvoorraad is nu gelijk aan Si - E[Xi].

4. Bepaal het aanvulniveau voor het centrale magazijn S0 uit (4.16).
5. Bepaal de voorraadkosten in het distributienetwerk:

a. op basis van de gemiddelde fysieke voorraad in het centraal magazijn conform (4.20).
b. en op basis van de gemiddelde fysieke voorraad in elk locaal magazijn conform (4.14).
c. en op basis van de pijplijnvoorraden conform (4.15).

6. Herhaal de stappen 2-5 voor een aantal verschillende waarden van A en kies een goede oplossing.

Merk op dat het geschetste recept de besturingsparameters slechts bij benadering bepaalt. Het grote voordeel
van de geschetste benadering is echter de relatieve eenvoud, terwijl deze voor de meeste praktische
toepassingen goed genoeg is.

6. Voorbeelden
In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste besturingsregels illustreren aan de hand van een aantal
voorbeelden. Eerst zullen wij laten zien hoe de besturingsparameters bepaald worden voor twee situaties,
namelijk als de som van de voorraad- en boetekosten geminimaliseerd worden (§ 6.1) en als een vereiste fill
rate behaald moet worden (§ 6.2). Vervolgens tonen we hoe deze besturingsregels gebruikt moeten worden
bij het plaatsen van aanvulorders door alle locaties in de keten (§ 6.3). In Paragraaf 6.4 illustreren we de
belangrijkste allocatieregels aan de hand van een voorbeeld.

6.1. Besturingsregels bij kostenminimalisatie
Wij gaan uit van het volgende distributienetwerk. Drie locale magazijnen (regio Noord, West en Zuidoost,
respectievelijk genummerd als 1, 2 en 3 ) worden beleverd via één centraal magazijn, analoog aan Figuur
4.1. De voorraad van de locale magazijnen wordt iedere week aangevuld, dus R=1. De levertijd vanaf
centraal magazijn naar ieder locaal magazijn bedraagt ook 1 week, dus Li=1 voor i=1,2,3. De levertijd uit
productie naar het centrale magazijn is vier weken (L0=4). De karakteristieken van de wekelijkse vraag per
locaal magazijn staan in Tabel 6.1.

Locaal
Magazijn i

Verwachte vraag
per week mi

Standaardafwijking van
de vraag per week si

Noord (1) 100   50
West (2) 200 100

Zuidoost (3) 150   50
Tabel 6.1. vraag per locaal magazijn.

De voorraadkosten per product per tijdseenheid zijn in alle locale magazijnen gelijk aan h=10. De
tekortkosten per product per tijdseenheid zijn in alle locale magazijnen gelijk aan b=200. Merk op dat dit
overeenkomt met een kans van 200/(200+10)=0,952 om in een aanvulcyclus niet buiten voorraad te raken.
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We volgen nu het recept uit Hoofdstuk 5. De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in Tabel 6.2.
1. De allocatiefracties bepalen wij uit (4.6). We vinden achtereenvolgens:

•  770115033 ,RLsRLs 11 =+=+=+ ; 41411110022 ,RLs =+=+ ;

•  p1 = p3 = 70,7/(70,7+141,4+70,7) = 0,25 en p2 = 141,4//(70,7+141,4+70,7) = 0,50.
2. We gaan ervan uit dat het centraal magazijn geen veiligheidsvoorraad aanhoudt, dus A = m0L0 = (∑mi)L0

= (100+200+150)*4 = 1800.
3. We volgen de stappen voor de bepaling van de locale aanvulniveaus S1 (zie Tabel 6.2 voor de andere

twee locale magazijnen):
a. Bepaling van de verwachting en standaardafwijking van relevante vraag Xi

•  Eerst bepalen wij e1 en e2 volgens (4.19A) en (4.19B). Hier geldt dat a = 0; Uit een spreadsheet of
een tabel voor de normale verdeling waaruit volgt dat φ(a) = 0,40, Φ(a) = 0,50, dus e1 = 97,7 en
e2 = 30.000

•  Uit (4.18A) volgt nu dat E[X1] = 100*(1+1)+0,25*97,7 = 224,4;

•  Vergelijking (4.18B) geeft dat )79700030(25050*1)(1][ 222
1 ,.*,X −++=σ =79,2.

b. We vinden de veiligheidsfactor voor alle locale magazijnen uit (4.13) (tabel inverse normale
verdeling of spreadsheet): ki = 1.67.

c. De veiligheidsvoorraad is gelijk aan k1σ[X1] = 1,67*79,2 = 132 en het aanvulniveau is Si = E[X1]
kiσ[X1] = 224,4 + 132,2 = 356,6 ≈ 357.

4. Uit de locale aanvulniveaus S1=357, S2 = 713 en S3 = 453 (zie Tabel 6.2) volgt het centrale
aanvulniveau: S0 = A + S1 + S2 + S3 = 3326.

5. We bepalen de gemiddelde fysieke voorraad in de verschillende locaties, waaronder:
a. De gemiddelde fysieke voorraad in het centraal magazijn is gelijk aan 1800-1800+97,7 ≈ 98, zie

(4.20).
b. De gemiddelde fysieke voorraad in locaal magazijn 1 is gelijk aan 356,6-224,4+½*1*100 ≈182, zie

(4.14)
c. De pijplijnvoorraad tussen het centraal magazijn en locaal magazijn 1 is gelijk aan 100, zie (4.15)
De voorraadkosten volgen door deze gemiddelde voorraden te vermenigvuldigen met de relevante
kostenvoet.

Tabel 6.2 vat de resultaten samen. Merk op dat het dubieus is of de pijplijnvoorraad vanaf de externe toeleverancier
naar het centraal magazijn moet worden meegenomen in de systeemvoorraad. Meestal komen de voorraadkosten pas
voor rekening van een bedrijf als de factuur wordt betaald, nadat de producten zijn afgeleverd (en niet vier weken van
tevoren als de bestelling de deur uit gaat). Deze pijplijnvoorraad is in Tabel 6.2 dan ook tussen haakjes gezet en niet
meegenomen in de totalisering. De totale voorraad in het distributienetwerk komt nu uit op 851+450 = 1301. Dit is
echter alleen een goed beoordelingscriterium als de voorraadkosten in de gehele keten gelijk zijn. Als dat niet zo is,
moeten de voorraadkosten worden bepaald door de verschillende voorraadcomponenten te vermenigvuldigen met een
passende kostenvoet. Bij het vergelijken van verschillende opties moeten naast de voorraadkosten natuurlijk ook de
andere relevante kostenfactoren worden meegenomen, zoals handling- en transportkosten (voor zover deze beïnvloed
worden door de verschillende scenario’s). In dit artikel richten wij ons echter op het bepalen van de voorraadallocatie,
gegeven een netwerkstructuur.

Magazijn allocatie- relevante vraag Veiligheids- veiligheids- aanvul- gem. pijplijn- gem. fysieke
i fractie pI E[Xi] σ[Xi] Factor ki voorraad niveau

Si

voorraad voorraad

0 (CM) 0 3326 (1800) 98
1 0,25 224,4 79,2 1,67 132 357 100 182
2 0,50 448,9 158,5 1,67 264 713 200 364
3 0,25 324,4 79,2 1,67 132 457 150 207

Totaal 528 450 851
Tabel 6.2. Berekening besturingsparameters en voorraden bij kostenminimalisatie.

6.2. Besturingsregels bij voldoen aan servicecriterium
Aan de hand van hetzelfde voorbeeld zullen wij het distributienetwerk doorrekenen als aan een vooraf
gestelde eis t.a.v. de fill rate moet worden voldaan. We kiezen ervoor dat 95% van de vraag bij locaal
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magazijn 2 en 3 direct uit voorraad moet worden geleverd (f2 = f3 = 0.95). De klanten bij locaal magazijn 1
worden gezien als een groeimarkt, vandaar dat het bedrijf daar graag een hogere service wil leveren: f1 =
0.98.

Opnieuw volgen wij het recept uit Hoofdstuk 5, waarbij wij alleen de wijzigingen t.o.v. de vorige paragraaf
zullen toelichten. We geven alleen de berekeningen voor locaal magazijn, de overige resultaten staan in
Tabel 6.3.
1. De allocatiefracties bepalen wij uit (4.5). We vinden voor magazijn 1 dat p1 = 10.000/(2*72.500) +

2500/(2*15.000) = 0.07+0.08 = 0.15.
2. A = 1800, zie Paragraaf 6.1.
3. Bepaal aanvulniveaus S1

a. Bepaling van de verwachting en standaardafwijking van relevante vraag Xi

•  Zie Paragraaf 6.1. voor de bepaling van e1 en e2

•  Uit (4.18A) volgt nu dat E[X1] = 100*(1+1)+0,15*97,7 = 214,9;

•  Vergelijking (4.18B) geeft dat )79700030(15050*1)(1][ 222
1 ,.*,X −++=σ =74,0.

b. We vinden de veiligheidsfactor door vergelijking (4.12) op te lossen per locaal magazijn, zie
Appendix. We vinden voor magazijn 1 dat k1 = 1.87.

c. De veiligheidsvoorraad is gelijk aan k1σ[X1] = 1,865*74,0 = 138 en het aanvulniveau is Si = E[X1]
kiσ[X1] = 215+ 138 = 353.

4. Uit de locale aanvulniveaus en de waarde van volgt het centrale aanvulniveau: S0 = 3235.
5. We bepalen de gemiddelde fysieke voorraad in de verschillende locaties:

a. centraal magazijn, pijplijn: zie Paragraaf 6.1
b. locaal magazijn 1: gemiddelde fysieke voorraad = 353-215+½*1*100 =188, zie (4.14)

Magazijn allocatie- relevante vraag veiligheids- veiligheids- aanvul- gem. pijplijn- gem. fysieke
i fractie pi E[Xi] σ[Xi] factor ki voorraad niveau Si voorraad voorraad

0 (CM) 0 3235 (1800) 98
1 0,15 215 74 1,87 138 353 100 188
2 0,61 460 166 1,32 220 679 200 320
3 0,24 323 79 1,01 79 403 150 154

Totaal 437 450 760
Tabel 6.3. Berekening besturingsparameters en voorraden als fill rates van 98% (magazijn 1) respectievelijk

95% (magazijn 2 en 3) moeten worden gehaald.

We zien dat de veiligheidsfactoren nu behoorlijk van elkaar verschillen. Magazijn 1 heeft een scherper
service doel en heeft daarom meer veiligheidsvoorraad nodig. De relatieve hoge en onzekere vraag bij locaal
magazijn 2 leidt tot een hoge allocatiefractie, zodat magazijn 2 het meest te leiden heeft onder
voorraadtekorten bij het centraal magazijn. Hier moet locaal tegen gebufferd worden, zodat locaal magazijn
2 een hogere veiligheidsfactor dan magazijn 3 nodig heeft.

6.3. Bepaling aanvulorders
In de vorige twee paragraven is het bepalen van de besturingsparameters aan de orde gekomen, waarmee de
voorraadallocatie in het netwerk, een tactische beslissing, wordt vastgelegd. De operationele beslissingen die
hieraan gekoppeld zijn, zijn respectievelijk het plaatsen van aanvulorders (deze paragraaf) men het alloceren
van de voorraad bij het centraal magazijn bij tekorten (volgende paragraaf). Wij gaan daarbij uit van het
voorbeeld uit de voorgaande twee paragraven.

Stel dat op een zeker tijdstip bestellingen moeten worden geplaatst door alle voorraadpunten. De verdeling
van voorraden in het distributienetwerk is op dat tijdstip als volgt:
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75 200
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Figuur 6.1. Voorbeeld van voorraadverdeling vlak voor een bestelronde.

Merk op dat er bij Locaal Magazijn Noord een achterstand in leveringen aan klanten is van 25 stuks. Deze
achterstand zal alsnog worden uitgeleverd zodra de aanvulorder van 75 stuks die in de pijplijn zit arriveert.

De bestellingen van de verschillende magazijnen zijn eenvoudig te bepalen door eerst de (echelon)
voorraadpositie te bepalen en deze te vergelijken met de aanvulniveaus, zie Tabel 6.4. De voorraadpositie
van Noord is gelijk aan het voorraadniveau (-25) plus de voorraad in de pijplijn (75), dus samen 50. Zo zijn
de voorraadposities in West en Zuidoost respectievelijk gelijk aan 300+200=500 en 200+50=250. De
echelonvoorraadpositie in het centraal magazijn is gelijk aan de som van de locale voorraadposities plus de
eigen voorraad plus de voorraad in de pijplijn, dus 50+500+250+450+1600=2850. De aanvulniveaus
waarmee deze voorraadposities moeten worden vergeleken zijn overgenomen uit Tabel 6.2 en 6.3.

(echelon) Kostenminimalisatie (Par. 6.1) Voldoen aan service-eis (Par. 6.2)
Magazijn i Voorraadpositi

e
Aanvulniveau Aanvulorder Aanvulniveau Aanvulorder

Centraal Magazijn (0) 2850 3326 476 3235 385
Noord (1) 50 357 307 353 303
West (2) 500 713 213 679 179

Zuidoost (3) 250 457 207 403 153
Tabel 6.4. Voorbeeld bepaling aanvulorders.

De locale magazijnen vragen samen dus 726 (kostenminimalisatie) respectievelijk 635 (voldoen aan service-
eis). Echter, we zien in Figuur 6.1. dat het Centraal Magazijn slechts 450 stuks op voorraad heeft, zodat niet
aan de vraag kan worden voldaan. In de volgende paragraaf geven wij aan hoe deze voorraad moet worden
gealloceerd over de locale magazijnen conform de verschillende regels uit Paragraaf 4.2.

6.4. Allocatie bij een voorraadtekort in het centraal magazijn
Wij zullen de allocatieregels illustreren aan de hand van twee voorbeelden. Eerst beschouwen wij een
standaardsituatie (§ 6.4.1), waarna wij in Pararaaf 6.4.2 een geval van voorraadonbalans zullen behandelen.

6.4.1. Een standaardsituatie
Laten wij gemakshalve eerst de allocatieregels d) en e) uit Paragraaf 4.2 behandelen, aangezien wij hiervoor
al de bestellingen hebben bepaald (Tabel 6.4). We gebruiken de allocatiefracties die wij in Paragraven 6.1 en
6.2 hebben bepaald.

Optie d): optimaliseer locale voorraadposities bij voldoen aan service-eis
Uit Tabel 6.4. blijkt dat het centraal magazijn (303+179+153)-450=185 stuks tekort komt. Dit tekort wordt
met behulp van allocatiefracties verdeeld over de locale magazijnen, zie vergelijking (4.4). De
daadwerkelijke levering is dus gelijk aan Bestelling – Allocatiefractie * tekort, zie Tabel 6.5.

Magazijn i Bestelling Si - Ii Allocatiefractie pi Levering
Noord (1) 303 0,15 275
West (2) 179 0,61  66

Zuidoost (3) 153 0,24 109
Tabel 6.5. Voorbeeld allocatie voorraad bij tekort (optie d).

Vooral Locaal Magazijn West krijgt aanzienlijk minder dan gevraagd. Dat is niet zo verwonderlijk,
aangezien West nog behoorlijk wat voorraad heeft (inclusief de hoeveelheid die reeds in de pijplijn zit).
Vooraal Locaal Magazijn Noord zit krap, en deze krijgt dan ook een behoorlijke levering.

Optie e): kostenminimalisatie
Uit Tabel 6.4 blijkt dat het centraal magazijn nu (307+213+207)-450=277 stuks tekort komt. Ook nu wordt
dit tekort met behulp van allocatiefracties over de locale magazijnen verdeeld conform vergelijking (4.4). De
resultaten staan in de onderstaande tabel.
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Magazijn i Bestelling Si - Ii Allocatiefractie pi Levering
Noord (1) 307 0,25 238
West (2) 213 0,50  74

Zuidoost (3) 207 0,25 138
Tabel 6.6. Voorbeeld allocatie voorraad bij tekort (optie e).

Vanwege het andere prestatiecriterium is de voorraadallocatie natuurlijk anders dan bij optie d), maar de
ordegrootte verschilt niet heel veel: Ook nu krijgt Noord (terecht) relatief veel en West relatief weinig.

Ter vergelijking zullen wij ook twee andere opties voor voorraadallocatie behandelen, namelijk Optie b) en
c) uit Paragraaf 4.2. Optie a), First Come First Serve, is hier niet passend, aangezien de bestellingen van de
locale magazijnen tegelijk plaatsvinden.

Optie b): verdeel Q naar rato van de gemiddelde locale vraag
We gebruiken nu allocatieregel (4.1). Kijkend naar de gemiddelde vraag zoals gespecificeerd in Tabel 6.1.
Naar rato van de gemiddelde vraag krijgt Noord dus een fractie (100/450) van de beschikbare voorraad,
terwijl West en Zuidoost respectievelijk een fractie (200/450) en (150/450) krijgen. We vinden dus de
volgende allocaties, zie Tabel 6.7.

Magazijn i Levering
Noord (1) 100
West (2) 200

Zuidoost (3) 150
Tabel 6.7. Voorbeeld allocatie voorraad bij tekort (optie b).

Zoals reeds opgemerkt in Hoofdstuk 4 kan zo een op het oog plausibele allocatie tot vreemde resultaten
leiden. De allocatie heeft immers geen enkele relatie met de geplaatste bestelling. Als we bijvoorbeeld uit
zouden gaan van de bestellingen conform Tabel 6.5. zien we dat West zelfs meer krijgt dan gevraagd, terwijl
Noord (waar men dringend om voorraad verlegen zit) aanzienlijk minder krijgt dan gepland. Dit is dus
duidelijk geen zinvolle optie.

Optie c): gelijke fracties van locale aanvulorders
Voor deze optie hebben wij nog niet laten zien hoe de aanvulniveaus Si bepaald kunnen worden. Dit is ook
niet zo eenvoudig.  Voor het moment zullen we de aanvulniveaus van Optie d) gebruiken, dus gaan we uit
van de bestellingen gelijk aan Tabel 6.5. De allocatieregel conform vergelijking (4.2) en (4.3) leidt dus tot de
leveringen als weergegeven in Tabel 6.8. Bijvoorbeeld, Noord krijgt een fractie 303/(303+179+153)=0.48
van de beschikbare voorraad ter grootte van 450 stuks.

Magazijn i Bestelling Si - Ii Levering
Noord (1) 303 215
West (2) 179 127

Zuidoost (3) 153 108
Tabel 6.8. Voorbeeld allocatie voorraad bij tekort (optie c).

We zien dat deze allocatieregel redelijker is dan optie b), in de zin dat de meeste producten gaan naar Noord
die de voorraad het hardste nodig heeft. Nadeel van deze allocatieregel is echter dat de hierbij passende
aanvulniveaus niet goed te bepalen zijn.

6.4.2. Het omgaan met onbalans
Stel dat de situatie als geschetst in Figuur 6.1. iets anders ligt, namelijk dat er 200 stuks in de pijplijn naar
Locaal Magazijn Zuidoost zit in plaats van 50. We herhalen nu de berekeningen uit de vorige paragraaf voor
allocatieregel d) en komen dan uit op een vreemd resultaat, zie Tabel 6.9.

Magazijn i Voorraadpositie Ii Bestelling Si - Ii Allocatiefractie pi Levering
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Noord (1) 50 303 0,15 298
West (2) 500 179 0,61 158

Zuidoost (3) 400     3 0,24   -6
Tabel 6.8. Voorbeeld allocatie voorraad bij tekort (optie d): een geval van onbalans.

Het blijkt dat er een negatieve levering  aan Locaal magazijn Zuidoost noodzakelijk is! Dat is natuurlijk niet
zo makkelijk te realiseren. Eigenlijk zouden bijvoorbeeld 6 stuks uit Zuidoost moeten worden verstuurd naar
Noord, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Een dergelijke situatie noemen wij onbalans. Zoals vermeld
in Paragraaf 1.2 is dit een ongelijkmatige verdeling van voorraden in het distributienetwerk als gevolg van
allocatiebeslissingen uit het verleden die (bij nader inzien) verkeerd zijn uitgepakt. En dat is wat hier
gebeurd is: Bij de vorige allocatie heeft Zuidoost veel gekregen (er zit 200 in de pijplijn), maar vervolgens is
er in de afgelopen week nauwelijks vraag geweest bij Zuidoost, terwijl er bij de andere locale magazijnen
juist veel vraag is geweest. Een dergelijk situatie komt weinig voor, maar moet wel opgelost worden.

Een eenvoudige en practische oplossing is om de levering aan Zuidoost op 0 te stellen, en de 6 producten die
ontbreken af te trekken van de leveringen aan de andere locale magazijnen naar rato van de allocatiefracties.
Kortom, Noord krijgt 6*0,15/(0,15+0,61) = 1 product minder, terwijl West 6*0,61/(0,15+0,61) = 5
producten minder krijgt. De voorraad van 450 stuks in het centraal magazijn leveringen wordt dus als volgt
gealloceerd: Noord krijgt 297 stuks en West krijgt 153 stuks.

7. Slotbeschouwing
In dit artikel hebben wij verschillende opties voor voorraadallocatie in distributienetwerken laten zien.
Aangetoond is dat het verwaarlozen van interacties tussen de verschillende schakels in een logistiek netwerk
tot ongewenste resultaten kan leiden. De gewenste service naar de klanten toe wordt niet gehaald, terwijl de
voorraden hoger zijn dan strikt noodzakelijk. Door het gebruik van integrale besturing op basis van
echelonvoorraden met slimme allocatieregels is een hoop te verbeteren. Dat voor de hand liggende “gezond
verstand” regels echter niet altijd werken, hebben wij laten zien: allocatie op basis van gemiddelde vraag kan
gewoon slecht uitpakken. Bij intelligentere regels moeten aanvulniveaus en allocatiefracties in onderlinge
samenhang worden bepaald, uitgaande van een gewenste prestatiemaat. Voorbeelden zijn minimale
voorraad- en tekortkosten of een minimaal percentage van de vraag die direct uit voorraad moet worden
geleverd (de fill rate). Voor deze ogenschijnlijk lastige beslissingen zijn relatief eenvoudige regels te geven,
die in elk standaard spreadsheetpakket uit te werken zijn. Gebruik makend van deze regels is optimalisatie
van de supply chain pas echt goed mogelijk zodat de logistiek manager over de voorraadallocatie kan
zeggen: “Ik verdeel en heers!”.

8. Literatuur

1. Diks, E.B. [1997], Controlling Divergent Multi-Echelon Systems, Proefschrift, Technische Universiteit
Eindhoven.

2. Martin, A.J. [1995], DRP: Distribution Resource Planning: the gateway to true quick response and
continuous replenishment, Wiley, New York.

3. Silver, E.A., D.F. Pyke and R. Peterson [1998], Inventory management and production planning and
scheduling, Wiley, New York.

4. Van der Heijden, M.C, E.B. Diks en A.G. de Kok [1997], Stock allocation in general multi-echelon
distribution systems with (R, S) order-up-to policies, International Journal of Production Economics 49
nr. 2, 157-174.

5. Van der Heijden [1999], “Near cost-optimal inventory control policies for divergent networks under fill
rate constraints”, te verschijnen in International Journal of Production Economics.

Appendix

In Hoofdstuk 4 is aangegeven dat de veiligheidsfactoren ki moeten worden gevonden door de volgende
vergelijking op te lossen voor elk locaal magazijn i afzonderlijk:

)f(Rm)k(k)k[*]X[ iiiiii −=−Φ 1]-(φσ
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Deze vergelijking kan in principe in elk spreadsheet pakket worden opgelost, omdat ieder regulier pakket
beschikt over een functie om één vergelijking in één onbekende op te lossen (in Excel gaat dat met de Solver
of met Goal Seek). Voor degenen die het nog sneller en eenvoudiger willen, is in hieronder een methode
toegevoegd die een zeer goede benadering geeft voor de oplossing van deze vergelijking zonder van de
genoemde tools gebruik te maken. Deze methode is ontleend aan Van der Heijden [1999].

Stap 1
Bepaal eerst de volgende parameters
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Stap 2
Bepaal het benodigde aanvulniveau Si voor distributiecentrum i via de volgende goede benadering:







−−+−+≈ 1

1

2
01

2
1201 i

i

i
iiiiiii z

z

z
)kk(zzkzS


	Postbus 217											Postbus 3102
	7500 AE  Enschede									3502 GC  Utrecht
	Samenvatting
	Inleiding
	Functies van voorraden
	Locale en centrale voorraden
	Bepalende factoren voor het vaststellen van voorraadnormen
	Customer Service
	Vraag
	Levertijden
	Bestel- en leverfrequentie
	Bestelgrootte
	Besturing


	Waarom integrale besturing?
	Besturingsprincipes
	Locale sturing versus integrale besturing

	Voorraadbesturing in één locatie
	Een éénlaags distributienetwerk
	Bepaling veiligheidsfactor
	De servicegraad aanpak
	De kostenminimalisatie aanpak
	
	Stel dat de tekortkosten per product per tijdseenheid gelijk zijn aan b en dat de voorraadkosten per product per tijdseenheid gelijk zijn aan h. Dan zijn de verwachte totale kosten gelijk aan de som van de verwachte vooraad- en tekortkosten. Er kan bewez




	Voorraadallocatie in distributienetwerken
	Een tweelaags distributienetwerk
	Aanvulniveau
	Opties voor voorraadallocatie

	Concrete allocatieregels
	Bepaling veiligheidsvoorraden: centraal magazijn met allocatiefunctie
	Algemene aanpak
	Doelstelling: voldoen aan vereiste servicegraad
	Doelstelling: minimaliseer voorraad- en tekortkosten
	Schatten van de fysieke voorraad

	Bepaling veiligheidsvoorraden: centraal magazijn met voorraad- en allocatiefunctie
	Wijzigingen t.o.v. centraal magazijn zonder voorraadfunctie
	Keuze van het centrale voorraadniveau


	Een recept
	Voorbeelden
	Besturingsregels bij kostenminimalisatie
	Besturingsregels bij voldoen aan servicecriterium
	Bepaling aanvulorders
	Allocatie bij een voorraadtekort in het centraal magazijn
	Een standaardsituatie
	Het omgaan met onbalans


	Slotbeschouwing
	Literatuur
	Appendix
	
	
	
	Stap 1





