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Distributie

Een onnauwkeurige vraagvoor-

spelling leidt tot een slechte

aansturing van de keten, met

lege schappen of te hoge voor-

raden in de winkel als gevolg.

Vooral promoties compliceren

het inschatten van de consu-

mentenvraag. Toch kan de

vraagvoorspelling worden ver-

beterd, zo blijkt uit een onder-

zoek door ECR Nederland en

Capgemini onder Nederlandse

voedingsmiddelenproducenten.

Promoties zijn op dit moment een van
de belangrijkste oorzaken voor versto-
ringen in het logistieke proces in de
keten van consumentenproducten. Dat
begint al bij het opstellen van een vraag-
voorspelling. Het goed inschatten van
de afzet voor de komende weken en
maanden is voor productiebedrijven in
de voedingsmiddelenindustrie een ver-
eiste om tijdig de juiste goederen in de
juiste hoeveelheden op het winkelschap
te kunnen krijgen. Immers, op basis van
de voorspelling van de toekomstige
vraag worden ingrediënten ingekocht en
eindproducten gemaakt. Er wordt ge-
klaagd over de kwaliteit van de vraag-
voorspelling: de nauwkeurigheid wordt
te laag gevonden.

Benchmark
De werkgroep Forecasting van ECR Ne-
derland ging onder begeleiding van Cap-
gemini na hoe productiebedrijven in de
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie
omgaan met vraagvoorspelling en wat er
te verbeteren valt. In het benchmark-
onderzoek noemt meer dan 80% van de
deelnemende bedrijven onnauwkeurig-
heid in de prognose van promoties als
hoofdoorzaak van de slecht voorspel-
baarheid (figuur 1). Als tweede komt de
beperkte afstemming met afnemers over
de vraagvoorspelling naar voren. Als der-
de wordt een beperkt inzicht in de afzet-
ontwikkelingen van nieuwe producten
genoemd en het (onzekere) verloop van
de uitfasering.

Promotiedruk
De negatieve effecten van promoties op
de nauwkeurigheid van de vraagvoor-
spelling zijn versterkt door de verhoogde
promotiedruk in de afgelopen jaren. Uit
de peiling blijkt dat producenten gemid-
deld 27% van hun omzet realiseren via
promoties. Wel verschilt de promotie-
druk sterk per product. Er zijn uitschie-
ters tot gemiddeld 45% en binnen som-
mige organisaties tot zelfs 70% van de
omzet. Omzet in promotieweken ligt
daarmee vaak drie tot tien keer hoger
dan normaal. Waar vanuit commercieel
oogpunt dynamiek op de winkelvloer
omzetverhogend kan werken, leidt dit
logistiek gezien juist tot grote schomme-
lingen in de afzet. Promoties leiden tot
voorraadoverschotten of werken tekorten
in de hand. Hoge opslagkosten, een gro-
tere kans op bederf of juist te weinig pro-
ducten in de winkel zijn het gevolg.
De promotiedruk bepaalt sterk hoe be-
drijven hun interne proces organiseren
om te komen tot een voorspelling van de
afzet. Hoe hoger de promotiedruk hoe
meer details nodig zijn om de vraagvoor-
spelling op te stellen. In figuur 2 komt dit
duidelijk naar voren. Bij een promotie-
druk van minder dan 15% maakt maar
een klein deel van de organisaties een

Promoties complicerende factor bij afzetprognose 

Minder vraagtekens bij vraag

Het goed inschatten van de afzet voor de komende weken en maanden is een vereiste om tij-
dig de juiste goederen in de juiste hoeveelheden op het winkelschap te kunnen krijgen.

– Zorg voor betrokkenheid van het
commercieel management, en
marketing en verkoop bij de voor-
spelling

– Schat de impact van promoties
beter in. Fouten hier werken in de
totale voorspelling door!

– erkrijg meer inzicht in de introduc-

tie van nieuwe producten
– Kies voor meer samenwerking met

afnemers
– Los knelpunten in de IT-ondersteu-

ning op. Er is een gebrek aan kop-
peling tussen de verschillende
systemen van forecasting, promo-
tieregistratie en voorraadplanning.

Vraagvoorspelling verbeteren?
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expliciet onderscheid in reguliere afzet
en afzet door commerciële activiteiten als
acties, promoties en marketingcampag-
nes. Bij een promotiedruk boven de 15%
wordt door vrijwel alle organisaties een
aparte voorspelling van het promotievo-
lume gemaakt. Als de promotiedruk
boven de 35% uit komt, worden boven-
dien vaak verkooppromoties én market-
ingactiviteiten, zoals tv-reclames, sepa-
raat meegenomen in de vraagvoorspel-
ling.

Integratie
Door de grote promotiedruk wordt het
voor organisaties steeds belangrijker de
promoties in hun totaliteit beter te behe-
ren. Voorbeelden zijn het plannen van
promoties en het vaststellen en bewaken
van budgetten in hun totaliteit, per klant
of per promotie. Ook valt te denken aan

het verwerken en bewaken van de kosten
van de korting, van folderbijdragen, van
displays en het evalueren en analyseren
van promoties.
Erg ver zijn de deelnemende organisaties
niet met het integreren van informatie-
systemen van het promotieproces en de
vraagvoorspelling. Ruim een derde van
de organisaties heeft de informatiesyste-
men voor vraagvoorspelling en promotie-
beheer gekoppeld. Een minderheid van
8% heeft een volledig geïntegreerde IT-
oplossing met een integraal promotiebe-
heer en vraagvoorspelling. De helft van
de deelnemers aan de peiling vindt een
betere koppeling tussen het instrument
voor vraagvoorspelling en dat van de pro-
motieregistratie hét verbeterpunt voor de
IT-ondersteuning rondom vraagvoorspel-
ling.

Ketenpartners?
Meer samenwerking tussen fabrikant en
retailer om de vraagvoorspelling te ver-
beteren is in de praktijk lastig gebleken.
Uit het onderzoek blijkt dat tweederde
van de deelnemers geen structurele sa-
menwerking met een of meerdere afne-
mers over de vraagvoorspelling heeft.
Opmerkelijk genoeg heeft het onderzoek
niet kunnen aantonen dat bedrijven met
een hoge promotiedruk méér samenwer-
ken met ketenpartners op het gebied van
vraagvoorspelling dan organisaties die
weinig promoties hebben. Blijkbaar heb-
ben bedrijven de afgelopen jaren hun
handen vol gehad aan het stroomlijnen
van het interne proces om tot een goede
vraagvoorspelling te komen. Het op één
lijn krijgen van logistieke afdelingen, ver-
koop, marketing en vaak ook financiën
blijkt al een klus op zich. Pas als een
organisatie intern de zaken goed op orde
heeft, kan de informatiedeling met
ketenpartners worden aangepakt. Dit
vraagt wel om het efficiënt en effectief
delen van informatie. Het maken van een
gezamenlijke business case met een
kosten/batenafweging voor beide partij-
en is één aspect. Ook moet duidelijk zijn
hoe de opbrengsten worden verdeeld.
Knelpunt is dan vaak dat informatie als
vertrouwelijk wordt beschouwd. Zo staan
fabrikanten niet te popelen om gegevens
over promoties, zoals verwachte volumes
of prijzen, vrij te geven. Concurrenten
zouden hier baat bij kunnen hebben. Het
vroegtijdig uitwisselen van deze gege-
vens om de logistieke keten zo goed
mogelijk te kunnen aansturen, wint het
dan niet van de commerciële belangen.
Toch kunnen door het maken van een
juiste afweging van de logistieke én com-
merciële belangen stappen gezet wor-
den. Dat gebeurt onder voorwaarde dat
de logistieke en commerciële afdelingen
bij beide ketenpartners gezamenlijk be-
palen hoe de verbeteringen kunnen wor-
den gerealiseerd.

agvoorspelling

Fig. 1   De topvijf van belangrijkste oorzaken voor onnauwkeurigheid in de vraagvoorspelling.

Fig. 2   Bij een hogere promotiedruk wordt een aparte voorspelling opgezet voor promotie- en
marketingactiviteiten.
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