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Inleiding

Samenwerken. ’t Is beter dan solo. Nodig zelfs. Iedereen roept het. Uw gevoel zegt het. 
En de ervaring bewijst het. Van samenwerken wordt u beter. 
U bent een schakel. En samen met andere schakels een keten. Schakels denken ratio-
neel. 
Maar te beperkt. Schakels werken efficiënt. Maar niet als keten. Er ontstaan doublures. 
De ene schakel doet wat ook de andere al deed. Wat moet u samen doen en wat niet?

Ketens staan onder druk. Besturingsintegratie is het devies. En staat veelvuldig in de 
belangstelling. Die integratie zou een antwoord moeten zijn. Vormen van besturings-
integratie kun je vinden in verschillende concepten: Efficient Consumer Response, 
Quick Response, VMI.

Een nieuw concept zag het levenslicht, Collaborative Planning Forecasting & 
Replenishment (CPFR). Gepresenteerd als dé weg naar ketenverbetering. We hielden 
het tegen het licht. Het dáglicht. Het licht van de praktijk. We onderzochten onder welke
voorwaarden de concepten wélke voordelen opleveren. Ter vergelijking namen we een 
bewezen concept mee. Vendor Managed Inventory (VMI).

Wie zijn ‘we’? Adviesbureau Involvation en Universiteit Nyenrode werkten het afgelopen 
jaar samen. Om dit onderzoek uit te voeren. Namens Nyenrode zijn prof. dr. A.R. van
Goor en Rutger Mulder betrokken geweest. Egge Haak en Arjan Wilschut voerden voor 
Involvation het onderzoek uit.

Succesverhalen vragen om nuchter onderzoek. Want succes heeft twee eigenschappen. 
Het komt nooit toevallig. Én het is even moeilijk als aantrekkelijk om succes te imiteren.
Daarom dit rapport. Aangeboden aan alle schakels die zich realiseren dat ze samen een 
keten zijn. De schakels nemen zelf het voortouw en leiden de materie voor u in.



Opeens ontdekten de schakels het. Ze waren een keten! Ze staken de koppen bij elkaar. 
En gezamenlijk besloten de schakels om meer te doen dan alleen maar een keten te zijn.
De grootste schakel nam het woord. ‘Mannen’, zei hij plechtig ‘we zijn een keten.’ 
Hij keek de kring rond om te zien of het tot de schakels doordrong. 
Allen knikten instemmend. Sommigen moesten wel. Ze waren een keten en wilden 
iets doen met dat gegeven. ‘Ik heb ontdekt’, vervolgde hij ‘dat als een ieder van ons 
zijn best doet, we met z’n allen teveel doen!’ Deze uitspraak sloeg in als een bom. 

Er ontstond verwarring. Je best doen en het toch fout doen? Dat kon niet, dat mocht niet 
en dat zou niet. ‘Als jouw klanten’, wees de grootste schakel naar de laatste schakel 
van de keten,‘ opeens, laten we zeggen acht producten meer gaan kopen, dan ga jij 
(en hierbij wees hij naar de eerste schakel) er niet acht méér maken maar veertig!’ 
Het bleef stil. ‘Dit is het opslingereffect’, hernam de grootste schakel ‘en je ziet het niet 
zolang je binnen de vier muren van je bedrijf denkt. Terwijl we allemaal min of meer 
de negatieve gevolgen ervaren.’ 
‘We hebben allemaal dringend behoefte aan flexibiliteit en betrouwbaarheid. We willen 
allemaal de kosten en de kapitaalinvesteringen beheersen. Alleen samen kunnen we
dat bereiken. Als keten. Eén plus één is drie. Daar profiteren we allemaal van. 
Want drie gedeeld door twee is anderhalf.’ Ondertussen toverde hij een berekening 
tevoorschijn die zijn opmerkingen duidelijk illustreerde.

Deze filosofie klopte. Dat zagen alle schakels in. De slimste schakel (hij zat ongeveer 
halverwege) trok als eerste hardop zijn conclusies. ‘Dan gaan we samenwerken. 
Misschien moeten we zelfs wel gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor 
bepaalde processen.’ ‘Ho, ho!’ relativeerde een ander ‘wellicht is het uitwisselen van 
informatie over voorraden voldoende’. ‘Hoe dan ook’, besloot de grootste schakel 
‘we gaan er over nadenken. Niet klakkeloos samenwerken, maar effectief. We kunnen 
op veel manieren goed samenwerken, maar CPFR staat op dit moment wel erg in de 
belangstelling (alle schakels vertoonden tekenen van herkenning). Een nieuw concept. 
Ter vergelijking kunnen we een bewezen concept zoals VMI erbij betrekken. 
Wat wát is en wat we er aan hebben, gaan we nu onderzoeken. Akkoord?’ 
‘Graag!’, klonk het in koor.

(de  kaders  Wat  i s  CPFR,  Wat   i s  VMI  en  de  ste l l i ngen  8  en  9  z i j n  te  l ezen  a ls  samenvatt ing )

b r a n c h e r a p p o r t
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I n l e id ing Noodzaak  1 Ze l fs  vo l komen rat ionee l  gedrag  veroor zaakt  
bestur ings in tegrat i e subopt ima l i sat i e

Versch i l  tussen  2 ‘Co l l aborat i ve ’  i s  een  vorm van  centra le  
CPFR en  VMI opt ima l i sat i e ,  VMI  n ie t

Inzoomen Operat ionee l : 3 VMI  i s  beter  dan  de  R  van  CPFR
rep len ishment

Strateg isch : 4 De P  van  CPFR:  n ie ts  n ieuws onder  de  zon
p lann ing

Tact i sch : 5 De en ige  z invo l l e  vern ieuw ing  van  CPFR i s  de  F
forecast ing

Haa lbaarhe id 6 CPFR en  VMI  z i j n  rea l i seerbaar  onder  
CPFR en  VMI strenge  voorwaarden

Ef fecten  7 CPFR en  VMI :  de  i nvester ing  waard
CPFR en  VMI

U i t zoomen Conc lus ie 8 Samen i s  n ie t  a l t i j d  z i nvo l

Aanbeve l i ng 9 Wat  u  moet  doen



“Dit is suboptimalisatie pur sang”

1.  Het  ops l ingere f fect :  ze l fs  vo lkomen rat ionee l  gedrag  veroor zaakt
subopt ima l i sat i e

Stel, een retailer verkoopt een product, dat hij rechtstreeks betrekt van een producent. De producent
doet inkopen bij een toeleverancier. Nee-verkopen door de retailer moet worden voorkomen. En
daarom houdt de retailer een werkvoorraad aan. De grootte van deze voorraad is afhankelijk van de
voorspelde vraag en de gewenste veiligheid. Hoe beïnvloedt de consumentenvraag de verschillende
voorraadniveaus? Een voorbeeld.

De normale gemiddelde vraag van de consument is 100, de levertijd is 4 perioden en de veiligheids-
voorraad 1 periode. Als in een volgende periode de consumentenvraag stijgt naar 108 en de retailer
hanteert een vraagvoorspelling van 4 perioden voortschrijdend gemiddelde, dan zal de voorspelde
vraag (108+100+100+100)/4=102 stuks gemiddeld bedragen. Omdat de voorraad is afgenomen
(100+100-108=92) zal de retailer 102+10=112 producten willen bestellen. Bovendien wil de retailer
de reeds bestelde maar nog niet ontvangen producten van 3 perioden corrigeren: 3x2 extra. Kortom:
de retailer bestelt 112+6=118 producten.
De producent ziet nu de stabiele vraag groeien van 100 naar 118. De voorspelde vraag van een 4 pe-
rioden voortschrijdend gemiddelde loopt op naar 104,5. De forecast en bestelling van de producent
zal dan vermoedelijk 104,5+22+13,5=140 bedragen. Een consumentenvraag die met 8 stijgt, veroor-
zaakt een stijging in de bestelling van de retailer van 18 en van de producent van 40 producten! 

Dit is suboptimalisatie pur sang: zowel de retailer als de producent gaan volledig rationeel te werk. Ze
optimaliseren... maar binnen de muren van hun eigen organisatie. De oorzaak en de oplossing van
het opslingereffect worden een niveau hoger zichtbaar. Er moet relevante informatie (o.a. over de
consumentenvraag) uitgewisseld worden op ketenniveau!
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Niveau Karakter CPFR 

Strategisch Planning Collaborative planning  

Tactisch Forecasting Collaborative forecasting   

Operationeel Replenishment Collaborative replenishment 

Wat is CPFR?

Wat is CPFR? CPFR functioneert als een set van richtlijnen,
processen en standaards waarbij ketenpartijen gezamenlijke
doelen overeenkomen en gezamenlijke verantwoordelijk-
heid nemen. Dit wordt ondersteund door elektronische
hulpmiddelen waarbij forecasts en replenishmentplannen
worden gecreëerd. Ten opzichte van ECR gaat CPFR een stap
verder: integratie op basis van gezamenlijke verantwoor-
delijkheid.

Hoe is CPFR ontstaan? Category management en efficient re-
plenishment. Innovaties op het gebied van supply chain
management die we te danken hebben aan het laatste de-
cennium van de twintigste eeuw. Bij category management
optimaliseert systematisch management van het assortiment
het gebruik van schapruimte en de waarde voor de con-
sument. Efficient replenishment sluit daarop aan: informatie
over verkopen en voorraden wordt zonder vertraging aan
leveranciers ter beschikking gesteld zodat deze daarop kun-
nen sturen. Efficient Consumer Response (www.ECR.nl)
combineert deze twee innovaties. Maar ook ondanks dit con-
cept plannen alle schakels hun processen nog steeds afzon-
derlijk. En van gezamenlijke verantwoordelijkheid is geen
sprake.

In 1997 stak een aantal fabrikanten (o.a. Sara Lee en Procter
& Gamble) en retailers (o.a. Wal Mart) de koppen bij elkaar.
Zij legden de basis voor gezamenlijke planning, vraagvoor-
spelling en herbevoorrading. Een jaar later werden de regels
op schrift gesteld onder begeleiding van het VICS-comité 

(Voluntary Inter-industry Commerce Standards, www.CPFR.org).
In 1999 werden de eerste pilots afgerond. Voorafgaand aan
het toepassen van CPFR (Collaborative Planning, Forecasting
& Replenishment) is de standaardisering ervan opgestart. En
dat is behalve bijzonder ook waardevol. Wellicht kan zo-
doende een grote diversificatie van toepassingen, zoals bij
EDI worden voorkomen.

Op basis van onderscheid in de planningshorizon kunnen
binnen CPFR drie elementen worden onderscheiden:
Collaborative Planning: twee schakels stellen samen een 
businessplan op voor een deel van het assortiment. Dit plan
is strategisch van aard. Vastgelegd worden het doel, de duur
en de invulling van de samenwerking.
Collaborative Forecasting: twee schakels bundelen hun
kennis en stellen gezamenlijk een forecast op. De forecast is
tactisch van aard en bevat verwachtingen over de marktvraag
op korte tot middellange termijn. Hierbij wordt rekening
gehouden met onder meer promoties, productintroducties
en assortimentsaneringen. 
Collaborative Replenishment: twee schakels stellen een
orderforecast of herbevoorradingsplan op, op basis van de
marktvraagvoorspelling. Daarbij wordt rekening gehouden
met de gewenste veiligheidsvoorraad, bestelgrootte en maxi-
mum capaciteiten. Deze forecast vormt het uitgangspunt
voor de herbevoorrading en voor het distributieplan en is 
operationeel van aard. Bij significante afwijkingen in de
werkelijke vraag kunnen van tevoren vastgestelde acties 
ondernomen worden.
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‘’t Is net een drukke snelweg’, merkte een schakel op. ‘Als de voorste auto remt, staat de
achterste stil. Als de eerste langzaam optrekt, houdt de laatste het nauwelijks meer bij.
Moeten we inderdaad niet meer sámen gaan doen? Dat noemen ze toch collaborative?’
‘Ja, over collaborative gesproken’, merkte één van de andere schakels op ‘wat is dat 
eigenlijk? Het klinkt me in de oren als iets dat met ‘samen’ te maken heeft, maar wat is 
samen? Hoever moet je gaan?’ ‘Inderdaad’, zei de grootste schakel (hij was inmiddels met
algemene instemming tot voorzitter verkozen) ‘hoever moet je gaan? Dat is de vraag en
daarom zijn we hier. Daarom vragen CPFR en VMI onze aandacht. Om er zeker van te zijn
dat we daarbij allemaal hetzelfde uitgangspunt hebben, zal ik eerst toelichten wat 
collaborative inhoudt en vervolgens wat CPFR en VMI voor concepten zijn.’

2.  ‘Co l laborat i ve ’  i s  een  vorm van  centra le  opt ima l i sat i e ;  VMI  n iet

Ketenoptimalisatie kan gerealiseerd worden door processen óf beslissingen op elkaar af te stemmen.

Het afstemmen van processen
Dubbele of overbodige marketing- of logistieke processen kunnen worden geëlimineerd. Sommige
processen kunnen wellicht parallel in plaats van sequentieel uitgevoerd worden. 

Het afstemmen van beslissingen
Door beslissingen m.b.t. bijvoorbeeld planningen, bestelfrequentie en -hoogte of prijzen van promo-
tionele activiteiten af te stemmen, kan de keten beter functioneren. Hoe deze winst wordt verdeeld
hangt af van de machtsverdeling in de keten. Een belangrijk aspect bij het verdelen van de beslis-
singsverantwoordelijkheid is de mate van (on)afhankelijkheid. 

Er zijn drie varianten:

Tabel 1: verantwoordelijkheid beslissingscoördinatie

• Het delen van informatie
De praktijk wijst uit dat het delen van informatie (binnen dezelfde ketenstructuur) kostenreductie
en een verbetering van de betrouwbaarheid en het reactievermogen mogelijk maakt. 

• Het herverdelen van beslissingsbevoegdheden
Een van de partijen, bijvoorbeeld de leverancier, wordt verantwoordelijk voor het bepalen van de 
bestelgrootte. Deze partij kan ook het risico dragen voor tekorten of overschotten. De delegerende
partij stelt de hiervoor benodigde informatie beschikbaar. VMI is hiervan een voorbeeld.

• Centrale optimalisatie
Dit is de meest vergaande vorm. Eén beslisser is verantwoordelijk voor de ketenbeslissingen. 
Dit doet zich voor als er sprake is van verticale integratie of een geconcentreerde machtspositie. 

Centrale optimalisatie door één beslisser vergt vergaande afhankelijkheid tussen de partijen. En dat 
is eenvoudigweg niet altijd even wenselijk of nuttig. Dan komt  CPFR in beeld. Binnen dit concept
wordt er één beslissingsinstantie gecreëerd die bestaat uit twee partijen. Ze worden samen verant-
woordelijk voor het probleem en de oplossing, terwijl decentrale beslissingen mogelijk blijven. Geza-
menlijke verantwoordelijkheid enerzijds met anderzijds een bepaalde mate van vrijheid en
onafhankelijkheid binnen een gemeenschappelijk kader. 
Een goede schakel zijn, in het belang van de keten. Dat is centrale ketenoptimalisatie. Collaborative.

Informatie delen Herverdelen Centrale 
verantwoordelijkheid optimalisatie Onafhankelijk<-   ->Afhankelijk  



Op de eerstvolgende vergadering waren de discussies niet van de lucht. Alle schakels 
hadden naar aanleiding van de eerste ontmoeting nagedacht over CPFR en VMI. 
Een van de eerste schakels ging staan, greep de voorzittershamer en sloeg om zijn 
woorden kracht bij te zetten een deuk in de tafel. ‘VMI is beter, veel beter dan de R van
CPFR!’ Twee andere schakels sprongen op met rood aangelopen hoofden. 
Zij hadden vorige week nog een lezing over CPFR gehoord. Als dát niet succesvol is… 
‘Oh ja?’, riepen ze ‘en waarom dan wel?’ De voorzitter trok geen partij. Hij maande tot
kalmte en sloeg zijn flip-over open. ‘Laten we de R van CPFR ‘es objectief vergelijken 
met VMI…’

3.  VMI  Bas ic  i s  beter  dan  de  R van  CPFR

Op operationeel niveau laat VMI Basic zich vergelijken met de R(eplenishment) van CPFR. Wat zijn
de voordelen van beide? Welke conclusie kunnen we trekken na een kritische vergelijking?

De voordelen van VMI
In het kader ‘Wat is VMI?’ leggen we u uit wat VMI inhoudt.
Het opslingereffect kan door middel van VMI sterk worden
gereduceerd (zie figuur 1 innovatie reductie opslingereffect). Eén van
de meest in het oog springende voordelen van VMI. 
De informatie over de verkopen staat daarbij centraal. 
Voorraadgegevens maken een verdere verfijning mogelijk.
Dat levert een verbetering op van de kwaliteit en betrouw-
baarheid van de productieplanning en het voorraadbeheer.
Ook wordt de informatievoorziening naar andere schakels
verbeterd en worden resources als machines, mensen 
en transportmiddelen beter benut. De omvang van de 
verbetering is afhankelijk van verschillende factoren: 
de huidige kwaliteit van de planning, voorraadniveaus in vo-
lume en geld, het aantal spoedorders met de bijbehorende
spoedomstellingen en de huidige bezettingsgraden van de
resources. 

Binnen het VMI-concept heeft een leverancier inzicht in de
voorraad van zijn klanten (zie figuur 2 innovatie vergroten inzicht in
voorraden bij klanten). Dit biedt belangrijke mogelijkheden tot
optimalisatie. Zo kan de leverancier leveringen uitstellen.
Ook kan hij, als meerdere klanten een standaardproduct 
afnemen, de ketenvoorraad herverdelen. Daarnaast profi-
teert hij mogelijk van coördinatie in magazijnbeheer en
transport. De resultaten daarvan zijn afhankelijk van de 
huidige bezettingsgraden en fluctuaties in de benutting.

En last but not least: dankzij VMI kan de doorlooptijd van
het proces verkort worden en de administratieve last 
gereduceerd (zie figuur 3 innovatie combineren besturingscyclus in 2
schakels). De afnemer hoeft niet meer te plannen, bestellen
en orders in te voeren. De besturingscycli worden gecombi-
neerd. De leverancier stelt op basis van relevante 
informatie zelf de aanvulbehoefte vast. De besparing die dit
oplevert, wordt beïnvloedt door een aantal factoren. Hoe
breder het assortiment, hoe intensiever de beheersing. 
Hoe meer orders, hoe groter de besparing met een bestu-
rings-cyclus mínder. Hoe lager de orderwaarde, hoe relatief
belangrijker de orderkosten. Hoe langer de twee bestu-
ringscycli, hoe groter de potentiële tijdwinst.
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figuur 1 innovatie reductie opslingereffect

figuur 2 innovatie vergroten inzicht in voorraden bij klanten

figuur 3 innovatie combineren besturingscyclus in 2 schakels

“Gezamenlijke (collaborative) activiteiten 
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De voordelen van de R van CPFR
Binnen het concept CPFR staat de R voor replenishment. De planning van de R, de herbevoorrading,
is gebaseerd op de vraagvoorspelling (de F). Die vormt het uitgangspunt bij het genereren van een
orderforecast of herbevoorradingsplan. Bij significante afwijkingen in de werkelijke vraag kunnen van
tevoren vastgestelde acties ondernomen worden. Zo wordt er geen tijd verspild en worden tekorten
of overschotten voorkomen.

Een vergelijking
•  Bij het reduceren van negatieve keteneffecten is het delen van informatie over de consumenten-

behoefte cruciaal. Juist dankzij die informatie kunnen de voordelen worden bereikt. Deze informa-
tie wordt niet alleen binnen het VMI-concept uitgewisseld, ook de R van CPFR voldoet hieraan met
haar korte termijn order-forecast. 

•  Actuele voorraadinformatie wordt daarentegen alleen binnen het VMI-concept beschikbaar gesteld
aan de leverancier. Daardoor, en doordat de verantwoordelijkheid niet stroomopwaarts wordt 
verschoven, profiteert de leverancier binnen het CPFR-concept niet van het inzicht in de voorraad
van zijn klanten en kunnen er geen besturingscycli worden gecombineerd, zoals bij VMI. Bij CPFR is
het herbevoorradingsplan het uitgangspunt. Dat biedt onvoldoende informatie voor het herverde-
len van de ketenvoorraad, het eerder of later leveren of het anderszins benutten van coördinatie-
mogelijkheden.

•  Terwijl VMI één besturingscyclus overbodig maakt, wordt er binnen de R van CPFR één toegevoegd:
het gezamenlijk opstellen van de orderforecast. Dat is misschien wel het belangrijkste onderscheid
tussen deze twee concepten.

•  De korte termijn horizon van de orderforecast maakt het voorspellen van orders vrijwel zinloos.
Waarom zou je voorspellen wat in principe binnen handbereik ligt? Met een korte reactiehorizon is
snelheid vereist! Gezamenlijke (collaborative) activiteiten vertragen die snelheid. Of er moet sprake
zijn van tevoren vastgestelde acties die ondernomen worden als een bepaalde situatie optreedt.
Maar is het niet veel logischer om die reacties te baseren op de werkelijkheid in plaats van op vaste
patronen? VMI is daar veel geschikter voor.

Inderdaad. Herbevoorrading is een operationele beslissing, dicht bij de ‘vloer’, die tijdkritisch is. Een
beslissing waarbij kostbare snelheid verloren kan gaan door het gezamenlijk opstellen van een order-
forecast. En waarbij de beste reactie niet gebaseerd is op vaste patronen maar op de werkelijkheid.
Het is duidelijk. Veel beter kan één van de partijen verantwoordelijk worden voor de beslissing!

De conclusie
De vergelijking tussen VMI en CPFR maakt het duidelijk: de voordelen van VMI overtreffen de baten
van CPFR. VMI maakt slagvaardig, door de (niet gedeelde maar) verschoven verantwoordelijkheid,
geeft inzicht in ketenvoorraden en maakt een complete besturingscyclus overbodig. CPFR daarente-
gen reduceert uitsluitend het opslingereffect, terwijl de besturingslast toeneemt.

‘Oké. Blijkbaar valt zo’n vergelijking tussen collaborative replenishment en VMI uit in 
het voordeel van de laatste’, zo constateerde de schakel die het meeste op had met CPFR.
‘Maar houden we dan het Plannen en Forecasten niet over? Dat zijn toch zinvolle stappen
om samen te zetten?’

Wat is VMI?

V(endor) M(anaged) I(ventory). Ofwel: door de leverancier
beheerde voorraden. Bij het totstandkomen van dit concept
speelde de verschuiving van kapitaalbeslag en risico een be-
langrijke rol. De schakels aan het eind van de keten (waar
zich vaak de ketenmacht concentreert) verschuiven het kapi-
taalbeslag van de voorraden - ruimte en rente - én het risico
van nee-verkopen of overschotten naar een partij stroomop-
waarts in de keten. Het VMI concept omvat in z’n basisvorm
drie elementen:
• Het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor voor-

raden stroomopwaarts

• Een schakel terug in de keten neemt de besturende func-
tie of herbevoorrading op zich. Een voorwaarde is dat de
partij stroomopwaarts over actuele informatie beschikt
met betrekking tot verkopen en voorraden. De delege-
rende schakel behoudt wel haar registratieve functie. Een 
verschuiving van het eigendom van de voorraad is niet
noodzakelijk.

• Het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde infor-
matie (de rol van ICT hierin is cruciaal)

• Het verminderen van besturende en administratieve
processen

vertragen die snelheid”



4.  De  P  van  CPFR:  n iets  n ieuws onder  de  zon

Wat is de P?
CPFR begint met de P van plannen. Twee schakels stellen gezamenlijk een businessplan op 
voor een deel van het assortiment. Dit plan is strategisch van aard. Het is voornamelijk gericht 
op lange termijn doelen. Productintroducties en assortimentontwikkelingen blijken in de praktijk 
belangrijke informatie op te leveren over de vraag-, volume- en waardeontwikkeling. 
Op basis daarvan kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt over met name de commerciële
processen van de ketensamenwerking. Daarin ligt de basis voor logistieke ketenafspraken.
De P van CPFR omvat hetzelfde als het al van ECR bekende category management. Inclusief 
begrippen als Efficiënt Assortiment, Efficiënte Promotie, Efficiënte Product Introductie en Customer
Value. Het enige verschil is de C van collaborative. Bij CPFR is er uitdrukkelijk sprake van gezamenlijke
beslissingsverantwoordelijkheid. Maar we doen Category Management tekort als we zouden spreken
van een afzonderlijke verantwoordelijkheid. Niets nieuws onder de zon, dus. 

De conclusie
Dankzij het feit dat de P, zij het onder andere namen, al langer toegepast wordt, is er redelijk 
veel ervaring mee opgedaan. Deze vorm van samenwerking is goed realiseerbaar. 
Een mogelijke vorm is kwartaaloverleg, waarin afstemming plaatsvindt op basis van de resultaten 
van de category en de plannen voor productintroducties en promoties. Een goede verstandhouding
tussen de partijen en betrokkenheid zijn van belang. Verder is de P een relatief eenvoudige 
samenwerkingsvorm waarin informatie wordt gedeeld en/of afspraken gemaakt. Er is geen 
complexe infrastructuur voor nodig. Gewoon doen dus!

‘Ik weet niet hoe jij erover denkt’, zei een van de schakels tegen zijn buurman ‘maar volgens
mij gaat het wat CPFR betreft, allemaal van de F afhangen. Die R vind ik maar niets. 
Stel je voor dat jij mij vanaf nu zou gaan bevoorraden op basis van een forecast? Da ’s niks
toch? En die P dan! Dat doen we allang.’ ‘Ik denk’, antwoordde de buurman ‘dat het inderdaad
wel eens om de F kan gaan draaien.’ Hij was analyserend van aard en hield wel van grondig
onderzoek. ‘Tja, de F…’

5.  De  en ige  z invo l l e  vern ieuw ing  van  CPFR is  de  F

Wat is de F?
Het is inmiddels duidelijk. De R van CPFR moet het afleggen tegen het VMI-concept. En de P blijkt 
bij nader onderzoek niets nieuws onder de zon te bevatten. Behalve het gezamenlijke karakter. 
De F van Forecasting zal het verschil gaan maken.

Er wordt gezamenlijk een middellange termijn forecast opgesteld. Met behulp van die forecast 
kunnen direct en indirect belangrijke ketenprocessen worden verbeterd: productieplanning, inkoop-
behoefte planning, voorraadbeheer en benutting van middelen, mensen en machines. 
Deze gezamenlijke forecast is een waardevolle vernieuwing, met positieve effecten.

8

Zowel de planning als de orderadministratie hoeft uitsluitend
plaats te vinden bij de partij stroomopwaarts.

Als er sprake is van een zeer variabele vraag, is VMI Advanced
een oplossing. Niet alleen wordt in dit concept de informatie 

over daadwerkelijke verkopen en voorraden uitgewisseld,
maar ook forecasts. Daarbij is, in tegenstelling tot CPFR,
slechts één partij verantwoordelijk voor de forecast. Dit is de
meest geschikte (meestal afnemende) partij die deze infor-
matie deelt met de ketenpartner.

Niveau Karakter VMI

Strategisch Planning 

Tactisch Forecasting VMI advanced

Operationeel Replenishment VMI basic

“Als twee meer weten dan één, komt 
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Of dit inderdaad de moeite waard is en een extra besturingsactiviteit rechtvaardigt, hangt af van een
aantal factoren. 

• Er moet sprake zijn van kenniscomplementariteit. Dat is daadwerkelijk het geval als 
gecombineerde ervaring een kleinere voorspelfout oplevert. Bijvoorbeeld doordat:
- variabiliteit van de vraag door één van beide partijen kan worden voorzien 
- marktonderzoek van één van beide partijen zicht geeft op de ontwikkelingsmogelijkheden 
- point-of-sales informatie bij één van beide partijen beschikbaar is
- acties door één van beide partijen langer vooruit kunnen worden voorzien
- variabiliteit in de distributiegraad en/of in de winkelfacing bij één van beide partijen kan worden

voorspeld 
- herverdeelde beslissingsverantwoordelijkheid (bijvoorbeeld VMI) het zicht op de vraag-

ontwikkeling bij één van beide partijen heeft versterkt, terwijl het gevoel daarover bij de andere 
partij is verminderd

• Beide partijen moeten bereid zijn om gevoelige informatie te delen én op waarde te schatten. 
Strategische informatie over acties van de concurrent is essentieel voor de logistiek. Bereikt deze
informatie echter de salesafdeling van de producent, dan is beschadiging van het vertrouwen een
serieus risico.

• De planningshorizon van beide partijen dient min of meer overeen te komen. Als de horizon van
de producent bijvoorbeeld vele malen langer is dan die van de retailer, is de complementariteit 
op díe termijn gering.

De conclusie
Twee weten meer dan één. Indien er sprake is van complementaire kennis, komt Collaborative
Forecasting uitstekend uit de verf als een zinvolle vernieuwing. Als zodanig rechtvaardigt de F een
gezamenlijke (en daarmee extra) besturingsactiviteit. Het komt de coördinatie in de hele keten zon-
der meer ten goede. Als er geen sprake is van complementariteit komt VMI Advanced in beeld. Eén
van de beide schakels voorziet de andere schakel van een forecast.

De schakels roerden ijverig in hun koffie. Het was hun inmiddels wel duidelijk: 
samenwerken en samenwerken is twee. Grote verhalen en successtory’s hadden
ze genoeg gehoord. ‘Maar als ’t erop aankomt’ was de laatste schakel van mening ‘dan
werkt het alleen bij ’n ander.’ ‘Ik begrijp wat je bedoelt’, corrigeerde de voorzitter 
voorzichtig. ‘CPFR en VMI kunnen wel degelijk veel waarde toevoegen. De voorwaarden
waaronder zulke concepten tot z’n recht komen, worden vaak over het hoofd gezien. 
Houd je daar echter rekening mee en zijn de omstandigheden gunstig, dan liggen er 
noemenswaardige besparingen in het verschiet.’ Alle schakels veerden op. Dat klonk goed.
Ze hadden inmiddels een beeld van de twee concepten en vroegen zich hardop af onder
welke voorwaarden deze concepten dan werken.  

Benchmark bij een leidende producent van sauzen

Met behulp van de Effect Scan voerden we een benchmark
uit bij een leidende producent van sauzen. De klant-artikel
structuur van eindproducten vertoonde twee specifieke ken-
merken:
ten eerste is de variabiliteit van de vraag relatief beperkt.
Over afwijkingen van de normale vraag wordt al contact on-
derhouden met de afnemers. De planningsbetrouwbaarheid
is dan ook hoog;
ten tweede zijn de artikelen ingedeeld in planningsgroepen.
Het uitgangspunt is daarbij de verpakkingswijze (potten per
inhoud, flessen per inhoud). Artikelen binnen een plannings-
groep, zowel A-merk als private label, worden aan een zeer
groot aantal afnemers geleverd.

Deze kenmerken spreken boekdelen. Het verbeterpotentieel
is redelijk, maar een verbetering van de forecast zet geen zo-
den aan de dijk. Bovendien: de structuur van relaties en 

assortiment wijzen op te weinig kritische massa per plan-
ningsgroep. Samenwerking (zoals CPFR) is dus pas zinvol
met een groot aantal afnemers. 

Zeker in de voedingsmiddelenindustrie is VMI voor eindpro-
ducten al bijna een standaardonderdeel van ketenbesturing.
Ook deze producent heeft al enkele jaren ervaring. De animo
onder de afnemers in de keten is echter gering. Verder-
gaande samenwerking op het gebied van herbevoorrading
lijkt dus niet in het verschiet te liggen.

Daarentegen is samenwerking bij ingrediënten en verpakkin-
gen bijzonder zinvol en eenvoudig te realiseren. We selec-
teerden een verpakkingsgroep die door één leverancier
wordt geleverd: ongeveer vijftig sku’s ten behoeve van een
betrekkelijk nieuwe groep eindproducten. Kenmerkend voor
deze eindproducten is de hoge variabiliteit van de vraag en 

CPFR uitstekend uit de verf”



6.  CPFR en  VMI  z i j n  r ea l i seerbaar  onder  str enge  voorwaarden

Tot dusverre hebben we twee besturingsconcepten onder de loep genomen die wellicht houvast 
bieden bij ketenverbetering. CPFR en VMI. We vergeleken deze concepten en trokken conclusies. 
De positieve effecten lijken aantrekkelijk. Maar welke eisen stellen deze innovaties aan uw organisa-
tie? Wat zijn de randvoorwaarden? Onder welke omstandigheden zijn CPFR en VMI realiseerbaar? 

Voorwaarden voor VMI (Basic en Advanced)
Verschillende factoren zijn van invloed op de haalbaarheid van VMI. We kunnen ze onderverdelen in
twee hoofdgroepen: factoren met betrekking tot structuur en factoren met betrekking tot maturiteit.
Het is van belang om álle factoren zowel vanuit het perspectief van de leverende als van de 
afnemende partij te beoordelen.

Factoren met betrekking tot structuur
Als een afnemer weinig leveranciers heeft, met op hun beurt weinig afnemers is het eenvoudiger om
VMI te realiseren. Een kwestie van kritische massa. Daarnaast is single sourcing een belangrijke voor-
waarde om VMI in te kunnen voeren.
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structuur relaties

assortiment

maturiteit

haalbaarheid

proces

ICT

organisatie

cultuur

de discontinuïteit van het productieschema: eenmaal per x-
aantal weken een week productie. Om logistieke knelpunten
te voorkomen zijn er hoge veiligheidsvoorraden. Op eindpro-
ductniveau, op verpakkingsniveau bij de producent van
sauzen, op verpakkingsniveau bij de leverancier, op label-
niveau bij de leverancier en op labelniveau bij de labellever-
ancier van de verpakkingsleverancier. Door de fysieke afstand
tussen de locaties van beide partijen is de levertijd boven-
dien lang.
De onderlinge afhankelijkheid tussen deze producent van
sauzen en de leverancier van verpakkingen is groot. Het lo-
gistieke belang van de verpakkingen is voor de sauzenpro-
ducent zeer groot en de organisatie is een grote en belang-
rijke klant van de leverancier. Er is niet alleen een ver-
beterpotentieel, samenwerking is ook zeer goed mogelijk.

De kenniscomplementariteit tussen de beide partijen is zeer
beperkt. De leidende producent van sauzen is tijdig op de
hoogte van de voorspelde vraag naar eindproducten en
beslist tijdig over het productiemoment. Op basis daarvan 
kan het bedrijf ook de planning voor de verpakkingen op-
stellen. Als de planningshorizon overeenkomt met die van de
verpakkingsleverancier, kan deze daar dankbaar gebruik van
maken.

De structuur bleek zeer geschikt te zijn voor samenwerken.
De single sourcing strategie draagt daar zeker aan bij.
Knelpunten voor de samenwerking bevinden zich niet op het
gebied van processen, organisatie of ICT. Deze liggen meer
op het gebied van cultuur. Mede door een aantal incidenten
is het vertrouwen laag en gaan de gesprekken over prijs en
prestatie. Een ad hoc gerichte samenwerking.

Een belangrijke doelstelling van het verbeterproject kan de
reductie zijn van de veiligheidsvoorraad. Vanwege het dis-
continue karakter van productie, is VMI in z’n basisvorm niet 
toereikend. Tegelijkertijd is de kenniscomplementariteit ge-
ring. 

Het advies van Involvation luidde: implementeer VMI Ad-
vanced door een gezamenlijk project te starten waarin beide
partijen multidisciplinair worden betrokken. De doelstelling
van het project kan als volgt worden geformuleerd: reductie
van de veiligheidsvoorraad, met behoud van het customer
serviceniveau. VMI Advanced is één van de verbeteringen die
door deze producent in het project kan worden aangedra-
gen.

figuur 4 haalbaarheidsstructuur

“Ook speelt de wederzijdse positie in d
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Ook speelt de wederzijdse positie in de portfolio een belangrijke rol. Hoe groter de betekenis van
twee schakels voor elkaar is, hoe meer belang zij aan de samenwerking hechten en hoe groter de
haalbaarheid van samenwerking wordt.

Bij de besturing met behulp van VMI Basic worden aanvullingen gebaseerd op voorraad-
parameters. Dat is echter uitsluitend toereikend als er sprake is van een regelmatige en trendmatige
vraag. Schommelt de vraag sterk, dan is het noodzakelijk dat de leverende partij zicht heeft op de 
forecast, om out-of-stock situaties te voorkomen. In dat geval is VMI Advanced of CPFR het 
aangewezen concept.

Factoren met betrekking tot maturiteit
• Procesmaturiteit

Betrouwbare processen zijn een must. In het geval van VMI Basic betreft dat concreet de 
leverbetrouwbaarheid van de leverende partij. Voor de afnemende partij gaat het met name om
betrouwbare voorraadinformatie. 
Bij VMI Advanced is bovendien de kwaliteit van het forecastingproces een kritische factor.

• ICT-maturiteit
De ervaring van beide partijen met de implementatie van VMI bevordert de haalbaarheid. 
In het kader van VMI zijn drie factoren van belang met betrekking tot de volwassenheid van ICT:
- De mate waarin processen worden ondersteund door ICT-middelen.
- De integriteit van data. Als artikelgegevens, logistieke parameters en forecasts in één van beide

systemen niet kloppen, wordt de samenwerking ondermijnd.
- Algemene ICT-kenmerken: de integratiemogelijkheden met andere systemen en de beschik-

baarheid van ICT. Blijken er weinig integratiemogelijkheden te zijn, dan hangt het af van de visie
van de organisatie of deze investeert in vernieuwing. Vooruitstrevendheid op dit vlak komt de 
invoering van VMI rechtstreeks ten goede.

• Organisatiematuriteit
Is er voldoende capaciteit beschikbaar voor de introductie van deze samenwerkingsvorm? 
Een kwestie van prioriteit.

• Cultuurmaturiteit
Openheid en vertrouwen zijn twee kernwaarden bij het streven naar ketensamenwerking. 
De onderstaande tabel illustreert dat.

Ook de veranderbereidheid en het verandervermogen zijn belangrijke cultuureigenschappen. 
Vaak afhankelijk van de strategie (koploper, peloton, volger) en/of van de huidige financiële 
mogelijkheden.  Daarnaast is ook het draagvlak binnen de betrokken organisatie van belang: is er
een ‘leider’ die zich sterk maakt voor de integratie?

Openheid en vertrouwen

Laag                                                                                                                             Hoog  

Geen informatie beschikbaar stellen Volledige informatie beschikbaar stellen 

Prijsonderhandelingen Constructief overleg 

Opdracht gerichte samenwerking Lange termijn partnership  

Selectie op basis van prijs Lange termijn partnership 

Kennisontwikkeling op basis van klachten Gezamenlijke ontwikkeling en afstemming 

Afzonderlijk prijsbeleid Open calculaties  

tabel 2 openheid en vertrouwen

VMI en ICT

Het VMI concept is gebaseerd op het verschuiven van ver-
antwoordelijkheden en het verplaatsen van besturingsac-
tiviteiten in de keten. Deze verplaatsing staat of valt met een
goede informatie-uitwisseling, waarbij het mogelijk moet 
zijn om met deze informatie op de juiste manier te besturen. 

Enerzijds is er behoefte aan ICT ondersteuning op het gebied
van integratie tussen bedrijven. Anderzijds heeft de le-
verende partij behoefte aan intelligente ICT ondersteuning
om de gesynchroniseerde besturing handen en voeten te
geven. 

e portfolio een belangrijke rol”
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Integratie
Voor integratie kan gebruik gemaakt worden van standaard
EDI berichten die worden uitgewisseld tussen bijvoorbeeld
een retailer en een producent. Bij VMI kunnen diverse EDI
berichten een rol spelen.
Door het inventory en sales report beschikbaar te stellen,
geeft het DC van de retailer de actuele voorraadstand en
vraag aan. Op basis hiervan bestuurt de leverancier zowel
voorraden als leveringen. Bij afwijkende leveringen van het
despatch advice stuurt de retailer een receiving advice. De
producent herstelt de fout. De betaling kan op meerdere
manieren vormgegeven worden. De meest vergevorderde
vorm is een selfbilling systeem waarbij op regelmatige tijden
een overzicht van betalingen wordt uitgewisseld (COACSU in
EDI terminologie).

Aan de bovenstaande berichten kan door de retailer een
forecast worden toegevoegd. Daarvoor wordt het zoge-
naamde SLSFCT bericht gebruikt.

Synchronisatie
Door de leverende partij dient tenslotte de gesynchroni-
seerde besturing van de verschillende ketenvoorraden vorm-
gegeven te worden. De volgende functionaliteiten kunnen
daarbij een rol spelen:
A. Transactioneel

1. Verzenden goederen naar de klant zonder orders
2.  Ontvangen goederen van een leverancier zonder order
3.  Meerdere mogelijkheden voor wel of niet in eigen-

dom zijn van de voorraad
4. Voorraadinzicht in voorraden zonder dat het eigen-

dom is
B. Besturing basis

5. Aparte voorraadaanvulalgoritmes per klantmagazijn
6. Voorraadaanvullingen per klantmagazijn op basis van

specifieke klantforecast
C. Besturing advanced

7. Optimalisatiealgoritmes voor balanceren van de
klantvraag in distributie

8. Optimalisatiealgoritmes voor het optimaliseren van
vrachtwagens (gebruik maken van speelruimte in
voorraadniveaus)

9. Optimalisatiealgoritmes voor het optimaliseren van de
productieplanning

D. Performancemeting
10.Performancemeting van de voorraad bij de klant o.b.v.

servicegraad (out of stock, gemiste orders)
11.Performancemeting van de voorraad bij de klant op

maximum niveaus

ICT typologieën
We kunnen een aantal ICT typologieën onderscheiden, die
hierna uitgebreid zullen worden toegelicht.

1.  VMI applicaties op ASP (Application Service Provider)
basis

2.  Lokaal te installeren VMI software
3.  VMI functionaliteit geïntegreerd in APS software
4.  VMI functionaliteit als onderdeel van een ERP pakket.

De onderstaande schema’s illustreren deze configuraties. In
de toelichting wordt de functionaliteit vergeleken op basis
van de onderkende functionaliteiten bij synchronisatie.

1. VMI applicatie op ASP basis
De VMI applicatie wordt beschikbaar gesteld via een server
bij een ‘derde partij’ en is voor de producent toegankelijk via
het internet. Deze ‘derde partij’ ontvangt het inventory report
van de retailer en verwerkt dit binnen zijn applicatie. De pro-
ducent kan online deze applicatie van eigen parameters
voorzien en ontvangt de gegenereerde orders via e-mail. Zo’n
oplossing heeft als groot voordeel dat de producent niet in
EDI vertaalsystemen hoeft te investeren. Nadeel is dat de
functionaliteit vaak beperkt is. Ook is het niet altijd mogelijk
optimalisatie van de voorraad uit te voeren, waarbij zowel
voorraad bij de klant als bij de producent worden mee-
genomen. 

In feite biedt de oplossing dan slechts ondersteuning voor

transacties en de basis besturing (A en B). De output is een
order, zoals die ook van een klant vandaan kan komen. Voor-
beelden van dergelijke ASP oplossing aanbieders zijn BrB-
gateway (www.b2bgateway.org) en Datalliance (www.
edm1.com). De grote marktplaatsen Transora, GNX, WWRE
en CPGMarkets, die ondersteund worden door grote interna-
tionale consortia van retailers en/of producenten, slaan VMI
over en bieden allemaal CPFR funtionaliteit aan.

2. Lokaal te installeren VMI software
De leverende partij kan ook zelf een softwarepakket aan-
schaffen en lokaal installeren. Deze applicatie dient dan
gevoed te worden met EDI berichten, waardoor de produ-
cent een EDI vertaalsysteem dient te bezitten. De producent
kan vervolgens kiezen voor automatische verzending van de
orders naar  het ERP systeem. Veel bedrijven in Europa die
voor deze oplossing kiezen, werken bijvoorbeeld met soft-
ware van het Franse Influe. Er zijn echter nog diverse aan-
bieders (zie www.vmi.com). Influe biedt naast de transac-
tionele en basis besturingsfunctionaliteit ook de meer
geavanceerde besturingsfunctionaliteit (A, B en C). Een mo-
gelijkheid is bijvoorbeeld dat het pakket, in geval van
schaarste, op intelligente wijze de allocatie over klanten kan
voorstellen.

3. VMI functionaliteit geïntegreerd in APS software
Er zijn enkele aanbieders van APS (Advanced Planning &
Scheduling) software die VMI functionaliteit hebben geïnte-
greerd. De APS software dient dan gevoed te worden met
EDI berichten. Hierdoor is de producent in staat de retail-
voorraden volledig te integreren in de planning. Voordeel 
hiervan is dat APS aanbieders een goede integratie kunnen
bieden van andere besturingsfunctionaliteit. Denk aan pro-
ductie- en transportbesturing. Momenteel bieden dergelijke
oplossingen de meest geavanceerde besturingsfunctionaliteit
(A t/m D). Numetrix en SAP APO zij voorbeelden.

4. VMI functionaliteit als onderdeel van een ERP pakket
Uiteraard bieden ook ERP leveranciers VMI functionaliteit
aan. Groot voordeel is natuurlijk de sterke integratie met de
overige bedrijfsprocessen. Doordat de functionaliteit voor
productie-, transport- en voorraadbesturing enigszins achter-
blijft bij de gespecialiseerde APS aanbieders, is de gea-
vanceerde VMI-besturing meestal niet in ERP terug te vinden.
VMI functionaliteit beperkt zich dan tot de transactionele en
basale besturingsondersteuning (A en B).

VMI Basic 

Verzonden door retailer Verzonden door producent  

Inventory Report (INVRPT) Despatch Advice (DESADV) 

Sales Report (SLSRPT)

Receiving Advice (RECADV) 

VMI Advanced

Verzonden door retailer Verzonden door producent  

Sales Forecast (SLSFCT)

“Een nauwkeurige voorspelling voor slech
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Voorwaarden voor CPFR
De randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van CPFR gaan verder dan voor VMI. De struc-
tuurkenmerken en maturiteitsfactoren komen grotendeels met elkaar overeen. Een aantal punten vraagt
om extra aandacht.

Factoren met betrekking tot structuur
Een nauwkeurige voorspelling voor bijvoorbeeld slechts 10% van de totale vraag, zet eenvoudigweg
geen zoden aan de dijk. CPFR is vooral zinvol als er kritische massa gecreëerd kan worden:
• kritische massa voor de planning van een productielijn. De massa wordt vooral bepaald door het

relatieve aandeel van de relatie binnen een bepaalde productieplanninggroep. 
• kritische massa voor het voorraadbeheer. Die massa wordt vooral bepaald door het relatieve aan-

deel van de relatie binnen een sku. In de opstartfase van CPFR komt daardoor een private label
product het eerste in aanmerking.

Een ander aspect is de omvang van het assortiment: hoe kleiner, des te eenvoudiger kan CPFR vorm krij-
gen. In die situatie hoeft voor een beperkt aantal sku’s een gezamenlijke forecast opgesteld te worden.

Factoren met betrekking tot maturiteit
Ook hiervoor gelden de bij VMI genoemde factoren. Daarnaast het volgende.
• Procesmaturiteit

De kwaliteit van het gezamenlijke forecastingproces is een kritische factor. Ook het niveau van de
planning speelt een rol. Voor fabrikanten dient de planning op sku-niveau plaats te vinden (per ar-
tikel) terwijl dit voor een retailer met bijvoorbeeld 20.000 producten zeer arbeidsintensief is. De
winst zal deze inspanning moeten rechtvaardigen. Inboeten op de kwaliteit van de planning en de
forecast is geen optie. De efficiency van de herbevoorrading staat of valt ermee.

• Organisatiematuriteit
In het kader van CPFR wordt de organisatiematuriteit bepaald door een aantal factoren. Zo maakt
een hoog aantal betrokkenen de samenwerking lastiger, laten de opleiding en ervaring van de be-

figuur 4 typologieën voor VMI ondersteuning

Dit kader is gerealiseerd in co-productie met SRC

ts 10% zet geen zoden aan de dijk”



trokkenen zich gelden en speelt de prioriteit die het verbeterproject krijgt een rol. Wat die prioriteit
betreft, zijn er concrete meetpunten: de beschikbare tijd (capaciteit) en de wijze van belonen (de
beloning van medewerkers kan afhankelijk gemaakt worden van de logistieke prestaties van de 
keten).

De conclusie
In lezingen, presentaties en artikelen worden VMI en vooral CPFR verheven tot haarlemmerolie. Het
beste middel voor elke kwaal. Successtory’s vormen de belangrijkste onderbouwing. Het wordt na
onderzoek duidelijk: de effecten van deze concepten kúnnen zeer positief zijn. Maar uitsluitend on-
der strenge voorwaarden. Wie dat uit het oog verliest, staart zich blind op succes dat wellicht nooit
haalbaar zal zijn. Voorkom teleurstellingen. Blijf nuchter. En kijk verder dan de oppervlakte!

Verslagen keken de schakels elkaar aan. Dat was nogal niet wat. Hoe groter het effect 
van een concept, hoe meer voorwaarden eraan verbonden leken te zijn. Was samenwerken
dan zo complex? 
‘Ik kan niet zeggen dat ik enthousiast ben over deze concepten’, klonk het achter uit de
zaal. ‘Dat komt omdat je het beoordeelt als een vernieuwing, en dan lijken er heel wat
‘maar-en’ aan te zitten. Toch ben ik ervan overtuigd - het was de slimste schakel die dit 
zei - dat gerichte toepassing de investering meer dan waard maakt. Ga zelf maar na.’
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CPFR en ICT

De introductie van CPFR vraagt om voortdurende synchro-
nisatie tussen de processen in de keten en de con-
sumentenvraag. Transparantie van de keten is nodig, door in-
formatie te delen en op basis van gezamenlijke forecast te
coördineren. Dit kader geeft een overzicht van de mogelijke
ICT-architectuurkeuzen voor ondersteuning van dit proces.

1. Eén-op-één implementatie: individuele organisatie kunnen
kiezen voor een eigen platform, waarbij de relatie naar alle
ketenpartijen wordt gelegd. Deze organisaties bepalen zelf
de standaardregels of adopteren deze van andere 
partijen in de keten. Deze aanpak is vergelijkbaar met de
huidige praktijk t.a.v. EDI: gestandaardiseerde berichten die
per relatie aan de specifieke eisen en wensen van beide par-
tijen worden aangepast en om specifieke afhandeling per
partij vragen. 
De keuzemogelijkheid en eigen verantwoordelijkheid binnen
deze architectuur zijn hoog. De één-op-één relaties kunnen
specifiek worden ingevuld. Als gevolg van de complexiteit
van zo‘n implementatie is de doorlooptijd relatief lang, terwijl
de kosten hoog zijn.

2. Privé-netwerk: een groep van ketenpartijen kan een zoge-
naamd ‘private network’ creëren. Binnen dat ICT-netwerk kan
deze groep van partijen samenwerken om informatie uit te
wisselen. Eén van de ketenpartijen, of een application 
service provider (ASP) kan als ‘host’ optreden en het netwerk
beheren. De groep kan de functionaliteit en toepassing van
het netwerk zelf beheren. Binnen de groep is samenwerking
sterk vereenvoudigd. Deze oplossing vergt minder doorloop-
tijd en kosten dan de één-op-één aanpak. De omvang van de
samenwerking is echter beperkt en de doorlooptijd en
kosten zijn relatief hoog.

3. Publieke exchanges: software voor CPFR wordt beschik-
baar gesteld door zogenaamde exchanges: software die op
internet ten behoeve van diverse partijen beschikbaar wordt
gesteld. Organisaties kunnen kiezen om gebruik te maken
van een aantal van deze publieke exchanges.
Bijvoorbeeld: een fabrikant kan gebruik maken van een retail
exchange om inzicht te verkrijgen in de consumentenvraag.
Daarvoor bestaan een aantal exchanges; niet alle retailers
werken via een identieke exchange en niet alle retail ex-
changes bieden de mogelijkheid voor fabrikanten om ook
met leveranciers te communiceren. Daarom dient t.b.v. een
volledige CPFR implementatie gebruik te worden gemaakt
van een aantal publieke exchanges. 
De exchanges vereenvoudigen de implementatie omdat soft-
wareontwikkeling en -beheer zijn uitbesteedt. Verder wordt
vanwege de standaardsoftware de samenwerking tussen
ketenpartijen vereenvoudigd en kan zowel t.a.v. kosten als
doorlooptijd worden bespaard t.o.v. de één-op-één imple-
mentatie en het privé-netwerk. De invloed op de function-
aliteit en toepassing zijn voor een individuele organisatie
beperkter dan bij een privé-netwerk.
Verder kunnen organisaties gebruik maken van die ex-
change(s) die voor alle partijen in de keten toegankelijk zijn,
zowel voor retailers als fabrikanten als leveranciers. De in-
vloed op functionaliteit en toepassing zijn uiteraard opnieuw
beperkter, maar de voordelen van de enkele relatie tussen de
eigen organisatie en één publieke exchange biedt voordelen:
eenvoud in implementatie en beheer, kosten en doorlooptijd. 

Voorbeelden van publieke exchanges zijn Transora
(www.transora.com), CPG Market (www.cpgmarket.com),
WorldWideRetailExchange (www.wwre.org) en GlobalNetEx-
change (www.gnx.com).

“VMI en CPFR: geen haarlemmerolie”
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7.  CPFR en  VMI :  de  invester ing  waard

De waarde van VMI
Het is al naar voren gekomen. VMI levert noemenswaardige innovaties op: reductie van opslinger-
effecten, vergroting van het inzicht in ketenvoorraden en het combineren van besturingscycli 
(zie figuur 1, 2, 3 innovaties VMI).

De waarde van CPFR
Wanneer is CPFR waardevol? We maken het duidelijk met een voorbeeld.

Productgroep A
De vraag naar deze (beperkt houdbare) producten is redelijk wisselend. Van invloed zijn onder 
meer tv-programma’s, sportevenementen, weersomstandigheden en het seizoen. Regelmatig 
versterken productintroducties de vraagschommeling. Bestaande producten worden op tijd 
gesaneerd: de product life cycle van de productgroep wordt nauwkeurig gevolgd. Omdat de vraag
aan sterke wisseling onderhevig is door allerlei factoren, is ook het aantal facings op het winkelschap
wisselend. Het is echt een product waar retailers graag promotieacties mee houden. De distributie-
graad is redelijk stabiel. Het aantal verkooppunten stijgt licht.
De vraag naar productgroep A kan wel worden voorspeld op basis van ervaring, historische gegevens,
inschatting van uiteenlopende factoren en nauwkeurige afstemming met betrekking tot introducties
en acties. Tegelijkertijd is de noodzaak om de vraag te voorspellen hoog. Zonder goede forecast zijn
óf de reactiekosten hoog óf wordt dit risico gedempt door kostbare voorraad.

Productgroep B
De vraag naar deze producten is al jaren redelijk sta-
biel. Zo’n 80% van de omzet groeit trendmatig met
1%. De overige 20% van de producten is in de levens-
fase na het uitmelken gekomen: de omzet daalt onge-
veer 5% per jaar. Ook deze producten zijn beperkt
houdbaar. De verkopen liggen in de winter steevast
iets hoger dan in de zomer. De vraag kan dan ook bij-
zonder goed worden voorspeld. Sterker nog: op basis
van de historie is de vraag redelijk in te schatten. De
logistieke besturing van de productgroep vindt dan
ook grotendeels plaats op basis van veiligheidsvoor-
raad, voorraadminimum, bestelgroottes en gemiddel-
de levertijden. De distributiegraad van de
productgroep is al jarenlang ongeveer gelijk. Ook de
facing in het schap wijzigt nauwelijks. 

Voor welke productgroep heeft CPFR de meeste
waarde? Een evaluatie van productgroep A:
• door de onvoorspelbaarheid van de vraag 
is de afwijking tussen voorspelde en werkelijke
vraag vrij groot; daardoor moet de productie-
planning met grote regelmaat worden bijgesteld; 
extra administratieve handelingen leiden tot 
efficiencyverlies;

• een matige forecast en productieplanning leiden tot
spoedorders met hoge omstelkosten; de capaciteits-
benutting is niet optimaal;

• de vraagfluctuaties worden o.a. opgevangen door extra veiligheidsvoorraad. Een investering die
niets oplevert. Bovendien ontstaan er overschotten door het inplannen van bijzonder grote series,
als gevolg van het opslingereffect. Vanwege de beperkte houdbaarheid zijn de incourantierisico’s
hoog: stort- en verwerkingskosten zijn hoog;

figuur 5 innovatie verbeteren forecast

figuur 6 innovatie reductie opslingereffecten



• het volume wisselt sterk en de mogelijkheden om te reageren zijn beperkt. Als gevolg daarvan 
verloopt de informatievoorziening naar de leverancier slecht. De leverancier staat steeds voor 
het blok: óf een hoge voorraad riskeren óf de productie uitstellen en daarmee de doorlooptijd 
verlengen.

De introductie van CPFR zou voor deze productgroep een aantal positieve effecten teweeg kunnen
brengen (zie figuur 5 en 6 op blz. 15). Een introductie bij productgroep B levert minder schokkende resultaten
op: beperkte verbetering van de forecast en productieplanning, een stabielere productie en voorraad-
niveaus, praktisch geen kans op incourantie en een betrouwbare aanlevering van bijvoorbeeld
ingrediënten en verpakkingen.

De conclusie
Een goede forecast zal voor productgroep A zeer positieve gevolgen hebben, vanwege de vraag-
variabiliteit. Veel omgevingsfactoren zijn goed voorspelbaar. Enkele niet. Voor de invoering van 
collaborative forecasting is de mate van de onderlinge kennisversterking bepalend.

Dankzij de meer stabiele factoren komt een goede forecast voor productgroep B wel binnen 
handbereik. Maar... hier brengt het weinig verbetering vanwege de relatief stabiele vraag. 

De voorzitter laste een moment pauze in. Sommige schakels maakten aantekeningen, 
anderen staarden naar het plafond. Er was stof tot nadenken. 
‘Zo langzamerhand’, knipoogde de voorzitter naar een van schakels, ‘kunnen we tot 
een afronding komen van ons onderzoek, vinden jullie niet? We hebben een 
genuanceerd beeld gekregen. Zullen we eens enkele conclusies op de flip-over 
noteren? Dan plannen we daarna nog één vergadering voor het bespreken van 
vervolgstappen. Akkoord?’

8.  Samen i s  n iet  a l t i j d  z invo l

Uw keuze
Wat doet u? Of doet u niets? Laat u de volledige onafhankelijkheid in de keten bestaan? 
Wat heeft u aan CPFR en VMI? Wat kunt u ermee? 
Op een schaal van onafhankelijk naar afhankelijk kunt u kiezen uit een aantal (al eerder genoemde)
mogelijkheden:

Betrekken we daarbij de mogelijkheden voor samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel
niveau, dan wordt de menukaart als volgt:

Op strategisch niveau kunt u samenwerken door gezamenlijk een lange termijn planning op te 
stellen: collaborative planning.
Op tactisch niveau wordt de forecast óf onder gezamenlijke verantwoordelijkheid (collaborative) op-
gesteld óf door één van beide partijen, zoals bij VMI Advanced. VMI Advanced is het herverdelen van
de verantwoordelijkheid van VMI Basic plús het delen van informatie (over de forecast).
Op operationeel niveau tenslotte kunt u kiezen tussen de R(eplenishment) van CPFR en VMI Basic.
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Informatie delen Herverdelen Centrale 
verantwoordelijkheid optimalisatie Onafhankelijk<-   ->Afhankelijk  

Karakter Informatie delen Herverdeling Centrale 
verantwoordelijkheid optimalisatie  

Strategisch  - - Collaborative Planning 

Tactisch  VMI Advanced Collaborative Forecasting

Operationeel - VMI basic Collaborative Replenishment

tabel 3 verantwoordelijkheid beslissingscoördinatie

tabel 4 menukaart toepassing CPFR / VMI

“Vanwege de vraagvariabiliteit heeft een go
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Benchmark bij een top 3 speler in flexibele wandconcepten

Met behulp van de Effect Scan voerden we praktijkonder-
zoeken of benchmarks uit. Zo onderzochten we een Europese
top-3 speler op het gebied van flexibele wandconcepten. We
onderzochten de mogelijkheden voor VMI voor aluminium
profielen en CPFR voor band en plaatstaal. Onze bevindingen.

Aluminium profielen
Deze productgroep neemt ongeveer een kwart van de voor-
raadwaarde voor rekening. Het betreft klantspecifieke pro-
ducten met een relatief korte levertijd. Het onderzoek richtte
zich op één van de leveranciers van de profielen waarvoor de
top 3 speler een belangrijke klant is. 
De voordelen van samenwerking kan voor beide partijen voor-
delen opleveren: lagere voorraad, lagere voorraadkosten en
betere benutting van de magazijnruimte. Herallocatie is met
deze klantspecifieke producten niet mogelijk. Reductie van
een besturingscyclus bleek niet veel voordeel op te leveren.

De voorwaarden voor samenwerking waren gunstig. De struc-
tuur van artikelen en relaties leende zich uitstekend voor
samenwerking. Voor beide partijen kan een zekere kritische
massa worden bereikt. De processen en organisatie van beide
partijen waren eveneens toereikend voor samenwerking. Over
de ICT-maturiteit van de leverancier bleek weinig bekend te 
zijn. Wel diende de ICT-maturiteit van de top 3 speler verder
geoptimaliseerd te worden. De plannen daarvoor lagen al klaar.
De top 3 speler selecteert leveranciers op basis van prijs(on-
derhandelingen) en heeft vooral opdrachtgericht contact. Een
belangrijk aandachtspunt is dan ook het creëren van onderling
vertrouwen. Het wederzijdse belang is nu al redelijk hoog.
Tenslotte zijn beide partijen graag partner van elkaar. Zoals
gezegd, redelijk gunstige condities voor samenwerking.

Band- en plaatstaal
Daarnaast onderzochten we de mogelijkheden van CPFR met
betrekking band- en plaatstaal. Voor deze platen wordt per dik-
te in het eerste kwartaal de planning voor het derde kwartaal
al beschikbaar gesteld. De korte termijnplanning richt zich op
het specificeren van de breedte. 
Projectafhankelijke vraag levert veel variabiliteit in breedte op.
En ongeacht de behoefte van top 3 speler, dient minimaal een
gehele rol afgenomen te worden. Optimalisatie van de breedte

per rol vind dus plaats per afnemer van de staalleverancier. En
niet over het gehele orderbestand van deze staalleverancier. 
Door deze verplichte afname op van rollen met een incourante 

breedte, staan artikelen staan soms jaren in opslag. Ze nemen
veel ruimte in beslag en vergen bovendien een forse inves-
tering. Het enige alternatief is een lange levertijd. Dat komt de
flexibiliteit echter bepaald niet ten goede. 

Het voordeel voor de top 3 speler is helder: verlagen van de
voorraad incourante breedte levert veel ruimte op en verlaagt
het kapitaalbeslag. De staalleverancier zal er dan wel een
strategisch voordeel in moeten zien, om zelf de optimalisatie
van de breedte ter hand te nemen. 

De haalbaarheid van CPFR bleek beperkt. Een voorwaarde is
de strategiewijziging van de staalleverancier.
Daarnaast spelen andere factoren een rol. Hoewel de top 3
speler tot de top-5 klanten behoort, levert de staalleverancier
identieke producten aan een groot aantal klanten. Het is dus
lastig voor de leverancier om kritische massa te realiseren, om-
dat daarvoor samenwerking met een groot aantal klanten
nodig is. De betrouwbaarheid van processen en de ICT-matu-

riteit van de leverancier kwamen uit het onderzoek naar voren
als ‘volgend’. De logistieke besturing van de top 3 speler dien-
de ook verder gerationaliseerd te worden. Ook de kwaliteit van
het forecastingproces en de planning zijn duidelijke aandacht-
spunten. De plannen die er al liggen op het gebied van ICT
moeten t.b.v. CPFR uitgevoerd worden. Ook de openheid en
het vertrouwen in de relatie met de staalleverancier zijn aan-
dachtspunten. Op dit moment is er geen sprake van lange ter-
mijn samenwerking.

Advies Involvation
Involvation adviseerde de top 3 speler de voorraadbesturing te
rationaliseren, het forecastingproces te verbeteren en de plan-
ningsdiscipline te verhogen. Overleg met leveranciers kan be-
ginnen zodra de ICT-maturiteit op een hoger niveau ligt. In de
eigen organisatie kan het draagvlak voor single sourcing wor-
den vergroot.

VMI is dan zeer toepasbaar. De slagingskans is groot. CPFR kan
weliswaar noemenswaardige voordelen opleveren, maar de
slagingskans is gering. De staalleverancier zal een belangrijke
strategische aanpassing moeten doorvoeren door zelf de opti-
malisatie op breedte ter hand te nemen. De kans dat dit daad-
werkelijk vorm krijgt is laag.

Eerst wordt nu, parallel aan het ICT-project, de logistieke bes-
turing in kaart gebracht. Daarna zal er samen met de leveran-
cier(s) een verbeterproject gestart worden.

ede forecast zeer positieve effecten”



Hoofdconclusie
De besturingsconcepten CPFR en VMI illustreren de variatie die er mogelijk is in de mate van 
samenwerking. En dat raakt de kern van de conclusie. 
Samen is niet altijd zinvol. 
Samen - in de zin van gezamenlijke verantwoordelijkheid - wérkt, maar alleen onder bepaalde 
condities.

Daarom kan minder samen doen wel terdege beter zijn.
Want minder samen betekent minder afhankelijk en meer flexibel. Zulke vormen van samenwerking
zijn bovendien beter beheersbaar en beter te implementeren zónder verlies van positieve effecten. 
Het is duidelijk. Collaborative ís niet vanzelfsprekend!

Deze conclusie heeft consequenties voor samenwerking op drie niveaus.
• Wat het strategisch niveau betreft: collaborative planning is niet alleen niet nieuw, de 

complexiteit en intensiteit van deze extra besturing is relatief gering. Op dit niveau is informatie
delen waardevol. 

• Collaborative forecasting, op tactisch niveau, biedt toegevoegde waarde als de partijen aan 
drie voorwaarden voldoen: de kennis over de vraag dient wederzijds complementair te zijn, 
de horizon van beide partijen moet min of meer overeenkomen en men dient bereid te zijn om
(soms gevoelige) informatie te delen. Is er geen sprake van kenniscomplementariteit, dan is het
opstellen van een forecast onder gezamenlijke verantwoordelijkheid niet zinvol. Wel kan het 
delen van informatie over verwachtingen een belangrijke verbetering betekenen. In dat geval is
VMI Advanced een goed concept. Met betrekking tot de horizon geldt dat het voordeel van de 
klant doorslaggevend is. Als deze korter is dan de horizon van de leverancier, genereert 
collaborative waarde voor de klant. Is de horizon van de klant daarentegen langer, dan ontstaat 
er meerwaarde als de leverancier zijn horizon aanpast.

• Op operationeel niveau moet Collaborative Replenisment het afleggen tegen VMI (Basic). 
Het verschuiven van verantwoordelijkheid dicht naar de operatie levert meer kostbare 
snelheid en efficiency op dan het delen van verantwoordelijkheid. Dat bovendien een extra 
besturingsactiviteit vergt. Bovendien overtreft VMI CPFR door de concrete coördinatiemogelijk-
heden die het oplevert bij de allocatie van de ketenvoorraad.

Wat hebt u eraan?
Wat ú aan de concepten heeft, wordt beïnvloed door meerdere factoren. Zo hangt samen-
werking op het gebied van category management af van de (on)afhankelijkheid binnen een keten.
Ketens verschillen daarin sterk. Er is vaak verband met de complexiteit van de keten.

Factoren CPFR
Of collaborative forecasting zinvol is, hangt af van de variabiliteit van de vraag. Fluctueert de 
vraag, de distributiegraad of het aantal facings sterk, dan is er sprake van noodzaak. 
Een noodzaak die ontbreekt voor bijvoorbeeld een producent die van één grondstof een groot 
aantal verschillende eindproducten maakt. Hoewel de planning evengoed van belang is, fluctueert
de vraag meestal praktisch niet. En het plannen van een stabiele basisvraag is niet zinvol. 
Die is te eenvoudig te voorzien.

Het gaat om de uitzonderingen. De afwijkingen en fluctuaties die voorzien kunnen worden. 
Dáár ligt de winst. 

Als laatste noemen we nogmaals de complementariteit van kennis. Nodig voor een vergaande
samenwerkingsvorm als centrale optimalisatie. Is er daarentegen geen sprake van complemen-
tariteit, dan kan de forecast opgesteld worden door één partij. De meest geschikte, meestal 
afnemende partij.

Factoren VMI
Herbevoorrading volgens het VMI concept levert drie voordelen op. Allereerst een reductie van het
opslingereffect. Daarnaast een coördinatievoordeel. Voorwaarde daarvoor is wel dat het betreffende
artikel aan meerdere klanten geleverd kan worden (niet klantspecifiek is dus), dat de benutting van
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resources niet optimaal is en dat de leverancier de aanvulfrequentie kan beïnvloeden. Het derde
voordeel, het combineren van twee besturingscycli, treedt altijd op. Alleen het effect op kosten en
doorlooptijd verschilt per situatie. 

Op de volgende vergadering popelden de schakels om vragen te stellen. 
Ze wilden verder. Ze hadden begrepen dat concepten zoals CPFR en VMI veelbelovend
waren, maar zich niet zonder meer leenden voor implementatie. 
‘De hamvraag is’, zo vertolkte de laatste schakel het gevoel van allen ‘wat moeten we
doen? Waar moeten we beginnen?’ Instemmend knikte de voorzitter. Hij had deze vraag
verwacht en genoot van de vernieuwingsdrang en energie van de andere schakels. 
‘Ik zal enkele richtlijnen geven. Kritische vragen die een ieder aan zichzelf moet stellen.
Maar… doe het goed of helemaal níet. Zoals jullie weten heb ik de informatie die ik 
verstrekte ontleend aan een onderzoek van Involvation. Ze hebben me persoonlijk gezegd
geboeid te zijn door deze besturingsconcepten. ‘We hebben iets met schakels en ketens’,
hoorde ik ze zeggen. ‘Dus schroom niet om hen te bellen. Bij dit soort trajecten kunnen 
ze uitstekend als gids fungeren.’ Nu bij alle schakels de grootste ongerustheid was
weggenomen, stelde de voorzitter enkele vragen.

9.  Wat  u  moet  doen

Laten we het hebben over wat u moet doen.  Anders gezegd: u móet wat doen. 
Optimaliseren binnen de vier muren van uw organisatie houdt een keer op. Doe daarom wat 
met het gegeven dat u een schakel bent en dat er op ketenniveau méér te halen valt. 
Stelt u zichzelf vier vragen.

Vraag 1: Valt er eigenlijk wel iets te verbeteren?

Is er verbeterpotentieel? Denk eens vanuit uw klant en vraagt u zich dan af: kan het assortiment
evenwichtiger? Verlopen productintroducties mogelijk succesvoller door een betere voorbereiding?
Is de onderlinge samenwerking in de keten voor verbetering vatbaar? Is er een basis voor 
samenwerking op operationeel en tactisch niveau? Is de leverbetrouwbaarheid een knelpunt? 
Moet de levertijd korter? Zijn de voorraden in de keten te hoog? 
Hoe vaak moeten er incourante artikelen vernietigd worden? Vindt u de kosten van flexibiliteit hoog?

Aan de hand van een aantal indicatoren kunt u inschatten wat een innovatie u kan gaan opleveren.
De hoogte van de ketenvoorraad is zo’n indicator. Of de huidige betrouwbaarheid van forecast en
planning en de kosten van flexibilisering (besturingsfrequentie, spoedorders, omstelkosten). Blijkt
het verbeterpotentieel gering te zijn, dan zullen de kosten al snel de baten overstijgen. 

Vraag 2: Áls er verbeterpotentieel is, wat kunnen CPFR en VMI dan bijdragen?

Succesverhalen over met name CPFR worden vaak ondersteund met percentages. 20% 
minder voorraad bijvoorbeeld. Aardig. Maar is die 20% uitsluitend het gevolg van CPFR of wísselde
men al informatie uit over verwachte ontwikkelingen van de category? Verhoogde men al de be-
sturingsfrequentie? Werd de batchgrootte al verkleind? Ruilde men al informatie uit tegen levertijd?
Kortom, verbeterde men ook buiten deze concepten om? Analyseer wat CPFR en VMI werkelijk
kunnen toevoegen aan bestaande verbetertrajecten. 

Vraag 3: Áls CPFR en VMI vermoedelijk wat kunnen bijdragen, kunt u dan ook de 
implementatie realiseren?

Let op twee aspecten: de afhankelijkheid die past bij uw keten en de maturiteit van zowel de 
keten als uw organisatie.

imaliseren binnen vier muren houdt een



Afhankelijkheid
Gezamenlijke verantwoordelijkheid kan veelbelovend zijn. Maar past het wel bij uw keten? 
Hoe groter het aantal ketenspelers, des te complexer wordt samenwerking. 
Hoe minder duurzaam relaties, hoe minder kans voor structurele samenwerking. Hoe meer macht
aan het einde van de keten, hoe beter centrale optimalisatie mogelijk is. En hoe volwassen zijn de
schakels? Hoe staat het met de maturiteit van processen, ICT, organisatie-inrichting en cultuur?

Hoe complex is uw keten? In hoeverre moet u on-
afhankelijkheid inleveren in ruil voor de 
veelbelovende effecten van collaborative?

De kansen zijn optimaal als er sprake is van 
verticale integratie en één eigenaar. 
De complexiteit is dan laag en afhankelijkheid is 
relatief eenvoudig te bereiken. 
Verticale integratie ontbreekt in de ketens voor 
consumentenproducten. Maar dankzij machts-
concentratie is ook daar afhankelijkheid haalbaar.
Samenwerken en het uitwisselen van informatie 
is al aan de orde van de dag. Ook VMI, inclusief 
de herverdeling van verantwoordelijkheden, is al
succesvol geïmplementeerd. 
De samenwerking is eenvoudiger als er sprake is van
een één op één relatie tussen producent en retailer.

Het wordt minder eenvoudig voor A-merk producenten met een groot aantal klanten met 
verschillende producten. Bottleneck is de vereiste kritische massa. En voor ketens met een hoge
complexiteit, zoals de bouwtoeleveringsketen, is een herverdeling van de verantwoordelijkheid 
in veel gevallen zelfs een brug te ver!

Maturiteit
Even terug naar de vraag: kunt u CPFR en VMI implementeren? Maturiteit van processen, 
ICT, organisatie en cultuur zijn een kritische factor. Met name CPFR vraagt een hoge maturiteit.
Want ketensamenwerking betekent afhankelijkheid en dat stelt eisen aan processen, organisatie 
en cultuur. Ketensamenwerking vraagt bovendien om een complexe infrastructuur en dat vergt 
het nodige op het gebied van processen, ICT en organisatie. 

Met de Effect Scan krijgt u een reëel beeld van 
maturiteitsaspecten. De scan is één van de resul-
taten van het onderzoek. In uitgebreide vorm kan 
deze Effect Scan u inzicht geven in de kwaliteit en
volwassenheid van uw eigen organisatie en de 
partner waar u mee wilt samenwerken.
Aan de hand van uw overwegingen met betrekking 
tot afhankelijkheid en maturiteit kunt u vaststellen
of gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
plannen haalbaar is. 

Vraag 4: Áls u CPFR en VMI kunt implementeren, langs welke weg bereikt u dan
het optimum?

Voor de vaststelling van het optimum en de weg waarlangs u het optimum kunt bereiken, kunt u
gebruik maken van drie variabelen: variabiliteit van de vraag, kenniscomplementariteit en maturiteit
van ketenpartijen.
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Figuur 8 effect variabiliteit en maturiteit op toepassing CPFR/VMI
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“Om het optimum te bepalen neemt u de 
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Optimum
Om het optimum te bepalen, neemt u de 
variabiliteit van de vraag als uitgangspunt. 
Bepaal uw positie op de horizontale as (zie figuur 9 

optimum) op basis van de variabiliteit van de vraag 
per sku:
•  Bij een lage variabiliteit kunt u volstaan met 

VMI Basic.
•  Bij een hoge variabiliteit is het optimum de

uitwisseling van een forecast. Verantwoordelijk-
heid daarvoor kan door één partij of gezamenlijk
worden gedragen.

Voor een keuze tussen toegewezen of gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u gebruik maken
van de variabele kenniscomplementariteit. Als er sprake is van een hoge variabiliteit en lage 
complementariteit van kennis, is VMI Advanced -toegewezen verantwoordelijkheid- het meest 
voor de hand liggend. Als er sprake is van hoge variabiliteit én hoge kenniscomplementariteit, 
dan is gezamenlijke verantwoordelijkheid het optimum: CPFR.

De weg naar het optimum
Begin bij het begin. Het startpunt bepaalt u 
eenvoudig door de positie op de verticale as 
(zie figuur 10 de weg naar het optimum) te bepalen op basis
van de maturiteit van ketenpartijen. 
Start met VMI Basic, de basis voor herbevoorrading.
Als u verder kan, moet en wilt: start tegelijkertijd
een gezamenlijk project ter verbetering van de
ketenbesturing. En vergeet vooral niet dat er 
behalve CPFR en VMI méér wegen zijn om het 
optimum te bereiken. 

Op die manier verzilvert u op zeer korte termijn de effecten van VMI Basic (reductie van opslinger-
effecten, meer inzicht in ketenvoorraden en combinatie besturingscycli). Gedurende en na het
gezamenlijke project kunnen de overige verbeteringen worden geïmplementeerd.

Tot slot
Twee concepten. Twee kansen. Niet altijd. En niet voor iedereen. Daarom: vier vragen. Vier antwoor-
den. Analyseer waar uw knelpunten liggen, wat de beste oplossing is en of u in staat bent de weg
er naar toe te vinden en te volgen. Zo valt het juiste licht op CPFR en VMI. Het dáglicht. Het licht
van de praktijk. Alleen in dat licht worden úw kansen zichtbaar!

De schakels keken elkaar aan. Het ketengevoel groeide. Ze hadden veel gehoord. 
De kern was blijven hangen. De één had over CPFR geroepen. Dát was het. 
Een ander koesterde het VMI-concept. Zonder meer. Maar na deze overwegingen zaten
alle schakels op één lijn. Niks bij voorbaat dit of in ieder geval dat. Kritisch onderzoek 
en een beoordeling per schakel. Daar kwam het op aan. ‘Vandaar de vier vragen’, 
verbrak de voorzitter de stilte door in herhaling te vallen. 
‘En vandaar’, stelde een van de schakels voor ‘dat we nu het beste kunnen afspreken 
dat we die vier vragen als huiswerk beschouwen. Want samenwerken is nodig en we
gaan er allemaal voor - toch? - (instemmend gejuich) maar samen is niet altíjd beter. 
Dat weten we inmiddels. Nog sterker: we zijn niet aan óf CPFR óf VMI gebonden. 
Er is wellicht meer mogelijk. Samenwerken is een middel, geen doel.’
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Figuur 10 de weg naar het optimum

vraagvariabiliteit als uitgangspunt”



Deze relativering sprak de schakels aan. Zij waren ondernemers en letten graag op de
getallen onder de streep. In dat licht zagen zij ook de implementatie van nieuwe 
besturingsconcepten. De schakels gaven elkaar de hand en gingen uit elkaar. 

Hun keten werd sterk. Zo sterk als de sterkste schakel. 
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I nvo l vat ion

Ketenoptimalisatie, een thema met perspectief. Steeds meer bedrijven voelen aan dat optimaal 
samenwerken een kritieke succesfactor voor de toekomst zal zijn. 
Directies worstelen met vragen als: ‘ Welke rol vervullen wij nu en straks in de keten?’, ‘Hoe kunnen
wij onze interne besturing op orde brengen?’, ‘Hoe kunnen we onze interne besturing aansluiten
op de omgeving?’, ‘Hoe kunnen we onze rentabiliteit verhogen via  ketenintegratie?’  en ‘Welke rol
speelt ICT hierin?’.

Involvation wil bedrijven helpen. Involvation initieert bewustwording, helpt bij het ontwikkelen 
van een visie en ondersteunt bij het ontwerpen van interne en externe besturing en processen. 
Wij willen dit voor onze klanten op een betrokken en praktische manier doen en voelen ons ook 
na het ontwerptraject verantwoordelijk voor de realisatie. Selecteren van ICT oplossingen, 
realiseren van veranderingen, opzetten en managen van projecten.

Onze ambitie? Van onze naam een werkwoord maken.
Meer informatie? Praktijkvoorbeelden? 
Bezoek www.involvation.com.

el”




