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VOORWOORD 

Weurt, 27 juli 1996 

Ter afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven heb ik bij Akzo Nobel Car Refinishes te Sassenheim onderzoek verricht. Het 
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Logistiek Plannings Management. 

Dit rapport is interessant voor degenen die zich bezig houden met de coordinatie tussen 
produktieplanning en vraagvoorspelling. Doelstelling van het onderzoek was te komen tot 
een betere input voor de produktieplanning zodat deze beter afgestemd kan worden op de 
ontwikkelingen in de markt. Door verschuiving van het Klant Order Ontkoppel Punt voor een 
aantal produkt-markt-combinaties kan ten eerste kan een groter gedeelte van de 
produktieplanning op de werkelijke vraag gebaseerd worden. Daamaast wordt in dit rapport 
de basis voor een nieuw concept van vraagvoorspelling gelegd. Hiermee zal Akzo Nobel Car 
Refinishes in de toekomst beter in staat zijn op veranderingen in de vraag te anticiperen. 

Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken Akzo Nobel Car Refinishes te bedanken voor de 
mogelijkheid mijn afstudeerproject in Sassenheim uit te voeren. In het bijzonder' gaat mijn 
dank uit naar mijn bedrijfsbegeleider, Aad Hartveld die altijd bereid was met mij van 
gedachte te wisselen. Daamaast wil ik iedereen van de gang op de begane vloer in gebouw 24 
bedanken voor alle hulp die zij mij geboden hebben. 

Vanuit de Universiteit ben ik begeleid door de heren K. van Donselaar en H. Hegge. Ik wil 
hen bij deze bedanken voor alle uren die wij samen doorgebracht hebben, menigmaal tot dat 
de klok van 6 uur ons uit het Paviljoen verjoeg. Als laatste wil ik iedereen bedanken die mij 
met name in de laatste fase van mijn afstuderen tot steun is geweest. 

Johan Beekhuizen. 



ABSTRACT 

Goal of this graduation project was to get a production planning that is more adjusted to the 
developments in market demand. This master thesis describes two ways in which this can be 
reached. A shift of the Customer Order Decoupling Point is suggested for a number of 
product market combinations. Besides a new concept of demand forecasting is introduced 
which results in lower forecast errors. 
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SUMMARY 

Introduction 
This report describes the results of a graduation project that has been conducted at the request of the 
Logistic Planning Department of Akzo Nobel Car Refinishes. The production of the Business Unit 
Car Refinishes has almost completely been centralised in Sassenheim, where also the International 
Distribution Centre is situated. Production Sassenheim supplies this international distribution centre 
and three national distribution centres. The sales and marketing is the responsibility of profit-centres, 
each responsible for a separate geographical region. 

Cause for the research 
In 1994 Akzo Nobel Car Refinishes implemented the integral computer-system SAP R/2. Especially 
the logistic concept did not deliver the performance as expected. The stocks have increased relatively 
more than the sales and the target service level of98% is not met. The present way of forecasting and 
production control lead to an inadequate ability of production to anticipate on future demand and 
developments in the market. The consequence is that the stocks are unbalanced and the service level 
is affected. Besides, the necessity of improvement of the present situation increases due to some 
trends production and logistics are confronted with. Examples are the extension of the assortment and 
the increasing demand from the market for shorter lead-times and higher service levels. 

Analysis 
From analysis it was concluded that there are indeed discrepancies between de real demand and the 
forecasts. The forecasts are made on a decentralised level by the profit centres. The forecasts of the 
Export markets deviate twice as much as the forecasts of the other profit-centres, from the real 
demand. This is caused by the lumpy demand of these markets. These deviations are one of the causes 
for the nervousness in the production planning. 
Within the present logistic concept the production planning is fully based on these forecasts (push
control). Known customer orders are therefore not taken into account by production planning. The 
distribution planning on the other hand is order-driven (pu!l-control), what causes an imbalance 
between what production produces and the demand in the distribution centres. The effect is 
unbalanced stocks, what causes a low service level, with a relatively high stocklevel. 

Research Objective 
Starting point of the logistic control concept is that production and distribution are at all times obliged 
to meet (fluctuations in) market demand. Objective of the research is to come to a better production 
planning by making it more tuned to developments in the market demand. 
In this report two ways are described by which this can be realised. On the one hand this can be done 
by shifting the Customer-Order Decoupling Point (COOP) for a number of product market 
combinations. This way the production planning will be based as much as possible on actual market 
demand. On the other hand a new concept of forecasting is introduced which leads to more reliable 
forecasts . These two ways are however not independent of each other. 

Position of the Customer Order Decoupling Point (COOP) 
The COOP is that point in the goods flow that separates the forecast based activities from the order 
based activities. For Akzo Nobel Car Refinishes the international distribution centre is the COOP for 
most of the products. For a small part of the volume the position of the COOP is the national 
distribution centres, and for an equal part of the volume the tank-floor is the COOP. In Figure 0-1 the 
possible decoupling points are given as stocking points in the goods flow. 

-,r~ 
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- ----------- Customer Order CODP• Supplier (DP5) 
◄-------- Customer Order COOP • Raw Maierials (DP4) d 

+----- Customer Order COOP • Tank (DPJ ) 
Customer Order • DC (DP2) 

I 

Figure 0-1 Possible Positions of the COOP for Akzo Nobel Sassenheim 

The position of the COOP depends on: 

I. The characteristics of the market; 
11. The characteristics of the products; 
Ill. The characteristics of the production process. 

The different characteristics will force the COOP upstream or downstream in the goods flow for a 
product market combination. In the research the situation for Car Refinishes has been analysed using 
these characteristics. Based on the results an upstream shift of the COOP for the Export Oversea and 
the Asian Pacific market has been proposed. Depending on the products, the COOP will be the tank
floor or the stockroom of raw materials. For these markets there is sufficient slack between the 
production throughput time and the required lead time. On the other side, for these markets it was 
most desirable to shift the COOP upstream, because of the lumpy demand of these markets. 

A new method of production control 
Shifting the COOP to another point in the goods flow implies another way of production control. In 
the old situation there were two controlled stocking points, the raw material stocking room and the 
international distribution centre. Shifting the COOP to the tank-floor for some of the product-market 
combinations, results in a third controlled stocking point. This means that a production-batch is not 
completely allocated to the downstream stocking points, after finishing production. The applied stock 
control methods in the three controlled stocking points are visualised in Figure 0-2. 

Figure 0-2 A new method of production control 

Stock control at the tank-floor is done by using a two-bin method. The batch-allocation is done with a 
standard frequency and depends on the accepted customer orders and the available stock in the 
distribution centres. The stock in these distribution centres is controlled by a Periodic Review Order
up to Level {R,s,S-method) with a reorder point s. 
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Master Production Schedule (MPS) 
The essence of the new method of production control is the move 
of the MPS to recipe-colour level. Upstream the production is 
based on this MPS (Figure 0-3), downstream production is based 
on customer orders or on replenishment orders. The accepted 
customer orders are reduced from the MPS in order to calculate 
the Available To Promise (ATP) quantity. The MPS is used for the 
following three decisions: 

A. To draw up delivery plans for the suppliers (MRP); 
B. Rough Cut Capacity Check (RCCC); 
C. Order acceptation and signalling deviations from the old MPS 

(ATP). 

MPS-items 
The demand for a recipe-colour depends on the demand of the 

Summary! 

Market Customers 

'=~ L 
OLD ' • / "'' MPS ?MPS~ 
Capacities Planned Orders 

Figure 0-3 Information around the MPS 

underlying items. The demand on itemlevel can be reduced to the demand for approximately 650 
' basic'-recipe-colours. For these recipe-colours a MPS has to be drawn up. The MPS is the level on 
which forecasts are made. Instead of forecasts on an item-level, forecasts for the 'basic'-recipe
colours are now required. A general forecasting system was used to analyse the method of forecasting 
by Akzo Nobel Car Refinishes (Figure 0-4). 

The general forecasting system 
The general forecasting system consists of a number of steps: 

1. Selection of the model; 
2. Giving 'judgmental' input; 
3. Using the forecast; 
4. Measuring the deviation of the forecast; 
5. Modification of the model or parameters if needed. 

The use of mathematical models in forecasting assumes that 
demand can be modelled like historical demand. To be able 
to anticipate on developments in market demand which are 
not foreseen by the models, human input is used to adjust the 
statistical forecast. This is symbolised in Figure 0-5 by the 
caption 'judgmental input' . 

Improvements of the forecasts can be reached in two ways: 
I. Improvement of the used models; 
2. Improvement of the 'judgmental input. 

h-.:Jhtlck rcM,■rJing performance 

Figure 0-4 The genera/forecasting system 

Momentarily two levels of forecasting can be distinguished. First, forecasts are made on an aggregate 
level, used for production control on that level. Secondly, forecasts on itemlevel are made for co
ordination of production and demand on a detailed level. Conclusions from the analysis of the method 
of forecasting at Akzo Nobel are : 

I. The 'judgmental input' for the statistical forecasts is poor. Causes are : 
A. The number of forecasts that have to be judged. Each profit-centre has to forecast and 

judge around 400 items. 
B. The level of forecasting is different from the visible developments in the market 

demand . Market intelligence is mainly available on product group level. With the 

~--f,-. 
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present way of forecasting this information can therefor not adequately be converted 
into consequences for the forecasts and the production planning. 

II. There is no or little feedback about the quality of the forecasts. Feedback is however 
essential for improvement of the forecasting system. Causes are: 
A. An inadequate information system which causes the inability for centralised feedback 

to the profit-centres; 
B. No good standards for judging the deviations of the forecasts. 

III. The production and sales plans on aggregate level become inconsistent during the year. The 
MPS has however to be consistent with the sales and marketing plans. In the sales process, 
budgeting and the resulting sales objectives are important. This can be defined with the term 
'demand management'. The sales objectives therefore have a predictive meaning for the 
demand that can be expected from a profit-centre. Momentarily, on this level there is only 
once a year co-ordination between production and the profit-centres. Interim adjustments of 
the sales plans and objectives are therefore not co-ordinated with production which causes the 
inconsistency. 

Alternatives of forecasting 
To generate forecasts on recipe-colour level, alternative ways of 
forecasting were evaluated. The design process that has been 
followed to come to those alternatives is given in Figure 0-5. By 
making choices for the design variables, four alternatives were 
drawn up (Table 0-1 ). The first difference in the forecasting 
methods is the responsibility for the forecasts, which can be 
decentralised ( profit-centres) or centralised. A second difference 
is the level of aggregation on which the forecasts are made. 

Best scoring alternative 
The evaluation of the alternatives was based on the resulting 
errors in the forecasts of the demand for the 'basic' recipe
colours. Two product groups, Autocryl and Autobase, were 
selected for this evalutation. The best scoring alternative was 
alternative B. In this alternative forecasts on product group level 
are generated by the profit-centres. These are converted into 
forecasts of the demand for the 'basic' -recipe colours by 
combination with the forecasts of the planning percentages, 
which are forecasted centrallised. 

Figure 0-5 The design process of a 
forecasting system 

Table 0-1 Different alternatives of forecasting 

Alternative A B C D 
Source Market Market Demand History Production History 
Level of Aggregation Item Product group Recipe-Colour Recipe-Colour 
Centralised/Decentralised Decentralised Decentralised Centralised Centralised 

The following conclusion can be drawn from the evaluation of the different alternatives: 

• Forecasting by the profit-centres results in better forecasts than centralised forecasting. The trends 
and developments in market demand are of importance for the forecasts so the forecasts should be 
generated by the ones with the best insight in those developments, the profit-centres. 

--f-,
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• The level of aggregation is of influence on the quality of the resulting forecasts for the 'basic' 
recipe-colours. Forecasting on the level of product groups gives the best results. 

• Keeping the forecasts on product group-level consistent with the developments in the market 
results in a better forecast. This is only possible with frequent feedback. Signalling of structural 
bias in the forecasts is hereby a necessity. 

Improvements of the method 
During the research the method hasn't been used optimally. This caused the need to do some 
assumptions. Some improvements for the selected method are: 

I. Each profit-centre has its own specific distribution of the recipe-colours within a product group. 
An improvement of the used method is to use these specific distributions. This way a change in the 
forecast for a product group of a certain profit-centre can be better converted into changes in the 
forecasts for the 'basic' -recipe-colours. 

2. By classification of the product groups based on the different market segments Sikkens (A-brand), 
Sikkens BT (Trucks & Busses) and Lesonal (B-brand), the different markets are distinguished. 
This is an improvement because the different markets show different developments. This will lead 
to a better judgmental input. Besides, this classification will be consistent with the organisational 
changes. In the nearby future different organisations will namely become responsible for the 
different market segments. 

3. Using the trading-days in the forecasting system leads, for centralised forecasting, to an reduction 
of the forecast-error. Using trading-days in the selected decentralised method may also result in an 
improvement of the results. The cumulative forecasts of the profit-centres will therefor have to be 
corrected for the number of trading-days in a month. 

Conditions for implementation 
To implement the selected method, the profit-centres have to start forecasting the demand for the 
different product groups. This can be seen as a new level of aggregate planning. From this planning 
level the forecasts for the 'basic'-recipe-colours can be derived using dynamic planning percentages. 
This will be the input for the MPS (Figure 0-6). 
To start forecasting on productgroup-level the first thing to do is make an unambiguous product group 
classification. This seems trivial but lack of an unambiguous product group classification is presently 
the source of a lot of miscommunication between the sales organisations and production. Besides a 
forecasting-module for the planning percentages has to be developed and implemented to convert the 
forecasts on product group level into forecasts of the 'basic' -recipe-colours. Last but not least the 
deviations of the forecasts by the profit-centres will have to be measured to close the feedback loop of 
the forecasting system. This is essential to be able to further improve the forecasting system. 

--,r~ 
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Conclusions and recommendations 

The main conclusions and recommendations of this research are: 

Conclusion I 

{;{/'By shifting the CODP for the Export Oversea and Asian Pacific-market, more production 
activities can be based on real customer orders. This decreases the dependency of the production 
planning on the forecasts and thus reduces the uncertainty. Hereby the production planning will 
be based on actual market demand as much as possible. 

Recommendation I 

Eif° Shift the COOP for the Export Oversea and Asian Pacific market (27%) upstream to the tank
floor or the raw material stocking room. 

Conclusions II 

G{/' The concept of demand forecasting can be improved by implementing a new method of 
forecasting. Based on this research it can be concluded that forecasting on productgroup-level by 
the profit-centres, leads to the best forecasts of the demand for the 'basic '-recipe-colours. 

G{/' Because there is only once a year co-ordination between the profit-centres and production about 
their aggregate plans, inconsistency arises on that level. The reason is that the aggregate sales 
plan changes during the year. This results in not using the predictive meaning of the sales 
objectives of the different profit-centres. 

Recommendation II 

Eif°lmplement the designed method during this research, including the suggestions for improvement. 
The profit-centres will have to start forecasting the demand on product group-level which will 
result in a new level of aggregate planning. 

Eif° A second recommendation is to start a co-ordination meeting between Production and Logistics 
quarterly. This meeting will have to result in new forecasts for the coming quarters, based on the 
developments in market demand. These forecasts will have to be consistent with the budgets of the 
different profit-centres. 

Conclusion III 

{;{/'The presently used forecasting system does not have the ability to improve because of the lack of 
a feedback loop. One of the main reasons is the lack of a good information system. 

Recommendation III 

Eif° A recommendation is to start calculating statistics of error on product group-level for the different 
profit-centres. This will make clear where deviations from the forecasts occur. These statistics will 
also give priority for the monthly communication with the profit-centres or their representatives. 

E,' A second recommendation is to increase the availability of historical demand information on a 
central level (LPM), by starting a centralised database. This can be the base of a logistic 
information-system. 

This logistic system is needed to be able to give the required feedback about the forecast quality and 
to oversee the developments in the market demand in the several markets. 

-17-
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Further research 
To be able to fully implement the recommendations of this research some further research is required: 

• A condition for following the developments in the market, is a clear communication with the 
profit-centres. Therefor it is advisable to do some further research tot come to an unambiguous 
classification of product groups for the profit-centres and production. A proposal for this has been 
done but hasn't yet been communicated to the profit-centres. To become consistent with this 
classification, separate productgroups for the BT market segment have to be made in SAP. 

• The forecasting module for the planning-percentages has to be furtherly developed. This is 
necessary to be able to convert the forecasts on product group-level into forecasts for the 'basic' 
recipe-colours. Research has to conclude if it is advisable to implement this module already in the 
presently used release of SAP R/2 ( 4.0) or to wait until the new release (5.0) has been 
implemented. In 5.0 aggregate planning is supported where 4.0 might require major adjustments. 

• To be able to give the necessary feedback, the logistic information system has to be furtherly 
developed. This must make it able to give feedback efficiently and to follow the developments in 
the different markets. 

A last general recommendation for further research is: 

• Reconsider the position of the COOP for the different product market combinations, based on the 
results of the ongoing project regarding the increase of production flexibility. 

--f,
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Onzekerheid over de toekomst is een probleem waar elke organisatie mee geconfronteerd 
wordt. Echter, om onzekerheden te reduceren en te anticiperen op toekomstige situaties wor
den voorspellingen opgesteld. Dit rapport beschrijft een onderzoek op het gebied van vraag
voorspelling, uitgevoerd in opdracht van Akzo Nobel Car Refinishes te Sassenheim. 

§ 1. 1 Aanleiding tot het onderzoek 

In 1994 is Akzo Nobel overgegaan tot invoering van het integrale computersysteem SAP. 
Met name het ingevoerde logistieke beheersingsconcept leverde niet de verwachte prestaties. 
De voorraden zijn in verhouding tot de afzetstijging sterk toegenomen [IO] en de doelstel
ling, een servicegraad van 98%, wordt niet gehaald. De huidige wijze van produktiebesturing 
en vraagvoorspelling leidt tot een onvoldoende vermogen te anticiperen op de werkelijke 
vraag en de ontwikkelingen in de markt. Het gevolg hiervan is dat de voorraden in onbalans 
zijn en de servicegraad aangetast wordt. De noodzaak tot verbetering van de huidige situatie 
neemt alleen maar toe als gevolg van een aantal trends waar Akzo Nobel Car Refinishes mee 
geconfronteerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn een assortiments uitbreiding en de toene
mende eisen vanuit de markt met betrekking tot levertijden en leverbetrouwbaarheid. 

§ 1.2 Afbakening van het onderzoek 

Verbetering kan op een tweetal fundamenteel verschillende manieren verkregen warden. Ten 
eerste kan door vergroting van de tlexibiliteit van produktie een groter aanpassingsvermogen 
met betrekking tot de dynamiek in de marktvraag verkregen worden. Het reduceren van de 
doorlooptijden van produktie, de omsteltijden op de bottleneck en de het verkleinen van de 
vaste batchgroottes, zijn voorbeelden van maatregelen waarmee dit bereikt kan worden. Dit 
is echter binnen het onderhavige onderzoek buiten beschouwing gebleven omdat zich daar 
reeds een aantal werkgroepen mee bezig gaat houden. 
Een tweede manier om tot een effectievere produktieplanning te komen is het enerzijds ver
kleinen van de afhankelijkheid van voorspellingen en het anderzijds verbeteren van die voor
spellingen. Door zoveel mogelijk op basis van reeds bekende vraag te produceren wordt de 
athankelijkheid van de voorspellingen verkleind. Anderzijds leidt het verbeteren van de hui
dige wijze van vraagvoorspelling, tot een betere aansluiting van de produktieplanning op de 
werkelijke vraag vanuit de markt. Allereerst is er inzicht vereist in de invloed van de huidige 
wijze van vraagvoorspelling op de aansturing van produktie 

§ 1.3 Doe/ van het onderzoek 

De probleemstelling die de basis van het onderzoek vormt is: 

Probleemstelling: 

De servicegraad is lager dan 98% en de gemiddelde voorraden zijn hoger dan de gestelde 
norm van 6 weken. Een reden is dat de produktieplanning niet aansluit bij de ontwikkelingen 
in de marktvraag. . 

Op basis van deze probleemstelling is de volgende opdracht formulering opgesteld: 

--,r?-
AKZONOBEL Car Refinishes 



I Hoofdstuk 1 lnleiding 

Opdracht formulering 

Analyseer de huidige methode waarmee de vraag naar de produkten van de BU Car Refinis
hes voorspeld wordt en geef aanbevelingen voor het (her)ontwerp van een (nieuw) concept 
van vraagvoorspelling. 

Doel van het onderzoek is om tot een produktieplanning te komen die beter aansluit bij de 
ontwikkelingen in de marktvraag door het verbeteren van de input van die produktieplanning. 

§ 1.4 Onderzoeksopzet en structuur van het verslag 

De gehanteerde onderzoeksopzet is weergegeven in Figuur I. Deze figuur geeft tevens de 
structuur van het verslag weer. 

~~ 
AKZO NOBEL 

Probleemstelling 

R,d,,c,nn ajhank,lijklwid """ 
VO<Jl"'f'#ll~m 
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v--,,.een met C 
4»V■illlllllletlde 

IMlhOd■I 
(Hfdlttl) 

VOOIWNl'denvoor~alle Conclulielen~ 
JHfdlt 7) (Hfdll ti) 

Fig1111r I De onderzoeksopzet 
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V. Nieuw besturingsconcept 
Yerschuiving van het KOOP leidt'tof een andere besturing van de produktie. Met deze 
nieuwe besturing en de eisen die hieruit volgen voor het voorspellingssysteem, wordt 
hoofdstuk 4 afgesloten. 

VI. Verbeteren voorspellingssysteem 
Yerbeterde voorspellingen kunnen verkregen warden door het beter modelleren van de 
vraag op basis van realisaties in het verleden en het beter anticiperen op toekomstige 
marktontwikkelingen. Aan de hand van een theoretisch model warden deze verbeterings
mogelijkheden voor Akzo Nobel in hoofdstuk 5 in kaart gebracht. 

VIIA/ternatieve wijzen van voorspellen 
In hoofdstuk 5 wordt vervolgens een aantal verschillende voorspellingsmethoden opge
steld op basis van de mogelijke verbeteringen en de afgeleide eisen van het in hoofdstuk 4 
beschreven besturingsconcept 

C De Implementatiefase 

Viii. Voorspellen met de verschillende methoden 
Met elk van de voorspellingsmethoden zijn voorspellingen gegenereerd . De resultaten 
hiervan zijn geevalueerd aan de hand van de resulterende voorspelfout (Hfdst. 6). Op ba
sis van deze resultaten is een keuze gemaakt voor een van de voorspellingsmethoden. 

IX. Yoorwaarden voor implementatie 
Voordat over gegaan kan warden tot het voorspellen met de nieuwe voorspellingsmetho
de, dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn . Deze warden beschreven in hoofd
stuk 7. 

X. Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van het onderzoek zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan ter verbe
tering van de vraagvoorspellingen en de afstemming met de markt voor Akzo Nobel Car 
Refinishes (Hfdst. 8). Hierdoor wordt een betere input van de produktieplanning wordt 
verkregen wat uiteindelijk moet leiden tot lager voorraden en een hogere servicegraad. 

_...,rj-, 
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In hoofdstuk 2 volgt allereerst een beschrijving van Akzo Nobel Car Refinishes. In de daarop 
volgende hoofdstukken worden de analyse- en ontwerp-fase doorlopen, aangegeven door de 
blokken A en B. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen 
(Figuur I) waarmee het rapport afgesloten wordt. 

Het onderzoek is gestart met het uitvoeren van een aantal analyses, naar aanleiding van de 
probleemstelling. Dit wordt weergegeven in blok A (Hfdst. 3). In de ontwerp-fase, weerge
ven door blok B, is vervolgens een tweetal wegen bewandeld (Hfdst. 4 en Hfdst. 5). Dit 
wordt aangegeven door de twee pijlen die blok A en B verbinden. Naar aanleiding hiervan is 
een aantal verschillende methoden van voorspellen opgesteld. Deze zijn getoetst waarna een 
keuze gemaakt is voor een van de methoden (Hfdst 6). In hoofdstuk 7 is vervolgens een aan
tal voorwaarden opgesteld waaraan voldaan dient te zijn, voordat tot implementatie van de 
ontworpen voorspellingsmethode kan worden overgegaan. Tenslotte zijn de conclusies en 
aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek geformuleerd in Hfdst 8. 

Hieronder worden de verschillende blokken uit Figuur I kort toegelicht. 

A De Analyse Ease 

I. Analyse huidige wijze van voorspellen 
Het in kaart brengen van de huidige wijze van vraag voorspellen voor Akzo Nobel Car 
Refinishes . 

II. Analyse betrouwbaarheid van de voorspellingen 
Het vaststellen van de kwaliteit van de huidige manier van voorspellen door het meten 
van betrouwbaarheid van de voorspellingen. 

III. Analyse produktie aansturing 
Het in kaart brengen en analyseren van de wijze waarop de vraagvoorspellingen worden 
gebruikt in de aansturing van de goederenstromen. 

De resultaten van de analysefase staan beschreven in hoofdstuk 3. Door middel van deze 
analyses is vastgesteld hoe de vraagvoorspellingen tot stand komen, wat de betrouwbaarheid 
is en hoe ze de goederenstroom aansturen. In de ontwerp-fase is een tweetal wegen bewan
deld om de onzekerheid die samenhangt met de vraag vanuit de markt, te reduceren. Ener
zijds door beter gebruik te maken van reeds bekende vraag (IV+V). Anderzijds door het ver
beteren van het voorspellingssysteem (Vl+VII). 

B De Ontwerp-fase 

IV.Herpositionering KOOP 
Het punt dat de scheiding aangeeft tussen de op basis van voorspellingen gestuurde activi
teiten en de op basis van klantorder gestuurde activiteiten wordt het Klant Order Ontkop
pel Punt (KOOP) genoemd. Door zoveel mogelijk activiteiten op basis van klantenorders 
uit te voeren wordt optimaal gebruik gemaakt van de informatie die aanwezig is over de 
vraag en wordt de onzekerheid geminimaliseerd . In hoofdstuk 4 wordt voor de verschil
lende produkt-markt-combinaties een analyse uitgevoerd met betrekking tot de positie van 
het KOOP. Naar aanleiding hiervan wordt een verschuiving het KOOP voor een deel van 
de markt voorgesteld . 
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HOOFDSTUK 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens Akzo Nobel , de produkten van Akzo Nobel Car 
Refinishes, Produktie Sassenheim en de verkoop organisatie van Akzo Nobel Car Refinishes 
kort toegelicht. 

§ 2. 1 Akzo Nobel 

Akzo Nobel is een multinational met ongeveer 73000 werknemers, vestigingen in meer dan 
50 landen en een omzet van rond de /22 miljard in 1996. De activiteiten van Akzo Nobel 
worden uitgevoerd door Business Units (BU's) die gegroepeerd zijn naar het soort produkten 
dat ze voortbrengen, te weten Chemicals, Coatings, Pharma en Fibers. 

Figuur 2-1 Vereenvoudigd organigram Akzo Nobel 

§ 2.1.2 Akzo Nobel Car Refinishes 

Een van de Business Units van de Coatings-groep 
is Car Refinishes (BU-CR), verantwoordelijk voor 
de produktie en verkoop van autoreparatie-lakken . 
Deze BU heeft een omzet van ongeveer I miljard 
gulden bij een afzet van ± 57000 ton en bestaat uit 
een drietal Sub Business Units (SBU). Dit zijn 
respectievelijk de SUB Rest Of the World (ROW), 
Europe en de United States (US) (Figuur 2-1 ). Het 
afstudeerproject heeft plaats gevonden bij de 
afdeling Logistiek Plannings Management (LPM) 
van de SBU Europe. Deze afdeling heeft als 
voornaamste functie het verzorgen van de 
coordinatie tussen commercie, distributie en Figuur 2-2 Plaats van de afdeling LPM 

produktie (Figuur 2-2). 
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j Hoofdstuk 2 Bedrijfsbeschrijving ! 
§ 2.1.3 Akzo Nobel Sassenheim 

In Sassenheim staat Akzo ' s grootste produktielokatie van auto-reparatielakken. Ongeveer 
60% van het totale volume dat de BU-CR verkoopt, wordt hier geproduceerd. De rest van de 
produkten wordt in Wapenveld (plamuren) geproduceerd of in lokale produktievestigingen 
(Amerika, Spanje, ltalie, Oostenrijk, lndonesie). Tevens staat in Sassenheim het 
Internationale Distributie Centrum (JDC) van de BU CR. Ongeveer 70% (40000 ton) van het 
totale volume van de BU CR wordt via dit JDC gedistribueerd . In bijlage 2.1 worden de 
goederenstromen van en naar de lokatie Sassenheim gevisualiseerd. 

§ 2.2 De produkten 

De reparatie van schade aan auto ' s vindt plaats door het opbrengen van verschillende lagen 
produkten (bijlage 2.2) die samen een verfsysteem vormen. Er kan een tweetal groepen 
produkten onderscheiden worden: 

A. Produkten die een laag vormen van het verfsysteem (plamuren, primers, fillers, 
basislakken en de k/eur/oze /akken) ; 

B. Hulpprodukten die tijdens de reparatie gebruikt worden (verharders en verdunners). 

De basislakken kunnen weer onderverdeeld worden in : 

I . Mengmachine produkten(MM) 
Het assortiment bestaat uit verschillende produktlijnen uitgevoerd in een aantal 
basiskleuren. Hieruit kunnen door menging ± 40.000 verschillende kleuren lakken 
gemaakt worden. Dit mengen gebeurt meestal op klantenorder bij grossiers of in de 
autoreparatie werkplaatsen, de zogenaamde body-shops 

2. Ready Mixed produkten (RM) 
Yoor een aantal specifieke klanten (private labels) of in het geval van grote hoeveelheden, 
vindt het mengproces reeds op de produktielokatie plaats. Deze lak hoeft niet verder 
gemengd te worden en wordt een Ready Mixed (RM) produkt genoemd. 

§ 2.3 Produktie Sassenheim 

De produktie in Sassenheim vindt plaats in een drietal produktie-sectoren. Een sector kan 
gezien worden als een aparte fabriek met eigen produktie faciliteiten en een eigen 
planningsafdeling. Elke sector is opgedeeld in een drietal produktie afdelingen, de malerij , de 
tankvloer en de tapperij . Daarnaast is er sprake van een aparte afdeling, de kleurmakerij die 
de zogenaamde RM kleuren produceert. De basisrouting in de sectoren is voor alle verflijnen 
gelijk. Er zijn een 6-tal processtappen te onderscheiden zoals weergegeven in Figuur 2-3. 
Een toelichting bij deze processtappen is opgenomen in bijlage 2.3. 

Fig1111r 2-3 De routing binnen een sector 
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I Hoofdstuk 2 Bedrijfsbeschrijving ! 
Het produceren van verf is het volgens een bepaald recept mengen van grondstoffen. 
Sommige recepten wijken slechts van elkaar af door het soort pigment dat gebruikt wordt. 
Hierdoor ontstaan verschillende receptkleuren. 
Na produktie worden de produkten ingepakt en naar het distributiecentrum getransporteerd. 
Hier worden de produkten waar opgeslagen ofwel direct verzonden. In bijlage 2.4 is een tabel 
opgenomen met daarin de routingen voor de verschillende produkten. 

§ 2.4 De verkooporganisatie 

De verkoop wordt verzorgd door zogenaamde winstcentra. Dit zijn zelfstandige organisaties 
die de sales en marketing in een bepaald geografisch gebied verzorgen en een eigen winst
verantwoordelijkheid hebben. Zoals te zien is in Figuur 2-4 hebben de meeste West Europese 
landen een eigen winstcentrum. 'Export' staat in deze figuur voor de SBU ROW. De pijlen 
geven de behoeftes vanuit de winstcentra op IDC Sassenheim en/of Produktie Sassenheim 
aan. 

Produktie Sassenheim 

( 1) Oostenrijk 
(2) ltalii! 
(3) Spanje 
(4) Duitsland 
(5) Engeland 
(6) F rankrijk 
(7) Belgii! 
(8) Nederland 
(9) Export 

Behoefte IDC Sassenheim 

----------► 
Behoefte Produktie Sassenheim 

Figuur 2-4 Verkoop en produktie van CR-produkten 

De winstcentra kunnen in een tweetal groepen gesplitst worden: 
0 

I. Winstcentra zonder eigen voorraad 
2. Winstcentra met eigen voorraad 

§ 2.4. 1 Winstcentra zonder eigen voorraad 

In de winstcentra 4 t/m 8 is geen voorraad meer aanwezig. Oorspronkelijk was dit wet het 
geval en hadden alle West-Europese landen een eigen nationaal distributie centrum (NOC). 
Er werd toen onderscheid gemaakt tussen directe klanten die rechtstreeks uit het DC in Sas
senheim geleverd kregen, en indirecte klanten, de nationale distributie centra (NDC'a). Door 
de invoering van het Disucar-concept (Direct Supply Car Refinishes) zijn in een groot aantal 
landen de NDC'a opgeheven en is de voorraad verplaatst naar Sassenheim. De orders van 
deze winstcentra worden nu rechtstreeks vanuit het JDC in Sassenheim naar de klanten ge
zonden. 
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I Hoofdstuk 2 Bedrijfsbeschrijving ! 
§ 2.4.2 Winstcentra met eigen voorraad 

In de landen Oostenrijk, ltalie en Spanje (lt/m 3) vindt belevering van de klanten nag wel via 
voorraad in een NOC plaats. Aanvulling van de voorraad in die NDC's vindt voor 20% van 
de items (80% van het volume) rechtstreeks vanuit Produktie Sassenheim plaats. Deze items 
warden integrale items genoemd. Dit omdat de voorraden integraal door de organisatie in 
Sassenheim beheerst warden . Deze wijze van voorraadbeheersing wordt binnen Akzo Nobel 
het COL (Customer Oriented Logistics) principe genoemd. Voor de overige 80% van de 
items die op voorraad liggen in de NDC' s, vindt aanvulling vanuit het IDC Sassenheim 
plaats. Deze items warden bestel-items genoemd omdat de winstcentra zelf bestellingen voor 
voorraadaanvullingen dienen te plaatsen. 
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I HOOFDSTUK 3 VRAAGVOORSPELLING & PRODUKTIEBEHEERSING I 

In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen het voorspellen van de vraag en de produktiebeheer
sing nader beschouwd. De invloed van voorspellingen op de servicegraad en het voorraadni
veau dient namelijk in relatie met de produktiebeheersing beoordeeld te warden . In §3.1 
wordt de huidige wijze van voorspellen van Akzo Nobel en de afstemming met de markt over 
deze voorspellingen in kaart gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal 
niveaus, het aggregaatniveau en het detailniveau. De betrouwbaarheid van de voorspellingen 
op detailniveau wordt in §3.2 besproken. In §3.3 wordt de relatie tussen de vraagvoorspellin
gen en de produktiebeheersing gelegd, waarbij met name gekeken wordt naar de wijze waar
op de voorspellingen op detailniveau de goederenstroom aansturen. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een samenvatting van de conclusies in §3 .4. 

§ 3. 1 De huidige wijze van voorspellen bij Akzo Nobel Car Refinishes 

Allereerst wordt met behulp van een algemeen voorspellingssysteem in §3 .1.1 het voorspel
len in een theoretisch kader geplaatst. Vervolgens wordt in §3.1.2 een tweetal niveaus van 
voorspellen onderscheiden die van belang zijn voor de beslissingen binnen de produktiebe
heersing. In §3.1.3 wordt tenslotte de wijze van voorspellen bij Akzo Nobel op de twee ni
veaus beschreven. 

§ 3.1.1 Een algemeen voorspellingssysteem 

Voorspellen is het doen van uitspraken omtrent toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelin
gen binnen een systeem, op grand van historisch gedrag van dat systeem [ 13]. In Figuur 3-1 
staat de algemene vorm van een voorspellingssysteem weergegeven [16]. Het voorspellings
systeem bestaat uit een aantal stappen dat doorlopen wordt: 

- de selectie van een model; 
- het geven van 'judgmental' input; 
- het gebruiken van de voorspel/ing; 
- het meten van de afwijking; 
- het eventueel aanpassen van het model of de parameters. 

hct model 

Eventuele eanpa~ng 
model of parameters 

Statistische VOOr9pelling 

~udgment■I Input 

W erkalijk• vraag 

Feedback met bct1ckkmg tot voorspelkwahtc1t 
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Figu11r 3-1 De a/gemene vorm van een voorspellingssysteem 
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Hoofdstuk 3 Vraagvoorspelling en produktieaansturing 

De mate waarin de verschillende stappen doorlopen warden is athankelijk van het belang dat 
aan de uitkomst van het voorspellen gehecht wordt. Voor het voorspellen van de vraag war
den mathematische modellen gebruikt. Zo'n mathematisch model is een vereenvoudigde 
weergave van de werkelijkheid. Gebruik ervan veronderstelt namelijk dat de vraag in de toe
komst zich op dezelfde wijze zal laten modelleren als in het verleden. Om te anticiperen op 
veranderingen en ontwikkelingen in de markt die niet warden voorzien door het gebruikte 
model, vindt eventuele bijstelling van de (statistische) voorspelling plaats aan de hand van 
menselijke input. Dit wordt in Figuur 3-1 aangegeven door de pijl met het bijschrift 
'judgmental input'. 

De kwaliteit van een model wordt bepaald door de mate waarin het voldoet voor het doel 
van het model [ 17], in dit geval het voorspellen van de toekomstige vraag. De keuze tussen 
verschillende modellen wordt dan oak vaak gemaakt aan de hand van de resulterende voor
spelfout, een maatstaf voor de kwaliteit van het model. Het vraagproces kan echter aan wij
zigingen onderhevig zijn, waardoor aanpassing van het model of de parameters gewenst is. 
Het is daarom essentieel de kwaliteit van het model en dus de voorspelfout te meten. Alleen 
op die wijze kan verbetering van het voorspellingssysteem verkregen wbrden. 

In relatie tot de produktiebeheersing is voorspellen op twee niveaus van belang. Dit wordt in 
de volgende paragraaf toegelicht. 

§ 3.1.2 Voorspellen op een tweetal niveaus 

In Figuur 3-2 staat het bovenste gedeelte van een raamwerk voor produktiebeheersing en 
material management weergegeven [2]. Hierin is te zien dat voor~pellingen van de vraag op 
een tweetal niveaus, A en B, invloed hebben op de logistieke beslissingen waarop dit raam
werk betrekking heeft. 

lnkoopplan 

(Aggregaat-)informatie over 
resource-beschlkbaarhekl 

Capaciteitsplannlng 

lia 

Logistieke 
ParameleB 

(Aogregaat-)vertoopplan 
BU-CR en de WC'a 

(Aggregaat-)informatie over 
orders en marttpotentie 

Fig1111r 3-2 Relatie produktiebeheersing en voorspellen op een twee/a/ n"ivea11s 

De logistieke parameters (service- en bezettingsgraden, levertijden en normvoorraden) var
men de randvoorwaarden voor de beslissingen binnen dit raamwerk. Het hoogste niveau van 
beslissen in de figuur wordt gevormd door de aggregaat beheersing. Aggregaat beheersing 
betreft het op een geaggregeerd niveau (# ton) afstemmen van de produktiecapaciteit en de 
grondstoffenbeschikbaarheid op de vraag. Dit dient te resulteren in een aantal samenhangen
de plannen (verkoopplan, produktieplan en inkoopplan) op dit niveau. 
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Het tweede niveau van beslissen is het niveau van de detailcoordinatie. Detailcodrdinatie is 
de afstemming van de beschikbare capaciteit en grondstoffen op de vraag naar de afzonder-
1 ijke produkten (verfitems). Dit wordt weergegeven door respectievelijk de bezettingsp/an
ning en de materiaa/codrdinatie. De relatie met de produktieplanning wordt weergegeven 
door de pijl met het bijschrift produktie-orders. 

Voorspellingen van de (aggregaat)vraag bei"nvloeden dus op een tweetal niveaus de beslis
singen binnen de produktiebeheersing. De wijze waarop deze voorspellingen voor Akzo No
bel tot stand komen wordt in de volgende paragrafen toegelicht. 

§ 3.1.3 Voorspellen bij Akzo Nobel 

Zoals in § 3.1.1 werd gesteld, dient bijstellen van statistische voorspellingen om te anticipe
ren op ontwikkelingen in de markt. In de systeemtheorie wordt dit ook wel een voorwaarts
koppelende regelkring genoemd [ I 7], waarbij vooraf bekende afwijkingen van de input 
(historie) meegenomen worden voor het verkrijgen van een zo goed mogelijke output 
(voorspelling). Deze voorwaartskoppeling (feed forward) vindt plaats door middel van af
stemming met die markt over de opgestelde voorspellingen. Afstemming wordt hierbij gede
finieerd als het vooraf interpreteren van de opgestelde (statistische) voorspellingen in tegen
stelling tot feedback, waarmee bedoeld wordt het achteraf constateren en interpreteren van de 
afwijkingen van de voorspellingen. 

Winstcentra zijn verantwoordelijk voor de sales en marketing in een bepaalde markt. Af
stemming over toekomstige vraag vanuit die markt dient dan ook plaats te vinden met verte
genwoordigers van de verschillende winstcentra. In bijlage 3.1 staan de verschillende mark
ten van CR beschreven. 

§ 3.1.3.1 Voorspellingen op aggregaatniveau 

De eerste wijze van voorspellen vindt plaats op aggregaatniveau ten behoeve van de aggre
gaat beheersing (Figuur 3-2). Afstemming van de verkoop en produktieplannen op dit niveau 
vindt eenmaal per jaar plaats in een Driejarige-Operationele-Plannings (DOP) bespreking. De 
input van de aggregaat beheersing is: 

• Informatie over orders en marktpotentie voor de lange termijn, in de vorm van de busi-
ness- plannen van de winstcentra; 

• Informatie over de produktie capaciteit van de verschillende produktievestigingen. 

Afstemming op aggregaatniveau heeft als output een aggregaatverkoopplan voor de BU-CR 
en een aggregaatproduktieplan voor de verschillende produktielokaties. Voor Produktie Sas
senheim dient het aggregaat produktieplan afgestemd te zijn op een drietal aggregaat ver
koopplannen, te weten dat van de BU-CR, de BU-ADAF en de BU-ICS. Dit produktieplan 
wordt opgedeeld in produktieplannen voor de drie sectoren binnen Produktie Sassenheim. 

§ 3.1.3.2 Voorspellingen op detailniveau 

De voorspellingen op detailniveau worden decentraal op item-niveau gemaakt. Dit houdt in 
dat de winstcentra elke maand zelf een planning met een horizon van een jaar van de ver
wachte vraag naar de verschillende items opstellen. Deze voorspellingen worden gegroepeerd 
naar een tweetal voorspellingen voor !DC Sassenheim zoals weergegeven in Tabel 3-1. 
Deze scheiding komt voort uit de vroegere opdeling in directe (Plan-Primaire-Behoefte) en 
indirecte (Prognose-Behoefte) klanten . Voor de winstcentra Export en Nederland worden de 
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voorspelling op detailniveau door de afdeling LPM gemaakt. Afstemming en feedback over 
de voorspellingen van de exportmarkten vindt plaats in een maandelijkse bespreking met de 
verschillende area-managers, ieder verantwoordelijk voor een geografisch deel van de ex
portmarkt. Voor de Nederlandse markt vindt dit plaats met een vertegenwoordiger van 
' Marketing Nederland ' . 

Tabet 3- / De voorspel/ingen voor /DC Sassenheim 

Winstcentrum Plan-Primaire-Behoefte Prognose-Behodte 
I Oostenrijk* X 
2 ltalii!* X 
3 Spanje* X 
4 Duitsland X 
5 Engeland X 
6 Frankrijk X 
7 Belgil! X 
8 Nederland 
9 Export 

• Alleen de bestelttems, de mtegra/e items triggeren Produklle 
Sassenheim rechtstreeks 

Orie opvallende punten zijn : 

X 
X 

1. Afstemming en feedback vindt plaats over voorspellingen van de afzonderlijke items. Per 
winstcentrum betekent dit de beoordeling van de voorspellingen van± 400 items. Dit 
zorgt voor een gebrek aan overzicht en maakt het geven van de zogenaamde 'judgmental 
input ' moeilijk . De vertegenwoordigers van de winstcentra geven aan dat de ontwikkelin
gen in de markt op produktgroep-niveau beter zichtbaar zijn . 

2. De informatie die de basis vormt voor de afstemming tijdens dit soort besprekingen, de 
werkelijke verkopen per winstcentrum, bleek nogal eens onbetrouwbaar te zijn. Hierdoor 
wordt er meer tijd gespendeerd aan het controleren van de gegevens dan aan het analyse
ren en interpreteren van de afwijkingen. 

3. Een derde opvallend punt is dat met de andere winstcentra geen afstemming noch feed
back over de voorspellingen plaats vindt. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de 
voorspellingen van deze winstcentra niet structureel gemeten en ontbreekt dus de feed
back pijl van Figuur 3-1. 

Uit een gehouden enquete (bijlage 3.2) blijkt dat in de meeste gevallen het opstellen van de 
voorspellingen plaats vindt door mensen van marketing, een logistiek manager of een pro
duktmanager. De modellen die gebruikt warden varieren van statistische programma's tot het 
handmatig berekenen van de verwachtte vraag per item. Daamaast is er nogal een verschil 
tussen de aandacht en tijd die door de verschillende winstcentra gestoken wordt in het maken 
van voorspellingen. Dit komt ook tot uiting uit de wijzigingen die (niet) in rollende plannin
gen van de verschillende WC'a warden aangebracht. Conclusie is dat als gevolg van het ge
brek aan aandacht vanuit de centrale organisatie, ook de aandacht bij de WC'a voor het voor
spellen verslapt. Om de huidige wijze van voorspellen te evalueren is in §3 .3 voor een aantal 
items de betrouwbaarheid van de voorspellingen van de vraag gemeten. 

§ 3.1.3.3 Inconsistentie tussen voorspellingen 

Gedurende hetjaar vindt er op basis van de ontwikkelingen in de markt bijstelling plaats van 
de doelstellingen qua omzet/afzet van de verschillende WC'a . Dit gebeurt in onderling over
leg tussen de winstcentrumleiders en de marketmanagers. ledere marketmanagers is verant
woordelijk voor een aantal WC'a. Deze eventuele aanpassing van de doelstellingen vindt aan 
het eind van elk kwartaal plaats. Hierbij wordt een zogenaamde ' last estimate' gemaakt van 
de te verwachten afzet/omzet van een winstcentrum in dat jaar. De winstcentra warden op 
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deze doelstellingen afgerekend en zullen er dus naar streven deze te realiseren. Dit betekent 
<lat er sprake is van een zekere mate van 'demand management' en <lat de budgetten van de 
winstcentra een voorspellende waarde hebben voor de vraag .. 

Nu is er echter sprake van inconsistentie tussen de verschillende voorspellingen. Ten eerste is 
er sprake van inconsistentie tussen de verkoopplannen en produktieplannen op aggregaatni
veau . Een keer per jaar vindt er afstemming tussen de verkoopplannen en produktieplannen 
plaats in de eerder genoemde DOP-bespreking. Correcties op deze doelstellingen warden 
echter niet gecommuniceerd naar LPM en dus ook niet naar Produktie Sassenheim. Hierdoor 
ontstaat inconsistentie tussen de verkoopplannen en de produktieplannen op aggregaatniveau. 
Ten tweede is er sprake van inconsistentie tussen de voorspellingen op aggregaatniveau en 
detailniveau. De voorspellingen op detailniveau en aggregaatniveau warden onafhankelijk 
van elkaar opgesteld . Controle op consistentie tussen deze plannen vindt niet plaats en de 
informatie met betrekking tot de bijgestelde doelstellingen wordt dan ook niet verwerkt in de 
voorspellingen op detailniveau. 

§ 3.2 Betrouwbaarheid van de voorspellingen op detailniveau 

Voor de winstcentra Export en Nederland is de betrouwbaarheid van de voorspellingen ge
analyseerd. Dit is gedaan voor de 20 grootste items qua afzet (Top 20) en voor een selectie 
van 12 items (Mandje van 12) die representatief zijn voor het totale assortiment van de BU 
CR. 

De betrouwbaarheid van de maandvoorspellingen 

Van deze voorspellingen is de zogenaamde Mean Absolute Percentage Error (MAPE) bere
kend. Dit is een indicator van de voorspelnauwkeurigheid, die de gemiddelde absolute voor
spelfout relateert aan de gemiddelde vraag (Figuur 3-3). 

PE1 = f (X1 FJIX1J *100% 
n 

MAPE = L f IPE1 I Jin 
i=J 

= de procentuelefout in de voorspelling ten opzichte van de werkelijke vraag; 
= de werkelijke vraag in periode t; 
= de voorspelling van de vraag in periode t gedaan in periode t-1; 
= de gemiddelde absolute procentuele /out in de voorspelling; 
= het aantal waarnemingen. 

Fig1111r 3-3 De Mean Absolute Percentage Error 

Van de MAPE's van de voorspellingen voor de verschillende items is het gemiddelde geno
men om een idee te krijgen van de totale voorspelprestatie. Voor de exportmarkt werd voor 
de top 20 items een gemiddelde MAPE van 47% geconstateerd en voor het mandje van 12 
items een gemiddelde MAPE van 54%. Voor Nederland was de gemiddelde MAPE voor 
beide groepen gemiddeld 25%, aanzienlijk lager dan voor de exportmarkt. De voorspellingen 
vanuit de exportmarkten zijn dus slechter dan voorspellingen van de vraag uit de Nederlandse 
markt. 

Het gewenste moment van aanvulling van de voorraad van een item in !DC Sassenheim, 
wordt bepaald doordat de voorspellingen tijdsgefaseerd afbouwen van die voorraad. Hiertoe 
warden de twee voorspellingen van de maandvraag omgerekend naar week-voorspellingen 
(bijlage 3.3). 
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Betrouwbaarheid van de afgeleide weekvoorspellingen 

In Figuur 3-4 staat een grafiek met daarin voor een willekeurig item de cummulatieve afzet 
tot en met die week in verhouding tot de cummulatieve voorspelling tot en met die week, 
binnen een bepaalde maand. De 100% lijn geeft aan dat de afzet tot en met die week, gelijk is 
aan de voorspelling tot en met die 
week. In de figuur zijn zowel grote 
afwijkingen naar boven als naar bene
den te zien wat duidt op grote afwij
kingen van de voorspelling ten op
zichte van de vraag. Dit beeld was 
zichtbaar bij alle items. De oorzaak is 
dat de weekvoorspellingen uitgaan 
van een gelijkmatig verdeelde vraag 
binnen een maand, terwijl dit in wer
kelijkheid niet zo is. 
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Figuur 3-4 Cummulatieve ajzetlvoorspe/ling 

§ 3.3 Voorspellingen in relatie tot de produktiebeheersing 

Op basis van de voorspellingen op de twee niveaus worden verschillende plannen ten behoe
ve van de produktiebeheersing gemaakt. Deze staan weergegeven in Tabel 3-2. Integrale 
logistiek vereist (horizontale) afstemming tussen inkoop, produktie en verkoop [6]. Zoals in § 
3.1.3.3 geconstateerd werd, vindt met name op aggregaatniveau in geringe mate afstemming 
tussen de produktieplannen en de verkoopplannen van de verschillende WC'a. Hierdoor ont
staat inconsistentie tussen deze plannen. 

Tabel 3-2 Produktieplannen op basis van voorspe/lingen op verschi/lende niveaus 

Planningshorizon Tijdseenheid Frequentie 

LT 3 jaar Jaar 1/jaar 

MLT I jaar Maand 1/kwartaal 

KT Kwartaal Week I/week 

ZKT Week Dag continu 

Op basis van voorspe/lmgen op aggregaatniveau; 
2 Op basis van voorspellingen op detailniveau ; 

Aard besluit 

Strategisch 

Taktisch 

Operationeel 

Operationeel 

Beslissingen Aggregatieniveau 

*Produktievolume/jaar BUCR 
* lnvesteringen infrastructuur I WC'a 
*Sourcing frondstoffen 

I Produktievestiging 
*Personeel Sector 

*Maandelijks produktieplan' Produktievestiging 
*Logistieke parameters: Sector 
-batchgroottes2 #Ton 
-voorraadniveaus2 WC'a 
*Raamcontracten leveranciers 
*Vrijgeven produktieorders" Produktievestiging 
• Bezettingsplanning( uitzendkrachten)2 Sector 
*Tapverdeling2 #Ton 
• Prioriteitenstelling werkorders' Receptkleur 

Afdeling 
Capaciteitsgroep 

3 Deze beslissingen warden niet op basis van voorspel/ingen genomen. maar op basis van de toestand van het produktiesys
teem. 

In Figuur 3-2 werd aangegeven dat de voorspellingen op detailniveau als input dienen voor 
de materiaalcoordinatie en resulteren in produktieorders. Het doe! van het invoeren van SAP 
was het bereiken van een integrale goederenstroombesturing. De logistieke (detail) coordina
tie (Figuur 3-5) vindt bij Akzo Nobel volledig plaats op basis van de voorspellingen op de
tailniveau. Produktie-orders worden gegenereerd op basis van het geplande fysieke voorraad 
verloop dat wordt berekend door de week-voorspellingen tijdsgefaseerd af te trekken van de 
aanwezige fysieke voorraad in het !DC en de 3 NDC'a. 
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dllpe,geren .,, tlmeken 

Figuur 3-5 logislieke Co6rdinalie op basis van voorspellingen 

De produktieplanningen van de drie sectoren zijn onderhevig aan een nerveuze planning. 
Enerzijds is dit het gevolg van afwijkingen in de voorspellingen en de wijze waarop daar 
door het systeem mee omgegaan wordt. Dit is onderwerp van § 3 .3. I. Anderzijds is er een 
aantal andere factoren debet aan de nerveuze planning. Deze warden besproken in§ 3.3.2. 

§ 3. 3.1 Confrontatie tussen voorspellingen en de werkelijke vraag 

De voorspellingen warden aan de hand van de opgetreden vraag afgebouwd. Dit vindt voor 
de Plan-Primaire-Behoeftes en de Prognose-Behoeftes op verschillende wijzen plaats. 

Plan-Primaire-Behoefte 
Ten eerste vindt afbouw van de plan primaire behoefte op het moment van uitlevering plaats 
en niet op het moment dat de vraag optreedt. Hierdoor wordt er bij de produktie aansturing 
geen rekening gehouden met de orders die al in het systeem staan maar nag niet zijn uitgele
verd . Ten tweede vindt geen forecastconsumption plaats. Hierdoor kunnen bij een achterge
bleven vraag aan het eind van de maand nag een aantal Plan-Primaire-Behoeftes in het sys
teem staan van voorgaande weken. Deze blijven produktie triggeren een nieuwe batch te 
maken terwijl er geen vraag naar deze produkten is. 

Prognose-Behoefte 
In het geval van Prognose-Behoeftes vindt elk week
end een herrekening plaats. Dit houdt in dat de reste
rende maand Prognose-Behoefte verdeeld wordt over 
de rest van de weken van die maand. Hierbij wordt er 
net als bij de Plan-Primaire-Behoeftes vanuit gegaan 
dat vraag die niet in de verstreken weken van de 
maand is opgetreden, nag in de resterende weken zal 
optreden. Er vindt dus geen forecastconsumption plaats. 
Een voorbeeld ter verduidelijking. 
Stet dat aan het begin van de maand de voorspelling 
van de vraag naar een item 4000 stuks is wat overeen 
komt met I 000 per week. Er vanuit gaande dat de 
maand 4 weken bevat, ziet het plaatje er aan het begin 
van week I uit als in Tabet 3-3. lndien er in week I en 
week 2 minder vraag optreedt dan voorspeld is, dan 
ziet het plaatje er aan het begin van week 3 bijvoor

Tabet 3-3 Herrekening Prognose-Behoefte I 

Begin Week I 

Week I Week 2 Week 3 

Voorspelling 1000 1000 1000 

Klantenorder 0 0 0 

Tabet 3-4 Herrekening Prognose-Behoefte II 

Begin WeekJ 

Weeki Week2 Week) 

Voorspelling 1600 

Klantenorder 400 400 0 

Week 4 

1000 

0 

Week4 

1600 

0 

beeld uit als in Tabet 3-4. Uit de analyse van de maand-voorspellingen bleek dat deze niet 
betrouwbaar zijn en dat wordt bij deze wijze van herrekening wel aangenomen. Bij achter
blijvende vraag wordt produktie dus onnodig getriggered een nieuwe batch te maken. 
Conclusie uit voorgaande is dat, alleen indien de vraag groter is dan de voorspelling het sys
teem een goed signaal geeft door een produktie order te vervroegen . lndien de vraag achter-
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blijft leidt het aansturen van de produktie op basis van de voorspellingen namelijk altijd tot 
een te vroege triggering van de produktie. Hierdoor ontstaat er een nerveuze planning en een 
verkeerde prioriteitenstelling bij de planningsafdelingen. 

Gebrek aan compensatie Prognose-Behoefte en Plan-Primaire-Behoefte 
Afwijkingen in de Prognose-Behoefte en in de Plan-Primaire-Behoefte kunnen elkaar daar
naast niet compenseren doordat er een gescheiden afbouw plaats vindt van de twee voorspel
lingen. Extra vraag van directe klanten bouwt niet af van de Plan Primaire Behoefte bij 
eventueel achterblijvende vraag van de indirecte klanten. Deze vraag bouwt bij uitlevering 
wel af van de fysieke voorraad waardoor produktiesignalen naar voren getrokken worden. Dit 
gebeurt dus zelfs als de totale vraag achterblijft bij de totale voorspelde vraag (= Prognose
Behoefte + Plan-Primaire-Behoefte). Scheiding van de voorspellingen versterkt dus een te 
vroege triggering van produktie bij achterblijvende vraag en daardoor een nerveuze planning 
en een verkeerde prioriteitenstelling. 

§ 3.3.2 Andere verstorende factoren 

Naast de onbetrouwbaarheid van de voorspellingen, zijn er nog andere factoren die nervosi
teit in de produktieplanning en een verkeerde prioriteitenstelling bewerkstelligen. 

Maandelijkse herrekening veiligheidsvoorraad 
Een nerveuze planning als gevolg van een stochastische vraag is een algemeen bekend nadeel 
van MRP I. Reden is o.a. de rigide hantering van de veiligheidsvoorraden door het systeem. 
Veiligheidsvoorraadnormen voor de items worden bij Akzo Nobel gerelateerd aan de voor
spellingen van de komende drie maanden. Maandelijks worden deze normen bijgesteld op 
basis van de nieuwe voorspellingen . Hierbij zijn veranderingen van de veiligheidsvoorraad 
met meer dan I 0% geen uitzondering. Een voorbeeld is opgenomen in bijlage 3.4. Door de 
maandelijkse herrekening van de veiligheidsvoorraad, verspringen de planorders wat extra 
nervositeit tot gevolg heeft bij een maandovergang. 

Onbeheerste pijplijnvoorraad naar de NDC'a 
Met de pijplijnvoorraad worden de bestellingen bedoeld van de integrale items die onderweg 
zijn van Produktie Sassenheim naar een van NDC'a. Het voorraadverloop van deze items 
triggerd rechtstreeks Produktie Sassenheim. Hiertoe worden dagelijks de fysieke voorraadni
veaus van de integrale items doorgegeven vanuit de NDC'a. Er wordt getracht aan de hand 
van de economische voorraad (fysiek aanwezige voorraad + bestellingen onderweg) te plan
nen, maar door de onzekerheid of bepaalde bestellingen reeds opgenomen zijn in de fysieke 
voorraad of nog in de pijplijn zitten, kunnen planorders bij het bekend worden van de nieuwe 
voorraadgegevens (ver) in de tijd verspringen. 

Lumpy demand 
Grote orders verstoren de verhouding tussen de werkelijke vraag en de voorspelde vraag. 
Deze orders, voornamelijk orders van de exportmarkten, consumeren soms de helft of meer 
van de voorspelling voor een bepaald item. Dit resulteert in reservering van de voorraad zo
dat deze niet meer beschikbaar is voor andere orders. Met name voor de export orders is de 
tijd tussen order-entry en goederenafgifte uit het IDC relatief lang. Aangezien er geen fore
castconsumption plaats vindt en gestuurd wordt op beschikbare voorraad, wordt er door het 
systeem niet gereageerd totdat de beschikbare voorraad n~gatief dreigt te raken . Kleine or
ders stagneren hierdoor terwijl de fysieke voorraad nog wel positief is.Dit ' lumpy' vraag 
patroon werkt ook verstorend op de betrouwbaarheid van de voorspellingen en kan als reden 
gezien worden voor de relatief slechte voorspelbaarheid van de vraag vanuit de exportmarkt. 
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§ 3.4 Samenvatting van de conclusies 

In dit hoofdstuk is de huidige wijze van de voorspellen van de vraag en de invloed daarvan 
op de produktie aansturing aan de orde geweest. Hieronder worden de conclusies naar aan
leiding van dit hoofdstuk samengevat. 

• Afwijkingen van de voorspellingen op item-niveau zijn een oorzaak van een nerveuze 
produktieplanning en een verkeerde prioriteitenstelling; 

• Er vindt weinig of geen feedback naar de winstcentra plaats met betrekking tot de gereali
seerde betrouwbaarheid van de voorspellingen. Hierdoor ontbreekt een stimulans tot ver
betering; 

• Afstemming over voorspellingen van de vraag vindt op een zodanig laag niveau plaats dat 
het geven van 'judgmental input' moeilijk is. De opinie is dat op het niveau van produkt
groepen de 'judgmental input' verbeterd kan worden; 

• Het informatiesysteem dient verbeterd te worden om een efficiente wijze van feedback en 
afstemming mogelijk te maken; 

• De voorspellingen van het winstcentrum Export zijn minder betrouwbaar dan de voor
spellingen van andere winstcentra. Een van de redenen is het lumpy vraagpatroon van dit 
winstcentrum; 

• Er vindt slechts een keer per jaar afstemming op aggregaatniveau plaats tussen produktie 
en verkoop, terwijl de verkoopplannen gedurende hetjaar wel wijzigen. Hierdoor ontstaat 
er inconsistentie tussen de plannen op aggregaatniveau. Tevens bestaat er inconsistentie 
tussen de voorspellingen op de twee niveaus doordat deze onathankelijk worden opge
steld. 

• De budgetten van de winstcentra zijn taakstellend en hebben daarom een voorspellende 
waarde. 

Naast afwijkingen in de voorspellingen is nog een aantal andere factoren debet is aan een 
nerveuze produktieplanning. 

• Grote orders verstoren de betrouwbaarheid van de voorspellingen en leiden daarnaast tot 
reserveringen van voorraden en stagnaties; 

• De huidige wijze van veiligheidsvoorraadberekening heeft elke maand het verspringen 
van plano'rders tot gevolg; 

• Onzekerheid over de pijplijnvoorraden naar de nationale DC'a draagt bij aan de nervosi
teit in de planning; 

• Er vindt geen forecastconsumption plaats waardoor bij achterblijvende vraag, produktie 
altijd te vroeg getriggered wordt tot het aanmaken van een batch. Dit effect wordt ver
sterkt door twee separate voorspellingen die elkaar niet kunnen compenseren. 

Enerzijds kan onzekerheid in de vraag opgevangen worden met een vergroting van (het ge
bruik van) de flexibiliteit van het produktieproces of voorraden stroomopwaarts. Daarnaast 
kan de onzekerheid waarop de produktieplanning is gebaseerd verkleind worden door een 
beter gebruik van reeds bekende orders. Daarom wordt in hoofdstuk 4 de positie van het 
Klant Order Ontkoppel Punt (KOOP) geanalyseerd voor de verschillende produkt markt 
combinaties. 

Anderzijds kan door het aanbrengen van wijzigingen in het huidige voorspellingssysteem 
getracht worden de voorspellingen te verbeteren en daardoor beter te anticiperen op de ont
wikkelingen in de marktvraag. Dit kan echter niet onathankelijk van de analyse van het 
KOOP gedaan worden. Een aantal alternatieve wijzen van vraagvoorspelling wordt in aan
sluiting op hoofdstuk 4 uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
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HOOFDSTUK 4 POSITIE VAN HET KLANT ORDER ONTKOPPEL PUNT 

In het vorige hoofdstuk werd geconstateerd dater onzekerheid over de vraag in toekomstige pe
rioden bestaat. Met name grote export orders werken verstorend en veroorzaken een aanzienlijk 
deel van de variatie (onzekerheid) in de vraag. In de literatuur [11] wordt voor het verkleinen van 
de variatie in de vraag op een voorraadpunt een methode aangedragen: 'large order overflow'. 
Hierbij worden grote orders geleverd uit een voorliggend voorraadpunt. Voorwaarde is dat de 
vereiste levertijd dit toelaat. Dit komt neer op verschuiving van het Klant Order Ontkoppel Punt 
(KOOP) voor die orders. Het Klant Order Ontkoppel Punt geeft dat punt in de goederenstroom 
aan waar de scheiding optreedt tussen de op voorspelling gestuurde activiteiten en op klantorder 
gestuurde activiteiten. Naannate het KOOP verder stroomopwaarts ligt, vinden te minder activi
teiten plaats op basis van voorspellingen. In dit hoofdstuk wordt de huidige Jigging van het 
klantorder ontkoppelpunt in kaart gebracht waarna geanalyseerd wordt wat de mogelijkheden 
zijn voor verschuiving daarvan. 

§ 4. 1 Positie van het Klantorder ontkoppelpunt (KOOP) voor Akzo Nobel 

Meestal komt het KOOP overeen met het laatste grote voorraadpunt in de goederenstroom. Bij 
de keuze van de positie van het KOOP gaat het primair om een afweging tussen het onderne
mersrisico verbonden aan de investering in voorraden en het risico van het (niet) voldoen aan de 
vereiste leveringscondities. Naannate voorraden eerder in de keten liggen, zal de waarde van die 
voorraden lager zijn, maar het risico met betrekking tot het (niet) voldoen aan de leveringscondi
ties hoger. In [3] wordt de volgende definitie van het KOOP gegeven. 

Het Klantorder Ontkoppel Punt is het punt dat aangeeft hoe diep een klantorder in de goederen
stroom binnendringt. 

Hoekstra en Rom me geven een vijftal mogelijke posities voor het KOOP (Figuur 4-1 ): 

Ontkoppelpunt Concept: Hoe ver gaat een klantenorder 

• en en ,en en n••r voorr•• V c _____ rs: 

i ~· 
~ 

_ ~z,,_. --------~c: - Makenoporder 

O .P, 

3 C Assembleren op order 

---

--\0~7, ◄ 
\ -...... .. lnkopen en maken op order 

Bij Akzo Nobel ligt voor het grootste deel van het assortiment het KOOP op positie 2 (O.P.2). 
Hierbij worden de produkten geproduceerd en centraal op voorraad gelegd in het !DC Sassen
heim. Voor een klein deel van het volume ligt het KOOP op positie I (voorraad in NDC'a). 
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Hoofdstuk 4 Positie van het Kiani Order Ontkoppel Punt 

◄ -- Klantorder KOOP = LEVERANCIER (OP5)----
--------Klantorder KOOP = GRONDSTOF (OP4) ---------, 

---Klantordcr KOOP = TANK (OP))----< r Klantordcr KOOP = DC (OP2) 

Figuur 4-2 Mogelijke Posities van het KOOP voor Akzo Nobel Sassenheim 

Yoor een ongeveer even groot deel ligt het KOOP op positie 3, waarbij getapt wordt op klan
tenorder (de Externe Maak Orders (EMO)). In Figuur 4-2 zijn de mogelijke ontkoppelpunten 
voor Akzo Nobel aangegeven, als de voorraadpunten in de goederenstroom. 

§ 4.2 Karakteristieken die de ligging van het KOOP bepalen 

Momenteel wordt de ligging van het KOOP alleen volledig bepaald door de produkten en niet 
door de markten (bijlage 4.1 ). De mogelijke ligging van het KOOP is echter athankelijk van de 
karakteristieken van: 

• de markt 
• het produkt 
• het proces 

Figuur 4-3 Karakteristieken in relatie tot de positie van het KOOP 

In Figuur 4-3 wordt de relatie tussen de verschillende karakteristieken en de ligging van het 
KOOP weergegeven . Hierin is te zien dat sommige karakteristieken een stroomopwaartse en 
sommige een stroomafwaartse werking hebben voor de gewenste positie van het KOOP. Aan de 
hand van deze karakteristieken wordt de situatie voor Car Refinishes in kaart gebracht. 

§ 4.2.1 Marktkarakteristieken 

Primair wordt de positie van het ontkoppelpunt bepaald in de afweging tussen de vereiste lever
tijd en de doorlooptijd van de produktieprocessen. 

• Levertijd: de tijd tussen acceptatie en daadwerkelijke levering van de order[ I 3) 

In Tabel 4-1 staan voor de markten van CR de levertijden weergegeven. Deze zijn tot uitlevering 
uit het DC, dus exclusief transport naar de klant. Voor de meeste markten zijn er geen harde af
spraken over de maximale levertijden wat aangegeven wordt met de kolom speling. De Disucar 
markt heeft weinig speling omdat de orders voor deze markt altijd binnen een dag geleverd 
moeten worden . In de kolom percentage wordt het procentuele aandeel van de betreffende markt 
in de totaal afzet van de BU CR aangegeven. 
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I Hoofdstuk 4 Positie van het Kiani Order Ontkoppe/ Punt 

Tabel 4- / l everlijden voor de mark/en van Car Refinishes 

Markten Levertijd Speling Pere. 
Disucar I dag Weinig 42% 
GM/MB/Motip• 2-4 weken Middel 2% 
ICD Europa I week Middel 12% 
New Europe I week Middel 12% 
Export Oost Europa 1-2 weken Middel 3% 
Export Overzee + Asian Pacific. 2-4 weken Veel 27% 
USA 4 weken Veel 4% 

• GM/MB en Molip zijn private labels. 

Andere marktkarakteristieken die de positie van het KOOP be'invloeden, zijn: 

• Flexibiliteit in de levercondities: de mate waarin deelleveringen van een order of orderregel 
zijn toegestaan. Naarmate deze flexibiliteit kleiner is zal het KOOP voor die markt eerder 
stroomafwaarts gelegd worden; 

• Ordergrootte: des te groter de gemiddelde order, des te gewenster is het om de vraag uit een 
voorliggend voorraadpunt te voldoen; 

• Onzekerheid: de onzekerheid die bestaat over het precieze tijdstip van uitlevering. Naarrnate 
de onzekerheid groter is zal het KOOP verder stroomafwaarts liggen; 

• Voorspe/baarheid: de voorspelbaarheid van de vraag geeft aan of er sprake is van een vast 
afname patroon qua tijdstip en hoeveelheid. Een lage voorspelbaarheid vergroot het risico van 
investering in voorraden en leidt tot een stroomopwaartse kracht voor de positie van het 
KOOP. 

In Tabet 4-2 wordt een typering van de orders van de verschillende markten gegeven. Hierin is te 
zien dat de gemiddelde order voor de exportmarkten qua volume en aantal orderregels groot is. 
Voor de Letter of Credit (LC) orders is bovendien de onzekerheid over het gewenste tijdstip van 
uitlevering groot. 

Tabet 4-2 Orderkenmerken voor de verschillende mark/en 

Disucar ICD New Exp. 
Europa Europe 0-Eur. 

Flexibiliteit middel middel middel laag 
Order I Volume klein middel middel klein 

grootte I Regels middel middel middel groat 
Onzekerheid klein klein klein middel 
Vaorspelbaarheid matig matig matig matig 

-!CD - fnler Concern Dehvenes (aan Akzo organisa/tes) 
2 lnc/usief de Asian Pacific landen 

§ 4.2.2 Produktkarakteristieken 

Exp. Exp. Exp. Exp. USA 
0 -Eur. Overzee2 Overzee Overzee 

LC LC !CD 

laag laag laag laag middel 
k.lein groot groot groat groat 

groat groat groat groot groat 
groot middel groa t klein klein 
slecht slecht slecht slecht matig 

Naast de hierboven beschreven marktkarakteristieken hebben ook de produktkarakteristieken 
invloed op de positie van het KOOP (Figuur 4-3). Een drietal produktkarakteristieken dat hierbij 
van belang is, is: 

• complexiteit 
• specificiteit 
• houdbaarheid 
Met de complexiteit van een produkt wordt het aantal verschillende grondstoffen, hulpstoffen, 
additieven, ect. bedoeld, dat benodigd is voor de produktie van dat produkt. Vanwege het geringe 
aantal niveaus in de stuklijst is verf geen complex produkt (bijlage 4.2). 
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AKZONOBEL 20 Car Refinishes 



Hoofdstuk 4 Posilie van het Kiani Order Ontkoppe/ Punt 

Met speci.ficiteit wordt bedoeld de mate waarin de produkten gerelateerd zijn aan een soort af
nemer. De produkten van Akzo Nobel CR worden gemaakt voor de anonieme markt en in die zin 
is er dus geen sprake van klantspecifieke produkten 1• Naarmate produkten specifieker zijn zal de 
neiging bestaan het KOOP stroomopwaarts te verplaatsen. 
Een derde produktkarakteristiek, die samenhangt met de kans op incourantie van de voorraden, is 
de houdbaarheid van de geproduceerde produkten . Naannate de houdbaarheid kleiner is zal men 
het KOOP verder stroomopwaarts willen leggen. 

§ 4.2.3 Proceskarakteristieken 

Orie proceskarakteristieken die van belang zijn voor de positie van het KOOP, zijn: · 

l. Beheersbaarheid van de gebruikte technologie 
Naarmate de beheersbaarheid van de gebruikte technologie beter is en dus de onzekerheid in de 
resterende produktiedoorlooptijd lager, zal het KOOP verder stroomopwaarts kunnen liggen. Bij 
Akzo Nobel heeft de beheersbaarheid met name te maken met de mate waarin het afmaken in 
een keer het gewenste resultaat oplevert. Naannate de kans op atkeuring groter is, is de verwach
te doorlooptijd onzekerder. Bij voorkeur zal het KOOP stroomafwaarts van die produktiestap 
liggen om zo de onzekerheid in het traject naar de klant toe te reduceren. 

2. Divergentie van de goederenstroom 
Het KOOP is het punt waar de variatie in de vraag opgevangen wordt, bijvoorbeeld door het 
gebruik van veiligheidsvoorraad. Veiligheidsvoorraad is het goedkoopst op dat punt in de goede
renstroom waar de divergentie het kleinst is en de aanwendbaarheid het grootst. 

"Neck of the Glass" -------------
Grondstoffen Receptkleuren Verfi tems 

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

Fig1111r 4-4 Divergentie in de goederenstroom 

De grootste divergentie treedt op bij het tappen, waarbij uit een receptkleur, vele verfitems ge
maakt kunnen worden door het gebruik van verscheidene verpakkingen en labels (Figuur 4-4). 
Het aantal items per receptkleur kan oplopen tot 16. 

Uitw ndering is een aantal private labels maar die blijven buiten beschouwing omdat daar aparte afspraken voor gelden. 
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I Hoofdstuk 4 Positie van het Kiani Order Ontkoppel Punt 

3. De doorlooptijd 
Een zeer belangrijke karakteristiek van het produktieproces is de doorlooptijd. In Tabel 4-3 staan 
deze voor de CR produktgroepen weergegeven. 

Tabe/ 4-3 Doorlooptijden CR-produkten 

Produktgroep Doorlooptijd in weken Opmerking 

Topcoats MM (excl Alu+pearls) S3 Vanaf grondstoftot beschikbaar in DC 
Topcoats RM s3 Vanaftankvloer tot beschikbaar in DC 
Alu+pearls SI Vanafgrondstoftot beschikbaar in DC 
Grondmaterialen s2 Vanafgrondstoftot beschikbaar in DC 
Clearcoats SI Vanafgrondstoftot beschikbaar in DC 
Verharders SI · Vanafgrondstoftot beschikbaar in DC 
Verdunners s t Vanaf grondstoftot beschikbaar in DC 

In Tabel 4-4 is voor de verschillende produktgroepen aan proces- en produktkarakteristieken een 
score toegekend . Hierbij is de specificiteit van de produkten buiten beschouwing gebleven omdat 
deze voor alle produkten gelijk is. Een lage score bij een karakteristiek komt overeen met een 
lage beperking of een grotere gewenstheid van het stroomopwaarts verschuiven van het KOOP, 
op basis van die karakteristiek. Een lage score op technologie geeft bijvoorbeeld aan dat de ge
bruikte technologie eenvoudig en daardoor goed te beheersen is. Dit leidt tot een kleinere beper
king voor het stroomopwaarts verschuiven van het KOOP dan bij een onbeheersbaardere techno
logie. De karakteristiek assortiment heeft betrekking op het aantal verfitems dat binnen die pro
duktgroep te onderscheiden is en dus de divergentie bij het tappen . Hoe lager de eindscore in 
Tabel 4-4 des te makkelijker of des te gewenster is het voor die produktgroep de positie van het 
KOOP stroomopwaarts te verplaatsen. Hieruit blijkt dat het voor de verharders het eenvoudigst is 
om het KOOP stroomopwaarts te verplaatsen. 

Tabel 4-4 Produkt en Proceskarakteristieken CR-produkten 

Complexiteit Technologie Assortiment Houdbaarheid" Score 
Tank Grtapt 

Topcoats MM 7 7 7 7 7 35 
Topcoats RM I 3 2 7 7 20 
Grondmaterialen 7 5 7 7 7 33 
Clearcoats I 2 7 7 7 24 
Verharders I 2 7 I 5 16 
Verdunners I I 7 7 7 24 

§ 4.3 Beste positie van het KOOP voor de verschillende PMC's 

Zoals gesteld in §4.1 is het vaststellen van de geschikte positie van het KOOP voor een produkt
markt-combinatie, een afweging tussen het ondernemersrisico verbonden aan de investering in 
voorraden en het risico van het (niet) voldoen aan de vereiste leveringscondities. Door de analyse 
van de verschillende karakteristieken is een beter inzicht verkregen in deze risico's, waardoor 
een goede afweging tussen de twee risico's mogelijk is. Voor Akzo Nobel Car Refinishes is het 
voldoen aan de gewenste levercondities een van de kritieke succesfactoren waardoor het momen
teel alleen voor Export Overzee en Amerika verantwoord is het KOOP naar de tankvloer of de 
grondstoffen voorraad te verschuiven. Dit zijn echter wel de markten waarvan het vraagpatroon 
het meest ' lumpy ' is. In tabel Tabel 4-5 staat de voorgestelde ligging van het KOOP voor de 
verschillende produkt-markt-combinaties (pmc's): 
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Tabet 4-5 Voorgestelde figging van het KOOP 

MARKT 
PRODUKTGROEP Voorraaditem DC 

Disucar ICD Europa New Europe 

Topcoats MM IDC IDC 
Topcoats RM (IDC) (IDC) 
Grondmaterialen IDC IDC 
Clearcoats IDC IDC 
Verharders IDC IDC 
Verdunners IDC IDC 

-IDC-lnternat1onaal D1stribu11ecentrum Sassenhe1m 
1Tv/= Tankvloer 
3Gr.st=Gronds1ojfen 

Opmerkingen: 

IDC 
(IDC) 
IDC 
IDC 
IDC 
IDC 

Export 
Oost Europa 

IDC 
(IDC!fvl) 

IDC 

IDC 
IDC 
IDC 

Niet -vooraaditem DC 
Export Alie markten incl.USA 

Overzee 

Tvl ' Tvl 
Tvl Tvl 
Tvl Tvl 

Gr.st.' Gr. st. 
Gr. st. Gr.st. 
Gr. st. Gr. st. 

• Voor ICD Europa alsmede voor de ICD landen binnen New Europe dient een verdere analyse 
uit te wijzen of het verlengen van de levertijden, waardoor het KOOP stroomopwaarts ver
schoven kan worden, verstandig is. Hiervoor dient een afweging gemaakt te worden tussen de 
benodigde toename van de (veiligheids-)voorraad in de NDC'a en de afname van de voorraad 
in het IDC in Sassenheim. 

• Voor de Topcoats RM dient per RM-kleur een afweging gemaakt te worden tussen de kosten 
van het kleurmaken en de voorraadkosten, om te bepalen of het verstandig is om voorraad in 
het IDC aan te houden . Dit is mogelijk omdat de RM-kleuren bijna altijd buiten de standaard 
leveringscondities van een bepaalde markt om geleverd worden . 

• Voor de verharders, verdunners en clearcoats vindt geen opslag plaats op de tankvloer als 
gevolg van de beperkte houdbaarheid. 

§ 4.4 Een nieuw besturingsconcept 

In het voorgaande is een van de meest fundamentele keuzes beschreven die met betrekking tot de 
logistieke grondvorm genomen kan worden, de keuze van de positie van het klantorder ontkop
pelpunt. Zoals Hoekstra en Romme [9] terecht opmerken bestaat er een sterke samenhang tussen 
het gehanteerde besturingsconcept en de grondvorm van de goederenstroom. De wijze van be
sturing stelt vervolgens weer eisen aan de benodigde informatie. Dit komt overeen met het P-B-1 
concept van Bemelmans [I]. Voor de produktiebesturing is informatie over (toekomstige) vraag 
naar produkten nodig, in de vorm van orders of voorspellingen van die vraag. In de volgende 
paragraaf wordt het nieuwe besturingsconcept toegelicht waaruit de eisen voor het op te stellen 
voorspellingsconcept worden afgeleid . 

§ 4.4.1 Voorraadbeheersingmethoden 

Verlegging van het KOOP impliceert een andere wijze van besturing. In de oude situatie was 
sprake van een tweetal beheerste voorraadpunten, te weten het grondstoffenmagazijn en het 
IDC. Verlegging van het KOOP naar de tankvloer voor een aantal pmc ' s heeft als gevolg dater 
een derde beheerst voorraadpunt bijkomt, de tankvloer. Dit betekent dat een tank na produktie 
niet geheel verdeeld hoeft te worden over de verschillende voorraadpunten . Er wordt daarom 
overgegaan tot een andere vorm van materiaalcoordinatie . De toegepaste voorraadbeheersings 
methoden in de drie voorraadpunten worden weergegeven in Figuur 4-5. 
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Fig1111r 4-5 £en nieuwe besturingsmethode 

De voorraadbeheersing in het voorraadpunt tankvloer gebeurt volgens een two-bin methode. De 
tapverdeling, de verdeling van een produktiebatch over de verschillende items, wordt afhankelijk 
van de geaccepteerde klantenorders en de beschikbare voorraad in de DC 'a vastgesteld. De voor
raad in de distributiecentra wordt beheerst met een aanvulniveau waarbij de voorraadhoogtes 
periodiek beoordeeld worden op onderschrijding van een minimum niveau ((R,s,S)-methode). 

§ 4.4.2 Het Hoofd Produktie Plan (UPP) 

ldealiter komt het HPP overeen met het KOOP en dient voor aansturing van de activiteiten 
stroomopwaarts van het KOOP. Afwegingen die bij de keuze van het KOOP een rol spelen, ge
meenschappelijkheid, veiligheidsvoorraad enz., spelen ook bij de keuze van de HPP-items een 
rol. Het ligt daarom voor de hand om als HPP-items de receptkleuren te kiezen . 
Het HPP is een reeks planorders voor de HPP-items. Vrijgave van deze planorders vindt plaats 
op basis van de actuele behoefte die bepaald wordt door de voorraadposities in de DC' a en geac
cepteerde klantenorders. In Figuur 4-6 worden de informatiestromen rond het HPP aangegeven. 
Input van het HPP is: 

• informatie over beschikbare capaciteiten; 
• voorspellingen van de vraag naar de HPP-items. 

Op basis van dit HPP wordt middels een MRP doorrekening een leverplan aan de grondstotleve
ranciers afgegeven. Daarnaast kan met dit plan de benodigde capaciteit afgestemd worden op de 
beschikbare capaciteit. Dit noemt men in de MRP terminologie het uitvoeren van een Rough Cut 
Capacity Check (RCCC). 

Capaciteiten Geplande orders 

Figuur ./-6 !nformatie rand het HPP { /} 
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Binnen een horizon van 4 weken komen orders binnen die afgezet warden tegen de geplande 
produktie zoals deze is vastgelegd in het HPP. Door expliciete orderacceptatie (Available To 
Promise berekening) wordt het duidelijk wanneer afwijkingen optreden en wanneer er bijstelling 
van het oude HPP nodig of gewenst is. Hierdoor ontstaat er onderscheid tussen een HPP Lange 
Termijn dat nog geheel uit voorspellingen bestaat en een HPP Korte Termijn dat deels uit orders 
bestaat. Hierdoor vindt een betere afstemming van de produktieplanning op de reeds bekende 
vraag plaats. 

Het HPP wordt dus voor de volgende drie beslissingen gebruikt: 

A. Aansturen van de grondstofleveranciers (MRP); 
B. Globale capaciteitscheck (RCCC); 
C. Orderacceptatie en het signaleren van afwijkingen (ATP). 

§ 4.4.3 'Basis'-receptkleuren 

Aangezien het HPP op receptkleur-niveau niveau wordt opgesteld, dient voor het accepteren van 
klantenorders en het berekenen van de Available To Promise (ATP) hoeveelheid, een vertaling 
naar dit niveau plaats te vinden. De vraag naar een receptkleur wordt bepaald door de vraag naar 
de onderliggende items2

. Vraag naar Ready-Mixed produkten kan echter geheel herleid warden 
naar Meng Machine receptkleuren (bijlage 4.2). Het aantal RK's dat opgenomen dient te warden 
in het HPP wordt hiermee gereduceerd van 1900 receptkleuren tot zo ' n 650 'basis' receptkleu
ren3 (bijlage 4.3). 

§ 4.4.4 Eisen voorspellingssysteem 

In het nieuwe besturingsconcept dient voor het opstellen van het HPP de vraag naar de ' basis ' -
receptkleuren voorspeld te warden. De beslissingen (§4.4.2) die op basis van het HPP genomen 
warden, bepalen de eisen die gesteld warden aan het HPP en dus aan de voorspellingen. Een 
aantal grondstofleveranciers heeft aa_ngegeven behoefte te hebben aan een leverplan met een 
horizon van een jaar, zodat ook de voorspellingen een gelijke horizon moeten hebben. Hierbij 
dient het eerste kwartaal gespecificeerd te zijn per maand (timebucket = maand), uitgaande van 
een maximale levertijd van de grondstoffen van iets meer dan twee maanden. De rest van het jaar 
kan opgedeeld warden in kwartalen, tevens aansluitend bij de voorgestelde wijze van capaci
teitsplanning [8]. Aangezien het HPP een overeenkomst is tussen verkoop en produktie dient hier 
regelmatig overleg over plaats te vinden. Met eenfrequentie van voorspellen van eenmaal per 
maand wordt aangesloten bij de verslaglegging van verkoop zodat ontwikkelingen in de markt 
kunnen warden meegenomen in de voorspellingen die de basis vormen voor het HPP. In hoofd
stuk 5 wordt een aantal alternatieve wijzen van voorspellen opgesteld om te komen tot voorspel-
1 ingen van de vraag naar de ' basis ' -receptkleuren. 

2 
Een twee de factor die de vraag naar een RK bepaald, is hct gcbruik als bijstelling bij produktie van andcrc RK 's. Sommige RK 's 

worden hiervoor frequent gebruikl waardoor er een bepaald % extra geproduceerd dienl le worden. Op basis van het verleden kan 
cen schalling gemaakl wordcn van dat % bij de produktie van cen bepaald produktiepakkct. Deze factor wordl echter in de rest van 
het onderzoek buiten beschouwing gelaten . 
3 

N.B.Niet alle Ready Mixed kleuren ontslaan uit MM kleuren. Een aantal wordt rechtstreeks uit grondstoffen gemaakt waardoor 

deze kleuren apart in hel HPP opgenomen dienen te worden. Deze zijn opgenomen in een aparte produktgroep (6392) . 
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HOOFDSTUK 5 VERSCHILLENDE METHODEN VAN VOORSPELLEN 

In dit hoofdstuk wordt een aantal verschillende methoden 
van voorspellen van de vraag naar de 'basis' -
receptkleuren opgesteld. Figuur 5-1 geeft het ontwerp
proces en tevens de opbouw van dit hoofdstuk weer. In 
plaats van de vraag naar items dient nu de 
(afgeleide)vraag naar de 650 basis-receptkleuren voor
speld te warden (Hoofdstuk 4). Hiermee is het doel van 
het voorspellingssysteem vastgelegd. 
Een voorspellingssysteem wordt hierbij gedefinieerd als 
het verkrijgen van informatie over toekomstige vraag in 
de meest brede zin van het woord. 

Twee uitgangspunten die met de verschillende altematie
ven getoetst warden, zijn: 

I. Trends en ontwikkelingen op de markt hebben een 
voorspellende waarde; 

2. Het aggregatie-niveau is van invloed op de prestatie 
van het voorspellingssysteem. 

In §5.1 wordt een aantal criteria besproken waarop een 

Figuur 5-I Het ontwerp-proces van het voor
spellingssysteem voor Akzo Nobel 

voorspellingssysteem beoordeeld dient te warden. Vervolgens warden in §5.2 warden de 
ontwerp-variabelen gedefinieerd die een rot spelen in het ontwerp-proces. De ontwerp-keuzes 
met betrekking tot deze ontwerp-variabelen warden in §5.3 toegelicht wat resulteert in een 4-
tal altematieven van voorspellen. Na de keuze van de 4 altematieven zijn binnen elk alterna
tief een of meerdere methoden ontworpen wat resulteert in een 9-tal verschillende voorspel
lingsmethoden. Deze methoden warden in hoofdstuk 6 getoetst voor de produktgroepen Au
tocryl en Autobase. 

§ 5. 1 Voorspellen 

In de volgende paragraaf wordt eerst het voorspellen in een wat breder kader geplaatst en 
warden de beoordelingscriteria toegelicht. 

§ 5.1.1 Verschillende benaderingen van voorspellen 

In [14] wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal benaderingen van voorspellen: 

I. Judgmental Forecasting 
Hierbij warden voorspellingen van de vraag gebaseerd op de mening van experts, bijv. le
den van de verkoop of marketingafdeling. Een voorbeeld is de Delphi methode. 

2. Extrapolative Forecasting 
Hierbij zijn voorspellingen volledig gebaseerd op het verleden. Door middel van extrapo
latie van dat verleden wordt een voorspelling gedaan. Voorbeelden zijn trend modellen, 
de decompositie methode en exponential smoothing. 
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I Hoofdstuk 5 Verschi/lende methoden van voorspellen 

3. Causal (Structural) Models 
Deze modellen leggen op basis van historische gegevens causate verbanden tussen varia
belen . Op basis van de waarde(n) van de onafhankelijke variabele(n) wordt met behulp 
van de vastgestelde verbanden een voorspelling van de waarde van de afhankelijke varia
bele gedaan. Een voorbeeld van een causale methode is de zogenaamde regressie analyse. 

In [ 14] worden de verschillende benaderingen geevalueerd. Hierbij werd geconcludeerd dat 
over het algemeen de extrapolatieve methoden de grootste effectiviteit hebben en vrij een
voudig toepasbaar zijn met name bij het voorspellen van een groot aantal tijdreeksen . Deze 
methoden worden als op zich zelf staand beschouwd, maar in de praktijk is wel degelijk 
sprake van complementariteit. Dit wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht. 

§ 5.1.2 Het voorspellingssysteem en een drietal beoordelingscriteria 

In Figuur 5-2 wordt wederom de algemene vorm van een voorspellingssysteem gegeven. 
Binnen dit model worden de eerder beschreven voorspellingsmethoden gecombineerd, 
waarbij de mathematische modellen causaal dan wel extrapolatief zijn en de menselijke input 
gebaseerd is op 'judgmental forecasting ' . 

I 
I StabatlecN ~ 

Judgem•ntal Input 

Eventufieaanp....ng 
m~l of p•am•ters 

Watkelljke vrHg 

fa,Jbad,: mci bctrckkmg tot \'O.'npclkw1hle1t 

Fig1111r 5-2 £en a/gemeen voorspe//ingssysteem 

Een voorspellingssysteem dient te worden beoordeeld op een drietal criteria: 

I . De nauwkeurigheid van voorspellen; 
2. De kosten van voorspellen ; 
3. De inzichtelijkheid van de voorspellingsmethode. 

Ad 1) De nauwkeurigheid van voorspellen 
Selectie van een voorspellingsmethode vindt meestal plaats op basis van de gerealiseerde 
voorspelfout. Deze voorspelfout wordt bepaald door een drietal typen van fouten [4]: 

• Fouten binnen het model 
Dit is de fout als gevolg van de grootheid die als onvoorspelbaar mag worden beschouwd. 

• Foute parameter schattin~en 
Gegeven een correcte structuur van het model kan door een verkeerde schatting van de 
parameters een fout in de voorspelling optreden. 
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Hoofdstuk 5 Verschillende methoden van voorspellen 

• Fouten in de structuur van bet model 
Voorspelfouten doordat het veronderstelde model van de vraag niet overeenkomt met de 
werkelijke vraag. 

Er dient gekozen te worden voor een robuuste voorspellingsmethode waarrnee, ook indien de 
vraag zich niet precies gedraagt volgens het veronderstelde model, tot redelijke voorspellin
gen gekomen wordt. 

Ad 2) Kosten van voorspellen 
Figuur 5-3 geeft aan dater een 
afweging gemaakt dient te worden 
tussen de operationele kosten van 
voorspellen en de kosten als ge
volg van voorspelfouten. Statis
tisch meer geavanceerde metho
den vereisen vaak meer data en 
een hoger niveau van kennis bij 
degenen die ermee werken. Hier
door zijn de kosten van het voor
spellen hoger dan bij voorspellen 
met de na"ieve methoden. De 
(kosten) als gevolg van voorspel
fouten zijn echter naar verwach-
ting kleiner. Figuur 5-3 geeft aan 
dat er gezocht moet worden naar 

• Na'feve methoden 
jj l - ----+ 
- 1 

f 
> 
C .. 
> 

..l Geavanceerde methoden 

u ◄--► 0 - ----
Proberen in 1 

dit gebied 
terecht te 

komen 

E(tot kst) 

E(operationele kst voorspellen) 

E(kosten voorspeffouten) 

Afnemende voorspeffouten 

Figuur 5-3 Minimaliseren van de totale kosten van voorspel/en 

een methode waar de verwachtte totale kosten van voorspellen het laagst zijn. 

Ad 3) De inzichtelijkheid van de voorspellingsmethode 
Een essentiele stap in het opstellen van voorspellingen is het verzorgen van de zogenaamde 
'judgmental input'. Om extra inforrnatie op een zinvolle wijze in de voorspellingen te ver
werken, dient het inzichtelijk te zijn hoe de voorspellingen tot stand zijn gekomen. 

Mark-intelligentie 

Judgmental input kan bijvoorbeeld bestaan uit marktintelligentie, extra inforrnatie uit de 
markt. Om de afstemming tussen de logistieke afdeling met verkoopafdelingen goed te laten 
verlopen, dienen beide partijen dezelfde taal te spreken. De voorspellingen in aantal ton 
(aggregaatniveau) en op item-niveau (detailniveau) voldoen aan dit criterium, maar leiden 
niet tot een inzichtelijke situatie (Hoofdstuk 3). In het ene geval is er sprake van een te hoog 
aggregatie-niveau waardoor er geen inzicht bestaat en aan de andere kant van een te laag ag
gregatie-niveau waardoor het overzicht ontbreekt als gevolg van het grote aantal voorspellin
gen. Er dient een zodanig niveau van aggregatie gekozen te worden dater voldoende inzicht 
en overzicht bestaat om de aanwezige marktinforrnatie te vertalen in gevolgen voor de voor
spellingen. Qua aanwezige marktintelligentie dient echter onderscheid gemaakt te worden 
tussen de West- Europese en de Exportmarkten. 

Verschil tussen West-Europese en de Exportmarkten 

Marktinformatie bestaat uit informatie met betrekking tot de (potentiele) vraag naar produk
ten . De mate waarin informatie aanwezig is over deze (potentiele) vraag is athankelijk van 

• het inzicht dat men heeft in de markt; 
• de te volgen marketingstrategie. 
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Hoofdstuk 5 Verschillende methoden van voorspel/en 

Op de West-Europese markten wordt al lange tijd geopereerd, terwijl de exportmarkten vaak 
nieuwe nog onbekende markten zijn waar (nog) niet met eigen organisaties gewerkt wordt 
maar met onafhankelijke importeurs. Het inzicht in het vraagpatroon en de ontwikkelingen 
op die markten verschilt daardoor. Plaatsing in ' Ansoffs product/market expansion grid ' [l2] 
in Figuur 5-4 geeft het verschil aan tussen de twee markten . 
West Europese landen houden zich met behulp van produktontwikkeling voomamelijk bezig 
met behoud van het eigen marktaandeel. Hierdoor is het assortiment aan verandering onder-

Huidige Nieuwe hevig. De exportmarkten daarentegen zijn voomame-
P d kt Produkten 

ro u en lijk gericht op marktpenetratie en marktontwikkeling 
Huidige ' 
Markt 

2 

1. Markpenetratie 
2. Marktontwikkel ing 
3. Produktontwikkeling 
4. Diversificatie 

3 

4 

Fig1111r 5-4 Ansoff's Market Expansion Grid 

waarbij het enerzijds gaat om vergroting van het 
marktaandeel op een reeds bestaande markt en an
derzijds om het ontwikkelen van nieuwe markten. 
Hiervoor wordt met name het zogenaamde klassieke 
assortiment, gebruikt. De marketingplannen voor de 
Export en de West-Europese markten verschillen hier
door, waarbij de West-Europese marketingplannen 
veel meer gefocust zijn op de individuele produkten en 
produktgroepen. In de West Europese landen wordt er 
bijvoorbeeld eerder actie gevoerd met specifieke pro-
dukten, terwijl het in de Exportlanden meer om veran
deringen in de verkoopvoorspellingen voor het totale 
(klassieke) assortiment gaat. 

Geconcludeerd kan worden dater door deze verschillen, de detaillering in informatie uit bei
de markten verschilt en daardoor ook het aggregatie-niveau waarop door de vertegenwoor
digers van die markten input kan worden gegeven aan het voorspellingssysteem. De vraag is 
nu op welk aggregatie-niveau het beste voorspeld kan worden om een zo goed mogelijke 
'judgmental-input' te krijgen en uiteindelijk de best mogelijke voorspellingen. In hoofdstuk 3 
hieromtrent reeds naar het produktgroep-niveau verwezen. 

§ 5.2 De ontwerp-variabelen van een voorspellingssysteem 

Bij het ontwerpen van een voorspellingssysteem dienen keuzes voor een aantal ontwerp
variabelen gemaakt te worden. Deze zijn voor het voorspellingssysteem van Akzo Nobel de 
volgende: 

I. De frequentie , timebucket en horizon van de voorspellingen; 
2. Het aggregatie-niveau; 
3. De bron van de gegevens: Markt of Historie;. 
4. Centraal of decentraal voorspellen . 

§ 5.2.1 De frequentie, timebucket en horizon van de voorspellingen 
In hoofdstuk 4 werd gesteld dat het voorspellingssysteem dient te leiden tot maandelijkse 
voorspellingen van de vraag naar de ' basis'-receptkleuren, met een horizon van een jaar, 
waarbij het eerste kwartaal opgesplitst is in maanden . Deze keuzes vormen de randvoorwaar
den waaraan het te ontwerpen voorspellingssysteem dient te voldoen. 
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Hoofdstuk 5 Verschillende methoden van voorspellen 

§ 5.2.2 Het aggregatie-niveau 
Yoor het verkrijgen van voorspellingen 
van de vraag naar de 'basis ' -recept
kleuren, kan uitgegaan worden van 
voorspellingen op een drietal aggrega
tieniveaus. Dit leidt tot een drietal wij
zen van voorspellen (Tabel 5-1 ). 

Tabe/ 5-/ Aggregatieniveaus van voorspe/len 

Aggregatie-niveau Voorspellingsmethode 

1 Item Bottom up voorspellen 
2 Receptkleur Direct voorspellen 
3 Produktgroep Top down voorspellen 

In Figuur 5-5 wordt de vereenvoudigde relatie tussen de entiteiten, produktgroep, receptkleur 
en item weergegeven. Een produktgroep omvat 1 tot n receptkleuren en een receptkleur 
combinatie wordt in 1 tot i items getapt. De vereenvoudiging bestaat hieruit dat een recept
kleur in werkelijkheid in meerdere produktgroepen kan voorkomen 1

• De percentages(%) ge
ven aan dat er binnen een produktgroep een bepaalde verdeling over de receptkleuren ge
maakt kan worden, en binnen een receptkleur een bepaalde verdeling over de items. 

In [5] wordt een afweging gemaakt tussen de ver
schillende methoden van voorspellen. De prestatie 
van de verschillende methoden is afhankelijk van 
de overeenkomst in de vraagprocessen van de pro
dukten waarover geaggregeerd wordt. Volgens 
Giesberts leidt bij ongelijke en onajhankelijke 
vraagprocessen op detailniveau, bottom up voor
spellen tot een betere voorspelling op een geag
gregeerd niveau dan direct voorspellen op dat ge
aggregeerd niveau. Omgekeerd zou bij onajhan
kelijke vraagprocessen direct voorspellen op de
tailniveau tot een betere voorspelling op dat de
tailniveau leiden dan topdown voorspellen. 
Aangenomen wordt dat de vraagprocessen van de 

Figuur 5-5 Re/atie produkt
groep(PG)/Receptk/eur(RK)l/tems 

% 

verschillende items van een receptkleur (RK), deels afhankelijk maar verschillend zijn en dat 
de vraag naar de verschillende RK's binnen een produktgroep deels afhankelijk maar ook 
verschillend zijn. Dit impliceert dat de bottom up methode theoretisch gezien tot een beter 
resultaat zou leiden dan de directe voorspellingen op receptkleur-niveau, en de directe voor
spelling tot een beter resultaat zou leiden dan de top-down methode. Hier staat tegenover dat 
de topdown voorspelling naar verwachting tot een betere 'judgmental input' leidt. 

Bottom-up voorspellen: Item => RK 
Een voorspelling op RK niveau is de som van voorspellingen op item-niveau. Yoor een 
tweetal snellopende en een tweetal langzaam lopende receptkleuren is een analyse van de 
vraag naar die receptkleur uitgevoerd . Hieruit kon een tweetal conclusies getrokken worden: 

1. Binnen een receptkleur is er sprake van een scheve verdeling over de onderliggende 
items, zie bijvoorbeeld Figuur 5-6; 

2. De variatie in de vraag wordt enerzijds veroorzaakt door het dominante item (grootste 
aandeel in het volume), en anderzijds door het item met de grootste verpakking (200 LT). 
Deze laatste wordt voornamelijk aan kleurmakerijen en aan Amerika geleverd. 

I 
Uitgaandc van de artikelgrocpindeling zoals deze in SAP voorkomt. zie bijlage 4.3, waarbij uitgegaan wordt van de eerste 4 

pos itics. gc ldt dit all cen voor de produktgroepcn 6311 ACMM en 632 1 ACBT- MM waarbij 23 van de 25 receptkleuren van 
632 1 ook in 63 11 voorkomen. 
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Verdeling Autocryl Wit Als gevolg van de scheve verdeling levert aggrege
ren over de i verschillende items van een receptkleur 
geen reductie met een factor ✓i van de variatiecoef
ftcient in de vraag op. De vraag van een receptkleur 
is dus bijna net zo aan variatie onderhevig als de 
vraag naar de afzonderlijke items en aggregeren leidt 
dus niet per deftnitie tot een betrnuwbaardere voor
spelling dan voorspellen op item-niveau. Dit wordt 
wet veronderstelt in [ I OJ Fig1111r 5-6 De verdeling van een receptkle11r 

Direct voorspellen: RK => RK 
Hierbij wordt de vraag naar een receptkleur direct voorspeld uit de historie van de vraag naar 
die receptkleur. V66rdat er voorspeld wordt, wordt de vraag van de items geaggregeerd tot 
vraag naar een van de 'basis'-receptkleuren, waaruit de voorspelling opgesteld wordt. 

Top down voorspellen: PG => RK 
Een voorspelling op dit niveau dient omgezet te worden in voorspellingen naar de onderlig
gende receptkleuren. Hiervoor dient een voorspelling gedaan te worden van de verdeling van 
de verschillende receptkleuren binnen zo'n produktgroep (Figuur 5-5) en dus van de plan
ningspercentages. 

§ 5.2.3 Bron van de gegevens: Markt of Historie 

De voorspellingen van de vraag naar een RK kunnen gebaseerd zijn op de historie van de 
vraag, of op de voorspellingen opgesteld door de winstcentra (markt). In het laatste geval 
wordt gebruik gemaakt van de intelligentie van de markt. Het al dan niet meenemen van 
marktintelligentie is een afweging tussen de meerwaarde van die marktintelligentie ten op
zichte van de extra moeite die voor het verkrijgen van de informatie moet worden gedaan. 

§ 5.2.4 Centraal of decentraal voorspellen 

Een laatste ontwerp-variabele waar een keuze voor gemaakt dient te worden is het centraal, 
geaggregeerd over alle winstcentra, of decentraal per winstcentrum voorspellen. Bij centraal 
voorspellen worden de markt van de winstcentra als een markt gezien en wordt geen onder
scheid gemaakt naar de verschillende markten. Bij het decentraal voorspellen wordt per 
winstcentrum een voorspelling van de vraag opgesteld. 

§ 5.3 Alternatieve wijzen van voorspellen 

Aan de hand van de verschillende ontwerp-variabelen is tot een viertal alternatieve wijzen 
van voorspellen gekomen. De keuze van de frequentie, de timebucket en de horizon van de 
voorspellingen is reeds gemaakt in hoofdstuk 4. De gekozen alternatieven verschillen daar
door op drie van de vier onderscheiden ontwerp-variabelen: 

I. Aggregatie-niveau van de voorspelling (ltem/RK/PG) 
2. Bron van de gegevens (Markt/Historie) 
3. Centraal of decentraal (Totaal/WC) 
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In deze paragraaf volgt een beschrijving van de verschillende altematieven waarbij wordt 
toegelicht wat de aannames en overwegingen waren bij deze altematieven (§5.3. l ). Binnen 
de vier altematieven zijn een aantal methoden onderscheiden. Deze worden in §5 .3.2 toege
licht waarna in §5.3.3 de praktische beperkingen van de verschillende methoden aan bod ko
men . 

§ 5.3.1 Opstellen van de 4 alternatieven van voorspellen 

Theoretisch zijn er nog 12 altematieven (3*2*2) over. Er is gekozen voor het evalueren van 
een viertal altematieven (Tabet 5-2). Uitgaande van de twee uitgangspunten aan het begin 
van dit hoofdstuk en op basis van praktische en tijdsoverwegingen, is gekozen voor twee al
ternatieven waarbij de markt voorspelt (A en B) en twee altematieven waarbij op basis van 
historische gegevens voorspeld wordt (C en D). 

Voorspellingen door de markt (A+B) 
Aangezien de markt niet 'denkt' in RK' s, blijft een tweetal aggregatieniveaus van voorspel
len over, namelijk het item- en het produktgroep-niveau (PG). Aanleiding tot het voorspellen 
op produktgroep-niveau is de hypothese dat de trends en ontwikkelingen in de markt op een 
hoger aggregatie-niveau (PG) beter te vertalen zijn naar 'judgmental input' voor de voor
spellingen, waardoor tot betere voorspellingen gekomen wordt. Verder is er geen centrale 
marketingafdeling dus kan de markt alleen decentraal voorspellen. 

Voorspellingen op basis van historie (C+D) 
De toegevoegde waarde van voorspellen op een hoger aggregatie-niveau dan item-niveau, 
moet vooral gezocht warden in het toevoegen van marktinfonnatie op dat niveau. Het voor
spellen op basis van historische gegevens is daarom beperkt tot de directe methode op het 
niveau van de 'basis'-receptkleuren. Hiertoe is de beschikbare historie op item-niveau2 om
gezet naar een historie van de vraag naar de 'basis'-receptkleuren. Deze historie is gebruikt 
voor het direct voorspellen. Om het aantal altematieven te beperken is gekozen voor centrale 
voorspellingen, omdat opsplitsing naar verschillende winstcentra met name zin heeft vanuit 
de marktzijde bekeken. Daamaast is vanwege een praktisch probleem, het beperkt en onvol
ledig bijhouden van de vraaghistorie (C), uitgegaan van een tweede historische bron, te weten 
de produktiehistorie (D). Hierin is namelijk al het verbruik3 van de ' basis'- receptkleuren 
meegenomen. In Tabel 5-2 staan de 4 altematieven en de verschillen weergegeven. 

Tabet 5-2 Verschil/ende ailernatieven van voorspel/en 

Alternatief A B C D 
Bron Markt Markt Historic Vraag Historic Produktie 
Aggregatie-niveau Item Produktgroep Recept Kleur Recept Kleur 
Centraalffiecentraal Decentraal Decentraal Centraal Centraal 

Verschillen tussen de alternatieven 
Samengevat zijn de verschillen tussen de vier altematieven: 

I . Bij alternatief A en B zijn de voorspellingen door de WC'a de basis van de voorspellingen 
op receptkleur-niveau. Bij altematief C en D is middels extrapolatie van de historie een 
voorspelling opgesteld. 

2 
De beschikbare vraag historie op centraa/ niveau was s/echts beperkt aanwezig, waardoor de=e eerst aangevuld 11,oest war-

den. 
3 

Eventue/e missende dele11 van de vraag in her database-bes/and + gebruik a/s bijstelling zijn we/ opgenomen in de produk-
tiegegevens. 
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2. Bij alternatief A wordt bottom-up via voorspelling op item-niveau, bij alternatief B top
down via een voorspelling op produktgroep-niveau en bij C en D direct op receptkleur
niveau, een voorspelling van de vraag naar de 'basis'-receptkleuren verkregen. 

3. Bij alternatief A en B wordt onderscheid gemaakt naar de verschillende markten, bij al
ternatief C en D wordt centraal voorspeld. 

4. Een vierde verschil , wat voortkomt uit de drie voorgaande, is de verantwoordelijkheid 
voor de voorspellingen (Tabel 5-3). Bij alternatief A is de verantwoordelijkheid volledig 
gedecentraliseerd en ligt bij de WC'a en bij alternatief C en D volledig gecentraliseerd 
(LPM). Bij alternatief Bis sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De voorspel
lingen van de vraag naar een PG per maand zijn door de winstcentra opgesteld, de voor
spelling van de planningspercentages binnen een produktgroep wordt centraal (LPM) ge
daan . 

Tabet 5-3 De verantwoordelijkheid voor de voorspellingen bij de a/ternatieven 

Verantwoordelijkheid 

Alternatief Centraal (LPM) Decentraal(WC'a) 

A X 
B X x· 
C X 
D X 

Schall mg van de plannmgspercentages worden centraal opgesteld. 
1 Per winstcentrum word/ een voorspelling van de vraag/ PG/mnd gedaan. 

§ 5.3.2 Modellen van de verschillende alternatieven 

In bovenstaande paragraaf is beschreven hoe gekomen is tot een viertal alternatieven van 
voorspellen. In deze paragraaf worden de modellen van de alternatieven nader toegelicht, 
waarbij per alternatief sprake kan zijn van meerdere methoden . De gebruikte formules zijn 
opgenomen in bijlage 5.1. 

§ 5.3.2.1 De voorspellingsmethode gebruikt binnen alternatief A 

De voorspelling van de vraag naar de 'basis'- receptkleur r in periode t, is de som van de 
voorspelde vraag naar items over de N winstcentra, geaggregeerd naar 'basis '-receptkleur
niveau. 

Bij de MM-items bestaat de inhoud voor 100% uit een ' basis ' -receptkleur, bij de RM-items 
bestaat de inhoud vaak uit meerdere ' basis ' -receptkleuren. De vraag naar een RM-item is via 
de Bill Of Material (BOM) van dat item omgezet naar vraag op ' basis'-receptkleur-niveau. 

§ 5.3.2.2 De voorspellingsmetlwden gebruikt binnen alternatief B 

De voor5pelling van de vraag naar 'basis '-receptkleur r van produktgroep a in periode t, is 
de voorspelling van de vraag naar produktgroep a in periode t maa/ het p/anningspercentage 
van 'bas is '-receptkleur r binnen produktgroep a. 

Het planningspercentage is een voorspelling van het percentage van de vraag naar produkt
groep a, dat bestaat uit de 'basis'-receptkleur r. Uitgegaan is van de vraag naar items van de 
verschillende produktgroepen, die vertaald is naar vraag naar de ' basis ' -receptkleuren. Met 
deze vraag is het (plannings-)percentage van iedere 'basis ' -receptkleur binnen de vraag naar 
een produktgroep berekend, waarmee een voorspelling van de percentages voor toekomstige 
perioden is gedaan. Hierbij is een tweetal methoden, respectievelijk BI en 82, gebruikt. Bij 
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BI wordt het percentage geschat door middel van een Moving Average (MA) van de percen
tages in voorgaande perioden, bij methode B2 met behulp van Exponential Smoothing (EXP) 

§ 5.3.2.3 De voorspellingsmethoden gebruikt binnen alternatief C 

In Figuur 5-2 is te zien dat mathematische modellen gebruikt warden om tot een statistische 
voorspelling van de vraag te komen. Een belangrijke stap in het opzetten van een voorspel
lingssysteem is die van de modelkeuze. De drie stappen die hiervoor genomen dienen te war
den, zijn [ 16]: 

Selectie van het onderliggende model van het vraagpatroon door de tijd. 
2 Selectie van de parameters in het model 
3 Gebruik van het model om voorspellingen te maken 

In onderstaande paragraaf warden stap 1 en 2 voor de 'basis'-receptkleuren van de gekozen 
produktgroepen beschreven. Het zorgvuldig aflopen van deze stappen is belangrijk om fouten 
van het type II of type III (§5.1.2.1) te minimaliseren . Stap 3 komt in het volgende hoofdstuk 
aan bod aan de hand van een tweetal geselecteerde produktgroepen. 

Selectie van het onderliggende model 

Volgens de decompositie methode [16] kan een tijdreeks gezien warden als een samenstel
ling van een vijftal componenten, te weten een niveau, een trend, seizoensvariaties, cycli
sche-bewegingen en een random fluctuatie . 

Cyc/ische-bewegingen zijn met name van belang voor voorspellingen met een horizon van 
meerdere jaren. Aangezien het hier gaat om voorspellingen voor de middellange termijn 
wordt de invloed van cyclische bewegingen buiten beschouwing gelaten 
Seizoensinv/oeden kunnen bij middellange termijn voorspellingen een rol spelen . Er zijn twee 
redenen waarom seizoensinvloeden buiten beschouwing zijn gelaten: 

I. Autoreparatielakken zijn geen echte seizoens produkten. De vraag naar sommige produk
ten (verharders) is wel afhankelijk van het weer, maar doordat de afzet over de gehele 
wereld plaatsvindt wordt dit effect door de vele landen gecompenseerd; 

2. Op basis van de korte historie kan niet getoetst warden of de schommelingen in de afzet 
veroorzaakt werden door seizoensinvloeden. Bovendien heeft het meenemen van een ver
ondersteld seizoen een negatief effect op de gerealiseerde voorspelfout in het geval er niet 
daadwerkelijk sprake is van een seizoen. 

Bij het aanwezig zijn van een trend in een tijdreeks bestaat er correlatie tussen de waarden 
van de tijd en de waarden van de realisaties van de vraag. Met behulp van een regressie ana
lyse is op basis van de beschikbare historische gegevens de vergelijking van de zogenaamde 
' kleinste kwadraten ' lijn opgesteld voor de ' basis'-receptkleuren van de twee geselecteerde 
produktgroepen. Dit is een lijn die getrokken door de historische gegevens, de kleinste som 
van de gekwadrateerde voorspelfouten geeft [ 15] . 
De resulterende helling is hierna getoetst op significantie met behulp van Pearson product 
moment coefficient of correlation r [ 15 ]. Dit is een maatstaf voor de Iineaire relatie tussen 
twee variabelen, in dit geval de tijd en de hoogte van de vraag. De resultaten staan weergege
ven in bijlage 5.2A en 5.28. Voor bijna alle ' basis ' - receptkleuren binnen de twee produkt
groepen, kan met 95 % zekerheid gezegd kan warden dater geen sprake is van een trend. 
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Navraag bevestigde dit beeld. Daarom is binnen alternatief C gekozen voor het gebruik van 
de volgende twee voorspellingsmodellen:. 

Tabet 5-4 De voorspel/ingsmodellen binnen a/ternatie/C 

I. Moving Average (MA) 
2. Simple Exponential Smoothing (Exp) 

Uit een analyse van het vraagpatroon van de 
totale vraag naar CR-produkten bleek er wel een significante correlatie te bestaan tussen het 
aantal tradingdays in een maand en de hoogte van de vraag in die maand. Het aantal trading
days is het aantal dagen dater gewerkt wordt in Sassenheim. Dit was reden om de trading
days te gebruiken bij het voorspellen waardoor er binnen alternatief C een viertal modellen 
(Tabel 5-4) ontstaat. 

Selectie van de parameters 

Yoor N is een waarde van 6 aangenomen. Deze waarde is vrij arbitrair gekozen aan de hand 
van het aantal waarnemingen ( 13 maanden) dat beschikbaar was. Om de gemiddelde leeftijd 
van de gegevens bij de het gebruik van MA en EXP vergelijkbaar te houden [ 16] is voor a 
een waarde van 0,3 gekozen. 

Methode CJ 

De voorspelling van de vraag naar 'basis '-receptkleur r in periode t gedaan aan het begin 
van periode t-i, is het N-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gerea/iseerde vraag 
in de N voorgaande perioden. 

Methode C2 

De voorspelling van de vraag naar 'basis '-receptkleur r in periode t gedaan aan het begin 
van periode t-i, is het exponentieel geeffend gemiddelde van de gerea/iseerde de vraag naar 
die 'basis '-receptkleur. 

Methode CJ 

De voorspelling van de vraag naar 'basis '-receptkleur r in periode t gedaan aan het begin 
van periode t-i, is het N-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gerealiseerde vraag 
in de N voorgaande perioden, gecorrigeerd voor het aantal tradingdays in een maand. 

Methode C4 

De voorspelling van de vraag naar 'basis '-receptk/eur r in periode l gedaan aan het begin 
van periode t-i, is het exponentieel geeffend gemiddelde van de gerea/iseerde de vraag naar 
die 'basis '-receptkleur, gecorrigeerd voor het aantal tradingdays in een maand. 
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§ 5.3.2.4 De voorspellingsmethoden gebruikt binnen alternatief D 

Alternatief D is een zogenaamd naief model waarbij de meest eenvoudige wijze van voor
spellen wordt toegepast. Hierbij wordt de vraag naar een 'basis ' -receptkleur gebaseerd op de 
geproduceerde hoeveelheid in het voorgaande jaar. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een 
model waarbij wel en waarbij geen rekening gehouden wordt met het aantal tradingdays in 
een maand. 

Methode DI 

De vraag naar receptk/eur r van produktgroep a in maand tis gelijk aan 1/12 van de vraag 
naar receptkleur r van het voorgaande jaar. 

Methode D2 

De vraag naar receptk/eur r van produktgroep a in maand tis gelijk aan 1112 van de vraag 
naar receptkleur r van het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor het aantal tradingdays in een 
maand. 

In Tabel 5-5 staan de verschillende methoden nogmaals weergegeven. In [7] wordt een aantal 
ondervonden praktijkproblemen geschetst bij het opstellen van voorspellingen. Vaak beschikt 
men enerzijds niet over vraaggegevens maar over afzetgegevens (methode C) en anderzijds 
klopt de timing van de registratie van de vraag niet (methode D). Deze problemen zijn zeer 
herkenbaar voor de situatie bij Akzo Nobel. Hierdoor zijn de verschillende methoden aan 
beperkingen onderhevig, waardoor een aantal aannames gedaan moest worden . In bijlage 5.3 
wordt hier uitvoeriger op ingegaan. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van het 
voorspellen met de verschillende methoden geanalyseerd en ge"interpreteerd. 

Tabel 5-5 De verschi//ende voorspellingsmethoden 

Aggregatie-niveau Item Produktgroep Receptkleur 

Zonder Trading3 Met Trading4 Zonder Trading3 Met Trading4 

MA1 Exp' MA2 Exp2 

Methoden A l Bl B2 C l C2 CJ C4 DI 

Het betreft hier een schalling van de p/anningspercentages voor de verschillende 'basis '-receptk/euren: 
1 Het betreft hier een directe voorspelling van de volumes van de verschillende 'basis'_ receptk/euren : 
J Bij deze voorspellingen is geen rekening gehouden met het aantal tradingdays in een maand: 
' Bij de=e voorspellingen is we / rekening gehouden met he/ aanta/ 1radingdays in een maand. 

D2 

De voorspellingen door de winstcentra van de vraag naar de twee produktgroepen zijn opge
nomen in bijlage 5.4A en 5.48. Deze zijn gebruikt bij methode B waarvan onder andere de 
resultaten in het volgende hoofdstuk worden besproken. 
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HOOFDSTUK 6 KEUZE VAN EEN VOORSPELLINGSMETHODE 

In dit hoofdstuk warden de in hoofdstuk 5 beschreven voorspellingsmethoden getoetst door 
het voorspellen van de vraag naar de 'basis' -receptkleuren van twee geselecteerde produkt
groepen (PG). In §6.1 wordt de keuze van de produktgroepen toegelicht. De prestatie indica
tor die gebruikt wordt voor het vergelijken van de voorspel prestaties van de verschillende 
methoden wordt in §6.2 beschreven. In §6.3 volgt een verfijning van de beoordelingsmetho
diek, door het toepassen van een Pareto-analyse van de ' basis ' -receptkleuren binnen een pro
duktgroep. De resultaten van de verschillende voorspellingsmethoden warden weergegeven 
in §6.4 die aan de hand van een aantal onderzoeksvragen in §6.5 ge"interpreteerd warden . 
Hierna volgen in §6.6 nog enige nadere analyses van de resultaten waarna het hoofdstuk af
gesloten wordt met een samenvatting in §6.7. 

§ 6. 1 Keuze van de produktgroepen 

Om de voorspel prestatie van de verschillende methoden in de praktijk te toetsen, is een 
tweetal produktgroepen geselecteerd. Hierbij is gezocht naar twee produktgroepen waarvan 
de afzet gelijkmatig verdeeld is over de verschillende markten en er geen sprake is van een 
dominante afnemer. Gekozen is voor Autobase en Autocryl, twee produktgroepen die al eni
ge tijd op de markt zijn en die wereldwijd verkocht warden . Beide produktgroepen bevatten 
zogenaamde snel- en langzaam-lopende receptkleuren en vormen in die zin een representatief 
beeld van het assortiment van Akzo Nobel. 

§ 6.2 Prestatie indicatoren 

De voorspelkwaliteit van voorspellingsmethoden kan op 
meerdere manieren vergeleken warden [14). Een gangbare 
maatstaf voor het vaststellen van de nauwkeurigheid van een 
voorspellingsmethode is de Mean Squared Error (Figuur 6-1 ), 
een gemiddelde van de gekwadrateerde voorspelfouten. Een 
nadeel van deze maatstaf is echter dat het geen dimensieloze 
waarde is, waardoor voorspellingen van verschillende produk
ten niet met elkaar vergeleken kunnen warden. 

MSE = _i=_I ---

n 
Xi = de gerealiseerde vraag 

Fi = de voorspelling 

n = aantal waarnemingen 

Figuur 6-1 De Mean Squared Error 
(MSE)[/4} 

Twee andere indicatoren voor de prestatie van een voorspellingsmethode zijn de zogenaamde 
Percentage Error en de Mean Absolute Percentage Error (Figuur 6-2). De MAPE is de ge-

PE = ( (X-F )/ X) *100% middelde absolute voorspelfout ten opzichte van de gemid-
1 

1 1 1 
delde vraag . Aangezien dit een dimensieloze eenheid is, 

n 
kunnen voorspellingen van verschillende tijdsreeksen wel 

MAPE = f..J IPE1 I )/n 
vergeleken warden. Ats indicator van de voorspelprestatie 
van de verschillende voorspellingsmethoden uit hoofdstuk 5 

Figuur 6-2 De Mean Absolute Percentage is daarom gekozen voor de MAPE van de voorspellingen 
Error (MAPE}{l 4} 

gedaan met deze methoden . 

§ 6.3 Verfijning van de beoordelingsmethode 

Het vergelijken van de verschillende methoden heeft tot doel de methode te kiezen die ge
middeld de beste prestatie levert. Het doel van het voorspellingssysteem is het voorspellen 
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Hoofdstuk 6 Keuze van een voorspellingsmethode 

van de vraag naar de ' basis ' -receptkleuren. Als indicator van de voorspelkwaliteit van een 
methode zou het gemiddelde van de MAPE's van de voorspellingen van de vraag naar de 
' basis ' -receptkleuren binnen een produktgroep genomen kunnen worden. Het nadeel hiervan 
is dat de voorspelprestatie bij de zogenaamde langzaam-lopende receptkleuren even zwaar 
gewogen wordt als de voorspelprestatie bij de snellopende receptkleuren. 

Pareto-Analyse AB MM 

.. 100% 
GI 

J::! 50% c( 

~ 0% 
X 
0 

% Receptkleuren 

Figuur 6-3 Pareto Analyse Autobase 

., 
" N 

< 
H 

Pareto Analyse AC MM 

% Receptkleuren 

Figuur 6-4 Pareto Analyse Autocryl 

Om dit bezwaar op te heffen is een Pareto-analyse uitgevoerd van de verdeling van het volu
me over de ' basis ' -receptkleuren binnen een produktgroep. Hiema zijn 3 groepen van A-, B
en C-receptkleuren gevormd, ieder verantwoordelijk voor respectievelijk 80%, 15% en 5% 
van de vraag naar de betreffende produktgroep in liters (Figuur 6-3 en Figuur 6-4). Hierdoor 
kan de prestatie van de verschillende methoden binnen de drie klassen vergeleken worden, 
waarbij de prestatie binnen de A groep het zwaarst weegt in de beoordeling. 

§ 6.4 Resultaten 

In Tabel 6-1 staan de verschillende voorspellingsmethoden nogmaals weergegeven. 

Tabel 6-/ De verschillende voorspellingsmethoden 

BRON MARKT HJSTORIE VRAAG HJSTORIE PRODUKTJE 

ALTERNAT/EF A B C D 

Aggregatie-ni1•eau Item Produktgroep Receptk/eur 

Zonder Trading3 Met Trading 4 Zonder Trading3 Met Trading4 

MA 1 Exp1 MA2 Exp2 MA2 Exp2 

Methoden Al Bl B2 Cl C2 C3 C4 

. ' /-let betreft h1er een schallmg van de plannmgspercentages voor de versch1/lende basis -receptkleuren, 
c He! betreft hier een direc/e voorspelling van de volumes van de verschillende 'basis ·- receplkleuren : 
3 Bij de=e voorspellingen is geen rekening gehouden me/ he! aantal lradingdays in een maand; 
' Bij de=e voorspellingen is we / rekening gehouden me/ he! aan/a/ tradingdays in een maand. 

DI D2 

Met de methoden uit hoofdstuk 5 is een drietal voorspellingen gedaan, te weten een, twee en 
drie perioden vooruit. In Tabel 6-1 en Tabel 6-2 staan de Mean Absolute Percentage Errors 
(MAPE) van de voorspellingen voor respectievelijk de produktgroepen Autocryl en Auto
base, een periode vooruit X(t-1 ,t). De rijen A, B, C geven de voorspelprestatie (MAPE) bin
nen de groep van A, B of C-receptkleuren weer. De rij 'GEM ' geeft de gemiddelde MAPE 
van de voorspellingen van de vraag van alle ' basis ' -receptkleuren binnen de produktgroep 
aan en de rij ' TOT' geeft de MAPE van de voorspelling van de totaal vraag naar de produkt-

-,r~ 
AKZO NOBEL 38 Car Refinishes 



Hoofdstuk 6 Keuze van een voorspellingsmethode 

groep aan 1
• Uit de tabellen blijkt een significant verschil in voorspelprestatie voor de A-, B

en C-groep. De resultaten van de voorspellingen twee en drie perioden vooruit zijn opgeno
men in bijlage 6.2. 

Tabel 6-1 MAP£{%) van de voorspellingen voor Aulocry/ X (1-/,1) 

V00RSPELLINGSMETH00EN 

A 81 82 C1 C2 C3 C4 01 

A 14,95 16,74 16,28 14,88 14,79 11,39 11, 19 23,18 

8 30,25 28,79 27,42 33,27 32,76 29,05 28,67 31,29 

C 44,14 43,52 46,62 44,8 46,31 41 ,03 43,03 42,52 

GEM 30,82 30,71 31,38 31 ,93 32,35 28,13 28,73 32,1 

TOT 7,23 13,79 13,79 9,67 9,85 3,71 4,16 8,65 

Tabel 6-2 MAP£ ("/o) van de voorspel/ingen voor Au/abase X (1-l ,1) 

VOORSPELLINGSMETHODEN 

A B1 B2 C1 C2 C3 C4 D1 

A 19, 11 15,95 14,86 18,64 18, 18 16, 19 15,21 23,07 

B 26,36 24,79 25,2 30,63 31 ,21 26,52 26,06 33,89 

C 100,24 88,2 82,82 94,07 108,69 90,14 106,03 91,39 

GEM 69,33 46,3 44,01 51 ,85 57,64 48,34 54,14 52,32 

TOT 11,28 3,7 3,7 11 , 11 11,01 5,86 4,44 21,47 

In de volgende paragraaf worden de resultaten aan de hand van een aantal onderzoeksvragen 
de resultaten ge'interpreteerd. 

§ 6.5 Onderzoeksvragen 

In Figuur 6-5 en Figuur 6-6 staan respectievelijk de MAPE's van de voorspellingsmethoden 
voor de A-receptkleuren van de produktgroep Autocryl en Autobase nogmaals weergegeven. 

MAPE Autobase Receptkleuren(A) 
MAPE Autocryt Receptkleuren(A) 

" 

- N M u u u 
Altematleven 

Altematleven 

Figuur 6-5 MAP£ Aulocryl Figuur 6-6 MAP£ Autobase 

Na het formuleren van de voorspellingsmethoden is een aantal onderzoeksvragen opgesteld 
die gerelateerd zijn aan in hoofdstuk 5 genoemde uitgangspunten en de verschillen tussen de 
voorspellingsmethoden. In §6.5.1 tot en met §6.5.5 worden deze vragen behandeld aan de 
hand van de resultaten. Door het beantwoorden van deze vragen kan een keuze gemaakt war
den tussen de voorspellingsmethoden. Hieronder warden de onderzoeksvragen weergegeven. 

I 
/-lierbij is de vraag naar een produktgroep vergeleken met de voorspelling van die vraag. Deze voorspel/ing is de som van de 

voorspel/ingen van de 'basis '-receptkleuren binnen zo 'n produkgroep(A,C.D) of een directe voorspelling (BJ . 
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21 ,73 

30,25 

41 ,65 

30,95 

6,57 

D2 

21 ,94 

32,61 

89,92 

51 ,02 

19,43 
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1. Leidt het meenemen van marktintelligentie tot betere voorspellingen? 
2. Leidt het voorspellen op een hoger aggregatieniveau tot betere voorspellingen? 
3. Welke methode leidt tot een betere voorspelling van het p/anningspercentage van een 

receptk/eur binnen een produktgroep? 
4. Welke methode /eidt tot de beste voorspe//ing bi) het voorspellen op basis van historie? 

A) Vraaghistorie versus produktiehistorie. 
B) Moving Average versus Exponential smoothing 

5. Heeft het aantal tradingdays in een maand een voorspellende waarde? 

Antwoord op deze vragen kan verkregen worden 
door het vergelijken van de voorspelprestatie van de Tabet 6-3 Vergelijking van voorspellingsmethoden 

verschillende methoden. In Tabel 6-3 wordt aange
geven welke methoden met elkaar vergeleken dienen 
te worden. lndien er verwezen wordt naar meerdere 
methoden, wordt de best scorende methode uit de 
linker kolom vergeleken met de best scorende me
thode uit de rechter kolom. Om vraag 4A te beant
woorden dienen meerdere groepen van methoden 
met elkaar vergeleken te worden. 

Vragen 
I 
2 
3 

4A 

48 
s 

Methode/ Alternatief 
Al , Bl , B2 Cl ,C2, DI 

Al Bl , B2 
Bl 82 

Cl , C2 DI 
C3 , C4 D2 
Cl , C3 C2,C4 
Cl , C2 C3, C4 

DI D2 

Bij het beoordelen van de voorspelprestatie van een voorspellingsmethode, wordt in eerste 
instantie gekeken worden naar de prestatie de groep A-receptkleuren(Figuur 6-5 en Figuur 6-
6) omdat deze 80% van de vraag naar een produktgroep vertegenwoordigen. lndien deze 
prestatie niet voldoende discriminerend is wordt gekeken naar de voorspelprestatie van de 
vraag naar de gehele produktgroep (Tabel 6-1 en Tabel 6-2). 

§ 6.5.1 Historie versus marktintelligentie 

Leidt het meenemen van marktintelligentie tot betere voorspe//ingen? 

Deze vraag kan beantwoord worden door de beste prestatie binnen alternatief A en B (Markt) 
te vergelijken met de beste prestatie binnen alternatief C en D (Historie). Aangezien er bij de 
methoden A I, Bl en B2 geen rekening wordt gehouden wordt met het aantal tradingdays in 
een maand, dient er vergeleken te worden met methoden C 1, C2 en D 1, omdat daarbij ook 
geen rekening wordt gehouden met het aantal tradingdays. 

• Voor Autocryl is het verschil marginaal. De beste voorspelling door de markt heeft een 
gemiddelde MAPE in de A-groep van 14,95% (methode Al), tegen 14,79% voor de beste 
voorspelling op basis van historie zonder tradingdays (methode C2). Als echter gekeken 
wordt naar de MAPE van de voorspellingen voor de totale produktgroep (Tabel 6-1) dan 
scoort methode Al met een MAPE van 7,23 % beter dan methode C2 met een MAPE van 
9,85%. Methode A I leidt dus tot een betere voorspelling. 

• Yoor Autobase leidt een voorspelling op basis van marktinformatie tot een betere voor
spelling dan de voorspellingen op basis van historie. Voorspellingen opgesteld met me
thode B2 hebben gemiddeld een MAPE van 14,86 % terwijl de beste methode op basis 
van historie zonder tradingdays gemiddeld een MAPE van 18, 18% heeft voor de A-groep. 

Conclusie: het meenemen van marktintelligentie leidt tot een betere voorspelling dan het 
voorspellen op basis van historische gegevens. Dit is voor de produktgroep Autobase duide
lijker dan voor de produktgroep Autocryl. 
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§ 6.5.2 Voorspellingen op item- versus voorspellingen op produktgroep-niveau. 

Leidt het voorspellen op een hoger aggregatieniveau tot betere voorspel/ingen? 

Om deze vraag te beantwoorden is altematief B opgesteld, waarbij de verschillende winstcen
tra een voorspelling op PG-niveau opstellen. Aangenomen werd dat dit tot een betere voor
spelling zou leiden doordat de 'judgmental input' binnen het voorspellingssysteem een betere 
kwaliteit zou hebben dan in het geval van voorspellen op item-niveau. Theoretisch gezien 
zou echter het tegengestelde verwacht worden [5]. Bovenstaande vraag kan beantwoord wor
den door methode A I te vergelijken met methode BI en B2 

• Voor de produktgroep Autocryl leidt methode A (14,95%) tot een lagere MAPE voor de 
A-groep dan methode Bl (16,74%) ofmethode B2 (16,28%). Voorspellen op item-niveau 
leidt voor Autocryl dus tot betere voorspellingen. 

• Voor de produktgroep Autobase is het tegengestelde het geval. Methode B2 leidt tot een 
MAPE van gemiddeld 14,86%, tegenover een MAPE van gemiddeld 19, 11 % voor me
thode A. Ook bij de voorspelling van de totale vraag naar produktgroep Autobase, leidt 
altematief B2 (3 ,70%) tot een beter resultaat dan methode A (11 ,28%). 

De twee produktgroepen laten dus tegenstrijdige resultaten zien. Omdat de toegepaste me
thode hetzelfde is, is het verschil in de resultaten toe te schrijven aan verschillen in de 
((voorspellingen van de) vraag naar de) produktgroepen. Het resultaat van methode Bis af
hankelijk van een tweetal voorspellingen, namelijk de voorspelling van de planningspercen
tages en de voorspelling van de vraag op PG-niveau. Een aantal verschillen zijn: 

1. De voorspelling van de vraag op PG-niveau, is bij Autocryl 10% slechter is dan bij Auto
base. Dit zou de reden kunnen zijn voor de slechte prestatie van altematief B bij Autocryl. 

2. Opvallend is echter dat deze betere voorspelling op PG-niveau niet leidt tot veel betere 
voorspellingen op receptkleur-niveau. Bij een analyse van de vraag bleek in alle drie de 
groepen van Autobase de variatie groter te zijn dan in de overeenkomende groepen van 
Autocryl. De variatie op PG-niveau is echter kleiner dan bij Autocryl. Giesberts [5] gaf 
aan dat bij onafhankelijke vraagprocessen (van de receptkleuren), de top down voorspel
ling niet tot een optimaal resultaat leidt. Bij Autobase compenseren variaties op recept
kleur-niveau elkaar en is de vraag naar de verschillende receptkleuren minder gecorre
leerd (afhankelijk) dan bij Autocryl. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de slechtere 
prestatie met de top down methode bij Autocryl , ondanks de betere voorspelling op PG-ni
veau . 

3. Andere verschillen zijn : 

• Het % van de afzet dat door RM-receptkleuren wordt bepaald is voor Autobase ± 1 % en 
voor Autocyrl ± 10%. RM-items worden over het algemeen niet voorspeld op item-niveau 
(methode A), wat bij Autocryl dus een grotere rot speelt dan bij Autobase. 

• De Pareto curve van Autocryl loopt iets steiler waardoor er relatief minder receptkleuren 
in groep A vallen . Hierdoor zijn de planningspercentages voor de A-groep groter. 

Op basis van deze verschillen zou juist het tegengestelde verwacht worden, namelijk een 
betere voorspelling met methode B (PG-niveau) dan met behulp van methode A (item
niveau) bij de produktgroep Autocryl. 

2 
De MA P£ van de voorspelling van de totale vraag naar de produktgroepen is voor de methoden Bl en B2 exact hetze/fde 

omdat beide methoden uitgaan van deze/fde voorspel/ing op PG niveau. 
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Conclusie: Er kan geen uitspraak gedaan warden over welke methode tot een betere voor
spelling leidt, de bottom-up methode (A) of de top-down methode (B). Voor Autocryl leidt 
methode A tot een beter resultaat, bij Autobase leidt alternatief B tot een beter resultaat. 

Een tweetal subconclusies: 
• De nauwkeurigheid van de voorspellingen op PG-niveau heeft invloed op de voorspellin

gen van de onderliggende receptkleuren. 
• Een grotere variatie in de vraag naar de receptkleuren binnen een produktgroep heeft een 

negatief effect op de voorspellingen van de planningspercentages en dus op de voorspel
lingen op receptkleur-niveau. 

§ 6.5.3 Voorspellen van de planningspercentages. 

Welke methode leidt tot een betere voorspelling van het planningspercentage van een re
ceptkleur binnen een produktgroep? 

Het desaggregeren van de voorspelling op PG-niveau naar RK-niveau gebeurt met behulp 
van planningspercentages. Voor het voorspellen van die planningspercentages is een tweetal 
methoden gebruikt. Bij methode BI worden de planningspercentages voorspeld met behulp 
van een voortschrijdend gemiddelde (MA). Bij methode 82 wordt dit gedaan met behulp van 
exponential smoothing (Exp). 

• 8ij de produktgroep Autocryl is leidt methode 82 tot een betere voorspelling dan methode 
8 I met respectievelijk een MAPE van 16,28% en 16, 74 % voor de A-receptkleuren. Dit 
geldt ook voor de voorspellingen van de vraag naar de B-receptkleuren. Exponential 
smoothing leidt dus tot een betere schatting van de planningspercentages voor de recept
kleuren van Autocryl. 

• 8ij produktgroep Autobase wordt dit beeld bevestigd met een MAPE van respectievelijk 
14,86% voor methode 82 en 15,95% voor methode 8 I bij de voorspellingen van de A
receptkleuren. 

Conc/usie: het voorspellen van de planningspercentages door middel van exponential 
smoothing leidt tot een beter resultaat. 

§ 6.5.4 Voorspellen op basis van historische gegevens. 

Welke methode leidt tot de beste voorspelling bij het voorspellen op basis van historie? 
A) Vraaghistorie versus produktiehistorie. 
BJ Moving Average versus Exponential smoothing 

Tabel 6-4 Afweging methoden o. b. v historie 

Ad A) De afweging tussen voorspellingen op basis van 
vraaghistorie of produktiehistorie kan gemaakt wor
den door de alternatieven C en D met elkaar te ver
gel ijken. 8innen deze alternatieven kan een onder

Vragen 
4A 

4B 

Methode/ Alternatief 
Cl , C2 DI 
C3 , C4 D2 
Cl , C3 C2, C4 

scheid gemaakt worden tussen methoden waarbij wel en waarbij geen rekening gehou
den is met het aantal tradingdays in de maand. Daarom dienen methoden Cl, C2 en DI 
alsmede methode C3 en C4 met D2 met elkaar vergeleken te worden (Tabel 6-4 ). 

Ad B) Ter vergelijking van voorspellen door middel van een moving average of exponential 
smoothing wordt methode CI met C2 vergeleken en methode C3 met C4. 
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Hoofdstuk 6 Keuze van een voorspellingsmethode 

• Yoorspellen op basis van de historie van de vraag naar een receptkleur ( 11 ,39 % met me
thode C3) leidt voor produktgroep Autocryl tot een beter resultaat dan voorspellen op ba
sis van de produktiehistorie (21 , 73% met methode D2). 
Daarnaast leidt voorspellen met methode C2 (Exp; 14,79%) tot een (marginaal) betere 
voorspelling dan met methode CI (MA; 14,88%) voor de A-receptkleuren. Dit wordt be
vestigd bij vergelijking tussen methode C4 (Exp; 11, 19%) en C3 (MA; 11,39%). 

• Yoor produktgroep Autobase leidt voorspellen op basis van vraaghistorie ook tot een be
ter resultaat dan op basis van produktiehistorie ( 15,21 % voor methode C4 tegen 21,95 % 
voor methode D2). Daarnaast leidt voorspellen met behulp van exponential smoothing tot 
een betere voorspelling dan met een Moving Average (18, 18 % voor methode C2 (Exp) 
tegen 18,64 % voor methode CI (MA) en 15,21 % voor methode C4 (Exp) tegen 16, 19% 
voor methode C3 (MA)). 

Conc/usies: 
1. Voorspellen op basis van de vraaghistorie leidt tot een beter resultaat dan voorspellen op 

basis van de produktiehistorie. 
2. Exponential smoothing leidt tot een beter resultaat dan het voorspellen met behulp van 

een moving average. 

§ 6.5.5 lnvloed van bet aantal tradingdays op de voorspellingen 

Heeft het aantal tradingdays in een maand een voorspellende waarde? 

Om de invloed van de tradingdays te bepalen, dienen de methoden Cl en C2 met respectie
velijk C3 en C4 vergeleken te worden, evenals methode DI met methode D2. 

• Voor Autocryl geeft het meenemen van het aantal tradingdays in de voorspelling een 
aanzienlijk betere voorspelling voor zowel alternatief C als alternatief D. 

• Bij de produktgroep Autobase is hetzelfde waar te nemen, waarbij door het meenemen 
van de tradingdays gemiddeld een ongeveer 2% betere voorspelling verkregen wordt. 

Conc/usie: Het meenemen van het aantal tradingdays in een maand heeft een voorspellende 
waarde en leidt tot een betere voorspelling . 

In Tabet 6-5 worden de verschillende conclusies nog eens samengevat. In de kolom 
' Resultaat' staat de best scorende methode voor de produktgroep Autobase (AB) of Autocryl 
(AC) en in de laatste kolom staat de conclusie die eraan verbonden is. 

Tabel 6-5 Vergelijking resultaten ter beantwoording onder=oeksvragen 

Vragen Methode/ 
Alternatief 

I Al, Bl , B2 Cl,C2, D 
2 A 
3 Bl 
4 C L C2 

C3. C4 
s C L C2 

DI 
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B 
B2 
DI 
D2 

C3, C4 
D2 

Resultaat Conclusies 
AC AB 
Al B2 Meenemen marktintelligentie leidt tot betere voorspellingen 
A B Voorspellen AC op itemniveau en AB op PG-niveau 
B2 B2 Planningspercentages schatten met Exponential Smoothing 
C2 C2 Voorspellen AC met Exp. Smith. op basis van vraaghistorie 
C4 C4 Voorspellen AB met Exp. Smth. op basis van vraaghistorie 
C3 C4 Het aantal tradingdays in een maand heeft een voorspellende 
DI DI waarde . 
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Hoofdstuk 6 Keuze van een voorspellingsmethode 

§ 6. 6 Enige nadere analyses 

Hieronder worden de resultaten van enige analyses van de resultaten van het voorspellen met 
de verschillende methoden beschreven. 

§ 6.6.1 De 'bias' in de voorspellingen 

Naast de gemiddelde voorspelfout in de vorm van MAPE is ook het teken van de voorspel
fout van belang. Een 'biased' voorspelling is een voorspelling die structureel te hoog of te 
laag is. Bij de verschillende methoden is de verdeling van de voorspelfout van de verschil
lende ' basis ' -receptkleuren binnen een maand geanalyseerd. Hieruit bleek met name bij me
thode BI en B2 sprake te zijn van een duidelijke ' bias ' in de voorspellingen. Bij produkt
groep Autocryl had de voorspelfout een negatief teken voor gemiddeld 67% van de recept
kleuren. Dit duidt op een te hoge voorspelling. Voor de produktgroep Autobase was dit het 
geval voor gemiddeld 56% van de receptkleuren. De voorspelling op PG-niveau was voor 
beide produktgroepen ook structureel te hoog. 

Zoals bleek in §6.5 .2 is de nauwkeurigheid van de voorspellingen op PG-niveau van invloed 
op het resultaat van methode B. Aanpassing van de voorspelling op PG-niveau voor de 
maand april , op basis van de trend op PG-niveau in het eerste kwartaal , leidde tot verbetering 
van de resultaten voor de methodes B 1 en B2 (Tabet 6-6). Aangezien de (dalende) trend voor 
Autocryl sterker was dan voor Autobase leverde de correctie met name bij Autocryl een ver
betering (± 3%) in de voorspelling op. 

Tabel 6-6 MA P£ van de voorspellingen voor Aulocryl X(t-1.t), na bijstelling trend op PG- niveau 

Autocryl Autobase 

Bl* Bl B2* B2 Bl* Bl 
A 16.74 13.59** 16.28 13 .35 15 .95 15.47 
B 28 .79 27.44 27.42 25 .95 24.79 24.49 
C 43.52 43 .38 46.62 46.27 88.2 87.55 

GEM 30.71 29.27 31.38 29.89 46.3 45 .81 
TOT 13 .79 9.88 13 .79 9.88 3.7 2.96 

• D111s de oude waarde ( Tabel 6-1 en Tabel 6-2) zonder correclle voor de trend op PG- m veau 
•• De MA P£ van methode A l is 14. 95%. 

Bl* Bl 
14.86 14.45 
25 .2 24.82 
82 .82 82.23 
44 .01 43.54 

3.7 2.96 

Het bijstellen van de voorspelling op PG-niveau gemaakt aan het begin van het jaar, kan ge
zien worden als een bijstelling die in een kwartaal afstemming plaats vindt. Deze bijstelling 
leidt ertoe dat ook de top-down methode (B) bij de produktgroep Autocryl beter scoort dan 
de bottom-up methode (A). 

Conc/usie: Door l,et bijstellen van structuree/ te /,oge of te /age voorspellingen wordt een 
verbetering van metlwde Bl en B2 verkregen. Voorspellen op PG-niveau /eidt /1ierdoor 
voor beide produktgroepen tot een beter resultaat dan voorspellen op item-niveau. 

Bij alternatief D was er tevens sprake van een structureel te hoge voorspelling voor de re
ceptkleuren van de produktgroep Autobase. Bij Autocryl was dit niet het geval. 
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Hoofdstuk 6 Keuze van een voorspellingsmethode 

§ 6.6.2 Gevoeligheidsanalyse a 

Bij het toepassen van methode CI is de waarde van Nop subjectieve gekozen. De resulteren
de waarde voor a bij het toepassen van exponential smoothing is hierdoor nogal hoog is, de 
waarde van a ligt normaal gesproken tussen 0, I en 0,3 [6]. Daarom is een analyse uitgevoerd 
van het verloop van de voorspelfout als functie van a . 

AC X(t-1,t) A-RK's 
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20 . 

a. 15 1.-------
c( 
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Fig1111r 6-7 Verloop van MAP£ voor Alllocryl 
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Figuur 6-8 Ver/oop van MAP£ voor Autobase 
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In Figuur 6-8 en Figuur 6-7 is te zien dat bij toename van a de MAPE voor de A
receptkleuren afneemt. Een kleine waarde van a leidt voor beide produkt groepen tot een 
kleinere voorspelfout, de optimale waarde ligt tussen 0.1 en 0, 15. Een kleine waarde van a 
impliceert een grote waarde van N en dus een grotere gemiddelde leeftijd van de gebruikte 
data. Dit betekent dat het belang van recente waarnemingen afneemt en dus de voorspelling 
meer lijkt op een gemiddelde op basis van het verleden. De minimale voorspelfout voor de 
A-receptkleuren is echter nog altijd hoger dan bij het voorspellen met methode BI of 82. 

§ 6.6.3 Opmerkelijk resultaat 

Voor produktgroep Autocryl is het opvallend dat X(t-2,t), de voorspelling gemaakt aan het 
begin van periode t-2 van de vraag in periode t, tot een kleinere voorspelfout leidt dan een 
voorspelling gemaakt aan het begin van periode t-1 , X(t-1 ,t). Dit is te zien bij de methoden 
van alternatief B en C. Bij de produktgroep Autobase is dit alleen te zien bij altematief C 
(bijlage 6-2). Een mogelijke verklaring is dat de vraag in opeenvolgende perioden negatief 
gecorreleerd is, terwijl de gebruikte voorspellingsmethoden uitgaan van een positieve corre
latie. Negatieve correlatie tussen de vraag in twee perioden kan veroorzaakt worden door 
verhoogde vraag in een maand als gevolg van een aangekondigde prijsverhoging, metals 
gevolg een inzakkende vraag de maand erna. In hoeverre dit de oorzaak is kan onderwerp van 
een nadere studie zijn . 
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§ 6. 7 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn door het voorspellen van de vraag naar de ' basis ' -receptkleuren van een 
tweetal produktgroepen de verschillende methoden uit hoofdstuk 5 vergeleken. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen een A, Ben C-groep van ' basis ' -receptkleuren die respectieve
lijk 80%, 15%, 5% van het volume van een produktgroep uitmaken. Uit de analyse bleek een 
significant verschil in de voorspelbaarheid van de ' basis ' -receptkleuren van de drie groepen . 

Bij het vergelijken van de methoden uit hoofdstuk 5 is met name gekeken naar de voorspel
prestatie in de groep van A-receptkleuren. Een eerste conclus.ie die getrokken werd, is dat het 
meenemen van marktintelligentie tot betere voorspellingen leidt dan het puur op basis van 
historische gegevens voorspellen. Van de methoden die op basis van historie voorspelden, 
scoorde de methoden C , uitgaande van de vraaghistorie, duidelijk beter dan de methoden D 
waarbij uitgegaan werd van de produktiehistorie. 
Yoorspellen op PG-niveau (methode BI en 82) leidde bij de produktgroep Autobase tot een 
betere voorspelling dan voorspellingen op item-niveau (A). Voor Autocryl was in eerste in
stantie het tegenovergestelde het geval. Bij de top-down methode spelen echter een tweetal 
voorspellingen een rol. Ten eerste de voorspelling van de planningspercentages en ten tweede 
de voorspelling van de vraag op PG-niveau. Die eerste voorspelling wordt negatief be"invloed 
door een grotere variatie in de vraag naar de ' basis ' -receptkleuren in een produktgroep. De 
tweede voorspelling kan verbeterd worden door de voorspelling bij te stellen op basis van de 
ontwikkelingen in de markt op PG-niveau. Met dit verkregen inzicht is een tweede maal 
voorspeld met de top-down methode. Dit resulteerde nu ook voor Autocryl in een betere 
voorspelling voor de top-down methode dan de bottom-up methode. Voorspellen op produkt
groep-niveau leidt dus voor beide produktgroepen tot een betere voorspelling van de vraag 
naar de 'basis '-receptkleuren, dan de huidige methode op item-niveau. 

In de volgende hoofdstukken wordt op basis van deze resultaten een aantal conclusies ge
trokken en aanbevelingen gedaan. Daarnaast wordt een aantal voorwaarden opgesteld waar
aan voldaan dient te zijn om met de voorgestelde methode in de toekomst te gaan voorspel
len. 
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HOOFDSTUK 7 VOORWAARDEN VOOR IMPLEMENTATIE 

In het vorige hoofdstuk is tot de conclusie gekomen dat voorspellen op produktgroep-niveau tot de 
beste voorspellingen van de vraag naar de 'basis'-receptkleuren leidt. Om deze wijze van voorspellen 
te implementeren, dient door de winstcentra overgegaan te worden tot het voorspellen van de vraag 
per produktgroep. Dit is vorm gegeven in een nieuwe wijze van aggregaatplanning (Figuur 7-1 ). 

Figuur 7-1 Een nieuw p/anningsniveau 

§ 7. 1 Een nieuw planningsniveau 

In Figuur 7-1 staat een aantal plannings-niveaus: 

A. De Drie-jarige Operationele Planning 
Deze vindtjaarlijks plaats en dient te resulteren in: 

• Voorspelling van het totaalvolume in# ton per winstcen
trum; 

• Verdeling van het totaalvolume over de verschillende 
produktielokaties (Produktie Sassenheim e.a.); 

• Voorspelling van het totaalvolume per produktgroep per 
winstcentrum; 

• Verdeling van het volume over de kwartalen van het 
komende jaar per produktgroep. 

B. Maandelijkse voorspelling op produktgroep-niveau 
Van de vraag naar de verschillende produktgroepen dient maandelijks door de winstcentra een 
voorspelling opgesteld te worden. Binnen een kwartaal dienen deze consistent te zijn met de voor
spelling per produktgroep per kwartaal. 

C. Voorspelling naar de 'basis '-receptkleuren 
Op basis van een schatting van de planningspercentages warden de voorspellingen van de vraag 
naar de produktgroepen door de logistieke afdeling omgezet in voorspellingen van de vraag naar 
de 'basis'-receptkleuren. Deze dienen per produktgroep berekend te worden. Een voorspelling van 
de planningspercentages kan voor Autobase en Autocryl het beste met behulp van exponential 
smoothing gedaan worden. 

D. Opstellen HPP 

Figuur 7-2 Logistieke coordinatie op basis van aggregaatplanning 
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Hoofdstuk 7 Voorwaarden voor implementatie 

In plaats van het HPP op basis van voorspellingen van de afzonderlijke items, wordt nu het HPP 
direct afgeleid uit de aggregaatplanning op produktgroep-niveau (Figuur 7-2). Met name bij de 
komende assortiments-uitbreiding zal hierdoor een beter inzicht verkregen warden in de ver
schuivingen in de produktmix. De voorspellingen van de ' basis'-receptkleuren warden door de 
planningsafdelingen van de drie sectoren verwerkt in een Hoofd-Produktie-Plan per sector. Van 
deze HPP's warden de overige planningen zoals de grondstoffen-, emballage- en capaciteits
planningen afgeleid. 

§ 7.2 Verbetering van de gebruikte methode 

De voorgestelde methode kan op een aantal wijzen nag verfijnd warden om tot een verbetering van de 
voorspellingen van de vraag naar de 'basis ' -receptkleuren te komen: 

I . In het onderzoek is uitgegaan van centrale planningspercentages voor de receptkleuren binnen een 
produktgroep. Per land is echter sprake van verschillende verdelingen van de receptkleuren binnen 
een produktgroep. Een verbetering van de methode zou het gebruik van winstcentrum specifieke 
planningspercentages zijn . Hiermee kan een wijziging in de voorspelling van de vraag naar een 
produktgroep van een bepaald WC, beter vertaald warden naar een wijziging van de voorspelling 
van de 'basis ' -receptkleuren. 

2. Door een onderverdeling van de produktgroepen naar verschillende marktsegmenten, Sikkens (A
merk), Sikkens BT (Trucks & Susses) en Lesonal (B-merk), te maken, kan onderscheid gemaakt 
warden tussen de verschillende markten. Dit is van belang omdat op de verschillende markten an
dere ontwikkelingen een rol spelen. Onderscheid tussen die markten leidt daardoor tot een betere 
'judgmental input'. Deze onderverdeling sluit tevens aan bij de ontwikkelingen op organisatorisch 
vlak, waarbij in de nabije toekomst voor de verschillende markt segmenten met verschillende or
ganisaties gewerkt gaat warden. 

3. Meenemen van het aantal tradingdays in de voorspellingen leidde tot een verbetering van de voor
spellingen op basis van historische gegevens. Het meenemen van de tradingdays zou ook tot een 
verbetering van de voorgestelde methode kunnen Ieiden. Hiervoor dienen de voorspellingen van de 
winstcentra dan gecorrigeerd te warden voor het aantal tradingdays in een maand. 

4. In hoofdstuk 6 is een verbetering van de voorspelling gekregen door het aanpassen van de voor
spelling op produktgroep-niveau aan de hand van de trend in het voorgaande kwartaal. Daarnaast 
is geconcludeerd dat het voor- danwel achterlopen op budget door een winstcentrum, met name op 
het einde van het jaar, van invloed is op de vraag vanuit een markt. Het instellen van een kwartaal 
bespreking, waar bijstelling van de voorspellingen op produktgroep-niveau aan de hand van dit 
soort factoren plaats vindt, zal tot een verbetering van de voorspellingen op PG-niveau leiden en 
de consistentie tussen de produktie- en verkoopplannen vergroten. 

§ 7.3 Produktgroep indeling 

Op basis van de hierboven staande verbeteringen met be
trekking tot de in het onderzoek toegepaste methode, is een 
produktgroep-indeling uitgewerkt die staat weergegeven in 
bijlage 7.1. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de drie 
marktsegmenten (Sikkens, Lesonal en BT). Voor het merk 
Sikkens wordt onderscheid gemaakt naar een 15-tal, voor 
Lesonal naar een I 0-tal en voor BT naar een 7-tal produkt
groepen. 
Zoals reeds eerder is gesteld, is de voorspelling van de 
' basis ' -receptkleuren een produkt van een tweetal voor-
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spellingen, te weten de voorspelling van de winstcentra naar de verschillende produktgroepen en een 
centrale voorspelling van de planningspercentages. Voor het berekenen van de planningspercentages 
dient per produktgroep de afzet van de verschillende items per winstcentrum bijgehouden te worden. 
Op basis hiervan kunnen dan de planningspercentages binnen zo'n produktgroep berekend worden. 
Deze wijze van voorspellen is weergegeven in Figuur 7-3. 

§ 7.4 Communicatie met de winstcentra 

Doordat het aantal voorspellingen gereduceerd is van± 400 winstcentrum naar maximaal 32 is er een 
overzichtelijke situatie ontstaan, zodat efficienter en effectiever gecommuniceerd kan worden. In de 
communicatie is het met name van belang over die produktgroepen te spreken waarvoor dat winstcen
trum dominant is. In een analyse van de afzet van de verschillende produktgroepen, bleek dat Export 
Overzee duidelijk dominant is voor Autofine, Autotlex en de plamuren. De West-Europese markten 
zijn daarentegen met name dominant voor nieuwe produktgroepen. 

Daarnaast dient de nadruk gelegd te worden op de afwijkingen die zijn opgetreden. Dit kan door het 
meten van de absolute voorspelfout per produktgroep per winstcentrum (MAD1 ) . Verder is het be
langrijk om te weten of er structureel te laag of te hoog voorspeld wordt en er dus sprake is van een 
'bias' in de voorspelling. Hiervoor reikt de literatuur [16] een 'Tracking Signal' aan (Figuur 7-4). 

Figuur 7-4 Een 'tracking signal' 

Ct = de cumulatieve som van voorspelfouten aan het einde van periode t 
et = de voorspelfout 
X1 = de vraag in periode t 
X(t-i,t) = de voorspelling van de vraag naar produktgroep a, gedaan aan het begin van periode t-i. 

Een prioriteitenstelling met betrekking de communicatie over de voorspelling van de produktgroepen 
met de winstcentra, kan bepaald worden door te normaliseren op basis van de absolute voorspelfout: 

Bij een 'unbiased' voorspelling tluctueert U1 rond 0. Naarmate deze verder van O verwijderd is, is er 
sprake van onzuivere voorspellingen. 

Een derde punt dat van belang is in de communicatie met de winstcentra, zijn de acties op item
niveau. Deze komen I tot 2 keer per jaar per (West-Europees) winstcentrum voor en vallen buiten de 
reguliere vraag. Belangrijk is dat deze apart doorgegeven worden aan de logistieke afdeling, zodat 
geanticipeerd kan worden op deze tijdelijke hogere vraag voor een specifiek item. Dit kan door de 
voorspelling voor de betreffende receptkleur en/of het aanvulniveau in het DC tijdelijk te verhogen. 
Een laatste onderdeel in de communicatie/feedback met de winstcentra is het invoeren van een ra
tingsysteem. Hierdoor wordt duidelijk wat de slechts voorspellende winstcentra zijn. Dit is van belang 
met betrekking tot de feedback . Daarnaast kan het de basis vormen van een leerproces door te analy
seren waarom een bepaald winstcentrum zoveel beter voorspeld dan het andere winstcentrum. 
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Hoofdstuk 7 Voorwaarden voor implementatie 

§ 7.5 Financiee/ voordeel 

In hoofdstuk 5 werd bij de afweging tussen verschillende methoden niet alleen de nauwkeurigheid 
van een voorspellingsmethode als criterium genoemd, maar ook de kosten die verbonden zijn aan het 
voorspellen . Op basis van een enquete is een schatting van de tijd gedaan die besteed wordt aan voor
spellen. Er vanuit gaande dat de tijd die besteed wordt aan het voorspellen lineair afuankelijk is van 
het aantal voorspellingen dat opgesteld dient te worden, levert het voorspellen op PG-niveau een re
ductie van /80.000,- per jaar op. De berekening staat in bijlage 7.2. 

§ 7. 6 Logistiek lnformatie Systeem (LIS) 

Het voorgestelde voorspellingssysteem kan alleen ge"implementeerd worden, mits voldaan wordt aan 
een de volgende voorwaarden: 

I . Het is noodzakelijk dat op centraal niveau registratie plaats vindt van de vraag naar de items 
vanuit de verschillende markten. Dit is nodig voor het berekenen van de planningspercentages, de 
foutenstatistieken met betrekking tot de voorspellingen en het kunnen geven van de benodigde 
feedback. 

2. Er dient een rekenmodule ontwikkeld te worden waarmee de planningspercentages voor de ver
schillende produktgroepen (per winstcentrum) berekend kunnen worden. Hiervoor is het nodig de 
afzet in items te vertalen naar afzet in ' basis'-receptkleuren via de Bill Of Material van de ver
schillende items. Het meest wenselijke is daarom deze rekenmodule te implementeren in SAP. 
Onderzoek dient uit te wijzen of dit reeds in de huidige versie van SAP/R2 ingevoerd kan worden 
of dater beter gewacht kan worden op de nieuwe versie (release 5.0). De reden hiervan is dat in de 
huidige versie wellicht grote aanpassingen nodig zijn terwijl in 5.0 het afleiden een HPP (MPS= 
Master Production Schedule) vanuit een aggregaatplanning standaard ondersteund wordt (bijlage 
7.3). 

3. lndeling van een LIS dient conform de indeling zoals voorgesteld in §7.3 te zijn. Het reeds in ge
bruik zijnde Powerplay® lijkt een pakket waarmee snel een overzicht gekregen kan worden van de 
ontwikkelingen in de vraag uit de verschillende markten [3]. Door de vele (grafische) mogelijkhe
den bestaat de voorkeur de registratie van de vraag in dit pakket te laten plaats te vinden, in plaats 
van nu in dBase Ill. 
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HOOFDSTUK 8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de conclusies op basis van het onderzoek gegeneraliseerd en gerelateerd aan 
de opdracht formulering van hoofdstuk I. Op basis van deze conclusies wordt een aantal aanbevelin
gen gedaan ter verbetering van de huidige situatie bij Akzo Nobel Car Refinishes. 
De produktie in Sassenheim wordt geacht in staat te zijn te allen tijde aan de veranderende markt
vraag te voldoen . Met het huidige ingevoerde logistieke concept wordt bijna geheel op basis van 
voorspellingen geproduceerd. Doordat deze voorspellingen afwijken van de werkelijke vraag leidt dit 
tot een te lage servicegraad en te hoge voorraden. In dit rapport wordt een tweetal wegen beschreven 
waarlangs tot een verbetering van de huidige situatie gekomen kan worden, namelijk: 

I. Verplaatsing van het KOOP; 
2. Verbetering van het voorspellingssysteem. 

§ 8. 1 Herpositionering van het KOOP 

Het KlantOrderOntkoppelPunt scheidt de op basis van voorspellingen uitgevoerde activiteiten van de 
op basis van klantorder uitgevoerde activiteiten . 

Conclusie I 

&V"'Door het stroomopwaarts verschuiven van het KOOP voor de Export-Overzee en Asian Pacific 
markt is het mogelijk een grater dee! van de produktie-activiteiten op basis van werkelijke klan
tenorders te laten plaatsvinden. Hierdoor wordt de ajhankelijkheid van de voorspellingen en 
daardoor de onzekerheid verkleind en vindt er een betere afstemming op de werkelijke vraag 
plaats. 

De vraag uit de exportmarkt bleek daarnaast relatief slecht voorspelbaar te zijn, mede veroorzaakt 
door het ' lumpy' karakter van de vraag. Door het KOOP voor de genoemde markten te verschuiven 
vindt (grote) variatie in de vraag vanuit die markten tevens plaats op een voorraadpunt waar sprake is 
van grotere gemeenschappelijkheid en dus een grotere flexibiliteit om deze variatie op te vangen. 

Aanbeveling I 

~ Verschuif het Klant Order Ontkoppel Punt voor de Export Overzee markt (27%) naar de tank
vloervoorraad of de grondstoffenvoorraad. 

§ 8.2 Verbetering van het voorspellingssysteem 

Aan de hand van een algemeen voorspellingsmodel is de huidige situatie bij Akzo Nobel geanaly
seerd . Door de wijze van voorspellen bij Akzo Nobel te vergelijken met dit algemene voorspellings
model is een aantal mogelijkheden tot verbetering vastgesteld. Deze zijn enerzijds verwerkt in een 
nieuwe methode van voorspellen . Anderzijds is een nieuwe wijze van communicatie over de voor
spellingen en de afwijkingen daarin met de winstcentra uitgewerkt 
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Hoofdstuk 8 Conc/usies en Aanbevelingen 

Conclusies II 

G'.:/'Er kan tot verbetering van de vraagvoorspellingen gekomen warden door het invoeren van een 
nieuwe wijze van voorspellen. Op basis van de uitgevoerde analyse kan geconc/udeerd warden dat 
voorspellingen op produktgroep-niveau tot betere voorspellingen leiden van de vraag naar de on
derliggende 'basis '-receptkleuren. Hiervoor dient per winstcentrum een voorspelling van de vraag 
naar de verschillende produktgroepen opgesteld te warden. 

G'.:/'Doordat er slechts een keer per jaar a/stemming plaats vindt over de aggregaat produktiep/annen 
en de aggregaat verkoopplannen, ontstaat er inconsistentie op dat niveau. Dit komt doordat de 
verkoopplannen/budgetten we/ wijzigen gedurende het jaar. Daardoor word! er geen gebruik ge
maakt van de voorspellende waarde van de budgetten van de verschillende winstcentra. 

Aanbevelingen II 

~ De eerste aanbeveling is om de in dit onderzoek uitgewerkte methode inclusief de verbeterings
voorstellen te implementeren. Hierbij wordt door de winstcentra overgegaan tot het voorspellen 
van de vraag per produktgroep. Dit zal vorm gegeven dienen te worden in een nieuw wijze van ag
gregaatplanning op produktgroep-niveau. Om deze methode te kunnen invoeren dient wet eerst 
aan de voorwaarden zoals gesteld in hoofdstuk 7, voldaan te zijn. 

~ Een tweede aanbeveling is om ieder kwartaal een afstemmings-bespreking in te voeren tussen 
vertegenwoordigers van Produktie en Logistiek en de winstcentra. De winstcentra kunnen hierbij 
vertegenwoordigd worden door de Marketmanagers die op de hoogte zijn van de 'last-estimates' 
van de te verwachten verkopen van die winstcentra. Hierbij dient op basis van de ontwikkelingen 
in de markt van het afgelopen kwartaal , per produktgroep een nieuwe voorspelling gedaan te wor
den voor het komende kwartaal. 

Conclusie III 

G'.:/'/n het huidige voorspellingssysteem is geen mogelijkheid tot verbetering aanwezig door het ont
breken van feedback over de voorspelkwaliteit. Een van de hoofdoorzaken is het ontbreken van een 
goed informatiesysteem. 

Bij het voorspellen binnen Akzo ontbreekt de ' feedback-loop' die essentieel is om afwijkingen te 
constateren en te kunnen anticiperen op veranderingen in de markt. Door het enerzijds reduceren van 
het aantal voorspellingen kan een overzichtelijke situatie ontstaan. Anderzijds is een aantal criteria 
aangereikt waarmee prioriteiten binnen de communicatie bepaald kunnen worden. Basisvoorwaarde 
voor het op een efficiente en effectieve wijze geven van feedback is echter de aanwezigheid van een 
informatiesysteem waarin de voorspellingen vergeleken kunnen worden met de werkelijke vraag. 

Aanbevelingen III 

~ Een aanbeveling is om over te gaan tot het bijhouden van foutenstatistieken van de voorspellingen 
op produktgroep-niveau voor de verschillende winstcentra. Hierdoor wordt duidelijk waar afwij
kende vraag optreedt. Verder geven deze foutenstatistieken de prioriteiten aan voor de maandelijk
se afstemming met de winstcentra of vertegenwoordigers daarvan. 

~ Een tweede aanbeveling is het vergroten van de beschikbaarheid van historische vraaggegevens 
bij de logistieke afdeling door het opbouwen van een centrale database als basis voor een logistiek 
informatiesysteem.· 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en Aanbevelingen 

Voor het geven van feedback over de voorspellingen is een informatiesysteem nodig waarmee op 
centraal niveau de ontwikkelingen in de vraag in de verschillende markten gevolgd kunnen warden. 
Een mogelijk geschikt pakket wat reeds in gebruik is bij Akzo Nobel is Powerplay®. Onderzoek dient 
aan te tonen of dit zodanig ingericht kan warden dat het voor de communicatie met de winstcentra 
gebruikt kan warden. 

§ 8.3 Vervolgonderzoek 

In de nabije toekomst zal voor het kunnen opvolgen van de aanbevelingen van dit rapport nog ver
volgonderzoek dienen plaats te vinden met betrekking tot een aantal punten: 

• lmplementatie van de voorgestelde methode en het verbeteren van de feedback over de voorspel
lingen naar de winstcentra toe, veronderstelt een verbetering van het logistieke informatie systeem. 
Onderzoek dient aan te tonen of het reeds, voor andere doeleinden, in gebruik zijnde pakket Po
werplay® hier geschikt voor is; 

• Daarnaast dient de rekenmodule ter bepaling van de planningspercentages ontwikkeld en inge
voerd te warden. Verder onderzoek dient uit te wijzen of de rekenmodule reeds in de huidige ver
sie van SAP ingevoerd kan warden of dat het beter is te wachten totdat SAP\R2 release 5.0 ge"im
plementeerd is; 

• Om tot een efficiente en effectieve wijze van communicatie met de winstcentra te komen, dient 
een voor produktie en verkoop eenduidige produktgroep-indeling vastgesteld te worden. Dit lijkt 
triviaal maar is de oorzaak van mis-communicatie tussen verkoop en produktie. Indien de voorge
stelde indeling geaccepteerd wordt, moet deze nog gecommuniceerd worden naar de winstcentra. 
Daarnaast dienen dan voor de BT-produkten aparte SAP-groepen gemaakt te warden; 

• Voor de verschillende produktgroepen kan een verschillende wijze van het voorspellen van de 
planningspercentages gewenst zijn. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld 'adaptive smoothing' 
waarbij de keuze van de 'smoothing constante' aangepast wordt aan de hand van de opgetreden 
voorspelfout. Verder onderzoek dient hierover uitkomst te bieden. 

Een algemene aanbeveling met het oog op de lopende projecten: 

• Analyseer naar aanleiding van de resultaten van de projecten op het gebied van flexibilisering van 
het produktieproces de positionering van het KOOP voor andere produkt-markt-combinaties. 
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AB 
AC 
ADAF 
BT 
BU 
COL 
CR 
DECO 
DISUCAR 
DOP 
EMO 
HPP 
ICD 
ICS 
IDC 
KOOP 
LC 
LPM 
MAPE 
MM 
MM-RK 
NDC 
P&L 
RK 
RM 
RM-RK 
ROW 
SBU 
WC 

AFKORTINGENLIJST 

Autobase 
Autocryl 
Aerospace Dexter 
Susses & Trucks 
Business Unit 
Customer Oriented Logistics 
Car Refinishes 
Decorative Coatings 
Direct Supply Car Refinishes 
Driejaarlijkse Operationel Planning 
Externe Maak Order 
Hoofd Produktie Plan 
Inter Concern Deliveries 
Industrial Coatings Systems 
lnternationaal Distributie Centrum 
Klant Order Ontkoppel Punt 
Letter of Credit 
Logistiek Plannings Management 
Mean Absolute Percentage Error 
Meng-Machine 
Meng-Machine Recept Kleur 
Nationaal Distributie Centrum 
Produktie en Logistiek 
Receptkleur 
Ready Mixed 
Ready Mixed Recept Kleur 
Rest Of the World 
Sub Business Unit 
Winstcentrum 



BEGRIPPENLIJST 

COL (Customer Oriented Logistics)-principe 
Een voorraadbeheersingsprincipe waarbij de voorraden in Nationale Distributie Centra 
integraal beheerst worden door de logistieke afdeling in Sassenheim. Een behoefte in een 
nationaal DC triggered rechtstreeks de produktie in Sassenheim. 

DISUCAR (Direct Supply Car Refinishes)-principe 
Een beleveringsprincipe voor een land waarbij grossiers in dat land rechtstreeks vanuit het 
lntemationaal Distributie Centrum in Sassenheim beleverd krijgen. In de landen waar 
Disucar is ingevoerd is geen Nationaal Distributiecentrum meer aanwezig. 

Prognose-Behoefte 
De Prognose-Behoefte van een item is de som van de voorspellingen van de vraag naar dat 
item van het winstcentrum Export en het winstcentrum Nederland. 

Plan-Primaire-Behoefte 
De Plan Primaire Behoefte van een item is de som van de voorspellingen van de vraag naar 
een item van alle winstcentra behalve de winstcentra Export en Nederland. 

(Verf-)ltem 
Een item is een bepaalde soort verf in een blik met een label en een dop of deksel. 

Bestel-items 
Items in een Nationaal Distributiecentrum waarvan de voorraadbeheersing een lokale 
verantwoordelijkheid is. Dit houdt in dat de items door het betreffende land zelf besteld 
dienen te worden. Levering naar de landen vindt plaats vanuit het IDC in Sassenheim. 

Integrale-items 
Items die waarvan de voorraad via het COL-principe beheerst wordt. 

Receptkleur 
Mengsel van grondstoffen volgens een bepaald recept, dat zich onderscheid van mengsels 
volgens hetzelfde recept door een afwijkende kleur. 

'Basis 'receptkleur 
Een receptkleur waarvoor een Hoofd Produktie Plan wordt opgesteld. 

A-receptk/eur 
De receptkleuren van een produktgroep die verantwoordelijk zijn voor 80 % van de afzet van 
die produktgroep. 

B-receptk/eur 
De receptkleuren van een produktgroep die verantwoordelijk zijn voor 15 % van de afzet van 
die produktgroep. 



I BEGRIPPENLIJST I 
C-receptkleur 
De receptkleuren van een produktgroep die verantwoordelijk zijn voor de laatste 5 % van de 
afzet van die produktgroep. 

Top-down voorspellings methode 
Het genereren van voorspellingen op basis van voorspellingen op een hoger 
aggregatieniveau. 

Bottom-up voorspellings methode 
Het genereren van voorspellingen op basis van voorspellingen op een lager aggregatieniveau. 

Directe voorspellings methode 
Het direct genereren van voorspellingen op het juiste aggregatieniveau. 

P/anningspercentages 
Een percentage dat het aandeel van een receptkleur in de vraag naar een produktgroep 
aangeeft. 

Centraa/ voorspel/en 
Methode waarbij op een centraal punt de voorspellingen voor de verschillende markten 
opgesteld worden. 

Decentraa/ voorspellen 
Methode van voorspellen waarbij door meerdere decentrale punten in de organisatie 
voorspellingen voor de verschillende markten opgesteld worden. 

Nai"ef voorspellingsmodel 
Meest simpele model van voorspellen 

Last Estimate 
Het bijgestelde budget van een winstcentrum in afzet of omzet voor een jaar. 

Lumpy vraagpatroon 
Schoksgewijs optreden van de vraag. 

(R,s,S) voorraadheheersingsmethode 
Voorraadbeheersingsmethode waarbij met een vast tijdsinterval R de voorraad aangevuld 
wordt tot een niveau S indien deze beneden het niveau s is. 

Two-bin voorraadheheersing 
Voorraadbeheersingmethode waarbij voorraad aanvulling plaats vindt indien een bin leeg is. 

SAP 
Het integrale computersysteem dat bij Akzo Nobel in gebruik is. 
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BIJLAGE 2.1 GOEDERENSTROMEN VAN EN NAAR LOKATIE SASSENHEIM 

A' van IDC naar eindgebruiker. Dit komt met name voor bij ICS/ADAF. (Algemene 
voorraad, ongelabeld, afroepvoorraden, ect.); 

A" van wholesaler/Sikkens centre/Niederlassung/importeur naar eindgebruikers. M.n. CR 
maar oak ICS; 

A"' van Nationaal DC naar eindgebruiker. Geldt voor m.n. ICS, maar voor sommige landen 
oak Trucks & Busses (verkooporganisatie van CR voor apart marktsegment); 

A"" van produktie naar eindgebruiker (zgn. EMO), komt m.n. bij ICS en ADAF voor, maar 
oak bijv . Motip (private label); 

B' van IDC naar wholesaler. Dit is levering via het Disucar-concept. Oak van IDC naar 
importeur; 

B" van Nationaal DC naar wholesaler; 

C' van DC Sassenheim naar Nationaal DC; 
C" produktie Sassenheim produceert rechtstreeks voor een nationaal DC. Dit is de 

zogenaamde integrate goederenstroom c.q. levering via het COL-principe. Geldt voor 
zowel CR als ICS. 
N.B. oak leveringen aan USA en Canada vallen onder deze goederenstroom; 

D' Vooraadaanvulling IDC door produktie Sassenheim of andere Akzo Nobel 
produktielokatie; 

D" Een ' derde' levert aan het IDC bijv. Vos Chemie; 

E Levering grondstoffen en emballage aan produktie; 



BIJLAGE 2.2 EEN VERFSYSTEEM 

Kleurfoos.---_..,_-



BIJLAGE 2.3 TOELICHTING BIJ HET PRODUKTIEPROCES 

, - -- - -- -- - - - - - - -7 

1. Tijdens bet voormengen worden de benodigde bind- en oplosmiddelen samen met bet 
pigment en eveotuele additieveo tot een bomogene massa gemengd. Het 
balffabrikaat wordt na deze stap 'voormengsel' genoemd. 

2. Na bet voormengen vindt bet dispergeren plaats in de zogenaamde 'closed mill' 
waario de pigmentdeeltjes tot kleinere deeltjes gemalen wordeo. Het nu ontstane 
produkt beet 'dispersie'. Deze eerste twee stappeo viodeo plaats in de malerij. 

3. De dispersie wordt met bebulp van de transportabele tanks oaar de tankvloer 
vervoerd waarna de dispersie in een tank wordt gestort~ Hierin vindt bet a/ maken 
plaats door bet toevoegeo van extra bindmiddel, oplosmiddel en/of additieven, 
waarna de 'afmaak 'is ontstaan. Na bet afmaken/afmengen vindt een keuriog en 
eveotueel eeo filtratie plaats. Hierna is de verf klaar om getapt te worden. 

4. Voor de RM kleuren vindt na bet afmengeo nog een extra bewerkiog plaats, bet 
kleurmaken. Volgens een bepaald recept worden verscbillende MM- kleuren verftot 
een RM kleur gemengd. Na eventueel bijstellen en berkeuren wordt de RM-kleur 
getapt. 

5. Het tappen gebeurt, al naar gelang de produktsoort en/of gewicbtseenhedeo met 
(semi-) geautomatiseerde machines of bandmatig (> 5 liter). 

6. Na het tappen worden de produkten ingepakt. Dit gebeurt handmatig aan de taplijo, 
of met een geautomatiseerde inpakmachine (> 1 liter). 



BIJLAGE 2.4 ROUTINGEN CR-PRODUKTEN 

Processtap~n 

Produkten I Kl VI 2 3 K2 V2 4 K3 VJ 5 K4 V4 6 7 V5 8 

Topcoat MM X X X X X X X X X X X X 
Topcoat MM EMO• X X X X X X X X X X X X 
AM 666/ Metalics X X X X X X X X X 
AM 666/ Metalics EMO X X X X X X X X 
AT/AF X X X X X X X X X X X X 
AT/AF EMO IX X X X X X X X X X X X 
Autonova X X X X X X X 
Verharders X X X X X X X X X 
Verharders EMO X X X X X X X X X 
Verdunners X X X X X X X X X 
Verdunners EMO X X X X X X X X X 
Kleurloten X X X X X X X X X 
Kleurlozen EMO X X X X X X X X X 
Fillers/Primers X X X X X X X X X X X X 
Fillers/Primers EMO X X X X X X X X X X X X 
RM Kleuren X X X X X X X X X X X X X X X 
RM Kleuren EMO X X X X X X X X X X X X X X 
AWMM X X X X X X X X X X X X X 
AWRM 
Grote Orders RM X X X X X X X X X X X X X X 

Grote Orders RM EMO X X X X X X X X X X X X X 

Status B K V B B K V B K V B K V B B V B 

• EMO= Exteme Maak Order= voor specifieke klant=> niet in anonieme voorraad in DC 

I = Grondstoffen Bestellen 
2 = Voormengen 
3 = Dispergeren 
4 = Afmengen 
5 = Kleurmaken 
6 = Tappen 
7 = Inpakken 
8 = Verzenden 

NB. 

V 1 = Voorraad Grondstoffen 
V2 = Voorraad Dispersie/Halffabrikaat 
V3 = Voorraad Gereed Produkt/Halffabrikaat 
V 4 = Voorraad Gereed Produkt/Halffabrikaat 
VS= Voorraad DC 

K 1 = Keuring Grondstoffen 
K2 = Keuring Dispersie 
K3 = Keuring RM-kleur 
K4 = Keuring MM-kleur 

Commentaar 

Stap 4 = Leeggooien in afmengtank 

Nog geen duidelijkheid 
Die EMO's die niet meegenomen 
worden 
in de tapverdeling! 

B = Bewerking 
K = Keuren 
V = Voorraad 
X = In routing 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het produktieproces voor de verharders, de verdunners en de 
kleurlozen slechts bestaat uit de processtappen afmengen, tappen en inpakken. 



BIJLAGE 3.1 DE AFNEMERS VAN BU-CR 

De BU-CR levert vanuit Sassenheim aan een drietal soorten afnemers: 

• Grossiers (Wholesalers) 
• Importeurs 
• Winstcentra 

Voor de grossiers en de importeurs loopt het contact via de winstcentra waaraan deze zijn 
toebedeeld. In onderstaande tabel wordt het soort afnemer per markt aangegeven. De markt 
ICD Europe bestaat uit de drie landen waar nag een NDC aanwezig is, Disucar betreft de 
West- Europese landen waar voorheen een NOC aanwezig was. 

Tabe/ 0-/ De markt van de BU-CR 

Markt Afnemers 

West Europa Oisucar 350 Grossiers 
ICO•Europe 3 winstcentra 

Export Export Oost Europa 26 importeurs, 2 1co• landen 
Export Overzee 80 importeurs, 3 tco• landen 
Asian Pacific 5 importeurs, 3 tco• landen 

Amerika Amerika I winstcentrum 

• ICD=lnter Concern Del,veries en betreft dus Akzo Orgamsalles. 
Bij de Export markten zijn dit vaak recente/ijk overgenomen 
importeurs. 

Deze indeling is echter niet stabiel als gevolg van overnames van importeurs en het 
verschuiven van landen van het ene winstcentrum naar het andere winstcentrum. 
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BIJLAGE 3.2 ENQUETE 

~~ 
AKZO NOBEL 

Company/Department 

Akzo Nobel 

Company/Department 

Akzo Nobel Coatings b. v. 

LPM-CR 

Date 

June 4, 1996 
Number of Pages 
(incl. cover sheet) 

1 of 5 

Fax number 

00441235834714 

Fax number 

+31-71-3083359 
Phone number 

+31-71-3083358 

Please deliver this document to addressee. If he/she is not available, please telephone the 
originator. Please telephone us if any document is illegible or if not all pages are received. 

Remarks 

Dear ..... .. .. .. , 

On request of Aad Hartveld from the logistic department of the Business Unit Car Refinishes in Sassenheim I'm 
doing a research in the field of forecasting the demand for the Business Unit Car Refinishes. Until now the forecasts 
are produced on item-level and are communicated on a rolling plan basis each month. 

Goal of the research is to come to a more efficient and effective way of communication between the production and 
sales organisations. Communicating the forecasts for the several products is one aspect of co-ordination between 
the production in Sassenheim/Wapenveld and the sales of the Profit Centres. 

To get a better insight of the process of generating the forecasts, it would be a great help for me if you could fill in the 
following questionnaire. Could you please send it back to me to on the following fax number : 0031-71-3083359. 

Thank you very much in advance. 

John Beekhuizen 

Department Logistic Planning Management 

Akzo Nobel Coatings b.v. 

LPM-CR 

Rijksstraatweg 31 

P.O. Box 3 

21 70 BA SASSENHEIM 

THE NETHERLANDS 



~~ 
AKZO NOBEL 

This questionnaire is set up in three parts. In the first part some questions are asked considering the 
models/programs used in forecasting. In the second part some questions are asked considering the people and time 
involved with forecasting. In the third and final part some questions are asked considering the human input in 
forecasts. 

The questions are multiple choice. Please encircle in the right answer(s). In case the right answer on the question 
isn't an option feel free to add your comments! 

Al Program and models used 

1) What program is used to make the forecasts for the items of BU CR. 

1) Starfor 

2) Other, namely ........... ... . 

2) How long is the history of the demand used in forecasting the demand for these items on the average 

1) < 1 year 

2) 1< <3 year 

3) > 3 year 

3) What models are used for the several products: 

Simple Average 

2 Weighted Average 

3 Linear trend, unweighted estimation 

4 Linear trend, weighted estimation 

5 Exponential trend, unweighted estimation 

6 Exponential trend, weighted estimation 

7 Others, namely .... .. .. .. .. . 

4) Are there seasonal factors used in forecasting the demand for the products 

1) Yes 

2) No 

Page 2 of 5 



~~ 
AKZO NOBEL Page 3 of 5 

5) If yes at question 4, what is the reason an 'artificial' season exists: 

Marketing actions 

2 Days of sale in a year 

3 Number of trading days in a month 

4 Vacation periods in certain months 

5 Others, namely .. .... 

B Time consequences 

6) How many people are involved in making the forecasts? 

One person 

2 Two persons 

3 More, namely .. ... .. 

7) What is/are the function(s) of the(se) person(s)? 

Marketing representative 

2 Logistic manager 

3 Planning manager 

4 Support staff 

5 Other, namely ...... . 

8) How much time is spent on making the forecasts in man-hours per month: 

1-5 hours 

2 5-10 hours 

3 >10 hours, namely± .... hours 



~~ 
AKZO NOBEL 

C Judgemental input in Forecasting 

In the following some questions are asked considering judgemental input in forecasting. Models are just models and 
using them assumes history can be used to forecast the future. Beside models, judgemental input is often used to 
update/improve the accuracy of the forecasts generated by the models. I would like to have an idea about the 
frequency and the way information (of the near future) is added to the forecasts. 

8) After making the rolling forecasts in a certain month: 

1) The output of the forecasting system is send straight away to Sassenheim 

2) A sales/marketing representative/logistic manager (or someone else .... .. ............ ... ) is asked to 
have a critical look at it 

a) Always (every month) 

b) Sometimes 

c) Never 

9) Is in case of special actions/price changes, a sales/marketing representative/logistic manager (or someone 
else) is asked to make adjustments to the forecasts generated by the models? 

1) Always 

2) Sometimes 

3) Never 

10) Are in case of product-introductions the forecasts for these items used to adjust the forecast of other 
items/productgroups? 

1) Always 

2) Sometimes 

3) Never 
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4~ 
AKZO NOBEL 

10a) By whom 

1) Marketing Manager 

2) Market Manager 

3) Product Manager 

4) Logistic Manager 

5) Someone else 

11) What is in your opinion in overall the role of judgmental input by marketing in the generation of forecasts: 

1) Much 

2) Normal 

3) Little 

4) None 

12) Is there a aggregate planning level in productgroups in tons, for example Autobase/Autocryl ect.? 

1) Yes 

2) No 

13) If Yes at question 12), Is there a check on consistency between the forecasts on item-level with the 
planning on a the aggregate-level? 

1) Yes 

2) No 

14) Is there any feedback about the forecast accuracy on item-level/aggregate level? 

1) Yes 

2) No 

15) Are there any suggestions for improvement you can give in the way the forecasts are made or in the 
communication with Sassenheim? Please feel free to fill in any suggestion! 
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BIJLAGE 3.3 VOORRAADSCHERM VAN EEN CR-ITEM 

Voorraad-behoefte-situatie 01 Akzo Nobel Coatings Oat. 30.07 .96 Bladz 1/21 

00300402 VERF 

05 DC Sassenheim 
145 Tappen Autocryl 
999 DUHHY 

Voorraad 
Tot-bhfte 

AC HH 3,75 LT 00 
Dispo V / V Progn-mod E 
Stuklyst s Sp.vrw.cd 41 
Sec-bhft E BstHvh-cd E 
Vw-cd F / U Lv/d-tijd 1 

Hin-b-hvh 
Hax-b-hvh 
Fix-b-hvh 

Dg Afrond.fc 

F Datu• Referentie-nu•er 
30.07.96 Beginvoorr 
29.02.96 Klantlever 01375994/00040000 

25.06.96 Klantorder 01511143/00800000 
01.07.96 Plan-pr.bh 00333704/N/PR 
19.07.96 Klantorder 01554108/03900000 
19.07.96 Klantlever 01570203/00100000 

22.07.96 Plan-pr.bh 00332306/N/PR 
23.07.96 Klantorder 01558039/03300000 
24.07.96 Klantorder 01578307/02300000 
24.07.96 Klantlever 01563257/04100000 

Fe Per-tk T A-bhf 

Tot.geres 
0,000 Bst/order 

14.433,000 Pl-o./ATB 
0,000 Alertnivo 

120,000 Veiligh-v 

Uc Wijziging ... - + 

96 
1,000 

80,000 
1,000 

84,000 
24,000 

908,000 
40,000 

192,000 
600,000 

OK PF: 3=back 13=tonen 14=veranderen 15=uitzond.melding 

ST 
6.769,000 

92.573,000 
1.400,000 
7.834,000 

159.360,000 
0,000 

8.820,000 

Beschikbaar 
2.051,000-

2.052,000-

2.960,000-

1 -61104 

voorraad-behoefte-situatie 01 Akzo Nobel Coatings Dat. 30.07.96 Bladz 6/21 
05 DC Sassenheim 
145 Tappen Autocryl 
999 DUMMY 

--------- ST 

00300402 VERF 
AC HM 3,75 LT 00 
Dispo V / V Progn-l'IOd E 

Stuklyst S Sp.vrw.cd 41 
Sec-bhft E BstHvh-cd E 
Vw-cd F / U Lv/d-tijd 1 

Hin-b-hvh 
Hax-b-hvh 
Fix-b-hvh 

Dg Afrond.fc 

F Datu• Referentie-nu•er 
01.08.96 Bestelling 60118370/01/TB 
01.08.96 Klantorder 01572662/04600000 
01.08.96 Klantorder 01579255/05700000 
02.08.96 Klantorder 01575280/00100000 
05.08.96 Aanvr-T-Be 04306608/B/TB 
05.08.96 Plan-pr.bh 00332306/N/PR 
05 .08.96 Gereservee 2528/A01577732 
05.08.96 Klantorder 01562958/02000000 
05.08.96 Klantorder 01576507/05100000 
05.08.96 Progn-beho W 32/96 

Voorraad 
Tot-bhfte 
Tot.geres 

0,000 Bst/order 
14.433,000 Pl-o./ATB 

0,000 Alertnivo 
120,000 Veiligh-v 

Uc Wijziging ... - + 

4.001,000 
260,000 
240,000 
12,000 

5.640,000 
1.621,000 

400,000 
180,000 

1.452,000 
4.012,000 

6.769,000 
92.573,000 
1.400,000 
7.834,000 

159.360,000 
0,000 

8.820,000 

Beschikbaar 
34,000 

5.674,000 
4.053,000 

41,000 

------------------------------------
Fe Per-tk T A-bhf 
OK PF: 3=back 13=tonen 14=veranderen 15=uitzond.melding 1 -61104 



BIJLAGE 3.4 TOENAME VEILIGHEIDSVOORRAAD NA EEN MAANDOVERGANG 

Som mandje van 12 

j 70000 

I 80000 

50000 
ergang neemt 

__ . ______ --~□ svoorraad me 

•'. toell 
,0000 - - - -
30000 

20000 

: .-.:.:: ~-~--=-.: :. :g;.:.::. ~---- ---------.~:: _-_-..... . -
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Toename van de veiligheidsvoorraad na een maandovergang voor de som v/h mandje van 12 
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Toename veiligheidsvoorraad na een maandovergang voor de som van de Top-20 items 



BIJLAGE 4.1 HUIDIG KOOP CR-PRODUKTEN 

In onderstaande tabel wordt voor de verschillende produkten het huidige Klant Order 
Ontkoppel Punt aangegeven in de routing. Eigenlijk hebben alle produkten het KOOP in het 
IDC liggen tenzij het een hele grote klantenorder is die als EMO geleverd wordt. 

Processtappen 
Produktcn l KJ VJ 2 3 Kl V2 4 K3 V3 5 K4 V4 6 7 V5 8 Commen.taar 
Topcoat MM X X X X X X X X X X X X 
Topcoat MM EMO* X X X X X X X X X X X X 
AM 666/ Metalics X X X X X X X X X 
AM 666/ Metalics EMO X X X X X X X X 
AT/AF X X X X X X X X X X X X 
AT/AF EMO X X X X X X X X X X X X 
Autonova X X X X X X X Stap 4 = Leeggooien in afinengtank 
Verh.arders X X X X X X X X X 
verharders EMO DC X X X X X X X X 
Verdunners X X X X X X X X X 
Verdunners EMO X X X X X X X X X 

Kleurlozen X X X X X X X X X 
Kleurlozen EMO X X X X X X X X X 
Fillers/Primers X X X X X X X X X X X X 

Fillers/Primers EMO X X X X X X X X X X X X 

RMKleuren X X X X X X X X X X X X X X X 

RM Kleuren EMO X X X X X X X X X X X X X X 

AWMM X X X X X X X X X X X X X 

AWRM Nog geen duidelijkheid 

Grote Orders RM X X X X X X X X X X X X X X Die EMO"s die niet meegenomen 
Grote Orders RM EMO X X X X X X X X X X X X X worden in de tapverdeling! 

Status B K V B B K V B K V B K V B B V B 

* EMO= Exteme Maak Order= voor specifieke klant=> niet in anonieme voorraad in DC 

I = Grondstoffen Bestellen 
2 = Voonnengen 
3 = Dispergeren 
4 = Afmengen 
5 = Kleurmaken 
6 = Tappen 
7 = lnpakken 
8 = Verzenden 

VI = Voorraad Grondstoffen B = Bewerking 
V2 = Voorraad Dispersie/Halffabrikaat K = Keuren 
V3 = Voorraad Gereed Produkt/Halffabrikaat V = Voorraad 
V4 = Voorraad Gereed Produkt/Halffabrikaat X = In routing 
VS= Voorraad DC X = Huidig KOOP 

K 1 = Keuring Grondstoffen 
K2 = Keuring Dispersie 
K3 = Keuring RM-kleur 
K4 = Keuring MM-kleur 



BIJLAGE 4.2 STUKLIJSTEN VAN VERF-ITEMS 

Stuklijst van een MM-item 

Stuklijst van een RM-item 

e 

MM-RK 
VERP 
DISP 
ADD 
PIGM 

= MengMachine-ReceptKleur 
= Verpakking 
= Dispersie 
= Additieven 
= Pigement 

RM-RK 
MM-RK 
VERP 
DISP 
ADD 
PIGM 

= Ready-Mixed ReceptKleur 
= MengMachine ReceptKleur 
= Verpakking 
= Dispersie 
= Additieven 
= Pigement 



BIJLAGE 4.3 DE 'BASIS'-RECEPTKLEUREN PER PRODUKTGROEP 

6110F1K 52 9 27 25 11 15 15 
6120 FILL 2K 87 10 43 44 17 17 17 
6130 W2K 69 9 40 29 16 17 17 
6140 EPOXYPR 28 4 16 12 6 17 17 
6150 POLYFIL 7 5 2 5 1 1 
6190 OVERFIL 12 3 7 5 4 4 4 

255 135 120 55 71 0 71 

6210 MESPL 1K 8 4 6 2 2 2 2 

6220 MP2K 84 11 25 59 12 12 12 
92 31 61 14 14 0 14 

6301 ABASE MM 553 9 161 392 1 108 108 

6311 ACMM 427 10 159 268 4 77 77 
6321 AC BTMM 59 2 50 9 1 25 25 
6331 AC LV MM 23 1 20 3 2 21 21 
6361 ANOVA MM 60 2 23 37 23 23 
6371 A WAVE MM 103 2 50 53 2 50 50 

1225 463 762 11 304 0 304 
ill@f?flfl}i. f ···:t······ tll!![!{ t<'::::tiJ:/i'J_:········:·:·:\:Awffiidfl,111ilij,jfBM/:\°({ t":\)Y:>:.:·>>·<!A·\/;{/:l':)(·· · ,·;;; .. ,v:;<·::·· !ill 
6302 ABASE RM 109 3 19 90 2 109 109 0 
6312 ACRYL RM 268 6 72 196 3 210 210 0 
6322 AC BTRM 64 2 29 35 2 55 55 0 
6372 A WAVE RM 3 0 3 3 3 0 

6392OVERRM 22 4 11 11 8 15 0 15 
466 131 335 16 392 377 15 

-·-·.·.•-·-•-i•··••:• ••. _.\.).: .,._ ... _._ ... ,.w.•.w.w.•.·············•.•-•:-:-:-·•··-············•-::--•················;::.w.•.·················•:::::-.iA11mButAt.com.·MM .. :.::;;.: .... •.·> .. :.\., ....... _.) ... :).:).)).//\ .. ; .... .).:.:·:·--·--·:--i-i.!.:.·...:.·.:··--· .... //.)\) 

6341 AFINE MM 206 4 39 167 1 35 35 
6351 AFLEX MM 170 3 85 85 1 32 32 

376 124 252 2 67 0 67 

·:·::::::::·:::::·::·:·:::::·::::.::::·::·:::::·::::::·:·:::::·:::::::·:::·•:·::::··:·:·:::::;:::::::::·:·::::::··:·:··:·:::::::::::·:::·:·:::····.:2:::::·:::::·:::::::::.:·:·::::::---:;1,w.1.itit.aifflt*-1'D1'.:··:::::::··t···;:::::::· .. :·::·:·:·:···::·}''::;:··::·:::::::::::::::::·:•:::--:::····:::·:::::::::.:::·:::·:··:··:::::::;···:::•::::·:;:::-:::::::::-::::··::::·:··:::::·::::::·:·: 

6342 AFINE RM 234 2 7 227 1 234 234 0 

6352 AFLEX RM 734 2 112 622 3 613 613 0 
6382 BVCOA PD 29 2 7 22 5 19 19 

997 126 871 9 866 847 19 

VV+VM = voorraad-items 

PE = niet voorraad-items 

RCPT = Recept 

RK = Receptkleur 

RM-RK = Ready Mixed Receptkleur 



BIJLAGE 4.3 DE 'BASIS'-RECEPTKLEUREN PER PRODUKTGROEP 

~~~~~~ 
641 1 ACLR2K 8 18 6 12 2 2 2 
6412AL2KMS 7 43 26 17 7 7 7 
6413 ACL2K HS 1 5 2 3 2 2 2 
6419 ACL2K HS 2 1 5 7 8 5 5 5 
6420 ACLR 1 K 4 12 6 6 5 5 5 

93 4 7 46 21 21 0 21 
·,·:·:·::J=::W•::·r::1rr:r::1::::t,1::::r:r:::::r:::::,:,t'',::r:r::::r::rm:r::::::::::::::tt:::m:::::::::i!ifI'·::vwau.nn1rii ~,v,]::1~w!ut:N</S<;/T>'··:!:::t"+ ,::t>i,.Y>:::_:,!.,.::·-:.:c:.:-:.:::.:.:.: .. :.:.:/. 
651 1 VERDCH 9 140 86 54 41 41 41 
6521 SVRD 5 41 26 15 9 9 9 
6522 SVRD H2O 2 2 0 2 2 2 
6562 2 0 2 I 

185 114 71 53 53 0 53 

6614 VERHFIL 5 15 6 9 I 
6622 VERHFIL 5 30 14 16 4 4 4 
6640 VHPEROX 3 13 5 8 2 2 2 
6630 VHZB 7 35 28 7 11 11 11 
6652 EPOXH2O 5 15 10 5 4 4 4 

1 08 63 45 22 22 0 22 
··.· .. ··.· .. ·.·.··.·.·.·.·.'ff.:·;.\.·Jyr·i·:·:·.·.'ff:·:······.·.·.·.·:.·,':'1:>(:\:':':':J):!J:/:i:':':\:::':':·:::·i·:fr)tqaoati:vtirtiaraen:::f:::·····.··::··i·='.··i=:J::i".JJt.:.J\{:.(rr::::: ·'::::r:r=:=:<:+:::::::J::::r:ur::.J:::=}J. 
6611 VHMS 7 69 44 25 16 16 16 
6612 VERH 123 6 24 8 16 2 2 2 
6613 VERH BT 2 7 7 0 2 2 2 
6615 VERH HS 2 12 4 8 6 6 6 
661 9 VERH OV 3 1 4 1 1 3 7 7 7 
6621 VERHAFL 4 8 2 6 2 2 2 

134 76 58 35 35 0 35 
::::r:rn:::::::r:ttt}\t\Itt::::r::r:r::::::::r:: i\:tfrtrtt:::t:tr::::::::::::::::::1r:::]:Aa@1tteWn<'lUtlttn::=:<::v:::r:r:-w·i1t=::t1tJ:::ri1tr:::::::::1::1r:::::r:r1r1~: 
6720 EPOXH2O 4 22 15 7 11 11 11 
6730 EPOXH2O 2 1 0 1 1 
6740 EPOXH2O 7 5 2 3 3 3 
6750 EPOXH2O 2 6 3 3 2 2 2 
6760 EPOXH2O 5 5 0 3 3 3 
6790 EPOXH2O 7 18 11 7 9 9 9 
6900 DIVERSEN 8 24 1 0 14 1 2 19 19 

83 50 33 41 48 0 48 

VV+VM = voorraad-items 

PE = niet voorraad-items 

RCPT = Recept 

RK = Receptkleur 

RM-RK = Ready Mixed Receptk/eur 



I BIJLAGE 5.1 FORMULES VAN DE VERSCHILLENDE VOORSPELLINGSMETHODEN I 
In deze bijlage warden de formules die bij de verschillende methoden zijn gebruikt nader 
toegelicht. 
In onderstaande formules warden de volgende indices gebruikt: 

r 
a 

n 

= index van een 'basis'-receptkleur; 
= index van een produktgroep; 
= index van een winstcentrum; 
= index van een item; 

Alternatief A 

Binnen Alternatief A is sprake van een methode. 

Methode Al 

r = 1, .. ,R; 
a= l, ... ,P; 
n = 1, ... ,N; 
i = 1, .... ,1 

Xr(t-i,t) = voorspelling van de vraag naar receptkleur r in periode t, gedaan aan het begin 
van periode t-i; 

Xi,n (t-i,t) = de voorspelling van de vraag naar item i in periode t door winstcentrum n, 
gedaan aan het begin van periode t-i; 

inhi = inhoud van item i in liters; R 

ci,r = % van de inhi dat bestaat uit 'basis'-receptkleur r; I ci,r =I. 
r=I 

Alternatief B 

Binnen alternatief B is sprake van twee methoden die alleen verschillen in de wijze waarop 
de planningspercentages warden berekend. Voorspellen van de vraag naar een produktgroep 
vindt voor beide methoden op identieke wijze plaats. 

Xr,a(t-i,t) = voorspelling van de totale vraag naar receptkleur r van produktgroep a in periode 
t, gedaan aan het begin van periode t-i; 

Da (t-i,t) = voorspelling van de totale vraag naar produktgroep a in periode t, gedaan aan het 
begin van periode t-i; 

Pr,a (t-i,t)= de voorspelling van het planningspercentage van 'basis'-receptkleur r binnen 
produktgroep a in periode t, gedaan aan het begin van periode t-i. 

De voorspelling van de totale vraag naar produktgroep a in periode t, is de som van de 
voorspellingen van de vraag naar produkgroep a in periode t over de N winstcentra. 



j BIJLAGE 5.1 FORMULES VAN DE VERSCHILLENDE VOORSPELLINGSMETHODEN I 
Da (t-i,t) = voorspelling van de totale vraag naar produktgroep a in periode t, gedaan aan het 

begin van periode t-i; 
Da,nCt-i,t) = voorspelling van de vraag naar produktgroep a in periode t door winstcentrum n, 

gedaan aan het begin van periode t-i; 

De voorspelling van de vraag naar produktgroep a door winstcentrum n in periode t, is de 
voorspelling van de jaarvraag van produktgroep a door winstcentum n, maal de 
'maandindex' van winstcentrum n voor produktgroep a voor periode t. Deze maandindex is 
afgeleid uit de verdeling van het totaal budget of het budget voor de betreffende 
produktgroep zoals aangegeven door de winstcentra .. Zoals geconstateerd werd in hoofdstuk 
3 speelt het bestaan van (verkoop)budgetten een rol bij de te verwachten vraag vanuit een 
bepaalde markt. 

Da n(t-i,t) = voorspelling van de vraag naar produktgroep a in periode t, gedaan aan het 
begin van periode t-i, door winstcentrum n; 

Da,nj (t-i,t) = voorspelling van de jaarvraag naar produktgroep a door winstcentrum n voor 
jaar j, gedaan aan het begin van periode t-i; 12 

F1,a = 'maandindex' van de vraag naar produktgroep a van winstcentrum n; I: F1,a = 1. 
t=l 

Methode Bl 

Bij methode B 1 wordt Pr.a (t-i,t) voorspeld met behulp van het N-maandelijks 
voortschrijdend gemiddelde (MA) van de percentages in N voorgaande perioden: 

Pr,a (t-i,t) = voorspelling voor periode t, van het planningspercentage van receptkleur r 
binnen produktgroep a, gedaan aan het begin van periode t-i; 

Pr,N (t-i,t) = N maandelijks voortschrijdend gemiddelde van planningspercentages van de 
'basis' -receptkleuren binnen produktgroep a; 

Methode B2 

Bij methode B2 worden de planningspercentages van de 'basis' -receptkleuren binnen 
produktgroep a voorspeld door middel van single exponential smoothing. De formule die 
hiervoor gebruikt is, is de volgende 

Pr a (t-i ,t) 

Pr.a (t-i-1) 

= voorspelling van het planningspercentage van 'basis'-receptkleur r binnen 
produktgroep a in periode t, gedaan aan het begin van periode t-i; 

= real isatie van de vraag naar ' basis ' -receptkleur r als percentage van de vraag 
naar produktgroep a, in periode t-i-1. 



I BIJLAGE 5.1 FORMULES VAN DE VERSCHILLENDE VOORSPELLINGSMETHODEN I 
13r.a (t-i-1, t-1) = voorspelling van het planningspercentage van 'basis' -receptkleur r binnen 

produktgroep a in periode t-1, gedaan aan het begin van periode t-i-1 . 

Alternatief C 

Binnen alternatief C zijn vier methoden te onderscheiden, respectievelijk Cl ,C2,C3 en C4. 

Methode Cl 

Xr (t-i,t) = voorspelling van de vraag naar 'basis' -receptkleur r in periode t, gedaan aan het 
begin van periode t-i; 

Xr(t-i-1) = vraag naar 'basis'-receptkleur r in periode t-i-1; 
N = aantal perioden dat wordt meegenomen in het gemiddelde. 

Methode C2 

~~,. " 
' •· ,._, 
·•:•( .... 11 ! ~ 

}~~. . 

Xr (t-i,t) = voorspelling van de vraag naar 'basis'-receptkleur r in periode t, gedaan aan 
het begin van periode t-i; 

Xr (t-i-1) = de vraag naar 'basis'-receptkleur r in periode t- i-1; 
Xr (t-i-1,t-1) = voorspelling van de vraag naar 'basis'-receptkleur r in periode t, gedaan aan 

het begin van periode t-i-1; 
a = de effeningsconstante. 

Methode C3 

De methode is gelijk aan methode CI met als verschil dat voor het schatten van het niveau 
van de vraag, de gerealiseerde vraagcijfers eerst gecorrigeerd zijn voor het aantal trading 
days in een maand. Deze voorspelling van het niveau is daarna gecorrigeerd voor het aantal 
tradingdays in de maand waarop de voorspelling betrekking had. Een jaar bestaat uit 250 
trading days. 



I BIJLAGE 5.1 FORMULES VAN DE VERSCIDLLENDE VOORSPELLINGSMETHODEN I 
Xr (t-i,t) =voorspelling van de vraag naar 'basis'-receptkleur r in periode t, gedaan aan het 

begin van periode t-i; 
X'r(t-i-1)= gecorrigeerde vraag naar 'basis'-receptkleur r in periode t-i-1; 
N = aantal perioden dat wordt meegenomen in het gemiddelde. 
T1_i = de correctiefactor voor het aantal tradingdays in maand t-i 
Trad1 = het aantal trading days in periode t 

Methode C4 

Deze methode is gelijk aan methode C2 met het verschil dat net als bij methode C3 er 
gebruik is gemaakt van gecorrigeerde vraagcijfers aan de hand van het aantal trading days in 
een maand. 

Xr (t-i,t) = 

X' r (t-i-1) = 

T1-i 
Trad1 = 
Xr (t-i-1,t-1) = 

a = 

Alternatief D 

voorspelling van de vraag naar 'basis'-receptkleur r in periode t, 
gedaan aan het begin van periode t-i; 
de gecorrigeerde vraag naar 'basis' -receptkleur r in periode t- i-1; 
de correctiefactor voor het aantal tradingdays in maand t-i. 
het aantal trading days in periode t 
voorspelling van de vraag naar receptkleur r in periode t, gedaan aan 
het begin van periode t-i-1. 
de effeningsconstante. 

Binnen altematief Dis een tweetal methoden te onderscheiden, Dl en D2, waarbij 
respectievelijk geen en wel rekening gehouden is met het aantal trading days in een maand. 

Methode DJ 

Xrj (t)= de voorspelling van de vraag naar 'basis'-receptkleur r in periode tin jaar j; 
Xrj-l = de vraag naar 'basis'-receptkleur r in het jaar j-1. 

Methode D2 



I BIJLAGE 5.1 FORMULES VAN DE VERSCHILLENDE VOORSPELLINGSMETHODEN I 

XrJ (t) 

XrJ-1 
T1 
Trad1 

= 

= 

de voorspelling van de vraag naar receptkleur r van produktgroep a in 
periode t in jaar j; 
de vraag naar 'basis'-receptkleur r in het jaar j-1; 
de correctiefactor voor het aantal tradingdays in maand t; 
het aantal trading days in periode t. 



BIJLAGE 5.2A DE PEARSON COEFFICIENT OF CORRELATION VOOR AUTOBASE 

~•pt . . t(leur: • Pe~rson Klaue~ ~ ~; ----- -1. -iJil.7-, •• 1ft > ~ - .. - 8! ~ • ;f.< --"'°"" ... II 

62281 000666 0,301 A 162281 0333DF 0,415 B 62281 0332VA 0,242 C 
2281 000400 0,409 A 162281 000538 -0,392 6 000253 0,392 C 
2281 0333CC -0, 146 A ~2281 0333MS -0,389 B 62281 00036 -0,346 C 

62281 000744 -0,080 A 62281 000575 0,044 B ~2281 000530 -0,485 C 
62281 00333C -0, A 162281 000971 -0,059 B 62281 000297 0, C 
62281 0333CS -0,200 A 1 0 

' 6: I 0 79 0,231 C 
62281 000956 -0,206 A 62281 0333DC 0,209 B 62281 000 -0,555 C 
62281 000261 -0, 144 A 62281 000576 0, 177 B 62281 000335 -0, 191 C 
162281 000777 0,048 A 62281 000952 0,402 B 62281 000558 -0,503 C 
62281 000100 -0,022 A 62281 000977 0,075 B 62281 000550 -0,346 C 

162281 0333PR 0,507 A 62281 00333M -0,335 B 62281 000259 -0, 158 

1 000341 0,314 A 6 281 000262 0,293 B 62281 000361 
' 

000359 -0,258 A 6 81 0332GA 0,218 B 62281 000338 , ., 
000528 0,3 6 03328A 0,392 B 6 d C ' .., 0333EC -0, 1 6 1 000568 -0,422 B 6 " C 

' 
000732 0,2 - 6 1 000505 0,019 B 6 

' C 
6 .., 00333P 0,3 6 n C ' .., 00533 0,506 6 n 20 C 

' 
62281 000980 -0, 194 A 6 281 0334ZA -0,669 C 
62281 0333PB 0,466 A 62281 0334GA -0,237 C 

62281 0334RB -0,324 C 
62281 03348A -0,322 
62281 0334WA -0, 14 l C 
62281 0334RA -0,44 ... C 
62281 000922 -0,645 C 

De Pearson coefficient is een maatstaf voor het bestaan van een lineaire relatie tussen twee variabelen, in dit geval de tijd en de vraag naar een receptkleur. Toetsing van de hypothese van het bestaan van een lineaire 
correlatie is gedaan met een dubelzijdige test: 

Ho: r= 0 
Ha: rat 0 

Toetsingsgrootheid : r 
Verwerp gebied: r> ra.12 ofr<- ra.12 
De waarde van ra.12 hangt afvan de waarde van n, het aantal waarnemingen. In dit geval was er sprake van 13 waarnemingen en met een a van 5% is de toetsinggrootte ra.12 =0 ,553. Voor alle receptkleuren waarvoor 
de waarde van r niet groter is dan 0,553 ofkleiner dan -0,553 kan niet van een significante lineaire correlatie tussen de tijd en de hoogte van de vraag gesproken worden en is er dus geen sprake van een trend. 



BIJLAGE 5.2B DE PEARSON COEFFICIENT OF CORRELATION VOOR AUTOCRYL 

Recept Kleur · Pearsqnr,1 Kluse · 
77216 000100 0, 101 A 77216 000732 -0,134 B 77216 000323 
77216 000242 -0, 147 A 77216 000297 -0,257 B 77216 000291 
77216 000359 0,356 A 77216 000528 -0,300 B 77231 0330MS 
77216 000300 0,228 A 77216 000559 -0,495 B 77216 000361 
77216 000904 -0,216 A 77216 000538 -0,017 B 77216 000568 
77216 000956 0,062 A 77216 000576 -0,167 B 77216 000579 
77216 000558 -0, 192 A 77216 000572 0,134 B 77216 000557 
77216 000575 -0, 130 A 77216 000335 -0,628 B 77231 00330C 
77216 000253 0,147 A 77216 000630 -0,612 B 77216 000314 
77216 000563 -0,040 A 77216 000971 -0,381 B 77231 0330CC 
77216 000744 0,096 A 77216 000923 -0,713 B 77216 000530 
77216 000573 -0,482 A 77231 00330M -0, 136 B 77216 000977 
77216 000444 0,354 A 77216 000399 0,252 B 77216 000532 

77216 000338 -0,758 B 77216 000922 

De Pearson coefficient is een maatstafvoor het bestaan van een lineaire relatie tussen twee variabelen, in dit geval de tijd en de vraag 
naar een receptkleur. Toetsing van de hypothese van het bestaan van een lineaire correlatie is gedaan met een dubelzijdige test: 

Ho: r = 0 
Ha: r * 0 

Toetsini:si:roothejd: r 
Verwerp i:ebied: r> ran of r<- r a12 

0,305 C 
0,443 C 

-0,327 C 
0,089 C 

-0,160 C 
-0,283 C 
-0,659 C 
0,514 C 
0,312 C 
0,440 C 

-0,675 C 
-0,346 C 
-0,206 C 
-0,615 C 

De waarde van ra12 hangt afvan de waarde van n, het aantal waamemingen. In dit geval was er sprake van 13 waamemingen en met een a van 5% is de toetsinggrootte ra12 
=0 ,553. Voor alle receptkleuren waarvoor de waarde van r niet groter is dan 0,553 ofkleiner dan -0,553 kan niet van een significante lineaire correlatie tussen de tijd en de 
hoogte van de vraag gesproken worden en is er dus geen sprake van een trend. 



BIJLAGE 5.3 BEPERKINGEN VAN DE VOORSPELLINGS METHODEN 

In deze bijlage worden de beperkingen en de eventuele aannames naar aanleiding daarvan, 
voor de verschillende alternatieven besproken. 

Alternatief A: Onvolledige voorspelling 

Voor de produkten die niet op voorraad liggen worden momenteel geen voorspellingen 
opgesteld of deze worden niet gebruikt bij de aansturing van de produktie. Deze produkten 
beslaan ongeveer 10% van de afzet en zijn de zogenaamde Externe Maak Orders (EMO's) of 
klantenorders. 
Een deel van die klantorders wordt echter wet voorspeld, met name door Amerika. In een 
uitgevoerde analyse in hoofdstuk 5 bleek dat voor een aantal receptkleuren met name deze 
zogenaamde Amerika items verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de variatie in de 
vraag. Door deze voorspellingen wet mee te nemen in de analyse wordt een beter beeld 
gekregen van de echte voorspelkwaliteit, beperking blijft echter dat momenteel niet de totale 
afzet voorspeld wordt. 

Alternatief B: Pilot met kinderziektes 

Met alternatief B is een pilot uitgevoerd om de problemen die in de praktijk optreden aan het 
licht te brengen. Voor een aantal winstcentra moestenl aannames gedaan worden. Ten eerste 
waren de voorspellingen niet voor alle WC'a volledig, niet alle relevante produktgroepen 
waren meegenomen in de voorspellingen. Ten tweede was de verdeling van het volume over 
hetjaar niet voor alle WC'a bekend. Ten derde is uitgegaan van een schatting van de vraag 
naar de produktgroepen, gedaan aan het begin van hetjaar. Ieder kwartaal vindt echter 
bijstelling van de doelstelling plaats aan de hand van de realisatie ( ' Last Estimate ' ). Dit is in 
eerste instantie niet meegenomen in de voorspellingen. De aannames als gevolg van deze 
beperkingen, staan hieronder uitgewerkt. 

De 62281 (Autobase) receptkleuren: 
Vraag naar deze receptkleuren komt voort uit vraag naar de produktgroepen Autobase MM 
en Autobase RM van de merken Sikkens en het oude merk Lesonal. Indien de voorspellingen 
vanuit de winstcentra niet compleet waren doordat de voorspelling van een of meerdere 
produktgroepen ontbrak, is de voorspelling aangevuld met een eigen voorspelling, bestaande 
uit de afzet van die produktgroep in 1995, vermenigvuldigd met een trendfactor. 

De 77216 en 77231 (Autocryl) receptkleuren: 
Vraag naar deze kleuren komt voort uit vraag naar de produktgroepen Autocryl MM, 
Autocryl RM, Autocoat BT MM en Autocoat BT RM van de merken Sikkens en het oude 
merk Lesonal. Hierbij is de voorspelling ook aangevuld met een eigen voorspelling indien de 
voorspelling van een of meerdere produktgroepen ontbrak. 

Trend/actor 
De trendfactor is op de volgende wijze berekend: 
I. lndien er van totaal geen voorspelling bekend was, is de groeifactor uit de DOP 1996 

genomen; 
2. Indien een voorspelling voor 1996 van een van de produktgroepen gegeven was, is hieruit 

een groeifactor berekend en gebruikt voor de andere produktgroepen. 

Maandindices 
De maandindices voor de verschillende winstcentra zijn op een aantal verschillende manieren 
verkregen: 
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I. Op basis van gegevens van de market/area manager van een winstcentrum (Asia 
Pacific/Export Europa/Nederland/Belgie/Duitsland); 

2. Op basis van een voorspelling per produktgroep per maand (Frankrijk/Engeland) 
3. Op basis van de totaal prognose van CR produkten per maand (ltalie/Spanje/Oostenrijk) 
4. Geen (New Europe) 
5. Op basis van de afzet van 1995 per maand (USA) 

Alternatief C: Korte onvolledige historie 

De beperking van altematief C is de beperkte onvolledige historie die aanwezig is. Door 
aanvulling van deze historie met de missende delen van de vraag is getracht een zo 
betrouwbaar mogelijke database op te bouwen met de vraag gegevens van de afgelopen 13 
maanden voor de ' basis' -receptkleuren. Deze historie is gebruikt bij het voorspellen en de 
evaluatie van de altematieven. Het missende gedeelte van de historie is naar schatting heel 
klein. 

Alternatief D: Produktiecijfers 

Beperking van altematief D is <lat er uitgegaan wordt van produktiecijfers en niet van 
vraagcijfers. Reden voor het gebruik van deze gegevens is het gebrek aan een centrale 
database met de historie van de volledige vraag. Door uit te gaan van de produktie cijfers is 
de vraag wel compleet, maar de timing verkeerd als gevolg van produktiedoorlooptijden. 



BIJLAGE 5.4A DE VOORSPELLINGEN VOOR AUTOBASE GEBRUIKT BIJ METHODE B 

Deze zijn alleen in het interne rapport opgenomen. 



BIJLAGE 5.4B DE VOORSPELLINGEN VOOR AUTOCRYL GEBRUIKT BIJ METHODE B 

Deze zijn alleen in bet interne rapport opgenomen. 



j BIJLAGE 6.1 RESULT ATEN VAN VOORSPELLEN MET DE VERSCHILLENDE METHODEN 

Autocryl X(t-1, t) 

A B1 B2 C1 C2 C3 C4 D1 D2 
A 14,95 16,74 16,28 14,88 14,79 11,39 11, 19 23,18 21,73 
B 30,25 28,79 27,42 33,27 32,76 29,05 28,67 31,29 30,25 
C 44,14 43,52 46,62 44,8 46,31 41,03 43,03 42,52 41,65 

GEM 30,82 30,71 31,38 31,93 32,35 28,13 28,73 32,1 30,95 
TOT 7,23 13,79 13,79 9,67 9,85 3,71 4,16 8,65 6,57 

Autocryl X(t-2, t) 

A B1 B2 C1 C2 C3 C4 D1 D2 
A 14,95 15,8 15,74 13,62 13,39 10,21 9,54 23,18 21,73 
B 30,25 33,06 30,53 38,08 36,5 31,63 30,42 31,29 30,25 
C 44,14 50,64 53,69 62,9 66,99 56,41 60,61 42,52 41,65 

GEM 30,82 13,79 34,88 40 8,66 34,51 35,58 32,1 30,95 
TOT 7,23 34,45 13,79 9,56 41,07 2,72 2 8,65 6,57 

Autocryl X(t-3;t) . . . . . ' . . 

A B1 B2 C1 C2 C3 C4 D1 D2 
A 15,02 14,64 15,21 10, 11 10,04 8,91 8,69 23, 18 21,73 
B 34,45 37,24 35,08 28,05 27,7 28,31 28,47 31,29 30,25 
C 52,07 57,52 59,18 49,96 54,65 51, 13 56,03 42,52 41,65 

GEM 35,46 37,99 38,8 30,91 32,61 31,06 32,95 32,1 30,95 
TOT 8, 11 13,79 13,79 49,96 3,14 1,77 0,78 8,65 6,57 

AutobaseX(t-1,t) 

A B1 B2 C1 C2 C3 C4 D1 D2 
A 19, 11 15,95 14,86 18,64 18, 18 16,19 15,21 23,07 21,94 
B 26,36 24,79 25,2 30,63 31,21 26,52 26,06 33,89 32,61 
C 100,24 88,2 82,82 94,07 108,69 90,14 106,03 91,39 89,92 

GEM 69,33 46,3 44,01 51,85 57,64 48,34 54,14 52,32 51,02 
TOT 11,28 3,7 3,7 11, 11 11,01 5,86 4,44 21,47 19,43 

AutobaseX(t-2,t) 

A B1 B2 C1 C2 C3 C4 D1 D2 
A 19, 11 16,22 15,94 18,05 17,7 16,54 16,54 23,07 21,94 
B 26,36 24,23 24,13 31,91 30,97 27,99 27,99 33,89 32,61 
C 100,24 105,3 94,55 123,86 133,67 111,32 111,32 91,39 89,92 

GEM 69,33 52,37 48,53 63,77 67,24 57,21 57,21 52,32 51,02 
TOT 11,28 3,7 3,7 9,17 9,04 5,62 5,62 21,47 19,43 

AutobaseX(t-3,t) 

A B1 B2 C1 C2 C3 C4 D1 D2 
A 15,29 16, 1 16,22 15,42 15,75 15,78 15,09 23,07 21,94 
B 25,55 23,26 23,24 26,48 27,96 26,19 24,93 33,89 32,61 
C 111,77 119,62 105,86 107, 15 143,34 104,63 101,8 91,39 89,92 

GEM 75,61 57,93 52,69 53,9 69,55 52,97 51,28 52,32 51,02 
TOT 1,81 3,7 3,7 4,88 5,22 6,46 4,78 21 ,47 19,43 



BIJLAGE 7.1 VOORGESTELDE PRODUKTGROEPINDELING PER MARKTSEGMENT 

SIKKENS 
Produktgroep SAP-groep Label # RK's* Recepten** 
Autocry/ MM 6311 A t/m S 37 77216/77231 /77297 

6312 A t/m S 0 77213/67318/772 I 7 
37 

Autobase MM 6301 A t/m S 63 62281 

6302 A t/m S 0 62282 
63 

1,AutoflexMM 6351 A t/m S 33 73204 
6352 A t/m S 0 63205/73202/63296 

33 
Auto.fine MM 6341 A t/m S 35 72208 

6342 A t/m S 0 77210 
35 

IAutocoat LV MM 6331 A t/mS 22 77293/77315 
6332 A t/m S 0 77337 

22 
Other Topcoats 6392 A t/m S 14 63206/63404/63405/67287/71216/73201/72211 

14 
Clears 6411 A t/m S 2 67307/77250 

6412 A t/m S 6 77280/77281 /77282/77294/77313/77331 
6413 A t/m S 2 77316/77319 
6419 A t/m S 5 67252/77235/77295/77307/77603 
6420 A t/m S 5 72015/72017/72018/72022/73009 

20 
Additives 6720 A t/m S II 05064/ 1403 5/l 4053/99220/99223/99227 /99229/9923 5/99244/99250/992 79 

6730 A t/m S I 99267 
6740 A t/m S 3 03014/07006/07007 
6750 A t/m S 2 99242/99247 
6760 A t/m S 2 02123/98086 
6790 A t/m S 5 02107/09315/12028/99237/99268 
6900 A t/m S 19 01123/01435/02002/11013/13037/27283/41013/4 7602/89054/89059/98083 

43 
Topcoat Hardeners 6611 A t/m S 15 90045/9004 7 /90049/90051/90053/90054/90057 /90069/90070/ 

90071 /90085/90096/90 I 03/90 I 04/90 I 09 
6612 A t/m S 2 90040/90070 
6615 A t/m S 6 90074/90089/90092/90093/90094/90095 
6619 A t/m S 7 9000 I /900 I 3/9004 I /90072/90081 /90083/90087 
6621 A t/m S 2 93219/93221 

32 

* Dit is het aanta/ 'basis '-receptk/euren per produktgroep 
**Per recept kunnen meerdere k/euren voorkomen 



BIJLAGE 7.1 VOORGESTELDE PRODUKTGROEPINDELING PER MARKTSEGMENT 

SIKKENS 
Produktgroep SAP-groep Label # RK's* Rtctpttn** 
IAutocryl MM 6311 A t/m S 37 77216/77231/77297 

6312 A t/m S 0 77213/67318/772 I 7 
37 

IAutobase MM 6301 A t/m S 63 62281 

6302 A t/mS 0 62282 
63 

AutojlexMM 6351 A t/m S 33 73204 
6352 A t/mS 0 63205/73202/63296 

33 
AutojineMM 6341 A t/m S 35 72208 

6342 A t/m S 0 77210 
35 

i,A.ut=t LV MM 6331 A t/mS 22 77293/77315 
6332 A t/m S 0 77337 

22 
Other Topcoats 6392 A t/mS 14 63206/63404/63405/67287/71216/73201/722 I I 

14 
Clears 6411 A t/m S 2 67307/77250 

6412 A t/m S 6 77280/77281/77282/77294/77313/7733 I 
6413 A t/mS 2 77316/77319 
6419 A t/m S 5 67252/77235/77295/77307/77603 
6420 A t/m S 5 72015/72017/72018/72022/73009 

20 
Additives 6720 A t/m S II 05064/l4035/l4053/99220/99223/99227/99229/99235/99244/99250/99279 

6730 A t/m S I 99267 
6740 A t/m S 3 03014/07006/07007 
6750 A t/m S 2 99242/99247 
6760 A t/m S 2 02123/98086 
6790 A t/m S 5 02107 /09315/ 12028/9923 7 /99268 
6900 A t/m S 19 01123/01435/02002/11013/13037/27283/4 I 0l 3/47602/89054/89059/98083 

43 
Topcoat Hardeners 6611 A t/m S 15 90045/90047/90049/9005l/90053/90054/90057/90069/90070/ 

90071 /90085/90096/90 I 03/90 I 04/90 I 09 
6612 A t/m S 2 90040/90070 
6615 A t/m S 6 90074/90089/90092/90093/90094/90095 
6619 A t/m S 7 9000I/90013/9004 I /90072/9008 I /90083/90087 
6621 A t/m S 2 93219/93221 

32 

* Dit is het aantal 'basis '-receptkleuren per produktgroep 
**Per recept kunnen meerdere kleuren voorkomen 



BIJLAGE 7.1 VOORGESTELDE PRODUKTGROEPINDELING PER MARKTSEGMENT 

LESONAL (MED SEGMENT) 
Produktgroep SAP-groepen Label #RK's* Recepten** 

1-K Topcoat Tinters (Autobase) 6311 T+U 19 77216. 750 . ./77216.000291/772 l 6.000300/77216.000399 

19 

1-K Topcoat Tinters (Autocryl) 6301 T+U 45 62281.750 ... 

45 

1-KC/ears 6412 T+U I 77326 

I 

Topcoat Hardener 6611 T+U 3 90097 /90098/90 I 07 

3 

Other Topcoats••• T+U 

Additives 6790 T+U 4 02132/12150/14073/99274 

4 

Primer Filler 6110 T+U 2 33666/46013 

6130 T+U 2 37225/37453 

4 

Primer/Fil/er Hardener 6630 T+U I 91065 

I 

Putties 6220 T+U 2 58035S/58035A 

2 

Thinners 6511 T+U 5 96245/96246/9624 7 /96251 /96253 

5 

• Het aantal 'basis '-receptk/euren per produktgroep. In totaal zijn er voor Lesonal 84. 
•• Per recept kunnen meerdere k/euren voorkomen 
• • • Moment eel bevat deze produktgroep nag geen produkten 



BIJLAGE 7.1 VOORGESTELDE PRODUKTGROEPINDELING PER MARKTSEGMENT 

BT (TRUCKS & BOSSES) 
Produktgr~p SAP-groep Label # RK's* R,c,pten** 

Aulocoal BT MM 6321 A 25 77216/77216.750 ... ••• 

6322 A 0 77213/77261 

2S 

Topcoal Hardeners 6612 A 1 90040 

6613 A 1 90040/90045 

6615 A 2 90074/90094 

6619 A 1 90013 

s 
Other TopcoalS 6312••·· L 0 77213 

6382 1 19 63408/63343/63370/63375/63410 

19 

Additives 6720 A I 99250 

6900 A I 13037 

2 

Primers/Fillers 6110 A 2 32027/33655 

6120 A 3 37221/37226/3761 I 

6130 A 4 3741 l/37434/37441/37443 

6140 A 3 37070/37090/37220 

6190 A 1 47220 

13 

Primer/Filler Hardener 6614 A 1 90033 

6622 A 1 93212 

6652 A 1 92171 

3 

Thinners 6511 A 8 96 l 79/962 l l/99245/99252/99253/99263/99265/99273 

6521 A 1 96045 

9 

• Het aantal 'basis '-receptkleuren per produktgroep. In totaa/ zijn er voor BT 76(# komen ook bi) Sikkens 
voor). 
•• 
••• 
•••• 

Per recept kunnen meerdere k/euren voorkomen 
Receptkleuren die naar Lesonal verwijzen 
Binnen Autocryl RM een aantal BT produkten (2K Truck Coating) . 



BIJLAGE 7.2 FINANCIEEL VOORDEEL NIEUWE VOORSPELLINGSMETHODE 

De kosten die verbonden zijn aan het voorspellen zijn afhankelijk van het aantal manuur per 
jaar dater aan besteed wordt. Uit de gehouden enquete bleek dater gemiddeld 20 uur per 
winstcentrum per maand aan het voorspellen besteed wordt. Met 8 winstcentra, uitgaande 
van /100.000,- aan kosten per manjaar en 160 uur per maand, komen de kosten van het 
voorspellen op: 

20/160 * 8 * / I 00.000 = f l 00.000,-

Bij het het voorspellen op produktgroep-niveau wordt het aantal voorspellingen dat gedaan 
dient te worden met 80% gereduceerd. Indien verondersteld wordt dat de tijd die aan het 
voorspellen besteed wordt, lineair afhankelijk is van het aantal voorspellingen, komt dit neer 
op een besparing van f 80.000,- per jaar. 



BIJLAGE 7.3 MRPII CONCEPT HINNEN SAP/R2 release 5.0 
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