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Abstract 

Machinefabriek-M has set goals to grow and to transform into a supplier for the 
external market, next to the Philips customers they now seive. For this, the sales 
performance has to be improved. By conducting a market research and a quotation 
analyses a basis for management decisions is provided. The analyses has to indicate 
which factors are important in the decision making process of the customers. 
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voorwoord 

Dit is het dan! Het rapport dat als laatste onderdeel van de opleiding Technische 
Bedrijfsk:unde aan de TU Eindhoven geldt. Het is het resultaat van maanden van 
zoeken, onderzoeken en analyseren bij Machinefabriek-M, onderdeel van Philips 
Machinefabrieken te Eindhoven. Het is een onderzoek dat zich richt op het verbeteren 
van de performance, in dit geval de verkoop. Met name het meetbaar maken van een 
bepaald deel van deze verkoop, door middel van een statistische offerte analyse, biedt 
naar mijn idee nieuwe inzichten. Het hoe en waarom zal in dit rapport uit de doeken 
worden gedaan. 

Vervolgens wil ik me in dit voorwoord richten tot een groot aantal personen die het 
mogelijk hebben gemaakt dat ik de studie af heb k:unnen ronden en die tijdens het 
afstuderen de nodige input hebben gegeven. Van de TU Eindhoven zijn dit de heren 
A De Ron en P. Sanders, die mij door het afstudeertraject van de TU hebben 
geholpen. Daarnaast zijn dit van Philips Machinefabrieken de heren F . Doorschot, 
B . Mulder, H. de Deugd en ook T. van de Wiel als afstudeerder bij Machinefabrieken, 
die de nodige ondersteuning en stimulans waren om het geheel tot een goed einde te 
brengen. Daarnaast hebben familie, vrienden, collega's, medestudenten, etcetera veel 
steun verleend. Ook hen wil ik graag hiervoor bedanken. 

Ik hoop dat de aanbevelingen zoals ik die in dit verslag geformuleerd heb, aanleiding 
zijn tot verbeteringen. Met name het meten en meetbaar maken van bepaalde 
activiteiten kan leiden tot inzichten die van grote waarde zijn bij het nemen van 
bes I iss in gen 

Tot slot een opmerking die tijdens het onderzoek uitgesproken is en naar mijn idee 
bier niet mag ontbreken: 
Voorspellen is moeilijk, vooral als het vooraf moet gebeuren I 

Philips 
Hachinefabrieken ij PHILIPS 

[dflMOit,~btitPK.° 



Verbeteren performance 

Improving performance 

1. the organisation 

Philips Machinefabrieken is an autonomous part within the Philips company. It has 
production sites all over the world and some 2800 employees. The Machinefabrieken 
are specialised in three main areas: 

• M-sector: Production mechanisation 
The design and construction of customer specific production mechanisation 
equipment and process lines for mass production in diverse industrial sectors, 
including electromechanical components, food and single use medical and consumer 
products. 

• A-sector: Professional equipment, assemblies and components for OEM clients 
The production engineering, development and manufacture of complete certified 
professional equipment, assemblies and components for OEM professional equipment 
suppliers, including major suppliers to the semiconductor manufacturing industry, and 
the aviation industry. The client base also includes suppliers of special measuring 
equipment such as electron microscopes, testsystems and the precision optical 
industry. 

• G-sector: Moulds and dies for mass manufacturers 
High precision, interchangeable-press-tools and mould-tools for mass production of 
component parts used in diverse industries in various sectors, including the semi
conductor, electronics, domestic appliance and automotive industries. 

The study concentrates on the Machinefabriek-M, which is the most important factory 
within the M-sector. 

Started as an internal supplier for Philips customers, Machinefabrieken aims to have a 
50% revenue from external customers. Machinefabriek-M has had some problems 
realising this figure, last years' revenues from external customers was below 20%. 

1.1 strategy M-sector 

The strategy for the M-sector is equal to that one for Machinefabriek-M. 
The M-sector aims to become a world class business partner in providing the full 
service range (from co-design till spare parts management) for non-standard, complex 
production systems and -equipment within the coming decade. Depending on 
customer demand, the M-sector offers both simple construction work as well as the 
full service range. 
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The activities can be characterised by: 
• Production on customers specification or prototypes from the customer 
• Tum key solutions 
• Large, complex systems and equipment 
• Added value for the customer 

The marketsegments in which the M-sector is active are: 
• electro/mechanical components 
• personal care disposable products 
• food processing 
• web 
• medical products 

2. preface & assignment description 

Philips Machinefabrieken used to focus on the internal customers like Philips 
Lighting and Philips Components . Developments within the Philips Corporation 
caused a gradual shift from an internal focus to a partly external focus. 
Although they are active on the external market for some years now the results do not 
match the expectations. This is mainly the case for the M-sector. The next figure 
shows the effectiveness on the third market ofMachinefabriek-M. 

Effectiveness sales efforts 

70% 

60% 
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40% 
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10% 

0% 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Figure: Real versus budgeted turnover from third parties Machinefabriek-M 

The fact that the effectiveness of the sales organisation on the third market is not quite 
satisfactory was the reason for starting the study. 

Formulating the problem 
Effectiveness is measured by dividing the real output (turnover) by the standard 
output. 
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The next figure shows this relation. 

Standard Input 4 l Standard productivity 2 j Standard Output 8 I 
Efficiency 0.8 Effectivity 0.875 

Real Input 5 Real roductivitv 1.4 

F'igure: Relation between standard and reality 

The problem can now be formulated as follows: 

The effectiveness a/present selling activities is not sufficient enough 

One way to improve the effectiveness is by improving the productivity or 
performance of the sales organisation. Therefore the central question is: 

How can the performance of the sales organisation be enhanced? 

This question is the basis on which the process was build. 
To get some insight into perception of Machinefabriek-M as a supplier the first 
assignment was to conduct a customer survey. This was done with current customers 
of Machinefabriek-M. The general thought of these customers is that Machinefabriek
M is a an unwieldy, technical strong company with a high technical quality level. 

After this survey the next steps in the process were to enhance the sales performance. 
To improve this a first step was taken to improve performance by gathering 
information about the market. In our case the question was: 

Survey question 1: analyse the Display market. 
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This Display market is the market in which Machinefabriek-M is active through it's 
customer Philips Display Components . The survey is given in the appendices "THE 
DISPLAY MARKET", and "CRT TIJBE/DISPLA Y-& GLASS 
MANUFACTURERS". 

After this the second part of the process was to investigate what factors would 
influence the decision making process by the (potential) customers of 
Machinefabriek-M. In line with this the amount accountable for by each factor would 
be an important subject. 

Survey question 2: build a model by analysing quotations. 

This analyses has to give insight into which factors would play a role. 

3. quotation analyses 

The purpose of the analyses is to collect and understand the relevant factors that could 
lessen the uncertainty with which management decisions have to be taken and 
therefor contribute to an optimal result of the marketing- and sales activities . 

The list of factors with which the analyses is done, is : 

Factor 
a) the margin as a percentage 
b) the delivery ti me 
c) the marketsegment for which the quotation is offered 
d) is the quotation a machine or parts 
e) Philips customer versus an external customer 
j) is engineering part of the quotation 
g) the account manager that makes the quotation 
h) the price 
i) the chance of being rewarded, estimated by the account manager 
j) the throughputtime of the quotation 
k) the load of the factory when offering the quotation 

The method of analyses is done with the logistic regression method. This method 
makes it possible to have a dependent variable that is dichotomic. In our case the 
result of a quotation is awarded or not, hence I for rewarded or O for not rewarded. 
Next to that, the independent variables can also be of dichtomic or categorical value. 
In the table above are some of these factor. For example market segment is a 
categorical factor (here from I to 4), and engineering is a dichotmic value (0 for no 
engineering and I for engineering). 
The mentioned logistic regression method enables to analyse with the kind of factors. 
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4 results analyses 

4.1.1 all quotations done in 1997 

Model 
awarded = exp( eta)/( 1 +exp( eta)) 

eta= 0.0691215 - 0.051452 * delivery time + 3.55224E-7 * price - 0.0195847 * 
throughputtime quotation + 0.668454 * segment lighting + 0.757685 * segment 
display - 0.534736 * segment glass+ 0.69953 * category=l 

⇒ the influence of price is minimal. 
⇒ the factors category and segment are no influence tool and have little influence. 
⇒ 65% of the quotation value is not awarded. 

Conclusion: shorten delivery time and througputtime quotation. 

4.1.2 all quotations to Philips customers 

Model 
awarded = exp( eta)/ ( 1 +exp( eta)) 

eta = -0.28779 + 6.54626E-7 * price - 0.0249266 * throughputtime quotation -
1.01026 * account manager=2 - 1.76194 * account manager=4 + 0.0706666 * account 
manager=?+ 0.998454 * category=! 

⇒ account manager is an independent factor, most likely there is relevance due to the 
various segments the account managers are working for. 

⇒ the factor category has little influence. 
⇒ a higher price would increase the chance of the quotation being awarded (although 

very little influence, this is remarkable). 

Conclusion: shorten throughputtime quotation. 
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4.1.3 all quotations to external customers 

Model 
awarded = exp( eta )/(I +exp( eta)) 

eta= 0. 734031 - 0.0893853 * delivery time 

⇒ the model is simple and easy to use, only one factor of influence. 
⇒ the quality of the model is high. 
⇒ a shorter delivery time increases the chance of a quotation being awarded 

substantially. 

Conclusion: shorten delivery time. 

4.2.1 all quotations per lighting segment, specification machines 

Model 

awarded= exp( eta)/(1 +exp( eta)) 

eta= 0.769502 - 0.0587283 * throughputtime quotation 

⇒ a lot of quotations that were 'awarded' by the model are not awarded. 
⇒ shorten the throughputtime quotation increases the chance of being awarded 

substantially. 

Conclusion: shorten the throughputtime quotation. 

4.2.2 all quotations lighting segment, specification parts 

Model 
awarded= exp( eta)/(1 +exp( eta)) 

eta= -0.427921 - 0.892463 * account manager=2 + 0.409414 * account manager=7 + 
1.17547 * category=l 
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⇒ the factors of influence are categorical ones, therefor the model is not of much 
added value. 

⇒ predicting with the model is not of value. 

Conclusion: the results are not for use regarding actions to take. 

4.2.3 all quotations segment displays, specification machines and parts 

Model 
awarded= exp(eta)/(l+exp(eta)) 

eta = -0. 105419 + 0.00000110463 * price 

⇒ the model is simple and easy to use, only one factor of influence. 
⇒ a lot of' awarded' estimates are not awarded. 
⇒ increasing price leads to an increasing chance of being awarded, remarkable. 

Although it does have little influence. 
⇒ the part of quotations that is awarded (46%) is responsible for a value of 86% of 

the total. 

Conclusion: the model is of low value therefor no actions can be taken with this 
model. 

4.2.4 all quotations segment glass, specification machines. 

Model 
awarded= exp(eta)/(l+exp(eta)) 

eta= 24.627 - 3.70748 * delivery time+ 0.0000321328 *price+ 20.6426 * load -
14.1751 * Philips=0 + 12.1776 * engineering=0 

⇒ shorten delivery time increases the chance of being awarded substantially. 
⇒ the predicted chance is very much like the real outcome. 
⇒ the number of quotations is low. 
⇒ when no engineering is involved, the chance increases. 
⇒ chance increases if price increases, remarkable. Price has little influence. 

Conclusion: shorten delivery time. 
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4.2.5 all quotations glass, specification parts 

Model 
awarded= exp(eta)/(l+exp(eta)) 

eta= -0.857857 - 0.045336 * throughputtime quotation 

⇒ the estimates are low, therefor chance of being awarded is low. 
⇒ 78% of the quotation potential is not being rewarded. 
⇒ lowering the throughputtime quotation increases the chance of being awarded. 
⇒ the last factor of influence can be eliminated on statistic grounds . 

Conclusion: shorten throughputtime quotation. 

4.2.6 all quotations spinn-off, specification machines 

Model 
awarded= exp(eta)/(l+exp(eta)) 

eta= 1.04076 - 0.116365 * delivery time 

⇒ decreasing delivery time increases chance of success. 
⇒ quality of the model and prediction performance are good. 
⇒ remarkably a lot of quotations are not awarded, which is even larger when looking 

at the value of them. 
⇒ this segment is very dominant in the total analyses, it has 110 million of quotation 

potential. 
⇒ the segment contains mainly external customers 

Conclusion: shorten delivery time. 
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4.2. 7 all quotations segment spinn-off, specification parts 

Model 
awarded= exp(eta)/(l+exp(eta)) 

eta 0.80283 + 0.00000739163 * price - 0.111637 * throughputtime quotation 

⇒ increasing the price increases the chance of being awarded, remarkable. However 
influence is minimal. 

⇒ quality of the model is high. 
⇒ percentage of quotations awarded (53%) represents a major part of the total value 

(85%). 

Conclusion: shorten throughputtime quotation. 

4.3 conclusion 

The general conclusion is that delivery time and throughputtime quotation are the 
important factors . All other factors are not in the various models analysed or are not 
of substantial influence. 
When looking at the total amount of quotations, the factor to influence the outcome of 
the models is the throughputtime quotation. When looking at the value of the 
quotations, the factor is delivery time. 
If the quotations are split up between Philips customers and external customers, then 
it becomes clear that the Philips customers are influenced most by the througputtime 
quotation and that external customers are most influenced by delivery time. 

5. account managers analyses 

The analyses per account manager state that the categories in which the account 
managers put their quotation possibility is not of added value. Main reason is that the 
quotations are given a possible success that is too high. Taking into account the total 
amount of quotations being awarded is 42% in number of quotations and 35% in 
value, the categories should be lowered and the lowest category should be less then 
50%. This lowered category has been introduced some time ago. 
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6. recommendations 

The recommendations are based on the total process and are stated shortly here, they 
are: 

1. investigate the markets in which the company is acting or is willing to act. 
This to build fundamental information that can decrease uncertainty in management 
decisions, and to point out strengths, weaknesses, opportunities and threats for the 
organisation. 

2. add delivery time to the quotation list and analyse category. 
Delivery time is an important factor, especially the external customers do take this 
into account when taking decisions about awarding quotations of not. furthermore the 
category estimation done by the account managers does not have an added value. An 
analyses can point out improvement points . 

3. add other potential influence factors to the quotation list. 
The quotation analyses done is dependent on which information is available. Since 
some factors will probably play a role in the decision making process of the customer, 
adding this information should increase the quality of the models . 

4. validate the models generated in this study with recent quotations . 
Validation of the models is necessary to check their quality with new quotations, and 
it can improve the models . 
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inleiding 

Met dit afstudeerrapport wordt een aanzet gegeven tot, zoals de titel aangeeft, het 
verbeteren van de performance van Machinefabriek-M. In deze inleiding wil ik 
weergeven wat de aanleiding tot het schrijven van dit rapport is geweest. 

Philips Machinefabrieken is van oudsher opgesteld om binnen de Philips organisatie 
de toeleveranciers te zijn van produktiemachines, van gereedschappen zoals stempels 
en matrijzen, en van het mechanische deel van het plaatwerk voor wetenschappelijke, 
medische en bedrijfsapparatuur. In beperkte mate werden ook orders van derden 
uitgevoerd, onder andere voor defensieprojecten. 
In de bovenstaande situatie, en met name de intern gerichte focus, is de laatste 
decennia het een en ander veranderd. De Philips klanten zijn niet meer verplicht om 
bij de Machinefabrieken te bestellen en Machinefabrieken heeft de mogelijkheid om 
aan niet-Philips klanten te leveren. Machinefabrieken is derhalve bezig de omslag te 
maken van een inteme toeleverancier naar een optimaal opererende, klantgerichte 
organisatie voor zowel Philips als exteme klanten. Daamaast wil Machinefabrieken 
ook groeien. 

Deze strategische herorientatie is in volle gang. Zoals bij elk veranderingsproces het 
geval is, zijn er punten die verbeterd kunnen worden, in tijd en in kwaliteit. Enkele 
van deze punten worden in dit rapport behandeld. Het rapport heeft als doel een 
steentje bij te dragen aan dit veranderingsproces, dus om de hiervoor beschreven 
omslag te completeren, en om de gewenste groei te realiseren. 
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1. organisatie 

W anneer men onderzoek doet naar het functioneren van een bepaalde act1v1te1t 
binnen een ondememing zal men zich eerst moeten verdiepen in de organisatie en 
haar activiteiten. V andaar dat dit rapport start met een inleidend hoofdstuk waarin de 
organisatie wordt beschreven, om zo het verband aan te geven. 
Hieronder zal allereerst een algemene bedrijfsbeschrijving volgen, waarin de 
organisatiestructuur en de activiteiten van Machinefabrieken als totaal centraal staan. 
Vervolgens zal de M-sector, waartoe Machinefabriek M behoort, behandeld worden 
en tot slot komt Machinefabriek-M zelf aan bod als bedrijfsonderdeel dat onderwerp 
is van het afstudeerproject. De strategie komt hierbij aan de orde, waarin 
achtereenvolgens de activiteiten, de doelgroep en de marktsegmenten behandeld 
worden. 

1.1 bedrijfsbeschrijving 

Philips Machinefabrieken is een autonoom onderdeel binnen bet Philips-concern. 
Verspreid over vestigingen in de hele wereld zijn er zo'n 2800 mensen werkzaam. 
Zoals onderstaande figuur weergeeft worden de vestigingen aangestuurd door een 
groepsdirectie die haar zetel heeft in Eindhoven. 
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Figuur: Organisatiestructuur Philips Machinefabrieken 
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1.2 produkten 

Philips Machinefabrieken is een ondememing met een capaciteitsfunctie en verkoopt 
in tegenstelling tot bedrijven met een productfunctie een stuk kennis en vaardigheid. 
Men spreekt daarom eerder in termen van specialismen dan van producten. 

Gelderman en Van der Hart (I 995) omschrijven deze twee functies als volgt: 
'Een ondememing met een productfunctie maakt een gereed product voor een groot 
aantal onbekende gebruikers. Zaken als marktaandeel en kostenoverwegingen zijn 
belangrijk. Een ondememing met een capaciteitsfunctie verkoopt daarentegen 
productiecapaciteit, gebaseerd op specifieke kennis en vaardigheden. De ondememing 
heeft hierbij te maken met afnemers die zelfbeslissingen nemen over specificaties.' 

Binnen Machinefabrieken is men gespecialiseerd in drie verschillende sectoren, 
namelijk; 

• M-sector: Bedrijfsmechanisatie-machines. 
Het ontwerpen en bouwen van specifieke bedrijfsmechanisatiemachines voor 
massaproductie in diverse sectoren, zoals onder meer elektromechanische 
componenten, voedingsmiddelen en disposables. 

• A-sector: Professionele apparaten, samenstellingen en onderdelen voor OE!vf 
klanten. 

De A-sector bouwt professionele apparaten of delen daarvan voor leveranciers 
aan de semiconductorindustrie, de elektronica-industrie, de medische wereld 
en wetenschappelijke instituten. Ook leveranciers van speciale meetmachines, 
testsystemen en fijnmechanische en optische apparatuur behoren tot de 
klantenkring. Daarnaast worden ook producten toegeleverd aan de 
luchtvaartindustrie. 

• G-sector: Matrijzen en stempels voor producenten van massa-artikelen 
Hoogwaardige en betrouwbare stempels en matrijzen voor massaproductie in 
diverse sectoren, waaronder de semiconductor-, elektronica- en automotive 
industrie. 

Het afstudeerproject heeft betrekking op een fabriek in de M-sector, en wel 
Machinefabriek-M. Naast deze fabriek houden ook andere onderdelen zich bezig met 
de produktie van Bedrijfsmechanisatie-machines (of onderdelen daarvan). Zo zijn er 
fabrieken in Polen, Singapore, China, Amerika en Mexico. Deze fabrieken fungeren 
alien in meer of mindere mate als toeleverancier van MF-M en zijn voor hun omzet 
dus deels afbankelijk van de prestatie van deze 'klant'. 
Verderop in dit hoofdstuk wordt de M-sector en Machinefabriek-M nader 
omschreven. 
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Bovenstaande figuren geven de omzetverdeling in 1997 weer op respectievelijk 
groepsniveau, sectorniveau en fabrieksniveau. 

1.3 omzet 

Hoewel begonnen als Philips-aan-Philips leverancier levert men nu in toenemende 
mate aan klanten buiten bet moeder bedrijf. Op dit moment vertegenwoordigt de 
omzet buiten Philips meer dan 40% van de omzet. 

De omzet van de hele groep bedroeg in 1997 600 miljoen gulden, waaruit een omzet 
van 260 miljoen voor de derden markt volgt. Het grootste deel van de omzet op de 
derden markt is overigens afkomstig van de activiteiten in de A- en de G-sector. 
Het aandeel van de M-sector is daarin dus (te) beperkt. De totaalomzet van de M
sector was in 1997 238 miljoen, waarvan 43 miljoen (18%) afkomstig was van niet 
Philips klanten. Machinefabriek-M heeft in 1997 een omzet buiten Philips van 14 
miljoen op een totaalomzet van 131 miljoen gehaald, wat dus zo ' n 11 % is. 
De doelstelling voor de M-sector is een omzet van 280 miljoen in 2000 en 320 
miljoen in 2002, waarvan 35-50% exteme klanten moeten zijn. 
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1.4 strategie M-sector 

De strategie van de M-sector bestaat uit een beschrijving van de activiteiten, de 
doelgroep en tenslotte de marktsegmenten. We zullen deze achtereenvolgens 
behandelen. 

Activiteiten 
De M-sector biedt de klant totale oplossingen voor productiesystemen en -equipment 
op het mid- tot high-tech niveau. In hoofdzaak gaat het hier om proces equipment, 
inclusief de benodigde transport- en handling equipment, process control en 
mechanisatie. Daarnaast kent men de zogenaamde assembly equipment met de 
volgende eigenschappen: snel, complex, massa-productie, korte cyclustijden, veel 
bewerkingen. 
In het algemeen worden de activiteiten van de M-sector gekenmerkt door de volgende 
zaken: 

• Productie op basis van klantspecificatie of prototypes van de klant 
• Turn key oplossingen (klant wil een hoofdleverancier die de totaaloplossing 

aanbiedt). 
• Grote, complexe systemen en equipment 
• T oegevoegde waarde voor kl ant 

Door de aanwezigheid in verschillende delen van de wereld is men in staat om de 
klant lokaal ondersteuning te bieden. Zeals eerder vermeld heeft men naast de 
vestigingen in Nederland productiefaciliteiten verdeelt over de wereld om zo te 
profiteren van lage lonen landen en van lokale ondersteuning van globale klanten. 

Doe/groep 
De doelgroep bestaat met name uit grote, internationaal georienteerde producenten 
van massaproducten met kapitaal intensieve productieprocessen. De klanten hebben 
zelf de proceskennis van hun kernactiviteiten. Verder heeft men behoefte aan 
totaaloplossingen voor de eigen bedrijfsmechanisatie. Door het opbouwen en intensief 
onderhouden van de relaties met de klanten proberen de fabrieken van de M-sector 
tot langdurige samenwerkingsverbanden te komen. 

Marktsegmenten 
Het management van Machinefabrieken heeft een aantal segmenten geselecteerd 
waarop de activiteiten zich zullen richten. 
• electro/mechanical components. 
• personal care disposable products. 
• food processing 
• web 
• medical products. 
Er wordt een beperkt aantal segmenten per sector gekozen omdat dit de mogelijkheid 
biedt om zich te focusseren op de desbetreffende sectoren en zo een effectieve 
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bewerking van de segmenten te garanderen. Doelstelling is dan ook dat m de 
genoemde segmenten tenminste 80% van de omzet gegenereerd wordt. 

Opm. deze segmenten zijn van toepassing in de huidige strategie, gedurende het 
afstudeerproject is deze strategie van kracht geworden. Voorheen waren de segmenten 
achtereenvolgens: 'Licht, Displays, Glas and Spin off'. Deze segmenten zijn nu 
samengevoegd tot electro/mechanical components en de andere segmenten zijn 
toegevoegd aan de nieuwe strategie. 

1.5 Machinefabriek-M 

Machinefabriek-M is een ondememing met een uitgebreide capaciteit voor complete 
gespecialiseerde productiemachines en -systemen voor met name fast-moving
artikelen op basis van functionele specificaties of door de klant aangeleverde 
tekeningen. De fabriek heeft een eigen engineering af deling en de hieronder 
beschreven onderdelenfabricage en montage. 

• 01 
• 02 
• Montage 

: productie onderdelen ten behoeve van montage; 
: productie reserveonderdelen; 
: monteren van machines inclusiefhet bedrijfsklaar maken, zowel 
mechanisch als elektrisch. 

De eerste twee afdelingen kunnen getypeerd worden als zijnde enkelstuks- en 
kleinseriefabricage. Bertrand (1990) e.a. omschrijven deze afdelingssituatie als volgt: 
'De afdeling is in staat een zeer breed spectrum van producten te vervaardigen met 
eenvoudige, enkelvoudige uitgangsmaterialen, zeals plaatmateriaal en staafmateriaal. 
V anwege de lage herhalingsgraad van de vraag naar individuele producten en de grote 
productdiversiteit, komen er in zo'n afdeling zeer veel verschillende 
bewerkingsvolgordes ( of routings) voor' . 
De montage afdeling zou volgens Bertrand getypeerd kunnen worden als de 
projectsgewijze fabricage. 'Dit type afdeling houdt zich bezig met het vervaardigen 
van productiemiddelen die ieder voor zich een lage herhalingsgraad hebben en die 
complex van aard zijn qua materiaalbehoefte en/ofbenodigde capaciteiten.' 

De organisatiestructuur van Machinefabriek-M is gericht op de uitvoering van 
complexe projecten en verder heeft men een uitgebreid netwerk aan toeleveranciers . 
Ze staan volledig opgesteld voor het werk in de M-sector. In 1997 zorgden de 
ongeveer 450 medewerkers voor een omzet van 131 miljoen gulden. 

Philips 
Hachinefabrieken 

8 

~ PHILIPS 

/JJi!MOh.~bdi,,(" 



Verbeteren performance 

2 inleiding & opdrachtf ormulering 

Een van de vaardigheden die men zich in een afstudeerproject eigen moet maken is 
het vertalen van een organisatievraagstuk in een probleemstelling. Op basis van een 
grondige orientatie is na de start van het project de aanleiding c.q. probleemstelling 
geformuleerd. fu dit hoofdstuk zal duidelijk gemaakt worden hoe dit proces in dit 
specifieke geval is verlopen. 
Vanuit de probleemstelling komen we dan tot de vraagstelling in dit onderzoek. Naast 
de vraagstelling vindt u in dit hoof dstuk de onderzoeksvragen en het plan van aanpak. 
Tot slot wordt inzichtelijk gemaakt hoe dit rapport is ingedeeld zodat de rode draad 
niet uit het oog verloren wordt. 

2.1 probleemomschrijving 

Philips Machinefabrieken is voortgekomen uit de vroegere bedrijfsmechanisatie 
dienst van het Philips-concern. fu het verleden werd dan ook uitsluitend gewerkt voor 
de diverse business units zoals Licht en Components. De omschakeling van wat 
voorheen een cost-center was naar een profit-center in de huidige vorm heeft zijn 
invloed gehad op het te voeren beleid. Men is nu dan ook verantwoordelijk voor 
omzet en winst. 

Omzetverdeling 1987-1996 
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Figuur: Omzetverdeling Machinefabriek-M 1987-1996 (in miljoen guldens) 

0 Derden 

□ Overig Philips 

■ Display 

11 Lighting 

Daarbij komt dat de Philips bedrijven niet langer verplicht zijn om orders bij 
Machinefabrieken te plaatsen. Gedwongen winkelnering is dus verleden tijd. 
De orders die in het verleden altijd bij Machinefabrieken geplaatst werden, moeten nu 
zelf verworven worden. Dit betekent dat de functie verkoop tot de activiteiten van de 
verschillende fabrieken is gaan behoren. Het doel is om uiteindelijk 50% van de 
omzet buiten Philips te behalen. 
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Wanneer we nu naar de figuur "Omzetverdeling van Machinefabriek-M 1987-1996' 
kijken valt op dat in 1996 de 2 grootste klanten, Philips Licht en Philips Display 
Components, nog steeds een zeer groot deel van de omzet vertegenwoordigden. 
Ten opzichte van vroeger is er dus nog (te) weinig veranderd. Dit betekent dat men 
nog steeds zeer afhankelijk is van Philips. Dit is voor Machinefabrieken geen 
wenselijke situatie, vandaar de uiteindelijke doelstelling om 35%-50% voor derden te 
werken. 
Daamaast is een omzetstijging gewenst. Dekorte termijn ambitie van de M-sector is 
om te groeien van de verwachte 238 miljoen in 1998 tot 350 miljoen in 2002. 

Doelstelling 
Philips Machinefabrieken heeft zich voor de M-sector het volgende ten doel gesteld: 

The M-sector aims to become a world class business partner in providing the full 
service range (from co-design till spare parts management) for non-standard, complex 
production systems and -equipment within the coming decade. Depending on 
customer demand, the M-sector offers both simple construction work as well as the 
full service range. 

In onderstaande figuur wordt de omzet bij derden over een aantal jaren weergegeven. 

Omzet derden werkelijk/budget 
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30% □ budget 

20% 
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0% 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 effectiviteit 
omzet (in min) 

Figuur: Omzet derden Machinefabriek-M (werkelijk versus budget) 

Naast de werkelijk gerealiseerde omzet wordt ook het budget voor het jaar 
weergegeven. De blauwe lijn geeft de effectiviteit in procenten weer. Wanneer we de 
figuur bekijken valt op dat de werkelijke omzet in elk jaar ver onder het budget 
uitkomt. 
Zo is de omzet bij derden in 1997 gebudgetteerd op 25 miljoen gulden. Dit 1s 
inmiddels bijgesteld tot 15 miljoen, oftewel 40% onder het oorspronkelijke budget. 
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Alvorens aan bovenstaande gegevens conclusies te verbinden is het raadzaam na te 
gaan hoe men tot een budget komt. Wellicht is de prognose namelijk niet realistisch 
en is het onmogelijk om met de huidige verkoopstaf de omzet te halen. In dat geval 
zou de enige conclusie kunnen luiden: stel de prognose bij tot een meer realistisch 
niveau of stop meer energie in het verkoopproces zodat de targets gehaald kunnen 
worden. 
Navraag leert echter dat het budget wel degelijk realistisch is. De prognose is 
namelijk gebaseerd op de orderportefeuille en de uitstaande offertes. Van de laatste 
wordt ingeschat hoeveel omzet hieruit zou kunnen volgen. Waarschijnlijk is deze 
schatting dan ook te optimistisch. 
Samen met de bestaande orders komt men dan tot een budget. 

2.2 probleemstelling 

Uit het voorgaande blijkt dat het behalen van de omzetdoelstelling op de derden 
markt op problemen stuit. Dit terwijl de doelstelling in principe haalbaar is. 
De werkelijke output in de vorm van omzet is in het geval van l\1F-M kleiner dan de 
begrote output. De mate waarin deze begrote output wordt behaald geeft aan hoe 
effectief of doeltreffend men is. In de volgende figuur wordt dit verband weergegeven 
samen met een aantal andere prestatie-kengetallen. 

Standaard Input 4 

Efficiency 0.8 

Werkelijke Input 5 

• Effectiviteit 

• Efficiency 

• Standaard 
productiviteit 

• Werkelijke 
productiviteit 

Standaard productiviteit 2 Standaard Output 8 

Effectiviteit 

Werkeli"ke roductiviteit 1.4 

: de werkelijke output gedeeld door de standaard output 
(Voorbeeldgetallen: 7/8 = 0.875) 
: de standaard input gedeeld door de werkelijke input 
(Voorbeeldgetallen: 4/5 = 0.8) 
: de standaard output gedeeld door de standaard input 
(Voorbeeldgetallen: 8/4 = 2) 
: de werkelijke output gedeeld door de werkelijke inpu t 
(Voorbeeldgetallen: 7/5 = 1.4) 

0.875 

Figuur: Prestatie-kengetallen (Bron: Syllabus Technische Dynamische Systemen) 

Stel dat de begrote of standaard output 8 eenheden bedraagt en de werkelijke output 7 
eenheden. In dat geval is de effectiviteit 7/8 = 0.875. Hetzelfde kunnen we doen voor 
de begrote en gerealiseerde omzet van l\1F-M. 
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Hieruit volgt dat de effectiviteit zich beweegt tussen de 40 en 60 procent en dus 
duidelijk te wensen over laat. 

De probleemstelling in dit onderzoek kan nu als volgt geformuleerd worden: 

Probleemstelling: De huidige marktbewerking is niet effectief genoeg. 

2.3 vraagstelling en onderzoeksvragen 

Oplossing van het probleem zoals hierboven geformuleerd moet gezocht worden in 
het vergroten van de output (in dit geval de omzet). Men kan hierbij op twee 
manieren te werk gaan. Of men vergroot de input bij gelijkblijvende productiviteit of 
men vergroot de productiviteit bij gelijkblijvende input. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de eerste mogelijkheid niet aan de orde is, 
aangezien de gedachte Ieeft dat een vergroting van de capaciteit niet tot een 
evenredige toename van de verkopen zal Ieiden. We nemen aan dat de huidige 
verkoopcapaciteit (de input) voldoende is. 
Dit impliceert dat de productiviteit vergroot zal moeten worden om tot een 
verbetering van de effectiviteit te komen. In dit rapport wordt deze productiviteit de 
verkoopprestatie genoemd. 
De vraagstelling in dit onderzoek kan nu als volgt geformuleerd worden: 

Vraagstelling: Hoe kan de verkoopprestatie verbeterd worden? 

Deze onderzoeksvraag is de basis van het verdere proces geweest. Om enig begrip te 
krijgen van de situatie, is in overleg met de opdrachtgever besloten om te starten met 
een klanttevredenheidsonderzoek bij de inteme klanten van Machinefabriek-M. 
Tijdens dit onderzoek is een beeld naar voren gekomen van de perceptie van de 
huidige klanten. 
De bevindingen opgedaan tijdens dit onderzoek volgen in de volgende samenvatting, 
de vragenlijst waarmee de klanten geinterviewd zijn, staat in appendix B. 
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2.4 samenvatting bevindingen tevredenheidsonderzoek 

De samenvatting van de bevindingen van het tevredenheidsonderzoek geeft de 
mening van de klanten weer, bet is hun interpretatie van de samenwerking tussen hen 
en Machinefabriek-M. 
De ge1nterviewde personen hebben over het algemeen een positief beeld van het 
bedrijf, vaak is er dan ook sprake van een langdurige relatie. De ondememing wordt 
over het algemeen als volgt getypeerd: 

lvfF-M is een logge, technisch sterke ondememing met een hoog technisch 
kwaliteitsniveau. 

De kwaliteit uitgedrukt in vakmanschap, voldoen aan specificatie etc. wordt als 
uitstekend beoordeeld. Over de kwaliteit van de uitbesteding is men wat minder 
tevreden. Men denkt dat hier voor Machinefabriek-M een kans ligt, kwalitatief goed 
en op een breder niveau uitbesteden door de toeleverancier ziet men als een 
toegevoegde waarde, het zogenaamde Main Supplier zijn. Door de relaties met 
toeleveranciers te verbeteren en deze meer in bet gehele proces te betrekken kan men 
de eigen prestaties verbeteren. 
De logistieke prestaties laten vooral in de drukke periodes wat te wensen over. De 
levertijd en leverbetrouwbaarheid schieten over het algemeen tekort. Dit geldt met 
name op bet gebied van onderdelen. Men merkt echter wel dat er ten opzichte van het 
verleden een verbetering heeft plaatsgevonden. 
Het prijsniveau van de organisatie ligt boven het niveau van de markt. Dit geldt met 
name voor onderdelen. Daarnaast is er (te) weinig prijsvoordeel bij herhalingsorders. 
Op basis van de leercurve van de Machinefabriek-M zou men hier meer voordeel van 
verwachten. Tot slot dekken de prijsopgaven niet ieders behoefte, men zou graag de 
offertes wat meer gespecificeerd zien. 
De communicatie is goed te noemen. Deze is duidelijk, voldoende frequent en 
correct. 
Op het gebied van service betreuren enige respondenten het wegvallen van het 
technisch advies waarvan in het verleden sprake was. Verder kunnen de punten 
flexibiliteit en meedenken met de klant nog verbeterd worden. Opvallend hierbij is 
dat men zich bij echte spoedgevallen wel flexibel kan opstellen. 
De klachtenafhandelijking (snelheid, preventieve maatregelen etc.) als geheel 
verloopt naar wens van de klant. 
Op administratief gebied komt duidelijk naar voren <lat het uitbrengen van een offerte 
te lang duurt. Men vermoedt <lat uitbreiding van de calculatiecapaciteit, zowel 
kwalitatief als kwantitatief, een uitkomst kan bieden. 

In de volgende figuur is de scoreverdeling op enkele belangrijke vragen weergegeven. 
De scores lopen van 1 tot en met 5, waarbij 1 een slechte beoordeling en 5 een 
uitstekende beoordeling is. 
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Een belangrijk doel van bet onderzoek vormt bet acbterbalen van de kritiscbe 
succesfactoren. Onder kritiscbe succesfactoren verstaan wij die factoren die in de 
perceptie van de klant tot een grotere toegevoegde waarde leiden. Uit de interviews 
met de verscbillende klanten blijkt <lat men toeleveranciers op een aantal punten 
beoordeelt. Het zogenaamde Vendor Rating System evalueert de prestatie van 
leveranciers op de volgende punten: 

• kwaliteit 
• levertijd 
• leverbetrouwbaarbeid 
• prtJS 
• communicatie 

Men mag bieruit concluderen <lat de prestatie van een toeleverancier op deze factoren 
in belangrijke mate de tevredenbeid van de klant bepaalt. 
Hoewel bovenstaande factoren enigszins triviaal lijken, zijn bet wel zaken waarop 
men door de klant wordt afgerekend. De interviews bebben bet belang van deze 
factoren dus nogmaals onderstreept. Hierbij dient nog vermeld te worden <lat men op 
deze voor de klant belangrijke factoren als levertijd, leverbetrouwbaarbeid en prijs 
onvoldoende presteert. Hier zou dus de nodige aandacbt aan gegeven moeten worden. 
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2.5 onderzoeksvragen bepalen 

Na het gehouden klanttevredenheidsonderzoek is het verdere onderzoekstraject 
bepaald. Zoals eerder genoemd moet de verk:oopprestatie verbeterd worden. Om dit 
proces te verbeteren dienen we allereerst te bepalen hoe dit proces is opgebouwd, en 
welke delen hiervan voor verbeteringsacties in aanmerking komen. 

Het verkoopproces bestaat uit de volgende stappen: 

1. verkennen 
2. vertrouwen winnen 
3. de order afsluiten 
4. after-sales activiteiten 
5. relatiemanagement 

Als eerste onderdeel wordt stap 1 eruit gelicht. Verkennen omvat het selecteren van 
de meest kansrijke potentiele afnemers aan de hand van sales leads. Bij bestaande 
klanten omvat het de klantbewaking en het opsporen van bestaande koopplannen. 
Kijken we nu naar een specifiek segment van Machinefabriek-M, dan geldt hiervoor 
dat de informatie van de bestaande klant in voldoende mate aanwezig is. Dit is 
namelijk Philips Display Components, zoals ook in de bijlage THE DISPLAY 
MARKET, hoofdstuk 6 beschreven is. Gaan we er echter van uit dat Machinefabriek
M ook in de gelegenheid is - of wordt - gesteld om ook aan exteme klanten ( delen 
van) mechanisaties te leveren, dan is de kennis over deze potentiele markt niet 
voldoende aanwezig. Aangezien het ten tijde van het onderzoek er naar uit ziet dat 
men inderdaad bepaalde technologieen mag leveren, is het zinvol deze informatie te 
verzamelen. 

Voor de segmenten waarin Machinefabriek-M opereert, is de informatie (nog) niet 
optimaal te noemen. Een van de segmenten waarvoor dit geldt, is de display markt. 
Met name de nieuwe technologieen voor platte beeldbuizen kunnen voor drastische 
veranderingen zorgen in deze markt. Deze veranderingen zouden een bedreiging 
kunnen vormen voor de huidige markt en dus indirect ook voor de produktielijnen 
voor displays zoals Machinefabriek-M die produceert. Dit vraagt om meer kennis van 
deze markt. Er wordt dan ook besloten om dit onderwerp deel uit te laten maken van 
de afstudeeropdracht en er worden specifiek voor dit onderzoek de volgende vragen 
gesteld: 

Onderzoeksvraag 1: breng de Display markt in kaart. 
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Vragen die met betrekking tot de marktverkenning zijn: 
1. Wat zijn de status en de toekomst van de display-eindmarkt? 
2. Welke kansen en bedreigingen zijn er op de markt? 
3. Wat is de status van de huidige klant in dit segment, Philips Display Components? 
4. Wie zijn de potentiele klanten van Machinefabriek-M? 
5. Wie zijn de concurrenten van Machinefabriek-M? 

Welke sterkten en zwakten zijn voor Machinefabriek-M m dit segment van 
toepassing? 

De marktanalyse "THE DISPLAY MARKET', inclusief de bijlage "CRT 
TUBE/DISPLAY- & GLASS MANUF ACUTERS" geeft antwoord op deze vragen. 
De analyse is in de Engelse taal geschreven aangezien deze informatie voor de gehele 
M-sector waardevol is, dus ook de vestigingen in Amerika, Polen en Singapore. 
De marktanalyse wordt hier niet verder beschreven aangezien alle relevante 
informatie, inclusief samenvatting etcetera in de rapporten gegeven zijn. De analyse 
dient als integraal deel in dit afstudeerrapport te worden gezien .. 

Na voltooiing van dit marktonderzoek wordt het tweede dee! van het onderzoek -
verbeteren van de performance bepaald. De uitkomsten van het 
klanttevredenheidsonderzoek zijn hierbij het voomaamste uitgangspunt geweest. 
Vragen die men bij de verkregen uitkomsten kan stellen zijn: in welke mate komt de 
perceptie van de klant overeen met de werkelijkheid? Beslist de klant werkelijk op de 
aangegeven factoren, en zo ja in welke mate spelen deze dan een rol? 
Het tweede gedeelte van het onderzoek probeert op deze vragen een antwoord te 
krijgen. We gaan hiervoor weer terug naar het verkoopproces beschreven in 
hoofdstuk 2.5. Stappen 2 en 3 in dit proces, vertrouwen winnen en de order afsluiten 
zijn twee stappen die met name bepalen of een off erte gegund wordt of niet. De 
(potentiele) afnemer heeft in dit proces de meeste, zo niet alle invloed. We willen dit 
proces bei:nvloeden dus kan het verstandig zijn dit te bekijken vanuit het oogpunt van 
de klant. 
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Verbeteren performance 

De volgende figuur geeft het 
beslissingsproces van de klant weer. 
De groep van personen binnen de 
organisatie die invloed uitoefenen op 
de aankoopbeslissing wordt de DMU 
(Decision Making Unit) genoemd. 
Gesprekspartner van deze DMU is de 
PSU (Problem Solving Unit), dat deel 
van de organisatie van Machinefabriek
M die zich bezig houdt met de 
beantwoording van alle vragen en 
wensen van de DMU. De account 
manager, als lid van de PSU, is het 
aanspreekpunt van de DMU. In de 
figuur is met een kader aangegeven 
waar de meest relevante stadia van de 
offerte analyse liggen, namelijk van 
selectie leveranciers tot en met 
evaluatie offertes . Het is belangrijk te 
weten welke factoren in deze stadia een 
belangrijke rol spelen zodat het 

I 
I 
I 
I 

,, 
I Speci.ficeren inkoopbehoefte I 

I 

Onderhandelen I 
I 

Leverancierskeuze I 
I 

Contracteren I 
Bestellen en controleren I 

H 

beslissingstraject van de klant positiefbeinvloedt kan worden, waarna de slagingskans 
van de toe zal nemen. 

Als we de kritische succesfactoren willen bepalen en we vragen dit aan afnemers (zie 
klanttevredenheidsonderzoek) dan komen we tot de conclusie dat dit de gangbare, te 
verwachten factoren zijn. Wat we ons hierbij af kunnen vragen is de waarde van deze 
conclusies. Met andere woorden, zijn dit echt de factoren waarop de klant evalueert, 
en zo ja, welke kwantitatieve relaties hebben ze dan? Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden is besloten om een offerteanalyse uit te voeren waarbij op basis van 
historische waarden de verschillende factoren en hun invloed bepaald kunnen worden. 

Onderzoeksvraag 2: bouw een model a.d.h.v. een analyse van het offertebestand 

De offerte analyse heeft als doel om te bepalen welke factoren een belangrijke rol 
spelen in het wel of niet gegund worden van de off erte en deze te modelleren. Door 
dit aari een statistische analyse te onderwerpen kunnen we inzicht krijgen in deze 
materie en aan de hand van de historie bepalen of de perceptie van de huidige klanten 
juist is. 
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Verbeteren perf ormance 

2.6 de indeling 

Na het inleidende gedeelte en de probleemomschrijving gaan we het eigenlijke 
onderzoek uitvoeren. De indeling laat zien welke stappen gevolgd zijn om tot dit 
rapport te komen met als doel bet benodigde overzicht te geven inzake het 
bewandelde pad. 
De aanpak van de offerteanalyse gebeurt in verschillende stappen, wat in het 
volgende schema duidelijk wordt gemaakt. Daarna wordt dieper op enkele punten 
mgegaan. 

Hoofdstuk3 

Hoof dstuk 3 .1 

Hoofdstuk 3 .2 

Hoofdstuk 3 .3 

Hoofdstuk 3. 4 

Hoof dstuk 3. 5 

Hoofdstuk 4 

Hoofdstuk 5 

Hoofdstuk6 
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off erte analyse, aapak 

theoretische benadering 

factoren bepalen 

statistische methodiek bepalen 

inhoud statistische analyse 

wat wordt geanal yseerd 

de analyse 
- totaal en Philips vs. extern 

-segmenten 

- account managers 

aanbevelingen 
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Verbeteren performance 

Uitleg bij de verschillende hoofdstukken: 

3 .1 de theoretische benadering geeft inzicht in de theoretische methodiek van 
besturen, en besturen is wat we uiteindelijk willen met de verkregen 
functies/modellen. 

3 .2 het bepalen van de factoren is de analyse welke factoren belangrijk kunnen 
zijn, maar vooral of deze dan oak meetbaar en verkrijgbaar zijn. 

3.3 de methodiek bepalen geeft aan voor welke statistische methode gekozen is en 
waarom deze methode past bij de te analyseren data. 

3 .4 de inhoud van de statistische analyse is het overzicht wat de analyses 
inhouden. 

3.5 welke data geanalyseerd warden en waarom is hier uit de doeken gedaan. 

4 dit hoofdstuk geeft de uitkomsten van verschillende analyses weer waarbij de 
totale analyse in de bijlage 'verbeteren performance appendices' is verwerkt. 

5 de analyses van de account managers warden in hun totaliteit gegeven. 

6 tot slot geven de aanbevelingen richting aan de te nemen acties ten aanzien 
van de verkregen uitkomsten, daamaast wordt advies gegeven waarmee de nu 
gelegde statistische basis verder verbreed kan warden. 
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Verbeteren performance 

3 offerteanalyse, aanpak 

De doelstelling van de analyse is bet systematiscb verzamelen en interpreteren van 
relevante gegevens die kunnen belpen bij bet verminderen van de onzekerbeid 
waaronder beleidsbeslissingen moeten worden genomen en om bij te dragen aan een 
optimaal resultaat van de marketing- en verkoopactiviteiten. 
In dit boofdstuk gaan we in op de essentie van de opdracbt, de statistiscbe analyse van 
de offertes van Macbinefabriek-M. Acbtereenvolgens bescbrijven we een theoretiscbe 
benadering, de factorbepaling en de informatieverzameling. Dan komt de statistiscbe 
metbodiek aan de orde, waama de eigenlijke analyse bescbreven en toegelicbt wordt. 
Een en ander wordt per analyse kort samengevat, waarbij voor een dieper begrip 
verwezen wordt naar de appendices. 

3.1 storing van een proces, een theoretische benadering. 

We willen weten welke factoren de slagingskans van de offerte kunnen be1nvloeden. 
Daarmee worden we in staat gesteld bet beslissingsproces van de klant te 
be1nvloeden. Deze doelgericbte bei:nvloeding beeft dan betrekking op de personen in 
de organisatie die de offerte beoordelen, de DMU. Als we bet beslissingsproces zelf 
als een black box zien dan is de input in dit proces te verdelen in een manipuleerbaar 
deel en een niet-manipuleerbaar deel. Scbematiscb weergegeven is dit: 

input ---
stuursignaal 

Bestuurd 
systeem f------

output 

De input is bet niet manipuleerbaar deel, iets wat in elk beslissingsproces in meer of 
mindere mate een rol zal spelen. De input is in ons geval te zien als de wensen van de 
klant met betrekking tot de aanvraag van de offerte. Het stuursignaal is datgene wat 
men kan manipuleren en invloed heeft op de output. Hier is de output bet wel of niet 
gegund worden van de off erte. Door te weten uit welke factoren het stuursignaal is 
opgebouwd, kan men door bet manipuleren van deze factoren de output be1nvloeden. 

Als we het gebeel bescbreven zien als een besturingssysteem, kunnen we het totaal in 
een breder perspectief zien. Doen we dit, dan beschrijven we een besturingssituatie, 
waarin drie elementen onderkend worden: 
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• een besturend orgaan, het deelssysteem dat doelgericht invloed wil uitoefcnen. In 
dit geval is dit Machinefabriek M. 

• een bestuurd systeem, het deelsysteem waaraan het besturend orgaan een gewenst 
gedrag, het bereiken van zijn doel, wil ontlokken. Hier is dit de DMU die de 
offerte beoordeelt. 

• een omgeving, die zowel verstorend als meewerkend kan inwerken op het gedrag 
van zowel het besturend orgaan als het bestuurde systeem. 

Deze drie elementen van een besturingssituatie staan als volgt met elkaar in relatie: 

Omgeving 

i. -------i---. --.. ---t · --. --·; 
Besturend 

orgaan 

i t : 

Bestuurd 
' ::: 

systeem 

Bij de analyse van besturingssituaties beschouwen we in het bijzonder het besturend 
orgaan. Dit orgaan dient bepaalde eigenschappen te hebben om effectief te k."1.mnen 
bcsturen. De voorwaarden voor effectieve besturing zijn : 
I. Het besturend orgaan moet t.a.v. het besturend systeem een doel specificeren. Als 

we als uitgangspunt nemen dat besturing gerichte bei:nvloeding is, dan probercn 
we zo te beinvloeden dat de slagingskans van een offerte maximaal is . 

2. Het besturend orgaan moet over een model beschikkcn, moet weten hoe het 
bestuurd systeem reageert op verschillende besturingsactiviteiten. We bouwen 
hiervoor een model op basis van de statistische analyse. 

3. Het besturend orgaan moet beschikken over informatie over de toestand van de 
systeemgroothedcn die in het model een rol spelen. We willen dus weten uit 
welke factoren het model bestaat en in welke mate ze een rol spelen. Dit volgt 
logisch uit stap 2. 

4. Het besturend orgaan moet beschikken over voldoende besturingsvarieteit. Als het 
geen adequate maatregelen kan treffen, zal effectieve besturing niet mogelijk zijn. 
Dit is vanzelfsprekend afbankelijk van de modellen en hun grootheden zoals die 
bij het 2e punt naar voren zullen komen, maar ook van de mogelijkheden en 
wensen van Machinefabriek-M. 

Concluderend: we proberen het model te vinden dat zo goed mogelijk overeen komt 
met de waamemingen. Gerichte bei:nvloeding van het model moet dan zorg dragen 
voor een hogere slagingskans van het offertepotentieel. 
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3.2 het bepalen van de factoren 

Er zijn veel factoren die op een of andere manier van invloed zijn op de slagingskans. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in inteme en exteme (omgevings) factoren, 
maar ook in bei"nvloedbare en niet bei"nvloedbare factoren . Met name het 
bei"nvloedbare karakter is van belang, immers de direct bei"nvloedbare factoren zijn de 
factoren waarover men variatie kan aanbrengen. Door deze variatie kunnen we het 
proces sturen en dus de slagingskans bei"nvloeden. 
Met behulp van verschillende brainstormsessies met diverse account managers van 
Machinefabriek M is een verzameling gemaakt van de factoren die een rol kunnen 
spelen. Van deze lijst is een onderverdeling gemaakt in bei"nvloedbaar en niet 
bei"nvloedbaar. 
Dan wordt er gekeken welke factoren gemeten kunnen worden. Veel factoren die van 
invloed zijn op de slagingskans zijn niet of slecht meetbaar. Dit kan zijn oorsprong 
vinden in het feit dat niet alle gegevens vast gelegd worden, maar ook omdat de 
invloed niet objectief te meten is. Bij de offerte analyse gaan weals volgt te werk: 
I . inventariseren factoren in huidige offertebestand. 
2. elimineren factoren welke geen waarde toevoegen. 
3. inventariseren factoren die eventueel rol kunnen spelen aan de hand van 

brainstormsessie en evalueren welke factoren hiervan waarde toevoegen en 
meetbaar zijn. 

4. uiteindelijke lijst met factoren samenstellen. 

3.2.1. inventariseren factoren in huidige offertebestand 

De eerste stap is te kijken welke informatie reeds voor handen is, waama bekeken 
moet worden of deze geschikt is voor ons doel. Machinefabriek M houdt een 
offertebestand bij waarin de volgende gegevens vermeld staan (zie appendix C) : 
Factor 

a) ojfertenummer 
b) versie 
c) klantnaam 
d) omschrijving van het gebodene 
e) inkomstdatum ojferte 
j} datum in behandeling nemen ojferte 
g) uitgangsdatum ojferte 
h) prijs 
i) het we/ of niet gegund zijn van de ojferte 
j) categorie 
k) eventuele opmerkingen 
I) de doorlooptijd van de ojferte (van binnenkomst tot uitgang) 
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Deze gegevens worden bijgehouden door het offertebureau en de gegevens worden 
hoofdzakelijk ingevuld door de account managers op het zogenaamde offerte
calculatieblad. 

3.2.2. elimineren factoren welke geen waarde toevoegen. 

Allereerst worden de gegevens die reeds in het offertebestand staan, maar geen 
waarde toevoegen aan de statistische analyse, verwijderd. De gegevens en de 
reden(en) waarom ze verwijderd kunnen worden zijn in de volgende tabel gegeven: 

De gegevens die uit het offertebestand verwijderd warden zijn: 

a) Offertenummer, dit is het nummer dat aan de ojferte toegekend wordt, in verband met de 
administratieve verwerking. 

b) Versie ojferte, dit geeft aan of er meerdere versies van de ojferte gemaakt zijn. We bekijken 
alleen die versie die ook daadwerkelijk uitgebracht is, de definitieve versie. Dus deze 
factor heeft geen invloed en kan verwijderd warden. 

c) De klant, de naam van de klant is in zoverre relevant dat deze gebruikt wordt om te 
bepalen of het een Philips klant of een externe klant is. Daarna wordt klantnaam 
verwijderd. 

d) Omschrijving, hier staat hetgeen aangeboden wordt. Deze informatie wordt gebruikt om te 
bepalen of het gaat om onderdelen of machines. Daarna wordt ook de omschrijving 
verwijderd. 

e) Data, a/le data warden verwijderd met dien verstande dat de tijd tussen binnenkomst en 
uitgang van de offerte als offertedoorlooptijd wordt genomen. 

j) Eventuele opmerkingen, wordt slechts zelden ingevuld en heeft geen toegevoegde waarde. 
dus verwijderen. 

g) Verkort offertenummer wordt verwijderd, zie offertenummer. 

Na eliminatie van deze factoren houden we de volgende lijst over: 

Gegevens reeds in ojfertebestand 

• prijs 

• levertijd 

• snelheid aanbieden (doorlooptijd offerte) 

• categorie 
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3.2.3. inventariseren factoren 

Daamaast zijn er vanzelfsprekend nog factoren die niet in het offerte bestand 
opgenomen zijn, maar die wel degelijk een rol kunnen spelen in de slagingskans. Om 
deze factoren te verzamelen is een brainstormsessie gehouden. Hieruit komt een lijst 
naar voren die zeker niet uitputtend zal zijn, maar die wel de belangrijke factoren 
opsomt. De lijst met factoren wordt gegeven in appendix D. Deze lijst wordt 
geevalueerd, er wordt gekeken welke factoren hiervan eventueel waarde toe kunnen 
voegen en of ze meetbaar zijn. Daaruit volgt de onderstaande opsomming: 

Gegevens die toegevoegde waarde hebben en meetbaar zijn: 

• wie is account manager 

• drnkte eigen fabriek (load) 

• Philips of externe markt 

• soort systeem (eenvoudiglmoeilijk, onderdelen/machines) 

• marge 

• soort werk (engineering, de/en naar Polen, welke markt etc.) 

3.2.4. uiteindelijke lijst met factoren samenstellen. 

Na samenvoeging van de reeds aanwezige factoren aan de lijst met relevante factoren 
volgt de volgende tabel. Hierin staan de desbetreffende factor en de bron, die aangeeft 
waar de desbetreffende informatie gegenereerd is. 

Factor 
a) de marge in procenten 
b) de levertijdvan het gebodene 
c) het marktsegment waarvoor de offerte aangeboden wordt 
d) is het aangebodene een machine of onderdelen 
e) Philips klant vs. niet Philips klant 
j) maakt engineering onderdee/ uit van de ojjerte 
g) de account manager die de offerte aanbiedt 
h) de prijs 
i) de kans op succes volgens de Acc. manager, in categorieen 
j) de doorlooptijd van de offerte 
k) de bezetting van de fabriek bi) uitbrengen van de offerte 
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offerte opslag 
ojferte opslag 
account managers 
ojjerte bureau 
account managers 
ojferte bureau 
account managers 
offertebestand 
offertebestand 
offertebestand 
controller 
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Enkele opmerkingen met betrekking tot de relevante factoren : 
• De marge is een percentage dat berekend wordt met de zogenaamde kostprijs plus 

methode, met dien verstande dat marges op bijvoorbeeld inkoopdelen etc. al 
verwerkt zijn in de kostprijs . De marge bedraagt normaliter 15%. 

• De levertijd van het gebodene is de levertijd in weken die uiteindelijk, eventueel 
na overleg met de klant, aangeboden wordt. 

• De marktsegmenten zijn onderverdeeld in Licht, Displays, Glas en Spin-off 
• De kans op succes volgens de Account Manager is gebaseerd op zijn inschatting in 

de klassen A=90%, B=75% en C=50% slagingskans . 
• De doorlooptijd van de offerte is gegeven in aantal werkdagen dat zit tussen de 

binnenkomst van de offerte bij het offertebureau en de uitgang van de offerte naar 
de klant. 

• De drukte eigen fabriek (load) tot slot is de mate waarin de offerteportefeuille op 
het moment van uitbrengen van de off erte voldoet aan het gestelde budget. De load 
is I als de portefeuille gelijk is aan het budget. 
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3.3 de regressiemethode bepaling 

Nu zijn we aangekomen op het punt waarop we de methodiek gaan bepalen om de 
offertes te analyseren. Als uitgangspunt nemen we <lat we een functie willen bepalen 
die zo goed mogelijk past bij de historische offertegegevens en de daarbij gezocht 
informatie (de factoren die toegevoegd zijn). Nu krijgen we direct te maken met een 
probleem en wel de categorische variabelen. 
Een ' normaal' lineair model heeft een beperking in het feit dat alleen numerieke en 
geen categorische afbankelijke en onafbankelijke variabelen verwerkt kunnen 
worden. Maar hier hebben we zowel met een dichotome afbankelijke variabele 
(gegund of niet gegund, kan alleen O of 1 als waarde hebben) als met verscheidene 
onafbankelijke variabelen van categorische en dichotome aard die van invloed kunnen 
zijn op de afbankelijke variabele. Voorbeelden zijn: 
Numeriek: prijs 
Categorisch: segment 
Dichotoom: engineering 

(licht = 1, display =2, glas = 3 etcetera) 
(0 = geen engineering, 1 = engineering) 

V andaar <lat er statistische technieken zijn ontwikkeld, waarmee we ook deze 
variabelen kunnen analyseren. Een daarvan is de ' logistic regression' methode. Ile 
kies ervoor om de methode niet te vertalen aangezien het hier niet gaat om 'logistieke 
regressie' ! 

'Logistic regression ' theorie. 

'Logistic regression ' geeft, net zoals bij lineaire regressie, elke afbankelijke variabele 
y een of meerdere onafbankelijke variabelen x, die de waarde geven van de 
onafuankelijke bijdrage aan y. Maar er zijn enige technische problemen met 
afbankelijke variabelen die allen de waarde O of 1 hebben. Wat we willen voorspellen 
met behulp van de onafbankelijke variabelen is een kans (p) en niet de precieze 
numerieke waarde O of 1. We kunnen deze kans als afbankelijke variabele dan ook 
niet in een normale regressiemethode (bijvoorbeeld lineaire regressie) gebruiken 
omdat ten eerste de numerieke waarde y dan als een ongelimiteerde waarde zien. Als 
we p als een lineaire functie zouden zien van bijvoorbeeld salaris dan zou het kunnen 
dat we p groter als 1 voorspellen omdat salaris geen limiet hoeft te hebben . . 
Vervolgens is er nog een probleem <lat het beste aan de hand van een voorbeeld 
uitgelegd kan worden. Als we twee dichotome variabelen hebben, training en geslacht 
en we nemen aan <lat ongetrainde mannen 50% kans op succes hebben met een 
bepaalde actie en 70% van de ongetrainde vrouwen heeft succes . Als nu van de 
getrainde mannen 90% succes heeft, dan betekent <lit dat mannen die trainen een 
toename van 40% kans op succes hebben. Gaan we nu uit van p als een lineaire 
functie van training en geslacht, dan zouden we de kans op succes bij getrainde 
vrouwen op 70% + 40% = 110% schatten, wat dus niet mogelijk is. Deze problemen 
kunnen we voorkomen door p 'logistic' te maken. De p-waarde kan dan alleen de 
waarde [O, 1] hebben. 
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3.4 De statistische analyse 

De statistische analyse bestaat uit twee gedeelten, het eerste deel is een samenvatting 
van de bevindingen met interpretaties en eventuele opmerkingen. Deze samenvatting 
wordt in hoofdstuk 4 gegeven. Daarnaast is er een volledige analyse waarop 
voorgaande samenvatting is gebaseerd. Deze analyse geeft alle relevante informatie 
omtrent de analyse in al zijn facetten. Deze analyse wordt in appendix A gegeven 
gezien de grootte ervan. Zij dienen echter we! als het fundament van de analyse 
gezien te worden. 

3.4.1 de resultaten 

1. Het eerste hoofdstuk van elke analyse geeft een samenvatting van het model weer. 
Hierbij wordt in twee figuren de performance van de offertes weergegeven. De 
eerste laat het percentage gegunde versus niet gegunde offertes zien. Figuur twee 
geeft het totaal in miljoenen guldens van gegunde versus niet gegunde offertes 
weer. 

2. Vervolgens wordt de functie van het model gegeven die uit de statistische analyse 
naar voren is gekomen. 

3. Dan wordt met behulp van een beknopte tab el de kwaliteit van het model door 
enkele kengetallen onder de loep genomen. Achtereenvolgens worden waarden 
gegeven voor: 

- significante relatie van de variabelen 
- model t.o .v. van het ideaal model 
- adequaatheid t.o .v. de data 
- de behoefte aan verdere vereenvoudiging. 

Ook worden de factoren gegeven die een rol spelen in een ideaal model volgens 
de R-kwadraat- en de Cp-toets . Deze toetsen nemen alleen de kwantitatieve 
waarden mee! Tot slot worden de voorspelnauwkeurigheid van het model en het 
aantal offertes waarop de analyse gebaseerd is, gegeven. 

4. Daama volgen enkele opmerkingen die een en ander met betrekking tot de analyse 
verduidelijken of toevoegen. Tot slot volgt dan de algemene conclusie. 

3.4.2 de uitgebreide statistische analyse. 

In de statistische analyse staan de gegevens waarop de samenvattingen gegeven in 
hoofdstuk 5 zijn gebaseerd. De analyses geven het totaalbeeld weer, van model tot 
voorspellingen. Een en ander wordt verduidelijkt door grafieken, histogrammen en 
dergelijke. Een beschrijving van de inhoud wordt gegeven in appendix A, hoofdstuk 
1, de inleiding. 
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3.4.3 Wat wordt geanalyseerd. 

Nu we het bestand de lijst met factoren gereed hebben en de statistische aanpak 
hebben gekozen, moeten we bepalen welke data we gaan gebruiken. Allereerst 
moeten we de grootte van het te analyseren bestand kiezen. Er wordt gekozen voor 
alle offertes die in 1997 uitgebracht zijn. In totaal zijn dit 457 otfertes. Dit aantal, en 
de tijdspanne van een jaar, is ruim voldoende om diverse analyses uit te voeren. 
De analyse van de gegevens wordt vanzelfsprekend uitgevoerd op het totaal van de 
offertes. Het geeft inzicht in de factoren die invloed hebben op de slagingskans over 
het gehele offertebestand. Maar daamaast geeft de aard van de gegevens ons de 
mogelijkheid om meerdere analyses uit te voeren over deelgebieden van het totaal. 

Als eerste is het onderscheid tussen Philips klanten en exteme klanten gemaakt. Zoals 
in de probleemstelling en strategie aangegeven is, streeft Machinefabriek M 
uiteindelijk naar een verdeling van de omzet van 50% Philips en 50% extern. Om te 
analyseren of er verschil in de slagingskans is, of er verschillende factoren een rol 
spelen en dergelijke, is deze opdeling gemaakt. 

Vervolgens is het onderscheid tussen segmenten gemaakt. Daamaast is ook 
onderscheid gemaakt tussen machines en onderdelen. De segmenten zijn 
respectievelijk Licht, Displays, Glas en Spin-off Met daarin de machines- en 
onderdelen-subgroepen. Opmerking hierbij is dat de uiteindelijke analyse van Display 
machines en Display onderdelen samengevoegd is, omdat beide dezelfde 
invloedsfactor hebben en het aantal offertes in dit segment niet erg groot is . 

Tot slot is er onderscheid gemaakt per Account Manager. Deze onderverdeling is 
hoofdzakelijk gemaakt om te evalueren of de categorie zoals de Account Managers 
die nu invullen, waarde toevoegt. Het betreft bier dan ook een beknopte statistische 
analyse waarbij de waarde van bet invullen van deze categorie geevalueerd wordt. 

Schematisch is een en ander in de volgende figuur weergegeven 

Philips 
Hachinefabrieken 

28 

©J PHILIPS 
LdfMU~bdtu." 



Verbeteren performance 

4 Resultaten van de analyse 

4.1.1 alle offertes van 1997 

Performance in # offertes 

niet gegund 
58% 

Model 

gegund 
42% 

gegund = exp( eta)/(1 +exp( eta)) 

Performance in Hfl. miljoen 

56.7 

106.0 

eta = 0.0691215 - 0.051452 * levertijd + 3.55224£-7 * prijs - 0.0195847 * 
doorlooptijd offerte + 0.668454 * segment Licht + 0.757685 * segment display -
0.534736 * segment glas + 0.69953 * categorie=l 

K waliteit van het model 
model onafhankelijke variabelen levertijd, prijs, doorlooptijd offerte, segment en 

categorie 
relatie tussen variabelen 
model t.o.v. ideaal model 
adequaatheid functie t.o.v. data 
vereenvoudiging nodig 
ideaal model 

voorspelnauwkeurigheid 
aantal offertes 
aantal offertes na vereenvoudiging 

p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 significante rel., (99%) 
p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 slechter, (99%) 
p-waarde <0.01 <0.10 >-0.10 adequaat, (90%) 
p-waarde <0.01 <0.05 >0.10 nee, (95%) 
marge, levertijd, prijs, doorlooptijd offerte (R 2 -toets), levertijd, 
doorlooptijd offerte (Cp-toets). 

69% 
457 
344 

⇒ de invloed van prijs is miniem. 
⇒ de niet be1nvloedbare variabelen categorie & segment hebben een geringe 

invloed. 
⇒ 65% van de waarde van het offertepotentieel wordt niet gegund. 
⇒ van veel offertes is de levertijd niet te achterhalen, vandaar de daling van het 

aantal off ertes na vereenvoudiging. 
⇒ aantal offertes na vereenvoudiging is 75% van totaal, dit betekent dat de rest niet 

volledig ingevuld is met betrekking tot de onafhankelijke variabelen uit het 
model. 

Conclusie: verkort levertijd en doorlooptijd offerte 
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Verbeteren performance 

4.1.2 alle offertes aan Philips klanten 

Performance in # offertes 

niet gegund 
56% 

Model 

gegund 
44% 

Performance in Hfl. niljoen 

gegund = exp( eta)/ ( 1 +exp( eta)) 

eta= -0.28779 + 6.54626£-7 * prijs - 0.0249266 * doorlooptijd offerte - 1.01026 * 
account manager=2 - 1.76194 * account manager=4 + 0.0706666 * account 
manager=?+ 0.998454 * categorie=l 

K waliteit van het model 
model onafhankelijke variabelen prijs, doorlooptijd offerte, acc. manager en 

categorie 
relatie tussen variabelen 
model t.o.v. ideaal model 
adequaatheid functie t.o.v. data 
vereenvoudiging nodig 
ideaal model 
voorspelnauwkeurigheid 
aantal offertes 
aantal offertes na vereenvoudiging 

p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 significante rel., (99%) 
p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 niet slechter, (90%) 
p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 niet adequaat, (90%) 
p-waarde <0.01 <0.05 >0.10 nee, (95% 
prijs, doorlooptijd offerte (zowel R 2 - als Cp-toets). 

71% 
321 
321 

⇒ account manager is onafhankelijke variabele, waarschijnlijk wordt dit bepaald 
door de verschillende segmenten met hun verschillende slagingskansen. 

⇒ de niet bei:nvloedbare variabele categorie heeft een geringe invloed. 
⇒ een toename van de prijs zorgt voor een (weliswaar zeer geringe) toename van de 

slagingskans ! 

Conclusie: verkort doorlooptijd offerte. 
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Verbeteren performance 

4.1.3 alle off ertes aan externe klanten 

Performance in # offertes Performance in Hfl. niljoen 

niet gegund 
62% 

Model 

gegi.id 
38% 

gegund = exp( eta)/( 1 +exp( eta)) 

eta= 0. 734031 - 0.0893853 * levertijd 

K waliteit van het model 
model onafhankelijke variabelen levertijd 
relatie tussen variabelen p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 significante rel. , (99%) 
model t.o.v. ideaal model p-waarde <0.05 <0.10 >0.10 slechter, (90%) 
adequaatheid functie t.o.v. data p-waarde <0.01 <0. 10 >0.10 adequaat, (90%) 
vereenvoudiging nodig p-waarde <0.01 <0. 1 O >O. IO nee, (99%) 
ideaal model marge, levertijd, load (R 2 -toets), levertijd (Cp-toets). 
voorspelnauwkeurigheid 68% 
aantal offertes 136 
aantal offertes na vereenvoudiging 82 

⇒ het model is overzichtelijk en makkelijk toepasbaar, aangez1en er slechts een 
(kwantitatieve) variabele is . 

⇒ de kwaliteit van het model is hoog. 
⇒ een kortere levertijd zorgt voor een substantiele toename van de slagingskans van 

een offerte. 

Conclusie: verkort de levertijd. 
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4.2.1 alle offertes per Licht segment, specificatie machines 

Performance in # offertes Performance in Hfl. miljoen 

niet gegund 
53% 

Model 

gegund 
47% 

gegund = exp( eta)/(1 +exp( eta)) 

eta= 0.769502 - 0.0587283 * doorlooptijd offerte 

K waliteit van het model 

4.9 

model onafhankelijke variabele doorlooptijd offerte 

5.1 

relatie tussen variabelen p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 significante rel. , (90%) 
model t.o .v. ideaal model p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 slechter, (90%) 
adequaatheid functie t.o.v. data p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 niet adequaat, (90%) 
vereenvoudiging nodig p-waarde <0.01 <0.10 >O. IO nee, (90%) 
ideaal model R-kwadr. & Cp: prijs + doorlooptijd offerte 
voorspelnauwkeurigheid 65% 
Aantal offertes 43 
Aantal offertes volledig na vereenvoudiging 43 

⇒ aanmerkelijk veel gegund schattingen worden niet gegund. 
⇒ verkorten doorlooptijd offerte zorgt voor een substantiele toename m 

slagingskans. 

Conclusie: verkort doorlooptijd offerte 
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4.2.2 alle offertes Licht segment, specificatie onderdelen 

Performance in # offertes 

niet gegund 
55% 

Model 

gegim 
45% 

gegund = exp( eta)/( 1 +exp( eta)) 

Performance in Hfl. niljoen 

eta= -0.427921 - 0.892463 * account manager-2 + 0.409414 * account manager-7 + 
1.17547 * categorie=l 

kwaliteit van het model 
model onafhankelijke variabelen account manager & categorie 
relatie tussen variabelen p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 significante rel. , (99%) 
model t.o.v. ideaal model p-waarde <0.01 <0.05 >-0.05 slechter, (95%) 
adequaatheid functie t.o.v. data p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 adequaat, (90%) 
vereenvoudiging nodig p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 nee, (90%) 
ideaal model levertijd, prijs, doorlooptijd offerte (R-kwadraat toets) of doorlooptijd 

offerte (Cp-toets) 
voorspelnauwkeurigheid 
aantal offertes 
aantal offertes na vereenvoudiging 

69% 
112 
112 

⇒ opmerkelijk is dat deze twee categorische variabelen zijn, het model heeft dus 
geen grote waarde. 

⇒ voorspellen heeft dus ook geen waarde aangezien dit categorische variabelen 
betreft. 

Conclusie: analyseresultaten zijn niet van <lien aard dat deze een duidelijke richting 
met betrekking tot het nemen van acties aangeeft:. 
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4.2.3 alle offertes segment displays, specificatie machines & onderdelen 

Performance in # offertes Performance in Hff. miljoen 
3.2 

niet gegund 
54% 

Model 

gegund 
46% 

gegund = exp( eta)/( 1 +exp( eta)) 

eta= -0. 105419+0.00000110463 * prijs 

kwaliteit van het model 
model onafllankelijke variabele prijs 
relatie tussen variabelen p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 significante relatie,(90%) 
model t.o.v. ideaal model p-waarde <0.05 <0.10 >0.05 slechter, (95%) 
adequaatheid functie t.o.v. data p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 adequaat, (90%) 
vereenvoudiging nodig p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 nee, (90%) 
ideaal model prijs (zowel R-kwadraat toets als Cp-toets) 
voorspelnauwkeurigheid 56% 
aantal offertes 50 
aantal offertes na vereenvoudiging 50 

⇒ model is overzichtelijk en makkelijk toepasbaar, aangez1en er slechts een 
(kwantitatieve) variabele een rol speelt. 

⇒ aanmerkelijk veel gegund schattingen worden niet gegund. 
⇒ verhogen prijs zorgt voor toename in slagingskans, dit is zeer opmerkelijk! 

Hierbij moet wel vermeld worden dat het slechts om een geringe toename gaat. 
⇒ het aantal offertes dat gegund wordt ( 46% ), vertegenwoordigt het merendeel van 

het offertepotentieel (84%) 

Conclusie: model is van lage toegevoegde waarde, derhalve geen actie ondememen 
met betrekking tot invloedsfactoren. 

Opmerking: de offertes van zowel machines als onderdelen zijn in beginsel 
afzonderlijk geanalyseerd. Hieruit bleek dat de factor van relevantie op de 
slagingskans van de offerte voor beide analyses gelijk was, namelijk prijs. Gezien het 
beperkte aantal offertes en de overeenkomst is bij de uiteindelijke analyse beide 
offertegegevens gezamenlijk genomen. 

Philips 
Hachinefabrieken 

34 

e PHILIPS 

i.dtMaU~bdi,K 



Verbeteren performance 

4.2.4 alle offertes segment Glas, specificatie machines 

Performance in # offertes Performance in Hfl. niljoen 

niet gegund 
30% 

Model 
gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 

eta= 24.627 - 3.70748 * levertijd + 0.0000321328 * prijs + 20.6426 * load -
14.1751 * Philips=0 + 12.1776 * engineering=0 

kwaliteit van het model 
model onafllankelijke variabelen levertijd, prijs, load, Philips en engineering 
relatie tussen variabelen p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 significante rel. (99%) 
model t.o.v. ideaal model p-waarde <0.05 >0.05 >0.10 niet slechter (90%) 
adequaatheid functie t.o.v. data p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 adequaat, (90%) 
vereenvoudiging nodig p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 nee, (90%) 
ideaal model levertijd, prijs, doorlooptijd offerte en load (R-kwadraat toets) of 

doorlooptijd offerte (Cp toets). 
voorspelnauw keurigheid 
aantal offertes 
aantal offertes na vereenvoudiging 

100% 
20 
15 

⇒ verkorten levertijd zorgt voor substantiele toename in slagingskans . 
⇒ voorspelde kans komt uitermate goed overeen met werkelijke uitkomst, wat goed 

te zien is in het voorspellingshistogram. 
⇒ aantal offertes is laag, waarbij 25% nog afvalt aangezien levertijden niet bekend 

ZlJn. 
⇒ slagingskans neemt veel toe als er geen sprake is van engineering. 
⇒ slagingskans neemt toe als prijs toeneemt!. Prijs heeft echter zeer weinig invloed. 

Conclusie: verkort levertijd. 
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4.2.5 alle off ertes Glas, specificatie onderdelen 

Performance in Hff. miljoen 
Performance in # offertes 

Model 

gegund 
19% 

gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 

eta= -0.857857 - 0.045336 * doorlooptijd offerte 

K waliteit van het model 
model onafuankelijke variabele doorlooptijd offerte 
relatie tussen variabelen p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 geen sign. relatie (90%) 
model t.o.v. ideaal model p-waarde <0.05 >0.05 >0.10 niet slechter, (90%) 
adequaatheid functie t.o.v. data p-waarde <0.01 <0. 10 >0.10 adequaat, (90%) 
vereenvoudiging nodig p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 ja, (90%) 
ideaal model doorlooptijd offerte (R-kwadraat toets) of geen variabele (Cp toets) . 
voorspelnauwkeurigheid 81 % 
aantal offertes 72 
aantal offertes na vereenvoudiging 72 

⇒ opmerkelijk veel voorspellingen worden met dit model laag geschat. Slagingskans 
offerte is dus klein! 

⇒ 78% van de waarde van het offertepotentieel wordt niet gegund 
⇒ verlagen doorlooptijd offerte zorgt voor toename in slagingskans . 
⇒ bij het vereenvoudigen van het model zouden we ook doorlooptijd offerte mogen 

verwijderen (met een p-waarde van 1.066)! 

Conclusie: verkort doorlooptijd offerte. 
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4.2.6 alle offertes spin-off, specificatie machines 

Performance in # offertes 

gegl6ld 
33% 

Performance in Hfl. niljoen 

20.4 

niet gegund 
67% 

Model 
gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 

eta= 1.04076 - 0.116365 * levertijd 

K waliteit van het model 
model onafllankelijke variabele levertijd 
relatie tussen variabelen p-waarde <0.01 <0.1 0 >0.1 0 significante rel. (99%) 
model t.o.v. ideaal model p-waarde <0.05 >0.05 >0.10 niet slechter, (90%) 
adequaatheid functie t.o.v. data p-waarde <0.0 1 <0.10 >0.10 adequaat, (90%) 
vereenvoudiging nodig p-waarde <0.01 <0.10 >0.10 nee, (99%) 
ideaal model levertijd en load, zowel bij de R-kwadraat- als Cp toets. 
voorspelnauwkeurigheid 79% 
aantal offertes 95 
aantal offertes na vereenvoudiging 53 

⇒ verlagen levertijd zorgt voor toename in slagingskans . 
⇒ kwalitatieve waarden model zijn zeer goed. 
⇒ voorspelwaarde is zeer hoog. 
⇒ opmerkelijk veel offertes gaan niet door, deze vertegenwoordigen nog een groter 

deel als de waarde ervan bekeken wordt. 
⇒ dit segment is qua waarde van de offertes zeer dominant, in totaal is voor 110 

miljoen gulden offertes uitgebracht! 
⇒ segment vertegenwoordigt voomamelijk off ertes aan exteme klanten. 

Conclusie: verkort levertijd. 
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4.2. 7 alle offertes segment spin-off, specificatie onderdelen 

Performance in # offertes Performance in Hfl. niljoen 
1.0 

niet gegund 
53% 

Model 

gegund 
47% 

gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 

eta 0.80283 + 0.00000739163 * prijs - 0.111637 * doorlooptijd offerte 

K waliteit van het model 
model onafhankelijke variabelen prijs en doorlooptijd offerte 
relatie tussen variabelen p-waarde <0.01 <0. IO >0. IO significante rel. , (99%) 
model t.o.v . ideaal model p-waarde <0.05 <0.10 >0. IO niet slechter, (90%) 
adequaatheid functie t.o.v. data p-waarde <0.01 <0.IO >0.10 adequaat, (90%) 
vereenvoudiging nodig p-waarde <0.01 <0. 10 >0. 10 nee, (99%) 
ideaal model doorlooptijd offerte, zowel R-kwadraat- als Cp-toets. 
voorspelnauwkeurigheid 7 4 % 
aantal offertes 66 
aantal offertes na vereenvoudiging 66 

⇒ verhogen prijs zorgt voor toename in slagingskans, dit is zeer opmerkelijk! 
Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat de relatieve invloed van prijs 
laag is. 

⇒ kwaliteit van het model is hoog. 
⇒ percentage offertes dat gegund wordt (53%) vertegenwoordigt een groot deel van 

de waarde van de offertes (85%). 

Conclusie: verkort doorlooptijd. 
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4.3 conclusie 

In de onderstaande tabellen staat aangegeven wat de algemene conclusies zijn die aan 
de hand van de voorgaande offerteanalyse getrokken kunnen worden. Hierbij worden 
de conclusies die per analyse gedaan zijn als het ware samen gevoegd. 

De eerste tabel geeft weer wat de bevindingen zijn ten opzichte van het aantal offertes 
dat uitgebracht is. Met rood is aangegeven welke factoren invloed hebben volgens de 
statistische analyse, met blauw is aangegeven welke factoren invloed hebben zodat ze 
ook daadwerkelijk als sturende factor in de be1nvloeding van de slagingskans van een 
offerte kunnen dienen. Deze factoren zijn als zodanig terug te vinden in de conclusies 
behorende bij de voorgaande samenvattingen van de statistische analyse. Dit betekent 
dus dat alle gekleurde velden van invloed zijn op de slagingskans van de offerte, maar 
dat alleen de blauwe velden factoren weergeven die volgens de conclusies relevant 
ZlJn. 
Daarnaast is in de tabel het percentage gegeven <lat door de desbetreffende (blauwe) 
factor be1nvloed wordt, in tabel I is <lit dus de invloed op het aantal offertes. Het 
eerste blok geeft de verschillende segmenten, bet tweede Philips versus exteme 
klanten en bet laatste bet totale offertebestand. 
De tweede tabel geeft dezelfde inzichten als de voorgaande, met <lien verstande dat 
hier uitgegaan is van de waarde van de offertes . 

Philips engineer acc. mngr prijs categorie dlt offerte load 

s Im 
e lo 
g dm+do 
m gm 
e go 
n sm 
t so 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 

extern 
Philips 

0 30% 0 0 0 0 0% 0% 0% 70% 0 
totaal :%1:ilfililw.fii&-.n"l , , 

Tabel 1, aantallen offertes 

aantal % I 

43 9%1 
112 24% 

50 11%i 
20 4% j 
72 16%: 
95 21%1 
66 14%1 

458 100%i 
I 
I 

137 30% i 
321 70%J 
458 100%1 
458 I 

i 

segment onderd. Philips engineer acc. mngr prijs categorie dlt offerte load waarde % 

s Im 
e lo 
g dm+do 
m gm 
ego 
n sm 
t so 

extern 
Philips 

totaal 

0% 

Tabel 2, waarde van de offertes, in Hfl . miljoen. 

0% 0% 0% 0% 0% 2% 12% 

10.1 
3.5 

19.5 
11 .2 

1.9 
109.8 

6 .7 
0% 162.7 

6% 
2% 

12% 

7%1 
1% 

67% ! 
4%1 

100%! 
I 

111 .6 69% 1 
51 .1 31%i 

162.7 100%1 

~ '.llli! ;~·~ililil~1~w~~w~w!ill~l~~::;r=Jt=:W=IJ=jt;:~lfil~=:fff:ti..•; _1~6.::2.:..:..7 ___ 1 

Afkortingen 2e kolom segment: !=Licht, d=Display, g=Glas, s=spin-off, m=machine, o=onderdeien. 
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Opvallend is de wederkerende invloedsfactoren levertijd en doorlooptijd offerte bij de 
indeling per segment. Alle andere factoren zijn of niet uit de modellen van de 
statistische analyse naar voren gekomen (grijs) of komen wel uit de analyse naar 
voeren maar worden geinterpreteerd als niet invloedrijk (rood). Verder is opmerkelijk 
dat de belangrijkste waarde om te sturen als het om aantallen offertes gaat de 
doorlooptijd van de offerte is, zie tabel 1. Hiermee wordt 40% beinvloedt. 
Gaat het om de waarde van de offertes dan is de levertijd de belangrijkste factor, zie 
tabel 2. Bij de segment indeling wordt 74% beinvloedt. 
Tot slot is het verschil tussen de Philips klanten en de exteme klanten 
vemoemenswaardig. Het blijkt dat de Philips klanten de doorlooptijd van de offerte 
als invloedrijke factor meenemen in hun offerte evaluatie (bewust of onbewust) en dat 
bij exteme klanten de levertijd als invloedrijke factor geldt. 

Concluderend: 
• Stuur op levertijd bij exteme klanten. 
• Stuur op doorlooptijd offerte bij Philips klanten. 
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5 account managers analyse 

5.1 inleiding 

De account managers analyse geeft de uitkomsten van de analyse per afzonderlijke 
account manager weer. De analyse is gedaan om te onderzoeken of de categorieen 
zeals de account managers die invullen van waarde zijn bij het voorspellen van het 
succes aan de hand van het offertepotentieel. Verder geven ze een overzicht van de 
prestaties, waarbij deze niet met elkaar vergeleken mogen worden aangezien men op 
verschillende markten, met verschillende klanten etcetera werkt, wat de slagingskans 
vanzelfsprekend bei"nvloedt. 
De analyses zijn gedaan voor alle account managers die tenminste een aandeel van 
5% in het totale offertepotentieel hebben uitgebracht. 
De categorieen staan achtereenvolgens voorde volgende kansen op succes, geschat 
door de account manager: 1 = 90%, 2= 75% en 3=50%. 

De analyses beginnen met twee figuren waarin het succes van de account manager 
weergegeven is . De eerste geeft het aantal offertes gegund versus niet gegund, waarbij 
onderscheid tussen de 3 categorieen aangegeven is. De tweede figuur geeft dezelfde 
waarden, maar dan als percentages uitgezet. 
Vervolgens worden de frequentietabel en de percentagetabel van de offerteaantallen 
gegeven. Daarna wordt een figuur gegeven waarin de verschillende categorieen 
gegeven zijn aan de hand van percentages van de omzet, dit kan namelijk een ander 
beeld geven dan de figuren met aantallen offertes. 
Vervolgens worden de bedragen gegund en niet gegund vermeld. Tot slot wordt de 
statistische p-waarde gegeven, om te kunnen beoordelen of er een relatie is tussen 
categorie en wel of niet gegund zijn. 
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5.2.1 account manager 2 

Categorie & gegund 

Verbeteren performance 

Categorie & gegund 

gegund 

-◊ 
-+----+------+-< 111111 I 

2 3 

categorie 

Frequentietabel Percentagetabel 
categorie / gegund 0 I totaal categorie / gegund 0 1 totaal 

40% 

30% 

20% 

10% 

1 
2 
3 

Omzet 
Gegund 
Niet gegund 

Chi-kwadraat 
1.11 

70 36 106 
61 28 89 

2 0 2 
133 64 197 

Percentage van omzet per categorie 

gegund 

13 .989.113,-
6.763 .565,-

Vrijheidsgraden 
2 

niet gegund 

P-waarde 
0.5740 

1 66 34 
2 69 31 
3 100 0 

68 32 

Omdat de P-waarde groter dan 0.10 is, kunnen we de gestelde hypothese dat de rijen 
en kolommen onafbankelijk zijn, niet verwerpen. Dit betekent dat de geobserveerde 
waarde bij categorie geen relatie met wel of niet gegund hoeft te hebben. 
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5.2.2 account manager 3 

Categorie & gegund 

Verbeteren performance 

Categorie & gegund 

30r:;::::::= :=::::;:::===:;::::::==::;:::::==:;::::=~ gegund 

-0 
gegund 
.o 
.1 25 H-------t--- -+-----+--______._. 11111 I 

~ 20 I-+-- -+--

"' ~ I 5 1-+---+---

~ 
II) IO >-+-- -+---
c. 

5 

0 ~~~==:!~~~~~~ 
2 3 

categorie 

Frequentietabel Percentagetabel 
categorie I gegund 0 1 totaal categorie / gegund 0 1 totaal 

Omzet 
Gegund: 

1 
2 
3 

Niet gegund: 

Chi-kwadraat 
3.12 

3 6 9 
30 18 48 
3 1 4 

36 25 61 

Percentage van omzet per categorie 

goed 

14.068.327,-
56.564.316,-

Vrijheidsgraden 
2 

rout 

P-waarde 
0.2104 

1 33 67 
2 63 37 
3 75 25 

59 41 

Omdat de P-waarde groter dan 0.10 is, kunnen we de gestelde hypothese dat de rijen 
en kolommen onatbankelijk zijn, niet verwerpen. Dit betekent dat de geobserveerde 
waarde bij categorie geen relatie met wel of niet gegund hoeft te hebben. 
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5.2.3 account manager 4 

Categorie & gegund 

Verbeteren performance 

Categorie & gegund 

gegund .o gegund 
.o 
.1 

------<--+-< llll I 

Frequentietabel 

Q) 

00 
CII ..... 
5 2 
2 
Q) 

0. 

Percentagetabel 

2 3 

categorie 

categorie / gegund 0 1 totaal categorie / gegund 0 1 totaal 
I 2 0 2 1 
2 2 4 6 2 
3 I 0 1 3 

5 4 9 

Percentage van omzet per categorie 

00%~----------------~ 
50% -t--'-'-~------,,-= 

40% ~---
30% ___ _ 

20%~- ~~ 
10% .....__ _ _ _ 

0% ~--'---"--'~= 

Omzet 
Gegund: 
Niet gegund: 

Chi-kwadraat 

3.60 

goed 

8.464.500,-
6.438.935,-

Vrijheidsgraden 

2 

fout 

P-waarde 

0 . 1653 

100 0 
33 67 

100 0 
56 44 

Omdat de P-waarde groter dan 0.10 is, kunnen we de gestelde hypothese dat de rijen 
en kolommen onafuankelijk zijn, niet verwerpen. Dit betekent dat de geobserveerde 
waarde bij categorie geen relatie met wel of niet gegund hoeft te hebben. 
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5.2.4 account manager 5 

Categorie & gegund Categorie & gegund 

Frequentietabel 
categorie / gegund 0 1 

1 1 
2 2 
3 0 

3 

gegund 
.o 

totaal 
0 l 
0 2 
0 0 
0 3 

Frequentietabel 
categorie / gegund 

1 
2 
3 

Percentage van omzet per categorie 

Omzet 
Gegund: 
Niet gegund: 

I Chi-kwadraat 

goed foul 

0 -
' 

9.864.000,-

Vrijheidsgraden P-waarde 

2 

categorie 

0 1 totaal 
100 0 33 
100 0 67 

0 0 0 
100 0 100 

Omdat de offertes alleen niet gegund betreft, is Chi-kwadraat toets niet uit te voeren. 

Philips 
Hachinefab.-ieken 

45 

e PHILIPS 

l.dsJMait,~bdfPK 

gegund 

-0 



5.2.5 account manager 7 

Categorie & gegund 

Verbeteren performance 

Categorie & gegund 

30r:r==:::::;:::===;;;~;::=::;::::==::::;==~ gegund 

-0 
gegund 
.o 
lilllll I 

251-+-----+--- -t----+----H !11111 l 

Frequentietabel 

~ 20 1-+---+--
g 
~ 15 
~ 8_ 10 

5 

0 

Percentagetabel 

2 3 

categorie 

categorie / gegund 0 1 totaal categorie / gegund 0 1 totaal 
I 6 19 25 1 24 76 34 
2 30 13 43 2 70 30 59 
3 3 2 5 3 60 40 7 

39 34 73 53 47 100 

Percentage van omzet per categorie 

60% 
so% FTIITJF=====t120BS:""TIS""JGSD±JTIS"sIT~"isJGP"PsrrI3"'S+7"ITJ 
40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Omzet 
Gegund: 
Niet gegund: 

Chi-kwadraat 

13 .40 

goed 

16.699.065,-
14.765.521,-

Vrijheidsgraden 

2 

fout 

P-waarde 

0.0012 

Omdat de P-waarde kleiner dan 0.10 is, kunnen we de gestelde hypothese, <lat de rijen 
en kolommen onafuankelijk zijn, verwerpen. Dit betekent dat de geobseiveerde 
waarde bij categorie een relatie met wel of niet gegund heeft. 
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5.2.6 account manager 8 

Categorie & gegund 

gegund 
.o 
•l 

Cl) 
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60 

E 40 
Cl) 

~ 
& 20 

Verbeteren performance 

Categorie & gegund 

gegund 

-0 
--+-- --+--+-----H ilil I 

3'-======:.=====~ 0 I::'=~~~==='~~~===~~~ 
2 3 

categorie 

Frequentietabel Percentagetabel 
categorie / gegund 0 1 totaal categorie / gegund 0 1 totaal 

1 30 62 92 1 33 67 92 
2 13 2 15 2 87 13 15 
3 1 1 2 3 50 50 2 

44 65 109 40 60 109 

Percentage van omzet per categorie 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Omzet 
Gegund: 
Niet gegund: 

Chi-kwadraat 
15.74 

goed 

3.439.221,-
5. 996.100, -

Vrijheidsgraden 
2 

tout 

P-waarde 
0.0004 

Omdat de P-waarde kleiner dan 0.10 is, kunnen we de gestelde hypothese, dat de rijen 
en kolommen onafhankelijk zijn, verwerpen. Dit betekent dat de geobserveerde 
waarde bij categorie een relatie met wel of niet gegund heeft. 
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5.3 conclusie account managers analyse 

De voorgaande overzichten geven inzicht in de prestaties van de verschillende 
account managers. Hierbij moet wel in acht worden genomen dat de cijfers en 
overzichten niet direct met elkaar vergelijkbaar zijn als we kijken naar de prestaties. 
Dit is het logische gevolg van het feit dat alle account managers werken in bepaalde 
sectoren en elke sector heeft zijn eigen klanten met verschillende 
succesmogelijkheden ( denk hier bijvoorbeeld aan het verschil tussen offertes 

35% 

30% 
25% 
20% 
15% 

10% 

account managers aandeel totale waarde 
offertepotentleel 

uitbrengen aan Philips klanten 
versus exteme klanten). Ook 
het offertepotentieel bij de 
verschillende account 
managers c.q. sectoren is zeer 
verschillend. Het is dus zaak 
niet zozeer vergelijkingen te 
trekken, maar te evalueren hoe 
de afzonderlijke account 

2 3 4 s 6 7 a 9 managers scoren. 
In de eerste figuur wordt het 
verschil in offertepotentieel per 

account manager duidelijk, dit om een en ander in perspectief te stellen. Gegeven is 
het percentage van het totaal aan off ertewaarde waarvoor de account manager 
verantwoordelijk is. Het offertepotentieel is 162 miljoen gulden. 

De volgende tabel geeft de ingevulde waarden per account manager in categorie 1. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gegund en niet gegund offertes . Duidelijk 

ingevuld categorie 1 (=90%) 

am8 

am7 !==================---• 
am5 

am4 

am3 c========:::::11111••-· 
am2 

0% 20% 40% 60% 80% 100 
% 

anietgegmd 

0 gegund 

wordt dat de optimale situatie 
die ingevuld zou kunnen 
worden (90% gegund, 10% niet 
gegund) door de meeste account 
managers nauwelijks wordt 
benaderd. 

Aan de hand van de resultaten 
kan gesteld worden dat de 
invulling van categorieen zoals 

dat nu gebeurt niet succesvol 1s. 
tabellen die hiema volgen. 

Dit wordt nog duidelijker als we kijken naar de 
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In de eerste tabel zien we nogmaals hoe elke account manager zijn categorieen in 
heeft gevuld, en wel als percentage van de totale waarde van bet offertepotentieel. 
Onderscheid is gemaakt tussen bet wel of niet gegund zijn van de offerte. Uit dit 
overzicht blijkt dat de offertes veel vaker niet doorgaan dan volgens de ingevulde 
categorieen bet geval zou moeten zijn. Vervolgens zien we per account manager 
nogmaals hoe zij bun categorieverdeling ingevuld hebben, nu als totaaloverzicht. 

Als we er nu vanuit gaan dat bet aantal off ertes en de geldswaarde van deze offertes 
evenredig over de tabel verdeeld zou worden, met andere woorden men krijgt 1/3 deel 
offertes binnen waarvoor de slagingskans 90% is, 1/3 deel 75% en 1/3 deel 50%. Dan 
zouden bij een juiste invulling van de categorieen de percentages van de rij 'optimaal' 
als waarden eruit komen. Dit geeft een heel nader beeld dan de rij 'totaal' waar de 
werkelijk gemeten waarden staan. We kunnen echter de stelling <lat deze categorieen 
gelijkmatig verdeeld zouden zijn, niet cijfermatig onderbouwen. 
Daarom zijn ook de verhoudingen geevalueerd tussen wel en niet gegund van de 
afzonderlijke categorieen aangezien dit niet atbankelijk is van een verdeling. Als we 
dit bekijken, zien we wederom dat de inschattingen afwijken van de optimale 
waarden. Als alle schattingen dan juist zijn dan betekent <lit <lat de verhoudingen zijn 
zoals de rij 'Optimaal verb.' aangeeft. De waarden van de analyse zijn gegeven in de 
rij 'Verhouding'. 

Niet gegund Gegund 
categorie 1 2 3 1 2 3 
account manager 
1 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 
2 1,5% 2,3% 0,4% 5,8% 2,8% 0,0% 12,8% 
3 9,9% 20,3% 4,7% 0,2% 8,3% 0,1% 43,4% 
4 0,7% 2,4% 0,8% 0,0% 5,2% 0,0% 9,2% 
5 1,2% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 
6 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 
7 0,0% 8,6% 0,5% 7,7% 2,0% 0,6% 19,3% 
8 1,4% 2,3% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 5,8% 
9 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
totaal 15% 44% 6% 16% 18% 1% 100% 

Optimaal 3.3% 8.3% 16.7% 30% 25% 16.7% 100% 

Schatting 10% 25% 50% 90% 75% 50% 

Optimaal verh. 1/10 1/4 1/2 9/10 3/4 1/2 

Verhouding 1 3/5 6 1 2/5 1/6 

Tabel: categorie ingevuld als percentage van totale offertepotentieel. 

Tot slot valt op te merken dat bet totaal aantal gegunde offertes 42% bedraagt en voor 
de waarde van bet totaal aan offertes is dit slechts 35%. 
Concluderend kan gesteld warden dat de inschattingen zoals ze nu gemaakt worden 
veel te hoog zijn. Elke categorie komt bij lange na niet aan de optimale waarde zoals 
die volgens de categorieindeling geldt. Met name categorie 3 wordt bij bet huidige 
scoringspercentage veel te sporadisch ingevuld. 
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Het systeem dat gebruikt wordt is alleen dan van waarde als de account managers 
weten waarom ze dit invullen, het nut ervan inzien en als ze regelmatig feedback 
krijgen over de prestaties op dit gebied. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat er sinds enige tijd een kleine wijziging in het 
invullen is doorgevoerd, categorie 3 wordt nu omschreven als < 50% in plaats van = 
50%. 

Niet gegund Gegund 
categorie 1 2 3 1 2 3 

account 
manager 
1 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2 11,5% 18,1% 3,0% 45,7% 21,7% 
3 22,7% 46,7% 10,7% 0,5% 19,1% 
4 7,7% 26,3% 9,2% 0,0% 56,8% 
5 19,7% 80,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
6 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
7 0,2% 44,2% 2,5% 39,7% 10,5% 
8 24,3% 39,1% 0,1% 35,6% 0,8% 
9 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabel: : categorie ingevuld als percentage van offertepotentieel per account manager. 
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0,0% 100,0% 
0,0% 100,0% 
0,3% 100,0% 
0,0% 100,0% 
0,0% 100,0% 
0,0% 100,0% 
2,9% 100,0% 
0,0% 100,0% 
0,0% 100,0% 
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6. aanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat de afsluiting van het rapport. het formuleren van de 
aanbevelingen is de laatste stap in het onderzoekstraject. De aanbevelingen hebben als 
zodanig de functie om te informeren over de acties die genomen kunnen worden aan 
de hand van het onderzoek. Daarnaast geeft het richting in de vorm van suggesties 
over mogelijke vervolgonderzoeken en de voorwaarden daaraan verbonden. 

Beginnend bij de titel van het rapport, 'Performance verbeteren', kunnen we stellen 
dat duidelijk was en is dat dit op veel manieren getnterpreteerd en aangepakt kan 
worden. In dit onderzoek is voor twee richtingen gekozen. Een marktonderzoek naar 
de display markt waarop Machinefabriek-M actief is en een offerteanalyse om te 
bepalen wat de invloedsfactoren zijn bij het beslissen of een offerte we! of niet 
gegund wordt. 

6.1 marktonderzoek 

Een opmerking/conclusie die zich tijdens het onderzoek heeft gevormd is de 
beperking in de mogelijkheid tot leveren van equipement aan concurrenten van 
Philips Display Components (PDC). Deze beperking is door het management van 
Philips opgelegd. Dit betekent dat de display producenten anders dan PDC op dit 
moment geen potentiele klanten zijn. Het onderzoek 'THE DISPLAY MARKET' 
biedt naast informatie over dit marktdeel ook informatie over de vervanging van de 
Cathode Ray Tubes (CRT) door nieuwe technologieen, zoals bijvoorbeeld Flat Panel 
Displays (FPO). Deze informatie is op dit moment dan ook de meest waardevolle van 
het onderzoek. 

Zoals in het onderzoek reeds aangegeven is de eerste stap van het verkoopproces het 
verkennen. Alie vervolgstappen zullen in grote mate afbankelijk zijn van deze eerste 
stap, ontbreekt de benodigde informatie of beschikt men over onjuiste informatie dan 
heeft de organisatie een groot probleem. Alie verder te nemen stappen kunnen nog 
met zo veel zorg, aandacht en dergelijke genomen worden, de kwaliteit zal lijden 
onder de gebrekkige informatie. 

Mijns inziens is de informatievoorziening op dit gebied nog niet voldoende. Dit geldt 
voor Machinefabriek-M, maar ook voor Machinefabrieken totaal. Dit is te wijten aan 
twee punten. Punt een: de commerciele activiteiten hebben zich binnen 
Machinefabrieken nog niet volledig ontwikkeld hebben. De commerciele activiteiten 
zullen zich in beginsel op de verkoop richten, totdat deze volgroeid is, waama 
marketing activiteiten aan de beurt komen. Dit punt is het gevolg van gebrek aan 
capaciteit. Tweede punt: de strategische koers die de M-sector vaart is het afgelopen 
jaar aan verandering onderhevig geweest. Er zijn nieuwe marktsegmenten 
geselecteerd waarvan de informatie vanzelfsprekend nog niet volledig is . Dit dient 
dus zo snel mogelijk te gebeuren. 
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Hierbij moet gezegd worden dat er hard gewerkt wordt om beide punten m snel 
tempo uit te voeren. 

Aanbeveling 1: verken de markten waarin men zich bevindt / wil bevinden 

6.2 offerteanalyse 

Het tweede gedeelte, de offerteanalyse heeft als doel gehad een model te bouwen met 
de factoren die invloed hebben op de slagingskans van de offerte. Deze opzet is 
geslaagd, meer dan dat zelfs aangezien de informatie die met de analyse verzameld is, 
verder gaat dan alleen dit model. Naast een uitgebreide voorspelanalsye is ook de 
prestatie van de account managers bekeken. Dit met name om de indeling in 
categorieen slagingskans door te lichten. 
Gedurende het onderzoek heeft de informatieverzameling enige problemen 
opgeleverd. De informatie zeals deze in het aangepaste offertebestand staat, is door 
vele uren zoeken in vele honderden offertes tot stand gekomen. Nu betekent dit niet 
dat de informatievoorziening gebrekkig is, het opslaan van informatie die niet 
gebruikt werd, was en is zinloos. Nu enkele factoren echter we! degelijk van 
toegevoegde waarde blijken te zijn, dienen deze dan ook toegevoegd te worden aan 
het offertebestand. De twee belangrijkste factoren blijken levertijd en doorlooptijd 
offerte te zijn. De laatste wordt reeds in het offertebestand berekend, de levertijd moet 
dus nog toegevoegd worden! Daarnaast is uit de account managers analyse duidelijk 
geworden dat het invullen van de categorieen geen toegevoegde waarde heeft. Een 
aanpassing van de indeling dient heroverwogen te worden. 

Aanbeveling 2: voeg levertijd aan ofTertebestand toe & anlayseer categorie 

Daarnaast zijn de analyses gebaseerd op informatie die voor handen is in 
geautomatiseerde bestanden, in offerteopslag of zelfs opgeslagen in de hoofden van 
mensen. Dit betekent echter niet dat deze informatie uitputtend is . Door de 
gedachtengang op de vrije loop te laten gaan zijn er vrij snel meerdere factoren te 
verzinnen die invloed zouden kunnen hebben (zie ook hiervoor de informatie uit de 
brainstormsessie). Een voorbeeld is de vraag of een offerte de eerste is die aan de 
klant uitgebracht wordt. De gedachtengang is namelijk dat een eerste offerte altijd 
door de klant gevraagd wordt om de leverancier en zijn aanbod ' af te tasten' . Men 
acht de kans dat deze offerte dan ook gegund wordt, zeer klein. Zo zijn er natuurlijk 
meerdere factoren te die een rol zouden kunnen spelen. 
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Factoren die een rol kunnen spelen en (nu) niet mcetbaar zijn: 
• eerste aanvraag of bestaande kl ant 
• gevraagde levertijd ten opzichte van aangeboden levertijd 
• gevraagde offertedoorlooptijd ten opzichte van werkelijke doorlooptijd 
• huidig marktsegment of nieuw marktsegment 
• zijn er concurrenten die ook aanbieden 

Een ontwikkeling die hier nog toegevoegde waarde aan kan geven is de invoering van 
BAAN, waannee Machinefabriek-M op dit moment bezig is . De opslag en 
verwerking van informatie zal hierdoor eenvoudiger worden. Dit biedt mogelijkheden 
om nieuwe offerteinformatiebladen in te voeren waarop de factoren ingevuld gaan 
worden. Dit betekent echter wel dat een hernieuwde offerteanalyse noodzakelijk is 
om de toegevoegde waarde te bepalen. 

Aanbeveling 3: voeg mogelijke invloedsfactoren toe aan offertebestand. 

Daamaast is het volgende van belang de modellen die gebouwd zijn, zijn een 
theoretische afspiegeling van de werkelijkheid. Dit wordt in de volgende figuur 
duidelijk gemaakt. 

analyseren 

toetsen 

WIJZlgen 

Model 

l 

- ~- - f-- ----- - - -

' 
Werkelijkheid 

als systeem 

theorie 

werkelijkheid 

De modellen zijn vercenvoudigde weergaven van een systeem, hier het ' offerte
beslis-systeem '. De modellen hebben als doe! de verschijnselen te verklaren. Maar na 
de bouw dienen de modellen in de toekomst, met nieuwe offertebestanden getoetst te 
worden. Dit is noodzakelijk om te achterhalen of het model de werkelijkheid ook 
voldoende weergeeft, het zogenaamde valideren. Evemuele aanpassingen kunnen dan 
ingevoerd worden, zo neemt de kwaliteit van het model toe. 

Aanbeveling 4: 
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Appendix A, statistische analyse 

A 1 Inleiding 

De volledige statistische anlayse wordt in deze appendix gegeven. De inhoud heeft als 
basis gediend voor de samenvattingen in hoof dstuk 4 van het hoof dverslag, 
'Verbeteren performance' . Het is de kwantitatieve onderbouwing van de 
opmerkingen en conlusies die hierin getrokken zijn. Allereerst is van elke analyse een 
model gebouwd en zijn de kwalitatieve kenmerken bekeken. Daama wordt het model 
gebruik om voorspellingen te doen en de voospelwaarde te bepalen. Een en ander is 
ook in grafieken en histogrammen weergegeven om het geheel inzichtelijker te 
maken. 

De volgende punten lichten een en ander toe en komen in elk hoofdstuk van deze 
appendix terug. 
1. Als eerst wordt in de uitgebreide analyse een tabel gegeven waarin het 

vereenvoudigingsproces van het model uitgelegd wordt. Achtereenvolgens 
worden de factoren in volgorde van eliminatie genummerd en daarbij wordt de p
waarde op basis waarvan ze geelimineerd zijn, gegeven. 

2. Het geschatte regressie model (Maximum Likelihood) laat de schattingen van elke 
coefficient en de de standaardfout zien, waarop het definitieve model gebaseerd 
IS . 

3. In de figuur 'Waargenomen vs. voorspelling' worden de waargenomen waarden 
van de offertes en hun voorspellingen weergegeven. 

4. De analyse van de 'deviance' geeft de proportie van variabiliteit van het model, 
het is dezelfde waarde als de R 2 , maar dan specifiek voor ' logistic regression ' 

5. De Likelihood Ratio test geeft het ratio weer wat voornamelijk gebruikt wordt om 
de relatie tussen categorische variabelen weer te geven. Hoe kleiner het ratio hoe 
sterker de relatie. 

6. Vervolgens geeft de tabel residuanlyse het aantal waarnemingen (alleen offertes 
waarbij alle waarden van het uiteindelijke model ingevuld zijn worden 
meegenomen). Daamaast worden vermeld: 
MSE (Mean Square Error) = de mate van nauwkeurigheid berekend door de 
individuele fout voor elk item in de data te kwadrateren, en dan het gemiddelde 
van de som der kwadraten te nemen. Hoe kleiner de waarde, des te nauwkeuriger 
het model te gebruiken is om te voorspellen. 
MAE (Mean Absolute Error) = het gemiddelde van de absolute waarden van de 
residuen. Hoe kleiner de waarde, des te nauwkeuriger het model te gebruiken is 
om te voorspellen. 
ME (Mean Error) = het gemiddelde van de residuen. Hoe dichter deze bij O is, des 
te nauwkeuriger de voorspelling is . 
In de grafische weergave van het model zien we de residuen ten opzichte van de 
voorspelde waarden voor gegund. Hiermee krijgen we zicht op ongewone 
residupatronen. Omdat de response variabele tussen O en 1 ligt, zullen de residuen 
geen normale verdeling vertonen. 
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7. Het model wordt dan gegeven, waarbij kwaliteitswaarden en enige uitleg zijn 
gegeven. Het model laat het 'logistic regression' model zien. De vergelijking van 
het model is : gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) waarbij eta gegeven wordt (bv. eta 
= 0.769502 - 0.0587283 * doorlooptijd offerte). Verder wordt onder meer het 
percentage van deviance dat door het model verklaard wordt staat hierbij . 

8. De voospellingswaarde wordt in de tabel 'Prediction performance" gegeven, 
waarnaast ook de grafische uitwerking in de figuren 'Voorspellingswaarde voor 
gegund' en en het 'Voorspellingshistogram voor gegund ' gegeven wordt. De 
voorspellingswaarde voor gegund figuur kan gebruikt worden om alle responsies 
te voorspellen per offerte. Als de voorspelde waarde lager is dan de ' cutoff dan 
wordt de response als goed voorspeld. Als de voorspelde waarde kleiner of gelijk 
aan de ' cutoff waarde is, dan wordt deze vanzelfsprekend als fout voorspeld. Er 
kan dan bekeken worden wat de meest optimale ' cutoff is en welke 
voorspelwaarde. Deze kan dan gebruikt worden om toekomstige offertes te 
voorspellen. In het voorspellingshistogram wordt de frequentieverdeling van de 
aantallen gegund en niet gegund offertes weergegeven. Hoe beter het model is, 
hoe meer de frequenties van gegund (boven de lijn) naar rechts liggen en hoe 
meer die van niet gegund naar links liggen. 

9. Vervolgens wordt op basis van een gemiddelde offerte van het totaal van de 
offertes in dit segment, een aantal voorspellingen gedaan waarbij de 
onafbankelijke factoren van het model gevarieerd worden. Dit geeft inzicht in de 
invloed die de variatie heeft op de slagingskans van de offerte. Als het model 
meerdere factoren heeft worden deze afzonderlijk behandeld. 

10. De voorgaande voorspellingen worden dan uitgewerkt in grafische weergaven van 
de variaties en hun invloed. 

11 . In de correlatiematrix worden de correlatiewaarden van de verschillende factoren 
weergegeven. 

12. Tot slot geeft de ' Goodness of Fit' tabel aan of de functie adequaat past bij de 
geobserveerde data van de offertes . De bijbehorende p-waarde zegt iets over de 
kwaliteit van het model. 
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A 1.1 modelbouw alle off ertes 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald worden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. 
Factor 

1 marge 
2 levertijd 
3 segment 
4 onderdelen 
5 philips 
6 engineering 
7 account manager 
8 prijs 
9 gegund 
10 categorie 
11 doorloptijd offerte 
12 load 

Vereenvoudiging P-waarde 

6 0.20 

4 
5 
3 
2 

0.46 
0.20 
0.46 
0.53 

0.95 

Afbankelijke variable: gegund 
Factoren die in het model blijven na de vereenvoudiging: 
• levertijd 
• prtJS 
• doorlooptijd offerte 
• segment 
• categorie 

Geschatte regressie model (Maximum Likelihood) 
Parameter Schatting 
CONSTANTE 0.0691215 
Levertijd 
Prijs 
Doorlooptijd offerte 
Segment licht 
Segment display 
Segment glas 
Categorie= I 
Categorie=2 

-0.051452 
3.55224E-7 
-0.0195847 

0.668454 
0.757685 

-0.534736 
0.69953 

-0.194886 

S tandaard error 

Waargenomen vs. voorspelling 
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Analysis of Deviance 
Bron Deviance Vrijheidsgraden P-waarde 
Model 56.2298 8 0.0000 
Residu 418.689 335 0.0013 
Totaal (corr.) 474.918 

Percentage van deviance verklaard door het model= 11.8399 
Aangepaste percentage= 8.04976 

Likelihood Ratio Tests 
Factor Chi-kwadraat Vrijheidsgraden 

343 

P-waarde 
levertijd 8.25533 1 0.0041 
Prijs 4.92377 0.0265 
Doorlooptijd offerte 3.52217 1 0.0605 
Segment 17.101 l 3 0.0007 
Categorie 12.5185 2 0.0019 

Residu analyse 
0.6 

Schatting ::l 
"O 

0.2 

n 344 ·;;:; 
MSE 0.0464879 

<I) -0.2 
1-, 

MAE 0.432428 -0.6 
ME -0.00455429 

-I 

De vergelijking laat het resultaat van het 
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voorspelde gegund 
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' logistic regression ' model zien welke de relatie beschrijft 
onafuankelijk variabelen. De vergelijking van het model is : 

tussen gegund en 5 

gegund = exp(eta)/(1 +exp(eta)) 
waarbij 

m 

eta= 0.0691215 - 0.051452 * levertijd + 3.55224E-7 * prijs - 0.0195847 * doorlooptijd offerte + 
0.668454 * segment licht + 0.757685 * segment display - 0.534736 * segment glas + 0.69953 1 

categorie= 1 

Omdat de P-waarde van het model in de ' Analysis of Deviance' tabel kleiner is dan 
0.01, bestaat er een statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 99%. Daarnaast is de P-waarde van het residu kleiner 
dan 0.01 , waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 99% aangegeven wordt dat 
het model significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in Gegund voor 10.9708%. 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan warden bij het 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onatbankelijke variabelen ts 
7.33648%. 
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Bij het bepalen of het model verder kan worden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de 'likelihood ratio test' 0.0339 is, behorende bij Doorlooptijd -::/ 0

1
° Go .f. 

offerte. Omdat deze waarde kleiner is dan 0.05, kunnen we met een 
betrouwabaarheidsniveau van 95% zeggen dat dit model niet verder willen 
vereenvoudigen. 

Prediction Performance - percentage correct 
Cutoff Gegund Niet Gegund Totaal 

0.4 74.84 57.30 65.41 
0.45 69.81 63 .24 66.28 
0.5 64.78 71.89 68.60 
0.55 59.12 75 .68 68.02 
0.6 49.69 81.08 66.57 
0.65 35.22 88.11 63.66 

De bovenstaande tabel laat het percentage van correct geobserveerde data zien bij 
verschillende 'cuttoff waarden. Als we bijvoorbeeld zeggen dat alle voorspellingen 
met een 'cuttoff' van 0.5 gemaakt worden, dan is 65% van alle gegund
voorspellingen en 72% van alle Niet-gegund-voorspellingen juist voorspeld. Dit 
resulteert dan in een totaal van correcte voorspellingen van 69%. De gebruikte 
' cutoff' waarde maximaliseert het totale percentage correct en is daarom een goede 
waarde om te gebruiken bij het voorspellen van toekomstige offertes. 

V oorspellingswaarde voor gegund Voorspellingshistogram voor gegund 
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Een gemiddelde offerte in deze categorie heeft de volgende eigenschappen: 
• m3:rge 14% 
• levertijd 13 weken 
• prijs Hfl. 355958,-
• doorlooptijd offerte 12 dagen 
• load 0.66 
Wanneer we gaan voorspellen, en we nemen een gemiddelde offerte waarbij we de 
doorlooptijd van de offerte varieren, dan krijgen we de volgende tabel : 
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Voorspellingen 

doorl. off+ voorspelling standaard 95% betrouwbaarh. interval 
prijs gemiddeld fout ondergrens bovengrens 
levertijd (var) 

6 0.543562 0.0403791 0.464138 0.622987 
8 0.518932 0.0347375 0.450604 0.587259 
10 0.494209 0.0303707 0.43447 0.553947 
12 0.469514 0.0280537 0.414333 0.524694 
14 0.444967 0.0283054 0.389292 0.500643 
16 0.420687 0.0309324 0.359844 0.48153 
18 0.396784 0.0351835 0.327579 0.465988 
20 0.373363 0.0402745 0.294145 0.452582 

levertijd + doorlooptijd offerte gemiddeld 
prijs variabel 
312244 (100%) 0.45475 0.0277404 0.400185 0.509314 
327856 (105%) 0.45563 0.0277697 0.401008 0.510252 
343468 (110%) 0.45651 0.0278106 0.401807 0.511213 
355958 (114%) 0.457215 0.0278517 0.40243 l 0.511998 
374693 (120%) 0.458272 0.027927 0.40334 0.513203 

levertijd + prijs gemiddeld 
doorlooptijd offerte variabel 

6 0.495014 0.0312357 0.433574 0.556454 
8 0.482386 0.0292707 0.424812 0.539961 
10 0.469781 0.0281107 0.414488 0.525074 
12 0.457215 0.0278517 0.402431 0.511998 
14 0.444702 0.0284995 0.388644 0.50076 
16 0.432259 0.029965 0.373319 0.4912 
18 0.419901 0.032097 0.356768 0.483035 

Model Model 
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Model Model 

0.9 

~"' 

------ ' 
~ 

0 

------ ------------

, _____ 

'" 

--------------- ' -~ 
" "'·· ' 

-0.7 ."' 
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doorlooptijd offerte doorlooptijd offerte 

correlatiematrix 
constante levertijd prijs doorlooptijd 

offerte 
constante 1.0000 -0.1452 -0.1282 -0. 1820 
levertijd -0.1452 1.0000 -0.4458 -0.093 1 
prijs -0.1282 -0.4458 1.0000 -0.0996 
doorlooptijd offerte -0. 1820 -0.0931 -0.0996 1.0000 

Chi-kwadraat 'Goodness of Fit' test 

Logit gegund niet gegund 
Klasse Interval n waargenomen waargenomen 

verwacht verwacht 

1 kleiner dan -0.96558 76 14.0 15.0105 62 .0 60.9895 
2 -0.96558 -0.244443 84 32.0 29.4721 52.0 54.5279 
3 -0.244443 0.564492 91 49.0 49.4006 42.0 41.5994 
4 0.564492 1.45594 90 61.0 62.3763 29.0 27.6237 
5 1.45594 of groter 3 3.0 2.74044 0.0 0.259561 

Totaal 344 159.0 159.0 185.0 185.0 

Chi-kwadraat = 0.808976 met 3 vrijheidsgraden. P-waarde = 0.847317 

Deze test bepaalt of de hypothese dat de functie adequaat is m.b.t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde grater dan 0. IO is, is er geen reden om hypothese van het 
model te verwerpen, met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 
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A 1.2 modelbouw alle off ertes aan Philips klanten 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald worden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. 
Factor vereenvoud.iging P-waarde 

1 marge 
2 levertijd 
3 segment 
4 onderdelen 
5 philips 
6 engineering 
7 account manager 
8 prijs 
9 gegund 
IO categorie 
I I doorloptijd offerte 
12 load 

5 
6 
4 
1 

3 

2 

Afbankelijke variable: gegund 

0.46 
0.22 
0.44 
0.95 

0.67 

0.68 

Factoren die in het model blijven na de vereenvoudiging: 
• pnJS 
• doorlooptijd offerte 
• account manager 
• categorie 
Geschatte regressie model (Maximum Likelihood) 
Parameter Schatting 
CONSTANTE 
Prijs 
Doorlooptijd offerte 
Account manager 2 
Account manager 4 
Account manager 7 
Categorie= l 
Categorie=2 

-0.28779 
6.54626E-7 
-0.0249266 

-l.01026 
-l. 76 I 94 

0.0706666 
0.998454 

0.24621 

S tandaard fout 
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Analysis of Deviance 
Bron Deviance Vrijheidsgraden 
Model 48.2989 
Residu 391.952 
Totaal (corr.) 440.25 

Percentage van deviance verklaard door het model= 10.9708 
Aangepaste percentage= 7.33648 

Likelihood Ratio Tests 
Factor 
Prijs 
Doorlooptijd offerte 
Account manager 
Categorie 

Residu Analyse 
Schatting 

Chi-kwadraat Vrijheidsgraden 
6.14873 
4.49921 
19.1712 
8.2944 

0 

7 
313 
320 

3 
2 

o,,_ 

P-waarde 

P-waarde 

Residu 

0 ({'"· 

0.0000 
0.0016 

0.0131 
0.0339 
0.0003 
0.0158 

n 
MSE 
MAE 
ME 

321 
0.04678 
0.435363 
-0.00767448 
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De vergelijking laat het resultaat van de gegund 
' logistic regression' model zien welke de 
relatie beschrijft tussen Gegund en 4 onatbankelijk variabelen. De vergelijking van 
het model is : 

gegund = exp(eta)/(1 +exp(eta)) 
waarbij 
eta= -0.28779 + 6.54626E-7 * prijs - 0.0249266 * doorlooptijd offerte - 1.01026 * account manager=2 
- 1.76194 * account manager=4 + 0.0706666 * account manager=?+ 0.998454 * categorie=l 

Omdat de P-waarde van het model in de 'Analysis of Deviance' tabel kleiner is dan 
0.01, bestaat er een statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 99%. Daamaast is de P-waarde van het residu kleiner 
dan 0.01, waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 99% aangegeven wordt dat 
het model significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in gegund voor 10.9708%. 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan worden bij het 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onafbankelijke variabelen is 
7.33648%. 

Bij het bepalen of het model verder kan worden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de 'likelihood ratio test' 0.0339 is, behorende bij Doorlooptijd 
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offerte. Omdat deze waarde kleiner is dan 0.05, kunnen we met een 
betrouwabaarheidsniveau van 95% zeggen dat dit model niet verder willen 
vereenvoudigen. 

Prediction Performance - percentage correct 
Cutoff Gegund Niet Gegund 
0.45 65.96 67.22 
0.5 61.70 76.11 
0.55 56.74 79.44 
0.6 52.48 85.56 
0.65 19.15 94.44 
0.7 5.67 99.44 

Totaal 
66.67 
69.78 
69.47 
71.03 
61.37 
58.26 

De bovenstaande tabel laat het percentage van correct geobserveerde data zien bij 
verschillende 'cuttoff' waarden. Als we bijvoorbeeld zeggen dat we alle 
voorspellingen met een 'cuttoff' van 0.6 gemaakt worden, dan is 52% van alle 
Gegund-voorspellingen en 86% van alle Niet-gegund-voorspellingen juist voorspeld. 
Dit resulteert dan in een totaal van correcte voorspellingen van 71 %. De gebruikte 
' cutoff' waarde maximaliseert het totale percentage correct en is daarom een goede 
waarde om te gebruiken bij het voorspellen van toekomstige offertes. 

V oorspellingswaarde voor gegund Voorspellingshistogram voor gegund 
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Een gemiddelde offerte in deze categorie heeft de volgende eigenschappen: 
• marge 14% 
• levertijd 12 weken 
• prijs Hlf. 159355,-
• doorlooptijd offerte 12 dagen 
• load 0.65 

Wanneer we gaan voorspellen, en we nemen een gemiddelde offerte waarbij we de 
prijs van de offerte varieren, dan krijgen we de volgende tabel: 
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Voorspellingen 

doorl. offerte gemiddeld voorspelling standaard 95% betrouwb. interval 
prijs var. fout ondergrens bovengrens 
139785 (100%) 0.623176 0.0482755 0.52819 0.718162 
153764 (110%) 0.641727 0.0743748 0.495389 0.788065 
159355 (114%) 0.378858 0.052294 0.275966 0.481751 
167742 (120%) 0.643828 0.074196 0.497842 0.789815 
174731 (125%) 0.644877 0.0741117 0.499056 0.790697 

prijs gemiddeld, dlt offerte var. 

6 0.67614 0.0716188 0.535225 0.817055 
8 0.665129 0.0721566 0.523155 0.807103 
10 0.232148 0.206296 0.0 0.63805 
12 0.642568 0.0743017 0.496374 0.788763 
14 0.614439 0.0498702 0.516315 0.712562 
16 0.619358 0.0779638 0.465958 0.772757 
18 0.607537 0.0803599 0.449422 0.765651 

Model Model 
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2 6 8 -0.6 
(X l.E6) 0 2 4 6 8 

4 

pnJS (X 1.£6) 
pnJS 

correlatiematrix 
constante levertijd doorlooptijd offerte 

constante 1.0000 -0.0863 -0. 1598 
levertijd -0.0863 1.0000 -0.0902 
doorlooptijd offerte -0.1598 -0.0902 1.0000 

Chi-kwadraat 'Goodness of Fit' test 

Logit gegund niet gegund 
Klasse Interval n waargenomen waargenomen 

verwacht verwacht 

1 kleiner dan -1.18806 64 16.0 11.9056 48.0 52 .0944 
2 -1.18806 -0.467795 64 18.0 19.6488 46.0 44.3512 
3 -0.467795 0.022527 64 20.0 27.5555 44.0 36.4445 
4 0.022527 0.542662 64 40.0 37.9348 24.0 26.0652 
5 0.542662 of groter 64 46.0 42.9654 18.0 21.0346 

Total 320 140.0 140.01 180.0 179.99 

Chi-kwadraat = 6.49578 met 3 vrijheidsgraden. P-waarde = 0.0898269 

Deze test bepaalt of de hypothese dat de functie adequaat is m.b.t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde kleiner dan 0.10 is, kunnen we de hypothese dat het model 
juist is verwerpen met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 

12 
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A 1.3 modelbouw alle off ertes aan externe klanten 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald worden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. 
Factor 

1 marge 
2 doorlooptijd 
3 segment 
4 onderdelen 
5 philips 
6 engineering 
7 account manager 
8 prijs 
9 gegund 
10 categorie 
11 doorloptijd offerte 
12 load 

vereenvoudiging 

9 

3 
4 

5 
l 
6 

8 
2 
7 

Afbankelijke variable: gegund 
Factoren: 
• Levertijd 

Geschatte regressie model (Maximum Likelihood) 

P-waarde 

0.14 

0.73 
0.52 

0.57 
0.72 
0.45 

0.17 
0.81 
0.29 

Parameter Schatting Standaard error 
CONSTANTE 
Levertijd 

Analysis of Deviance 
Bron 
Model 
Residu 
Totaal (corr.) 

0.734031 
-0.0893853 

Waargenomen vs. voorspelling 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

voorspelling 

Deviance Vrijheidsgraden 
11.7534 
97.9392 
109.693 

Percentage van deviance verklaard door het model = 10. 7148 
Aangepaste percentage= 7.06829 

13 
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0.446076 
0.0322819 

P-waarde 
0.0006 
0.0844 



Likelihood Ratio Tests 
Factor Chi-kwadraat Vrijheidsgraden 
Levertijd 

Residu Analyse 
Schatting 

n 
MSE 
MAE 
ME 

82 
0.0480748 
0.453189 
-0.00523807 

11.7534 

De vergelijking laat het resultaat van de 
' logistic regression' model zien welke de 
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P-waarde 
0.0006 

Residu 

,v 
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u 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

voospelde gegund 

relatie beschrijft tussen gegund en 1 onafbankelijk variabele. De vergelijking van het 
model is : 
gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 
waarbij 
eta= 0. 734031 - 0.0893853 * levertijd 

Omdat de P-waarde van het model in de ' Analysis of Deviance' tabel kleiner is dan 
0.01 , bestaat er een statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 99%. Daamaast is de P-waarde van het residu kleiner 
dan 0.01, waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 90% aangegeven wordt dat 
het model significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in Gegund voor 10.7148%. 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan worden bij het 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onafbankelijke variabelen 1s 
7.06829%. 

Bij het bepalen of het model verder kan worden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de 'likelihood ratio test ' 0.0006 is, behorende bij Levertijd. 
Omdat deze waarde kleiner is dan 0.01, kunnen we met een betrouwabaarheidsniveau 
van 9?% zeggen dat we dit model niet verder willen vereenvoudigen. 

Prediction Performance - percentage correct 
Cutoff Gegund Niet Gegund 
0.4 59.38 54.00 
0.45 59.38 66.00 
0.5 46.88 82.00 
0.55 31.25 92.00 
0.6 18.75 96.00 
0.65 3.13 100.00 
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56.10 
63.41 
68.29 
68.29 
65.85 
62.20 
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De bovenstaande tabel laat het percentage van correct geobserveerde data zien bij 
verschillende 'cuttoff waarden. Als we bijvoorbeeld zeggen dat we alle 
voorspellingen met een 'cuttoff van 0.5 gemaakt worden, dan is 47% van alle 
Gegund-voorspellingen en 82% van alle Niet-gegund-voorspellingen juist voorspeld. 
Dit resulteert dan in een totaal van correcte voorspellingen van 68%. De gebruikte 
'cutoff' waarde maximaliseert het totale percentage correct en is daarom een goede 
waarde om te gebruiken bij het voorspellen van toekomstige offertes. 

V oorspellingswaarde voor gegW1d 
V oorspellingshistogram voor gegund 

100 i=i====:== ==F===;=;===i===i=i u , .... ,.)_,,, - totaal 

~ 80 f+-----+--+--,-,..1- t-----+-----+, - goed o · L- _ rout 
o 60 f+----+---lf-r! _ _ f-----+-----+, 
Q) 

l4o f+-- --+---1·+--- -t----t- --t-i 
~ _/ 
~ 20 f+---,1--+--+--- ---+-----1-----+-, g_ /_/ 

0 ,, 

0 0.2 

Voorspellen 

0.4 0.6 

'cutoff 
0.8 

II 

-~ 6 ..... 
C: 

~I 
O' 
Q) 4 

c.t: 
9 

14 
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Een gemiddelde offerte in deze categorie heeft de volgende eigenschappen: 
• marge 15% 
• levertijd 15 weken 
• prijs Hlf. 819999,-
• doorlooptijd offerte 12 dagen 
• load 0.67 

W anneer we gaan voorspellen, en we nemen een gemiddelde offerte waarbij we de 
prijs van de offerte varieren, dan krijgen we de volgende tabel: 

V oorspellingen 
levertijd voorspelling standaard 95% betrouwb. interval 

fout ondergrens bovengrens 

' 6 0.54927 0.0748229 0.400367 0.698172 
8 0.504737 0.0671382 0.371128 0.638347 
lO 0.460129 0.0614852 0.33777 0.582489 
12 0.416152 0.058882 0.298972 0.53333 l 
14 0.373469 0.0594418 0.255176 0.491762 
16 0.33267 0.062269 0.20875 l 0.45659 
18 0.294235 0.0660454 0.1628 0.42567 
20 0.25852 0.0696349 0.119942 0.397098 
22 0.225754 0.0723041 0.0818638 0.369644 
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levertijd 
0 10 20 30 40 50 60 

levertijd 

correlatiematrix 
constante levertijd 

constante 1.0000 -0.8400 
levertijd -0.8400 l.0000 

Chi-kwadraat 'Goodness of Fit' test 

Logit gegund niet gegund 
Klasse Interval n waargenomen waargenomen 

verwacht verwacht 

l kleinerdan -0.874904 21 3.0 3.0116 18.0 17.9884 
2 -0.874904 -0.338592 24 10.0 9.13871 14.0 14.8613 
3 -0.338592 of groter 29 13.0 14.7883 16.0 14.2117 

Totaal 74 26.0 26.9386 48.0 47.0614 

Chi-kwadraat = 0.572422 met 1 vrijheidsgraad. P-waarde = 0.449297 

Deze test bepaalt of de hypothese dat de functie adequaat is m.b.t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde groter dan 0.10 is, is er geen reden om hypothese van het 
model te veiwerpen, met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 
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A 2.1 modelbouw licht segment, specificatie machines 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald worden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. 
Factor vereenvoudiging P-waarde 

l marge 2 0.75 
2 levertijd 5 0.41 
3 Philips 
4 engineering 4 0.56 
5 account manager 7 0.6 
6 prijs 6 0.75 
7 gegund 
8 categorie 3 0.58 
9 doorlooptijd offerte 
lO load l 0.98 

Afbankelijke variable: gegund 
Factoren die in het model blijven na de vereenvoudiging: 
• doorlooptijd offerte 

Ckschatte regressie model (Maximum Likelihood) 
Parameter Schatting Standaard error 
CONSTANTE 
Doorlooptijd offerte 

Analysis of Deviance 

0.769502 
-0.0587283 

Waargenomen vs. voorspelling 

1============ 

0.2 0.4 0.6 
voorspelling 

0.8 1 

Bron Deviance Vrijheidsgraden 
Model 
Residu' 
Totaal (corr.) 

3.63608 
55.7651 
59.4012 

Percentage of deviance verklaard door model = 6. 12122 
Aangepaste percentage= 0.0 

Likelihood Ratio Tests 
Factor 
Doorlooptijd offerte 

Chi-kwadraat Vrijheidsgraden 
3.63608 
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0.471902 
0.0349616 

41 
42 

P-waarde 

P-waarde 

0.0565 
0.0618 

0.0565 



Appendix A, statistische analyse 

Residu 

Residu Analyse 0.8 

Schatting 0.5 
n 43 ::s 0.2 MSE 0.0572031 '"O . ;;; 

0 Oo 

oOoooOIJO 

MAE 0.471732 Q) -0.l ~- - -- -~- - ~-- ---

ME 0.00845971 

De vergelijking laat het resultaat van 
de 'logistic regression' model zien 
welke de relatie beschrijft tussen 

... 
-0.4 

-0.7 
0 

Oo 
0 

oooo 
0001)), 

0.2 0.4 0.6 0.8 
voorspelde 'gegund' 

gegund en 1 onatbankelijke variabele. De vergelijking van het model is: 

gegund = exp( eta)/( I +exp( eta)) 
waarbij 
eta= 0.769502 - 0.0587283 * doorlooptijd offerte 

1 

Omdat de P-waarde van het model in de 'Analysis of Deviance' tabel kleiner is dan 
0.10, bestaat er een statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 90%. Daarnaast is de P-waarde van het residu kleiner 
dan 0.10, waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 90% aangegeven wordt dat 
het model significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in gegund voor 6.12122% 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan warden bij het 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onatbankelijke variabelen is 
0.0%. 

Bij het bepalen of het model verder kan warden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de 'likelihood ratio test' 0.0565 is, behorende bij doorlooptijd 
offerte. Omdat deze waarde kleiner is dan 0.10, kunnen we met een 
betrouwbaarheidsniveau van 90% zeggen dat dit model niet verder vereenvoudigd 
hoeft te warden. 

Voorspellen 
Prediction Performance - percentage correct 
Cutoff Gegund Niet gegund Totaal 

0.25 100.00 15.00 60.47 
0.3 100.00 20.00 62.79 
0.35 100.00 20.00 62.79 
0.4 95 .65 25 .00 62.79 
0.45 86.96 25.00 58.14 
0.5 78.26 35.00 58.14 
0.55 73.91 55.00 65.12 
0.6 56.52 60.00 58.14 
0.65 13 .04 85.00 46.51 
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De bovenstaande tabel laat het percentage van correct geobserveerde data zien bij 
verschillende 'cuttoff waarden. Als we bijvoorbeeld zeggen dat we alle 
voorspellingen met een 'cuttoff van 0.55 gemaakt worden, dan is 74% van alle 
Gegund-voorspellingen en 55% van alle Niet-gegund-voorspellingen juist voorspeld. 
Dit resulteert dan in een totaal van correcte voorspellingen van 65%. De gebruikte 
'cutoff waarde maximaliseert het totale percentage correct en is daarom een goede 
waarde om te gebruiken bij het voorspellen van toekomstige offertes. 

Voorspellingswaarde voor gegwid V oorspellingshistogram voor 'gegund' 
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categorie heeft de volgende eigenschappen: 
• marge 14% 
• levertijd 15 weken 
• prijs Hfl. 235471,-
• doorlooptijd offerte 11 dagen 
• load 0.72 
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Een gemiddelde off erte m deze 

Wanneer we gaan voorspellen, en we nemen een gemiddelde offerte waarbij we de 
doorlooptijd van de offerte varieren, dan krijgen we de volgende tabel: 

V oorspellingen 

doorlooptijd voorspelling standaard 95% betrouwbaarh. interval 
offerte fout ondergrens bovengrens 

6 0.602797 0.0831733 0.434825 0.770769 
8 0.574363 0.0796764 0.413453 0.735273 
10 0.545429 0.0790093 0.385866 0.704992 
11 0.530833 0.0798825 0.369507 0.69216 
12 0.516185 0.0815601 0.351471 0.680899 
14 0.486829 0.0870966 0.310934 0.662725 
16 0.457565 0.0949036 0.265902 0.649227 
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Model Model 
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doorlooptijd offerte 

constante doorlooptijd offerte 
constante 1.0000 
doorlooptijd offerte -0.7376 

Chi-kwadraat 'Goodness of Fit' test 

Logit gegund niet gegund 
Klasse Interval n waargenomen waargenomen 

verwacht verwacht 

1 kleinerdan -0.170151 10 5.0 3.24479 5.0 6.75521 
2 -0.170151 - 0.0647622 6 l.0 3.00905 5.0 2.99095 
3 0.0647622 - 0.358404 6 4.0 3.4457 2.0 2.5543 
4 0 .358404 - 0 .475861 9 7.0 5.46709 2.0 3.53291 
5 0.475861 of groter 12 6.0 7.83338 6.0 4.16662 

Totaal 43 23.0 23.0 20.0 20.00 

Chi-kwadraat = 6.63656 met 2 vrijheidsgraden. P-waarde = 0.0844276 

-0.7376 
l.0000 

Deze test bepaalt of de hypothese dat de functie adequaat is m.b.t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde kleiner dan 0.10 is, kunnen we de hypothese dat het model 
juist is verwerpen met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 
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A 2.2 modelbouw licht segment, specificatie onderdelen 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald worden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. Marge en engineering zijn niet van toepassing aangezien alleoffertes 
dezelfde waarde hebben! 
Factor 
1 marge 
2 levertijd 
3 Philips 
4 engineering 
5 account manager 
6 prijs 
7 gegund 
8 categorie 
9 doorlooptijd offerte 
10 load 

vereenvoudiging P-waarde 
n.v.t. 
4 

n.v.t. 

3 

1 
2 

0.26 

0.21 

0.45 
0.30 

Afuankelijke variable: gegund 
Factoren die in het model blijven na de vereenvoudiging: 
• account manager 
• categorie 

Gescbatte regressie model (Maximum Likelihood) 
Parameter Schatting 
CONSTANTE 
Account manager 2 
Account manager 7 
Categorie= 1 
Categorie=2 

-0.427921 
-0.892463 
0.409414 

1.17547 
-0.144588 

Standaard fout 

W aargenomen vs. voorspelling 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

voorspelling 

Analysis of Deviance 

1.25202 
0.477975 
0.661948 

1.26919 
1.33497 

Bron Deviance Vrijheidsgraden P-waarde 
Model 
Residu 
Totaal (corr.) 

14.9759 4 
139.395 107 
154.371 111 

Percentage van deviance verklaard door het model= 9.70123 
Aangepast percentage= 3.22333 
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Likelihood Ratio Tests 
Factor Chi-kwadraat V rijheidsgraden 
Account manager 
Categorie 

Residual Analysis 
Schatting 

n 
MSE 
MAE 
ME 

112 
0.0488325 
0.43581 
-0.00537983 

5.12275 
7.58962 
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De vergelijking laat bet resultaat van de 0 
'logistic regression' model zien welke de 
relatie beschrijft tussen gegund en 2 
onafbankelijke variabelen. De vergelijking van bet model is: 

gegund = exp( eta)/( 1 +exp( eta)) 
waarbij 
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2 
2 

0 

Ou 

P-waarde 

Residu 

n 
0 

0 { 
0 

0 

0.0772 
0.0225 

0 

I 

0.2 0.4 0.6 0.8 

voorspelling gegund 

eta = -0.427921 - 0.892463 * account manager-2 + 0.409414 * account manager-7 + 1.17547 ' 
categorie= 1 

Omdat de P-waarde van het model in de ' Analysis of Deviance ' tabel kleiner is dan 
0.01 , bestaat er een statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 99%. Daamaast is de P-waarde van het residu kleiner 
dan 0.05, waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 95% aangegeven wordt dat 
het model significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in Gegund voor 9.70123% 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan worden bij het 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onafuankelijke variabelen is 
3.22333%. 

Bij het bepalen of het model verder kan worden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de ' likelihood ratio test' 0.0772 is, behorende bij account 
manager. Omdat deze waarde kleiner is dan 0.10, kunnen we met een 
betrouwbaarheidsniveau van 90% zeggen dat dit model niet verder vereenvoudigt 
hoeft te worden. 

Voorspellen 
Prediction Performance - percentage correct 
Cutoff Gegund Niet gegund 
0.45 90.16 35.29 
0.5 72.13 64. 71 
0.55 72.13 64. 71 
0.6 72.13 64.71 
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Voorspellingswaarde is niet relevant, aangezien het model niet waardevol is . 
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2 

constante acc. man.= 2 acc. man=7 categorie= l categorie =2 
constante l.0000 -0.0986 -0.0286 -0.9760 -0.92 10 
account manager = 2 -0.0986 l.0000 0.2896 -0.0086 -0.0787 
account manager= 7 -0.0286 -0.0296 l.0000 -0.0368 -0.1780 
categorie = 1 -0.9760 -0.0086 -0.0368 l.0000 0.9227 
categorie =2 -0.9210 -0.0787 -0.1780 0.9227 l.0000 

Chi-kwadraat 'Goodness of Fit' test 

Logit gegund niet gegund 
Klasse Interval n waargenomen waargenomen 

verwacht verwacht 

I kleiner dan -0.572509 22 5.0 5,53622 17.0 16.4638 
2 -0.572509 -0.14491 28 12.0 12.8128 16.0 15.1872 
3 -0.14491 0.747553 55 39.0 37.3255 16.0 17.6745 
4 0.747553 of groter 7 5.0 5.32547 2.0 l.67453 

Totaal 112 61.0 6l.0 51.0 51.0 

Chi-kwadraat = 0.481386 met 2 vrijheidsgraden. P-waarde = 0.786083 

Deze test bepaalt of de hypothese <lat de functie adequaat is m.b.t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde groter dan 0.10 is, is er geen reden om hypothese van het 
model te verwerpen, met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 
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A 2.3 modelbouw segment display, specificatie machines & onderdelen. 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald worden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. 
Factor vereenvoudiging P-waarde 

1 marge 6 0.22 
2 levertijd 1 1.00 
3 Philips 5 0.66 
4 engineering 2 1.00 
5 account manager 3 0.86 
6 prijs 
7 gegund 
8 categorie 8 0.03 
9 doorlooptijd offerte 4 0.90 
10 load 7 0.20 

Atbankelijke variable: gegund 
Factor die in het model blijft na de vereenvoudiging: 
• prtJS 

Gescbatte regressie model (Maximum Likelihood) 
Parameter Schatting S tandaard error 
CONSTANTE 
Prijs 

-0.105419 
0.00000110463 

0.340867 
0.00000105405 

Waargenomen vs. voorspellig 

Analysis of Deviance 

a3 0.8 

a 
go.6 
Q) 

~0.4 
Cl:S 
Cl:S 
;3: 0.2 

0 ,/ 
0 

Bron Deviance 
Model 
Residu 
Totaal (corr.) 

> ' •' -
// 

//. 
/ 

/,,./ 
/ 

// 

- .. 
0.2 0.4 0 .6 0 .8 

voorspelling 

3.40898 
65.5854 
68.9944 

Vrijheidsgraden 

Percentage van deviance verklaard door het model= 4.94095 
Aangepaste percentage= 0.0 
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48 
49 

P-waarde 
0.0648 
0.0465 



Likelihood Ratio Tests 
Factor Chi-kwadraat Vrijheidsgraden 
Prijs 

Residu Analyse 

n 
MSE 
MAE 
ME 

Schatting 

50 
0.0601877 
0.490857 
-0.000534774 

3.40898 

De vergelijking laat het resultaat van de 
' logistic regression' model zien welke 

0.8 

0.5 

::i 0.2 
-0 
"cii 
(l.)-0.1 
I-

-0.4 

-0.7 
0 
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P-waarde 
0.0648 

Residu 

.... 
QI 

Oo 0 
QI 

li o[.\) 
I 

0.2 0.4 0.6 0.8 

voorspelde gegund 
de relatie beschrijft tussen gegund en 1 onafbankelijke variabele. De vergelijking van 
het model is : 

gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 
waarbij 
eta= -0.105419+0.00000110463 * prijs 

Omdat de P-waarde van het model in de 'Analysis of Deviance' tabel kleiner is dan 
0.10, bestaat er een statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 90%. Daamaast is de P-waarde van het residu groter dan 
0.05, waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 95% aangegeven wordt dat het 
model significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in Gegund voor 4.94095% 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan worden bij het 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onafbankelijke variabelen is 
0.0%. 

Bij het bepalen of het model verder kan worden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de ' likelihood ratio test' 0.0648 is, behorende bij prijs. Omdat 
deze waarde kleiner is dan 0.10, kunnen we met een betrouwbaarheidsniveau van 
90% zeggen dat dit model niet verder vereenvoudigd hoeft te worden. 

Voorspellen 
Prediction Penonnance - percentage correct 
Cutoff Gegund Niet gegund 
0.4 100.00 0.00 
0.45 100.00 0.00 
0.5 44.44 69.57 
0.55 
0.6 
0.65 

33 .33 
29.63 
18.52 

82.61 
82.61 
95 .65 
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54.00 
54.00 
56.00 
56.00 
54.00 
54.00 
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De bovenstaande tabel laat het percentage van correct geobserveerde data zien bij 
verschillende 'cuttoff waarden. Als we bijvoorbeeld zeggen dat we alle 
voorspellingen met een 'cuttoff van 0.5 gemaakt warden, dan is 44% van alle 
Gegund-voorspellingen en 70% van alle Niet-gegund-voorspellingen juist voorspeld. 
Dit resulteert dan in een totaal van correcte voorspellingen van 56%. De gebruikte 
' cutoff' waarde maximaliseert het totale percentage correct en is daarom een goede 
waarde om te gebruiken bij het voorspellen van toekomstige offertes. 

V oorspellingswaarde voor gegood Voorspellingshistogram voor gegund 
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voorspelde kans 

Een gemiddelde offerte in deze categorie heeft de volgende eigenschappen: 
• marge 14% 
• levertijd 12 weken 
• prijs Hfl. 388607,-
• doorlooptijd offerte 12 dagen 
• load 0.71 

Wanneer we gaan voorspellen, en we nemen een gemiddelde offerte waarbij we de 
prijs van de offerte varieren, dan krijgen we de volgende tabel: 

V oorspellingen 

prijs voorspelling standaard 95% betrouwb. interval 
fout ondergrens bovengrens 

340883 ( 100%) 0.56737 0.0845078 0.397456 0.737285 
357928 (105%) 0.571986 0.0867032 0.397657 0.746315 
374972 (110%) 0.576589 0.089022 0.397598 0.75558 
388607 (114%) 0.580262 0.0909558 0.397382 0.763141 
392016 (115%) 0.581178 0.0914493 0.397307 0.76505 
409060 (120%) 0.585754 0.0939709 0.396812 0.774696 
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]o.6 
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~0.4 
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0.2 
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Model 

/ 
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/ 
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0 2 3 4 

pnJS 

correlatiematrix 

contstante 
prijs 

5 6 
(X l.E6) 

constante 

7.8 

,-._ 
-0 5.8 
i:: 

So 
~3.8 

'-" ..... 
-~ 1.8 

..J 

-0.2 v/ 

0 

1.0000 
-0.5175 

Chi-kwadraat 'Goodness of Fit' test 

Logit gegund 
Klasse Interval n waargenomen 

verwacht 

1 kleiner dan -0.0997938 10 6.0 4.7444 
2 -0.0997938 -0.0886272 10 3.0 4.76436 
3 -0.0886272 -0.0463211 10 6.0 4.83667 
4 -0.0463211 0.289958 8 4.0 4.20692 
5 0.289958 of groter 6 3.0 3.67459 

Totaal 44 22.0 22.2269 
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Model 

/ 
I/ 

v / 
/ 

I/ 
V 

v 
./ 

2 3 4 5 6 
(X l.E6) 

pnJS 

prijs 
-0.5175 
1.0000 

-

niet gegund 
waargenomen 

verwacht 

4.0 5.2556 
7.0 5.23564 
4.0 5.16333 
4.0 3.79308 
3.0 2.32541 

22.0 21.7731 

Chi-kwadraat = 2. 76314 met 3 vrijheidsgraden. P-waarde = 0.4296 

Deze test bepaalt of de hypothese dat de functie adequaat is m.b.t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde groter dan 0.10 is, is er geen reden om hypothese van het 
model te verwerpen, met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 

27 



Appendix A, statistische analyse 

A 2.4 modelbouw segment glas, specificatie machines. 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald worden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. 
Factor 
1 marge 
2 levertijd 
3 Philips 
4 engineering 
5 account manager 
6 prijs 
7 gegund 
8 categorie 
9 doorlooptijd offerte 
10 load 

vereenvoudiging P-waarde 
2 1.00 

n.v.t. 

3 
1 

0.73 
1.00 

Afbankelijke variable: gegund 
Factor die in het model blijft na de vereenvoudiging: 
• levertijd 
• pnJS 
• load 
• Philips 
• engineering 
Geschatte regressie model (Maximum Likelihood) 
Parameter Schatting Standaard error 
CONSTANTE 
levertijd 
prijs 
load 
Philips 
engineering 

Analysis of Deviance 
Bron 
Model 
Residu 
Totaal (corr.) 

Eo.s 
E 
00.6 
c:: 
Cl) 

2!-0.4 
c<:S 
c<:S 
~0.2 

0 

24.627 
-3.70748 

0.0000321328 
20.6426 

-14.1751 
12.1776 

W aargenomen vs. voorspelling 
, , 

// 
,,/ ,,,,,, 

.// 

/ 
,,/ 

_,,,/ 
./,, 

_,,/ 
, 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

voorspelling 

Chi-kwadraat Vrijheidsgraden 
19.3091 

0.881262 
20.1904 

28 

25.4693 
1.78032 

0.0000132483 
11.829 

6.99775 
14.6116 

5 
9 

14 

P-waarde 
0.0017 
0.9997 
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Percentage van deviance verklaard door het model= 95 .6352 
Aangepaste percentage= 36.2009 

Likelihood Ratio Tests 
Factor Chi-kwadraat Vrijheidsgraden 
levertijd 
prijs 
load 
Philips 
engineering 

Residu Analyse 

n 
MSE 
MAE 
ME 

Schatting 

15 
0.00113975 
0.100557 
0.000710468 

9.0559 
12.5207 
9.26138 
6.58961 
2.97279 

0.24 

0.14 

::I 
:-9 004 <Jl . 

Cl) .... 
-0.06 

-0.16 

• 0 

il 

0 0.2 

P-waarde 

Residu 

0.4 0.6 

0.0026 
0.0004 
0.0023 
0.0103 
0.0847 

0 

Vi\ 

0.8 
De vergelijking laat het resultaat van de 
' logistic regression' model zien welke voorspelde 'gegund' 

de relatie beschrijft tussen gegund en 5 onafbankelijke variabelen. 
van het model is: 

gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 
waart>ij 
eta= 24.627 - 3.70748 * levertijd + 0.0000321328 * prijs + 20.6426 * load -
14.1751 * Philips=0 + 12.1776 * engineering=0 

De vergelijking 

Omdat de P-waarde van het model in de 'Analysis of Deviance' tabel kleiner is dan 
0.01 , bestaat er een statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 99%. Daarnaast is de P-waarde van het residu groter dan 
0.10, waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 90% aangegeven wordt dat het 
model niet significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in Gegund voor 95 .6352% 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan worden bij bet 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onafbankelijke variabelen 1s 
36.2009%. 

Bij het bepalen of het model verder kan worden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de ' likelihood ratio test' 0.0847 is, behorende bij engineering. 
Omdat deze waarde kleiner is dan 0.10, kunnen we met een betrouwbaarheidsniveau 
van 90% zeggen dat dit model niet verder vereenvoudigd hoeft te worden. 
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Voorspellen 
Prediction Performance - Percentage correct 
Cutoff Gegund Niet Gegund 
0.4 100.00 100.00 
0.45 100.00 100.00 
0.5 100.00 100.00 
0.55 100.00 100.00 
0.6 100.00 100.00 

Totaal 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
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De bovenstaande tabel laat het percentage van correct geobserveerde data, we zien 
hierbij dat alle voorspellingen 100% zijn. 

V oorspellingswaarde voor gegund V oorspellingshistogram voor gegund 
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voorspelde kans 

Een gemiddelde offerte in deze categorie heeft de volgende eigenschappen: 
• marge 14% 
• levertijd 16 weken 
• prijs Hfl. 562145,-
• doorlooptijd offerte 17 dagen 
• load 0.78 
W anneer we gaan voorspellen, en we nemen een gemiddelde offerte waarbij we de 
prijs van de offerte varieren, dan krijgen we de volgende tabel: 
V oorspellingen 

prijs 562145 voorspelling standaard 95% betrouwb. interval 

levertijd (var) fout ondergrens bovengrens 

10 1.0 2.88828E-14 1.0 1.0 
12 1.0 3.76619E-ll 1.0 1.0 
14 0.99253 0.0223393 0.941995 1.0 
16 0.0740827 0.249412 0.0 0.638292 
18 0. 000048178 0.000314878 0.0 0.0007604 
20 2.90132E-8 2.86592E-7 0.0 6.7733E-7 
22 1.74711E-11 2.32954E-10 0.0 5.444E-10 

levertijd 12 wkn 
prijs (var) 
493110 (100%) 0.00862961 0.0336398 0.0 0.0847283 
517766 (105%) 0.0188609 0.0703907 0.0 0.178096 
542421 (110%) 0.0407229 0.14454 0.0 0.367696 
562145 (114%) 0.0740827 0.249412 0.0 0.638292 
591732 (120%) 0.17152 0.50785 0.0 1.0 
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I 
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levertijd 

Model 

2 3 

pnJS 

correlatiematrix 
constante 

constante l.0000 
levertijd -0.7488 
prijs 0.5744 
load 0.1979 
Philips =0 -0.7069 
engineer= 0 -0.4925 

4 

prijs = 571.113 
load 0.776 

40 

(X l.E6) 

levertijd 
-0.7488 
l.0000 
-0.8405 
-0.6059 
0.9205 
-0.1125 

prijs 
0.5744 
-0.8405 
l.0000 
0.4690 
-0.8711 
0.1962 

Chi-kwadraat 'Goodness of Fit' test 

Logit gegund 
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Model 

60 

~~ 
~~ 
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levertijd 

Model 

120 
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60 00 
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-30 
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(X 1.E6) 
pnJS 

load Philips= 0 engineerg = 0 
0.1979 -0.7069 -0.4925 
-0.6059 0.9205 -0.1125 
0.4690 -0.871 l 0.1962 
l.0000 -0.5377 0.0833 
-0.5377 l.0000 -0.1147 
0.0833 -0.1147 l.0000 

niet gegund 
Klasse Interval n waargenomen waargenomen 

verwacht verwacht 

1 kleiner dan -8.65561 3 0.00 0.0 3.0 2.9998 
2 -8.65561 -5.10129 2 0.0 0.00997284 2.0 l.99003 
3 -5 .10129 -3 .40 153 3 0.0 0.0506186 3.0 2.94938 
4 -3 .40153 of grater 4 3.0 2.9496 1.0 l.0504 

Totaal 12 3.0 3.01039 9.0 8.98961 

Chi-kwadraat = 0.0649881 met 2 vrijheidsgraden. P-waarde = 0.968028 
Deze test bepaalt of de hypothese dat de functie adequaat is m.b .t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde groter dan 0.10 is, is er geen reden om hypothese van het 
model te verwerpen, met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 
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A 2.5 modelbouw segment glas, specificatie onderdelen 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald worden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. 
Factor vereenvoudiging P-waarde 

1 marge 5 0.52 
2 levertijd 3 0.41 
3 Philips 1 0.90 
4 engineering 
5 account manager 4 0.32 
6 prijs 7 0.56 
7 gegund 
8 categorie 6 0.35 
9 doorlooptijd offerte 8 0.11 
10 load 2 0.60 

Afhankelijke variable: gegund 
Factor die in het model blijft na de vereenvoudiging: 
• doorlooptijd offerte 

Gescbatte regressie model (Maximum Likelihood) 
Parameter schatting standaard error 
CONSTANTE 
doorlooptijd offerte 

-0.857857 
-0.045336 

Waargenomen vs. voorspelling 

l 

5 0.8 
E 2 0.6 
(I) 

~0.4 
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~ 0.2 / 
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Analysis of Deviance 
Bron Deviance 
Model 
Residu 
Totaal (corr.) 
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0.4 0.6 0.8 
voorspelling 

Vrijheidsgraden 
2.60373 
68.3312 
70.9349 

I 

Percentage van deviance verklaard door het model= 3.67059 
Aangepaste percentage= 0.0 
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Likelihood Ratio Tests 
Factor Chi-kwadraat V rijheidsgraden P-waarde 
doorlooptijd offerte 2.60373 

Residu analyse 
Schatting 

n 72 ::, 

MSE 0.0263198 
-0 
"vi 

MAE 0.334874 
(I) ... 

ME -0.00114191 

De vergelijking laat het resultaat 
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0.2 0.4 0.6 0.8 
voorspelde 'gegund' 

0.1066 

van· de ' logistic regression ' model zien welke de relatie beschrijft tussen Gegund en 1 
onatbankelijke variabele. De vergelijking van het model is : 

gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 
waarbij 
eta== -0.857857 - 0.045336 * doorlooptijd offerte 

Omdat de P-waarde van het model in de 'Analysis of Deviance ' tabel groter is dan 
0.10, bestaat er geen statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 90%. Daarnaast is de P-waarde van het residu groter dan 
0.10, waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 90% aangegeven wordt dat het 
model niet significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in Gegund voor 3.67059% 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan worden bij het 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onafbankelijke variabelen 1s 
0.0%. 

Bij het bepalen of het model verder kan worden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de 'likelihood ratio test' 0.1066 is, behorende bij doorlooptijd 
offerte. Omdat deze waarde groter is dan 0.10, kunnen we met een 
betrouwbaarheidsniveau van 90% zeggen dat deze factor niet niet statistisch 
significant is en eigenlijk ook uit het model verwijderd moet worden. 

Voorspellen 
Prediction Performance - percentage correct 
Cutoff Gegund Niet Gegund 
0.4 0.00 100.00 
0.45 0.00 100.00 
0.5 0.00 100.00 
0.55 0.00 100.00 
0.6 0.00 100.00 
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80.56 
80.56 
80.56 
80.56 
80.56 
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De bovenstaande tabel laat het percentage van correct geobserveerde data zien bij 
verschillende 'cuttoff waarden. Als we bijvoorbeeld zeggen <lat we alle 
voorspellingen met een 'cuttoff van 0.5 gemaakt warden, dan is 0% van alle 
Gegund-voorspellingen en 100% van alle Niet-gegund-voorspellingen juist voorspeld. 
Dit resulteert dan in een totaal van correcte voorspellingen van 81 %. De gebruikte 
'cutoff' waarde maximaliseert het totale percentage correct en is daarom een goede 
waarde om te gebruiken bij het voorspellen van toekomstige offertes. 

Voorspellingswaarde voor gegund V oorspellingshistogram voor 'gegund' 
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Een gemiddelde offerte in deze categorie heeft de volgende eigenschappen: 
• marge 15% 
• levertijd 11 weken 
• prijs Hfl. 25898,-
• doorlooptijd offerte 15 dagen 
• load 0.68 

Wanneer we gaan voorspellen, en we nemen een gemiddelde offerte waarbij we de 
prijs van de offerte varieren, dan krijgen we de volgende tabel: 

V oorspellingen 

doorlooptijd voorspelling standaard 95% betrouwb. interval 
offerte fout ondergrens bovengrens 

10 0.212283 0.0506102 0.111344 0.313222 
12 0.197517 0.048669 0.100449 0.294584 
14 0.183538 0.0489881 0.085834 0.281242 
15 0.176841 0.0497668 0.0775844 0.276098 
16 0.170338 0.050831 0.0689587 0.271718 
18 0.157904 0.053483 0.0512357 0.264573 
20 0.146218 0.0563983 0.033735 0.258701 
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constante 
constante l.0000 
doorlooptijd offerte -0.7729 

Chi-kwadraat 'Goodness of Fit' test 

Log. gegund 
Klasse Interval n waargenomen 

verwacht 

l kleiner dan -1 . 71924 14 l.0 1.16805 
2 -l. 71924 -1.58323 9 2.0 l.47681 
3 -1.58323 -l.40189 12 2.0 2.29283 
4 -l.40189 -1.17521 12 4.0 2.6819 
5 -1.17521 of groter 16 4.0 3.9662 

Totaal 63 13 .0 11.5858 
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10 20 30 40 50 60 
doorlooptijd offerte 

doorlooptijd offerte 
-0.7729 
l.0000 

niet gegund 
waargenomen 

verwacht 
13.0 12.8319 
7.0 7.52319 
10.0 9.70717 
8.0 9.3181 
12.0 12.0338 

50.0 51.4142 

Chi-kwadraat = 1.129 met 3 vrijheidsgraden. P-waarde = 0.770077 

Deze test bepaalt of de hypothese dat de functie adequaat is m.b.t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde groter dan 0.10 is, is er geen reden om hypothese van het 
model te verwerpen, met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 
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A 2.6 modelbouw spinoff, specificatie machines 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald warden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. 

Factor vereenvoudiging P-waarde 
1 marge 1 0.97 
2 levertijd 
3 Philips 6 0.94 
4 engineering 7 0.63 
5 account manager 5 0.16 
6 prijs 4 0.25 
7 gegund 
8 categorie 2 0.90 
9 doorlooptijd offerte 3 0.72 
10 load 8 0.20 

Afbankelijke variable: gegund 
Factor die in het model blijft na de vereenvoudiging: 
• levertijd 

Gescbatte regressie model (Maximum Likelihood) 
Parameter Schatting Standaard error 
CONSTANTE 1.04076 0.721613 
levertijd -0.116365 0.0467733 

Waargenomen vs. voorspelling 

Analysis of Deviance 

l 

5 0.8 
a g 0.6 
V 

2!l 0.4 
~ 
~ 

~ 0.2 

0 

/ 

/ 
I/ 

./ 

/ 
,/ 

I// -

0 0.2 0.4 0.6 0.8 
voorspelling 

/ 

Bron Deviance Vrijheidsgraden 
Model 
Residu 
Totaal (corr.) 

10.7832 
54.137 

64.9202 

Percentage of deviance explained by model= 16.6099 
Aangepaste percentage= 10.4485 

36 

l 
51 
52 

P-waarde 
0.0010 
0.3556 



Likelihood Ratio Tests 
Factor 
levertijd 

Residu Analyse 
Estimation 

n 53 
MSE 0.0376127 
MAE 0.422477 
ME -0.0120039 

Chi-kwadraat Vrijheidsgraden 
10.7832 

0.8 

0.4 
:, 

-0 
0 ";;j 

d) .... 
-0.4 

-0.8 
0 

De vergelijking laat het resultaat van de 
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P-waarde 
0.0010 

Residu 

• lllolillli 

!b1 ·~ 

0.2 0.4 0.6 0.8 
voorspelde 'gegund' 

'logistic regression' model zien welke de relatie beschrijft 
onafbankelijke variabele. De vergelijking van het model is: 

tussen gegund en 1 

gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 
waarbij 
eta= 1.04076 - 0.116365 * levertijd 

Omdat de P-waarde van het model in de 'Analysis of Deviance' tabel kleiner is dan 
0.01, bestaat er een statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 99%. Daarnaast is de P-waarde van het residu groter dan 
0.10, waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 90% aangegeven wordt dat het 
model niet significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in Gegund voor 16.6099% 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan worden bij het 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onafbankelijke variabelen is 
10.4485%. 

Bij het bepalen of het model verder kan worden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de 'likelihood ratio test' 0.0010 is, behorende bij prijs. Omdat 
deze waarde kleiner is dan 0.01, kunnen we met een betrouwbaarheidsniveau van 
99% zeggen dat dit model niet verder vereenvoudigd hoeft te worden. 

Voorspellen 
Prediction Perlonnance - Percentage correct 
Cutoff Gegund Niet gegund 
0.4 43 .75 75.68 
0.45 43 .75 86.49 
0.5 43. 75 94.59 
0.55 31.25 97.30 
0.6 25.00 100.00 
0.65 6.25 100.00 
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De bovenstaande tabel laat het percentage van correct geobserveerde data zien bij 
verschillende 'cuttoff waarden. Als we bijvoorbeeld zeggen dat we alle 
voorspellingen met een 'cuttoff' van 0 .5 gemaakt worden, clan is 61% van alle 
Gegund-voorspellingen en 86% van alle Niet-gegund-voorspellingen juist voorspeld. 
Dit resulteert clan in een totaal van correcte voorspellingen van 74%. De gebruikte 
'cutoff' waarde maximaliseert het totale percentage correct en is daarom een goede 
waarde om te gebruiken bij het voorspellen van toekomstige offertes. 

V oorspellingswaarde voor gegund Voorspellingshistogram voor 'gegund' 
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Een gemiddelde offerte in deze categorie heeft de volgende eigenschappen: 
• marge 15% 
• levertijd 20 weken 
• prijs Hfl. 1155351,-
• doorlooptijd offerte 12 dagen 
• load 0.64 

W anneer we gaan voorspellen, en we nemen een gemiddelde offerte waarbij we de 
levertijd van de offerte varieren, dan krijgen we de volgende tabel: 

Voorspellingen 

levertijd voorspelling standaard 95% betrouwb. interval 
fout ondergrens bovengrens 

10 0.469317 0.0928657 0.282881 0.655753 
12 0.412022 0.0822244 0.246949 0.577094 
14 0.357015 0.075741 0.204958 0.509072 
16 0.305536 0.0735134 0.157951 0.453121 
18 0.258496 0.0739152 0.110104 0.406887 
20 0.21644 0.0748681 0.0661363 0.366745 
22 0.17957 0.0749127 0.0291766 0.329964 
24 0.147796 0.0734139 0.000411458 0.295181 
26 0.120817 0.0703315 0.0 0.262013 
28 0.0981945 0.0659462 0.0 0.230587 
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correlatiematrix 
constante 

constante 
doorlooptijd offerte 

Chi-kwadraat 'Goodness of Fit' test 

Logit gegund 
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~ 
-1.7 

0 10 20 30 40 50 60 
doorlooptijd offerte 

doorlooptijd offerte 
1.0000 -0.6846 

-0.6846 1.0000 

niet gegund 
Klasse Interval n waargenomen waargenomen 

verwacht verwacht 

1 kleiner dan -0.924011 19 6.0 4.69032 13.0 14.3097 
2 -0.924011 -0.703 181 21 5.0 6.6889 16.0 14.3 111 
3 -0.703181 -0.611169 19 6.0 6.58405 13.0 12.416 
4 -0.611169 -0.574364 19 5.0 6.80208 14.0 12.1979 
5 -0.574364 of groter 17 9.0 6.23466 8.0 10.7653 

Totaal 95 31.0 31.0 64.0 64.0 

Chi-kwadraat = 2.55843 met 3 vrijheidsgraden. P-waarde = 2.55843 

Deze test bepaalt of de hypothese dat de functie adequaat is m.b.t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde groter dan 0.10 is, is er geen reden om hypothese van het 
model te verwerpen, met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 
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A 2.7 modelbouw segment spin-off, specificatie onderdelen 

Onderstaande tabel geeft de vereenvoudiging van het model weer. Bij 
vereenvoudiging staat in welke volgorde de factoren uit het model gehaald worden, 
startend bij 1, de P-waarde geeft aan met welke waarde de factor uit het model 
genomen wordt. 
Factor vereenvoudiging P-waarde 

1 marge 1 0.81 
2 levertijd 3 0.75 
3 Philips 7 0.21 
4 engineering 6 0.37 
5 account manager 5 0.53 
6 prijs 
7 gegund 
8 categorie 4 0.81 
9 doorlooptijd offerte 
10 load 2 0.70 

Afhankelijke variable: gegund 
Factor die in het model blijft na de vereenvoudiging: 
• pnJS 
• doorlooptijd offerte 

Geschatte regressie model (Maximum Likelihood) 
Parameter Schatting Standaard error 

CONSTANTE 

prijs 

doorlooptijd offerte 

Analysis of Deviance 

0.80283 

0.00000739163 

-0.111637 

Waargenomen vs. voorspelling 
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Model 
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13.1816 
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91.2529 

Percentage van deviance verklaard door het model= 14.4451 
Aangepaste percentage= 7.87 
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0.504936 

0.00000510639 
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0.0014 
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Likelihood Ratio Tests 
Factor Chi-kwadraat Vrijheidsgraden 
prijs 
doorlooptijd offerte 

Residu anaJyse 

n 
MSE 
MAE 
ME 

Schatting 

66 
0.0458661 
0.437781 
-0.0169645 

8.7378 
9.11095 

De vergelijking laat het resultaat van de 
'logistic regression' model zien welke 
de relatie beschrijft tussen gegund en 2 
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onafbankelijke variabelen. De vergelijking van het model is : 

gegund = exp(eta)/(l+exp(eta)) 
waaroij 
eta 0.80283 + 0.00000739163 * prijs - 0.111637 * doorlooptijd offerte 

Omdat de P-waarde van het model in de 'Analysis of Deviance' tabel kleiner is dan 
0.01, bestaat er een statistische significante relatie tussen de variabelen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 99%. Daamaast is de P-waarde van het residu kleiner 
dan 0.10, waarmee met een betrouwbaarheidsniveau van 90% aangegeven wordt dat 
het model significant slechter is dan het meest optimale model voor deze data. 

Verder wordt aangegeven dat het percentage van deviance in Gegund voor 14.4451%. 
verklaard wordt door het model. Deze statistische waarde is gelijk aan de R-kwadraat 
statistiek. Het aangepaste percentage, wat beter toegepast kan worden bij het 
vergelijken van modellen met verschillende aantallen onafbankelijke variabelen 1s 
7.87%. 

Bij het bepalen of het model verder kan worden vereenvoudigd, zien we dat de 
hoogste P-waarde in de 'likelihood ratio test' 0.003 I is, behorende bij prijs . Omdat 
deze waarde kleiner is dan 0.01 , kunnen we met een betrouwbaarheidsniveau van 
99% zeggen dat dit model niet verder vereenvoudigd hoeft te worden. 

Voorspellen 
Prediction Performance - percentage correct 
Cutoff Gegund Niet Gegund 

0.4 74.19 45 .71 
0.45 70.97 62.86 
0.5 64.52 77.14 
0.55 61.29 85. 71 
0.6 41.94 91.43 
0.65 32.26 97.14 
0.7 25 .81 100.00 

Totaal 
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De bovenstaande tabel laat het percentage van correct geobserveerde data zien bij 
verschillende 'cuttoff waarden. Als we bijvoorbeeld zeggen dat we alle 
voorspellingen met een 'cuttoff van 0.5 gemaakt worden, dan is 61% van alle 
Gegund-voorspellingen en 86% van alle Niet-gegund-voorspellingen juist voorspeld. 
Dit resulteert dan in een totaal van correcte voorspellingen van 74%. De gebruikte 
' cutoff' waarde maximaliseert het totale percentage correct en is daarom een goede 
waarde om te gebruiken bij het voorspellen van toekomstige offertes. 

Een gemiddelde offerte in deze categorie heeft de volgende eigenschappen: 
• marge 12% 
• levertijd 8 weken 
• prijs Hfl. 102347,-
• doorlooptijd offerte 12 dagen 
• load 

Wanneer we gaan voorspellen, en we nemen een gemiddelde offerte waarbij we de 
prijs van de offerte varieren, dan krijgen we de volgende tabel: 

V oorspellingen 

prijs 10234 7 voorspelling standaard 95% betrouwb. interval 
doorlooptijd offerte (var) fout ondergrens bovengrens 

6 0.70879 0.109664 0.489644 0.927937 
8 0.660661 0.109035 0.442771 0.878551 
IO 0.608966 0.107937 0.393269 0.824662 
12 0.554703 0.107394 0.340092 0.769314 
14 0.499104 0.108185 0.282913 0.715296 
16 0.443527 0.110419 0.222871 0.664183 
18 0.389329 0.113449 0.162618 0.61604 

doorlooptijd offerte 12 
prijs (var) 
91381 (100%) 0.534603 0.097861 0.339043 0.730164 
95950 ( 105%) 0.542995 0.101787 0.33959 0.746401 
100519 (110%) 0.551363 0.105782 0.339974 0.762752 
109657 (120%) 0.568007 0.113882 0.340431 0.795583 

Voorspellingswaarde voor gegund V oorspellingshistogram voor 'gegund' 

100 .... u 
V 80 

· !:: 
0 
u 60 
V 
00 
~ 40 
s::: 

/ V I 
~ 20 ' 
V ~-- _ _/ 
0. 

0 
0 0.2 

L/ - totaal 
,,/ __ goed 

I 
- /- - fout 

I . 

I 

0.4 0.6 0.8 

'cutoff 

42 

13 r:+===:::::i===::==:===i==:::::::::::= ==i=i 
9 - ---+---+----+----+---+-I 

-~ 5 f-+----+-
s::: 
~ I H=-,,,,,.--

0"' 
V 3 ,..;:: 

7 1-+----; 

II t::t:::;=:;::±==~~::±==::::::i==±J 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 

voorspelde kans 

True 

False 



Model 

0.8 

-g 0.6 ·!··············· ······>,c···········---·· .... 1 ••••••.••••••••••• •••••••••••••.••••••••••• 
~ 
Oil 
~ 0.4 

0.2 ·········•--~--"=···+·················· ··•····················!· 

0 ··········································'···················· ··················-=· ==== 
0 10 20 30 40 

doorlooptijd offerte 

Model 

50 

0.3 f L-·······················I i 
! o.6 I/ 
~ 0.4 ···················································· ··················· ·· ····•··· ·········· ················ 

0.2 .......................... L.. ...................... ··························•·························• 

0 
0 3 4 2 

pnJS 
(X I.E6) 

correlatiematrix 
constante 

constante 1.0000 
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pnJS 
(X l.E6) 

prijs doorlooptijd offerte 
-0.0392 -0.7832 
1.0000 -0.3277 

-0.3277 1.0000 

niet gegund 
Klasse lnteival n waargenomen waargenomen 

verwacht verwacht 

1 kleiner dan -0.895161 13 3.0 2.41364 10.0 10.5864 
2 -0.895161 -0.392223 12 5.0 4.26228 7.0 7.73772 
3 -0.392223 -0.0437912 12 3.0 5.36847 9.0 6.63153 
4 -0.043791 0.273724 7 3.0 3.68374 4.0 3.31626 
5 0.273724 of groter 12 7.0 7.27688 5.0 4.72312 

Totaal 56 21.0 23 .005 35.0 32.995 

Chi-kwadraat = 2.55843 met 3 vrijheidsgraden. P-waarde = 0.464819 

Deze test bepaalt of de hypothese dat de functie adequaat is m.b.t. de geobserveerde 
data. Omdat de P-waarde grater dan 0.10 is, is er geen reden om hypothese van het 
model te verwerpen, met een betrouwbaarheidsniveau van 90% of hoger. 
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Klanttevredenheidsonderzoek 

1. Kennis en imago 

Wat weet u van de onderneming? 
Attribuut 

Bekendheid met onderneming 

Locatie vestigingsplaats 

Technische vaardigheden 

Engineering vaardigheden 

lndruk bedrijfsbezoek 

Algemene presentatie op beurzen 
in brochures e.d. 

Hoe zou u de onderneming willen typeren? 

Opmerkingen: 

Oordeel klant: 
1 = slecht 
5 = uitstekend 

Philips 
Machinefabrieken 

B - 1 

Oordeel 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

PHILIPS 



2. Product 

2.1 Hoe beoordeelt u de volgende punt en m. b. t. de kwaliteit van het product? 

Attribuut Tevredenheid Verwacht Gerealiseerd 

Yield 
l!_ 

2 3 4 5 

Duurzaamheid 2 3 4 5 
(economische levensduur) 

Storingsgevoeligheid 2 3 4 5 

Ernst storing 2 3 4 5 
(tijd nodig voor oplossing) 

Vakmanschap 2 3 4 5 

Kwaliteit uitbesteding 2 3 4 5 

Voldoen aan specs 2 3 4 5 

Afwerking 2 " 4 5 .) 

Nauwkeurigheid 2 3 4 5 

Onderdelen 2 3 4 5 
( alkeurpercentage ) 

Zijn deze aspecten t.o.v. het verleden: slechter/gelijk/beter/geen mening 

Welke kwafiteitsaspecten vindt u het belangrijkste? Wat is onze prestatie hierop? 

Opmerkingen: 

* ln de meeste gevallen met van toepassmg vanwege ontbreken engmeenng 

Philips 
Machinefabrieken 

B-2 

e PHILIPS 

leJI!Mh.~be&v. 



2.2 Hoe beoordeelt u de volgende logistieke parameters? 
Attribuut Tevredenheid Verwacht Gerealiseerd 

Levertijd 2 3 4 5 

• machine 
• onderdelen 
• eenmalige order 
• herhalingsorder 

Leverbetrouwbaarheid 2 3 4 5 

• machine 
• onderdelen 
• eenmalige order 
• . herhalingsorder 

Reactiesnelheid 2 
.., 

4 5 .) 

speciale benodigdheden 

Compleetheid order 2 3 4 5 

Conditie bij aflevering 2 3 4 5 

Zijn deze aspecten t.o.v. het verleden: slechter/gelijk/beter/geen mening 

Welke logistieke aspecten vindt u het belangrijkste? Wat is onze prestatie hierop? 

Opmerkingen: 

Philips 
Machinefabrieken 
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PHILIPS 
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2. 3 Hoe beoordeelt u de volgende prijsaspecten? 

Attribuut Tevredenheid Verwacht Gerealiseerd 

Niveau 2 3 4 5 

Betalingscondities 2 3 4 5 

Dekken prijsopgaven 2 3 4 5 
uw behoefte 

Afzetfinanciering 2 
,., 

4 5 ., 

Total cost of ownership 2 3 4 5 

Zijn deze aspecten t.o.v. het verleden: slechter/gelijk/beter/geen mening 

Welke prijsaspecten vindt u het belangrij"kste? Wat is onze prestatie hierop ? 

Wat is het relatieve belang van kwaliteit, logistiek performance en p rijs? 

Opmerkingen: 

Phil ips 
Machinefabrieken 

B-4 

e PHILIPS 
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3. Communicatie 

3.1 Hoe beoordeelt u de volgende aspecten m. b. t. de communicatie met zakenrelatie? 
Attribuut Tevredenheid 

Duidelijkheid, 2 3 4 
Aandachten 
luistervaardigheid, 
Vriendelijkheid en 
beleefdheid 

lnzicht in 2 
,., 

4 .) 

behoeften klant 

Contactfrequentie 2 3 4 
(klant, leverancier) 

Bereikbaarheid 2 3 4 

Tijdige bevestiging 2 3 4 
afspraken (schrifteljk) 

Tijdige berichtgeving 2 3 4 
bij problemen 

Zijn deze aspecten t.o.v. het verleden: 

Opmerkingen: 

Philips 
Machinefabrieken 

B-5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Verwacht Gerealiseerd 

slechter/gelijk/beter/geen mening 

e PHILIPS 

l.ti~!Mit~b~ 



4. Service 

4.1 Hoe beoordeelt u de volgende zaken m.b.t. verleende diensten? 
Attribuut Tevredenheid 

Meedenken met 2 

klant 

Technisch advies 2 

Turn key 2 

Orderstatus 2 

informatie 

Flexibiliteit 2 

Productie gereed 2 

maken (testen) 

lnstallatie bij 2 

klant 

Toetsing tevredenheid 2 

na levering 

Aftersales service 2 

Zijn deze aspecten t.o. v. het verleden: 

Opmerkingen: 

Philips 
Machinefabrieken 

3 4 

3 4 

.., 
4 .) 

.., 
4 .) 

3 4 

.., 
4 .) 

3 4 

3 4 

3 4 
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5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Verwacht Gerealiseerd 

slechter/gelijk/beter/geen mening 

e PHILIPS 

/..d~IMie,~beffv. 



5. Klachten afhandeling 

5.1 Hoe beoordeelt u de afoandeling van klachten? 
Attribuut Tevredenheid 

Klachtenbehandeling 2 
bij relevante medewerker 

Snelheid oplossen klacht 2 

Resultaat van 2 
ondernomen acties 

Eventuele vereffening 2 
klacht 

Preventieve maatregelen 2 

Zijn deze aspecten t.o.v. het verleden: 

Opmerkingen: 

Philips 
Machinefabrieken 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

B-7 

5 

5 

5 

5 

5 

Verwacht Gerealiseerd 

slechter/gelijk/beter/geen mening 

e PHILIPS 

WiKWe.~be&¥." 



6. Administratieve afhandelingen 

6.1 Hoe beoordeelt u de volgende administratieve ajhandelingen? 
Attribuut Tevredenheid 

Reactiesnelheid 2 3 4 

bij: 

• telefonische aanvragen 

• schrifte/ijke aanvragen 

• offerte aanvragen 
• orderbevestiging 

Compleetheid benodigde 2 3 4 
technische informatie 

Duidelijkheid 2 3 4 
betalingsvoorwaarden 

Juistheid factuur 2 3 4 

Mailing & nieuwsbrieven I 2 3 4 

Zijn deze aspecten t.o.v. het verleden: 

Opmerkingen: 

Philips 
Machi nefabrieken 
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5 

5 

5 

5 

5 

Verwacht Gerealiseerd 

slechter/gelijk/beter/geen mening 

e PHILIPS 

Wi IWlk ~ bt1rer. 



7. Algemeen 

7.1 Kunt u aangeven wie onze concurrenten zijn en hoe wij in vergelijking tot deze 
presteren? 

Attribuut Ranking Totaal # key leveranciers 

Marktaandeel 
(gebaseerd op totale bestedingen) 

Kwaliteit 
(gebaseerd op performance van het hele jaar ) 

Leveringsbetrouwbaarheid 
(gebaseerd op performance van het hefe jaar) 

Service 
(gebaseerd op performance van het hefe jaar ) 

Algemeen 

7.2 Hoe selecteert u een leverancier? 

7.3 Waar haalt u informatie over leveranciers? 

7.4 Zou u weer zaken doen met Philips Machinefabrieken en waarom? 

7. 5 Zou u Philips Machinefabrieken aanraden bij relaties en op grand van welke 
argumenten? 

7. 6 Al deze aspecten in ogenschouw genomen, wat voor een algehele boordeling zou 
u de onderneming willen geven? 

Algemene beoordeling 2 3 4 5 

7. 5 Wat vindt u van het interview? Wat zijn voor u de belangrijkste punten die aan de 
orde zijn geweest en waarom? 

7. 5 Zijn er nag onderwerpen die niet aan de orde zijn gekomen maar u we! graag 
behandeld zou willen zien? 

I Opmerkingen: 

Philips 
Machinefabrieken PHILIPS 

B-9 



Appendix C, o.ffertebestand 

Appendix off ertebestand 
OFF.NR. V KLANT OMSCHRIJVING 8 0 ACC.MAN. PRIJS G C OPMERKINGEN OFFKORT Dlt. 

9697001 PORTEX MICR.INJECTION PIPE 2/01 24/01 27/01 Buters 55000 J B Loop! 97001 25 

9697002 PORTEX KANGA MACHINE 2/01 14/01 14/01 Buters 1500000 N B 97002 12 

9697003 PORTEX AUT.ILEOST.POUCH 2/01 3/04 Buters N B Loopt ender 96- 97003 91 
MACH. 96.312-03 

2197004 2 PH LIGHT.ROOSENDAAL 6X SCHAKELKAST VPBM 2/01 15/01 20/01 Teunissen 566500 J A 211764 97004 18 

2197005 PH.LIGHT.ROOSENDAAL E-WERK VPBM TLE 2/01 15/01 20/01 Teunissen 492600 J A 211766 97005 18 

6997006 EMGO DIV.ONDERDELEN 2/01 14/01 20/01 Brouns 6700 N A Te duur 97006 18 

6597007 PH.LIGHT.GLAS WORM-WORMWIEL 2/01 14/01 20/01 Brouns 3210 N A 97007 18 

9797008 2 MPO 1X COATERLIJN 2/01 18/02 18/02 Brouns 3275000 J B 970364 97008 47 

statistisch bestand, ingevuld 
OFF.NR. marge dlt segment onderdelen philips engineering 0 ACC.MAN. PRIJS G C OFFKORT Dlt. Load 

2697111 7 0 18/03 25/03 7 5310 97111 7 0 .84 

2497114 9 0 21 /03 27/03 8 928 97114 6 0.84 

2297115 15 12 0 24/03 27/03 2 1294 0 97115 3 0 .84 

2297116 15 16 0 24/03 27/03 2 43760 0 97116 3 0.84 

2297117 15 16 0 0 24/03 28/03 2 29425 0 97117 4 0.84 

2097121 15? 0 26/03 28/03 8 46541 0 97121 2 0 .84 

2197120 15? 0 0 26/03 3/04 8 810000 97120 8 0 .84 

2197122 15 13 0 0 26/03 1/04 8 31610 97122 6 0.84 

C - 1 



Appendix D, factorenlijst 

Welke factoren hebben invloed op een offerte? 

• pnJS 
• levertijd 
• soort systeem ( eenvoudig/moeilijk) 
• aanbieding (wijkt deze af van behoefte, kennis, voordeel) 
• intentie van de inkoper (bv vergelijken) 
• aanbieding buiten vakkennis (onbekende markt) 
• snelheid aanbieden 
• kwaliteit inhoud aanbieding (zowel technisch als prijs) 
• uitstellen/afstellen project door aanvrager 
• financiele situatie klant 
• DMU zit niet op een lijn met aanvrager offerte 
• verschillende invulling levertijd door aanvrager & aanbieder 
• prijssetting onderhandeling kan niet doorgaan bewerkstelligen 
• levertijd onderhandeling kan niet doorgaan bewerkstelligen 
• intentie aanbieder (politiek) 
• intentie aanbieder ( opbouwen ervaring in vakgebied) 
• intentie aanbieder (binnenkomen bij klant is belangrijk) 
• wie is de aanvrager (handelsmaatschappij (+20% op prijs), OEM, producent) 
• technologie (modulebouw vs. speciaalbouw) 
• drukte/load eigen fabriek 
• opvolging offerte (bell en etc) 
• Philips of exteme markt 
• doel aanvraag (bestellen, vergelijken mt andere aanbieders, prijs voor intern 

vergelijk eigen produktie) 
• wie is Account Manager 
• leveringsvoorwaarden 
• betalingsvoorwaarden 
• financiele constructie (bv lease) 
• concurrerende aanbiedingen (wie, prijs etc). 
• soort werk (bv delen naar Pila) 
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