
1

1

Hoofdstuk 6
Interne logistieke inspanning I

Inleiding Logistiek
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Comptenties

Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je 
vertellen wat:

een integraal goederenstroom-
besturingsmodel is;
onder vraagvoorspelling wordt verstaan;
distributiebehoefteplanning is;
het verschil is tussen pull- en pushsystemen;
materiaalbehoefteplanning is;
de hiërarchie in productieplanning is;
een productstructuur is;
doorlooptijd en -beheersing is;
het doorlooptijdsyndroom is.
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Interne logistieke inspanning I

Integraal goederenstroombesturingsmodel
Algemeen besturingsstructuur
Doelstelling van goederenstroomplanning
Voorspelling van de toekomstige vraag
Distributiebehoeftenplanning (dbp)
Materiaalbehoefteplanning
Materiaalbestelplanning
Voortgangsbewaking

Doorlooptijdbeheersing
Opbouw van een doorlooptijd
Het doorlooptijdsyndroom: de vicieuze
cirkel
Doorlooptijdbeheersing
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Integraal goederenstroombesturingsmodel
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Integraal goederenstroombesturingsmodel
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Integraal goederenstroombesturingsmodel
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Doelstelling goederenstroomplanning

Met elkaar in overeenstemming 
brengen van 

toekomstige uitstroom (verkopen) 
toekomstige instroom (inkopen)
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Aspecten bij keuze voorspelmethodiek

Welke vraag moet worden voorspeld?
Hoever vooruit moet een voorspelling worden opgesteld?
Hoe vaak wil het bedrijf voorspellen?
Hoe nauwkeurig moet de voorspelling zijn?

In het algemeen kan worden gesteld dat:
een aantal methodieken en meerdere bronnen gebruikt 
moeten worden
bedrijf moet kiezen voor een methode die eenvoudig is en 
begrijpelijk qua werkwijze en resultaten
bedrijf uitspraken moet doen in termen van bandbreedtes
een signaleringsmethode, naast voorspelmethode moet 
worden gehanteerd
methodiek moet aansluiten bij de karakteristieken van de 
product-/marktcombinaties waarmee bedrijf werkt
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Distributieplanning

Pullsysteem
Bestelpuntsysteem
Periodieke behoeftebepaling
Aanvullen wat verkocht is
Base stock systeem

Pushsysteem
Actieartikelen

distributiebehoefteplanning
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Distributiebehoefteplanning (DBP) 

Wat is DBP?

Distributiebehoefteplanning (DBP) berekent welke behoefte 
er - in de tijd gezien - bestaat aan herbevoorrading van 
distributiepunten. 

Organisaties met meerdere vestigingen kunnen DBP 
toepassen om voorraden te beheersen en toekomstige 
geaggregeerde (samengestelde) behoefte aan voorraden 
te bepalen. 

DBP verbindt productie en distributieplanning.
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Materiaalbehoefte bepalen
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Pushsysteem
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Pullsysteem
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Push vs Pull

Voordelen pullsysteem
voorraad onderhanden werk is minimaal
productie van halffabricaten en 
eindproducten sluit per definitie aan op 
behoefte aan eindproducten
bedrijf is gedwongen proces perfect te 
beheersen
eenvoudig
doorlooptijd kan kort zijn
flexibiliteit is hoog door korte doorlooptijd
mogelijkheid zelfstandige besturing te 
realiseren
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Push vs Pull

Nadelen pull-systeem
houdt geen rekening met 
optimaliseren benutting 
productieapparaat
grotere gevoeligheid voor verstoringen
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Hiërarchie in productieplannen
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Doelstellingen mbp

Voorraadbeheer en -controle
Capaciteitsbehoefteplanning
Bewaking productie- en inkoopactiviteiten

Karakteristieken mbp
productgeoriënteerd
kijkt naar de toekomst
berekent tijdgefaseerde behoeften
prioriteitsplanning
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Bouwstenen werking mbp-systeem

Productstructuur: relatie tussen 
componenten die tezamen product 
vormen
Statusgegevens: voorraden, 
doorlooptijd, seriegrootte
Hoofdproductieplan als basis voor 
mbp

20

Onafhankelijke en afhankelijke vraag

Afhankelijke vraag
Vraag volgt uit, of is direct gerelateerd aan 
de vraag naar producten/componenten op 
een hoger niveau in productstructuur. Deze 
vraag kan berekend worden en hoeft daarom 
uiteraard niet voorspeld te worden.

Onafhankelijke vraag
Vraag die niet gerelateerd is aan vraag naar 
producten/componenten op een hoger niveau 
in productstructuur. Deze vraag moet 
voorspeld worden.
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Doorlooptijdbeheersing

Elementen:
bewerkingstijd
insteltijd
wachttijd

Relatie met:
rendement
flexibiliteit
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