Help!
Ik verzuip in mijn
voorraad

De aanleiding
Veel ondernemers storen zich (terecht) aan de hoge voorraden
in hun bedrijf. In het bijzonder bedrijven met een breed assortiment hebben moeite hun voorraden onder controle te houden.
Juist op een moment dat de verkopen stagneren is het van belang om de voorraden onder de loep te nemen. Door kritisch
met voorraden om te gaan, kan cash vrijgemaakt worden… en
dat is in deze dagen essentieel om te overleven. Met een beetje
intelligentie is het mogelijk om voorraden met 20 tot 30% te
verlagen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de servicegraad naar de klanten.
De analyse
Een snelle methode om een eerste inzicht te krijgen in de voorraden is het maken van een pareto analyse op omzet en voorraadniveau. Hierbij wordt op de X-as de omzet uitgezet en op
de Y-as de voorraadwaarde.
Bij de indeling van de klassen worden vijf niveaus aangegeven
zodat een genuanceerd beeld ontstaat:
A
20% artikelen
80% van de voorraad
B
30% artikelen
15% van de voorraad
C
50% artikelen
5% van de voorraad
D
artikelen die geen voorraadwaarde hebben
E
artikelen met een negatieve voorraadwaarde
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Pareto Vrije Voorraad

IPL helpt!
x
IPL maakt samen met u een
pareto analyse
x
IPL helpt met het invoeren
van demand management
x
IPL traint uw medewerkers in
het opstellen van juiste
bestelparamaters
x
IPL adviseert over het invoeren van lean concepten
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Historische gegevens &
vervuiling
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IPL Advies bv
High Tech Campus 9
5656 EA Eindhoven
Telefoon +31 (0) 40 750 55 90
Mobiel +31 (0) 654 74 40 28
e-mail kwikkers@ipl.nl / info@ipl.nl
Internet http://www.ipl.nl

De verbeteringen
Voor het verlagen van de voorraad zonder negatieve consequenties voor de service naar de klanten moet een breed scala
van verbeteracties worden ingezet. Deze verbetering volgen de
levenscyclus van een product:
x
Introductie;
x
Maturiteit;
x
Neergang.
Op de volgende pagina een aantal tips en trucks om uw voorraad tijdens iedere fase in de hand te houden.

Voorraad- en assortimentoptimalisatie v3.0

Re duce e r de r isico’s va n e e n m isluk t e int r oduct ie
Het
ven
t ies
gen

blij kt in t elkens weer een last ige exercit ie om een goede verkoopprognose t e m aken. Grot ere bedrij gaan over t ot de aanschaf van Advanced Planning Syst em en waarm ee op basis van eerdere int roduceen ext rapolat ie wordt gem aakt naar de t oekom st . Voor het m idden- en kleinbedrij f zij n invest erinin dit soort syst em en niet aan de orde. Er zij n echt er ook relat ief eenvoudig verbet eringen t e m aken:




Test het wat er;
Versnel de inform at ie uit wisseling.

Koppe l de fina ncië le budge t t e n e n ve r k ooppr ognoses pe r a r t ik e l.
I n de m eest e gevallen m aakt de ver kooporganisat ie de verkoopplanningen. Zij zit im m ers het dicht st bij
de klant en kan dus het best e aangeven of verkopen zullen st ij gen of dalen. I n de prakt ij k liggen verkoopprognoses 30–50% hoger dan de uit eindelij ke verkopen. Dit heeft voor een groot gedeelt e t e m aken
m et de psychologie van de verk oper:



De verkoper is “ opport unist isch” en schat slagingskansen t e hoog in;
De verkoper is verant woordelij k v oor een goede klant relat ie. Hogere planningen leiden t ot hogere
voorraden en dus t ot een hogere servicegraad ( zo is de gedacht e) .

Een goede m anier om dit in de hand t e houden is het koppelen van de ( art ikel) planning aan de
verkoopbudget t en.
Ve r be t e r de huidige be st e lpa r a m e t e r s in he t ERP syst e e m
Met het m aken van een bet rouwbare verkoopplanning zij n we er echt er nog niet . De verkoopplanning
m oet om gezet worden naar best elparam et ers. Veel ERP syst em en bieden slecht s basale funct ionalit eit op
het gebied van de voorraadparam et ers. Het periodiek updat en van deze best elparam et ers wordt vaak op
gevoel gedaan zonder grondige kennis van zaken. Een ERP- syst eem is echt er een com plexe “ m achine” .
Vandaar de volgende t ips:




Train uw m edewer kers;
Maak operat ionele afspraken;
Maak van het updat en van de best elparam et ers een specifieke t aak.

Pa s le a n con ce pt e n t oe
Lean concept en kunnen zeer goed werken in sam enwerking m et de andere t ips in dit product blad. Zo
kunt u denken aan:




Minim aliseer best el- en om st elkost en om lage best elparam et ers m ogelij k t e m aken;
Minim aliseer variant ie in zowel vraag als aanbod zodat het plannen m inder last ig wordt ;
Versnel de inform at ie uit wisseling zodat de operat ionele organisat ie t ij d heeft om t e reageren.

Sa ne e r e e n a r t ik e l a ct ie f uit he t a ssor t im e nt
Veel bedrij ven hebben een beleid voor het accept eren van nieuwe art ikelen in het assort im ent . Voor het
uit faseren blij k t vaak niet s ingericht . Het uit faseren kan bij voorbeeld best aan uit t wee fasen waarbij in de
eer st e fase de verkoopplanning van het art ikel wordt gereduceerd en het best elpunt en de best elhoeveelheid worden t eruggebracht . I n een t weede fase wordt het art ikel alleen op best elling gem aakt . Dit
bet ekend dan wel dat de order een bepaalde ordergroot t e m oet hebben en dat de klant m oet accept eren
dat het art ikel een langere levert ij d heeft .
H e lp ik ve r zu ip in m ij n voor r a a d! I PL he lpt !

I PL m aakt sam en m et u een paret o analyse;

I PL helpt m et het invoeren van dem and m anagem ent ;

I PL t raint uw m edewerkers in het opst ellen van j uist e best elparam at ers;

I PL adviseert over het invoeren van lean concept en.

I PL is een onafhankelij k adviesbureau dat haar dienst verlening richt op bedrij ven die werkzaam zij n binnen indust riële ket ens, zowel producent en als handelspart ij en. De adviseurs van I PL begeleiden bedrij ven
bij het verbet eren van hun prest at ies. Zij richt en zich daarbij in het bij zonder op de bedrij fsbest uring en
de inform at ievoorziening.

