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De grote vraag
Mensen hebben de eigenschap dat zij graag in de toekomst kijken. Juist het feit dat dit onmo-
gelijk is, lijkt erg motiverend te zijn. Als we weten wat er komt, zo is de gedachte, kunnen we 
daar alvast rekening mee houden. En daar zit wat in. Blijft het in het dagelijkse leven meestal 
bij speculeren en fantaseren, in de logistieke wereld is voorspellen een vak geworden. Een vak 
dat niets meer te maken heeft met koffiedik kijken, maar met hoogwaardige berekeningen en 
betrouwbare vraagvoorspellingen. Forecasting bewijst dat regeren in de logistieke wereld een 
kwestie is van vooruitzien. Organisaties die op voorraad produceren, kennen deze methode 
van ketenbesturing.

Forecasting is het voorspellen van de vraag. Daarbij gaat het om twee elementen: de enigszins 
stabiele baseline vraag - inclusief trends en seizoensinvloeden - én de promotievraag. Juist 
de promotievraag - de grote vraag - zorgt voor de nodige pieken en dalen. De grote vraag is 
tegelijkertijd: wélke pieken en wélke dalen? 

Door het sterk toegenomen aantal promoties is forecasting er niet eenvoudiger op geworden. 
De gemiddelde promotiedruk van artikelen bedraagt in veel ketens momenteel een vijfde tot 
de helft van de omzet. Een recente studie van ECR Nederland levert interessante cijfers op: in 
de FMCG is de gemiddelde promotiedruk �7%, waarbij artikelen met de mééste promotiedruk 
goed zijn voor een gemiddelde promotiedruk van 45%. De promoties variëren van hoge 
prijskortingen tot een vroege of zelfs continue uitverkoop. De ijverig shoppende consument 
valt met zijn neus in de boter. Er is altijd wel een actie. Sommige consumenten maken er een 
gewoonte van om te gaan hamsteren tijdens de actieperioden. Daarmee leveren de promoties 
de nodige dynamiek op in de vraag én in de vraagvoorspelling. 

Involvation onderzocht of en hoe de forecast verbeterd kan worden door de promotie-forecast 
te verbeteren. Het onderzoek voerden we uit in nauwe samenwerking met prof. dr. Harald 
van Heerde van de Universiteit van Tilburg. In dit rapport gaan we eerst na wat het nut van 
promoties is én wat de voordelen zijn van forecastverbetering. Vervolgens belichten we twee 
verbeterstrategieën, namelijk samenwerking in de keten en de toepassing van kwantitatieve 
modellen. Het zal u na het lezen van dit rapport duidelijk zijn dat op de grote vraag een be-
trouwbaar antwoord kan komen.

Wij wensen u veel leesplezier.
Involvation, De Bilt
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Bent u geïnteresseerd en wilt u in vogelvlucht kennis maken met de inhoud van dit rapport, 

dan raden we u de volgende strategie aan:

• Lees alle (hoofdstuk)kopjes

• Lees alle stellingen in de kantlijn

• Lees hoofdstuk 10. De essentie: toepassing van modellen resteert
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Gehanteerde definities

Voorspelling van de basisvraag van een bepaald product

Mate van aanvulling van de één t.o.v. de ander

Tijdelijke minder verkopen voorafgaand of na afloop van de periode waarin promotionele 
activiteiten worden ontplooid

Fast Moving Consumer Goods

Vraagvoorspelling

Softwarepakket ter ondersteuning van forecast

Retailers benutten de korting om voordelig in te kopen. De vraag van de retailer is op dat 
moment groter dan de piek in de consumentenvraag.

Mean Absolute Percentage Error, het gemiddelde van het absolute verschil tussen de forecast 
en de werkelijke vraag, gedeeld door de werkelijke vraag.

Extra verkopen tijdens de promotieperiode uitgedrukt als aantal maal de baseline

Tijdelijke extra verkopen gedurende de periode waarin promotionele activiteiten worden 
ontplooid

Verkoopondersteunende activiteiten die tot doel hebben de vraag tijdelijk en blijvend te 
stimuleren

Voorspelling van de vraag als gevolg van promotionele activiteiten

Het percentage betrouwbare leveringen van een product

Mate waarin er variatie optreedt

Baselineforecast

Complementariteit

Dip

FMCG

Forecast

Forecasting applicatie

Forward buying

MAPE

Liftfactor

Piek

Promotie

Promotieforecast

Servicegraad

Variabiliteit



5

Promotieforecasting onderscheidt zich 
van baseline forecasting
Onderscheid	baseline	en	promotie
Om er zeker van te zijn dat we met u op één lijn zitten, repeteren we even twee belangrijke 
begrippen.
• Baseline forecast: dit is de voorspelling van de basisvraag naar een bepaald product. In de 
 baseline worden ook de positieve of negatieve trend en bijvoorbeeld seizoensinvloeden 
 tot uitdrukking gebracht. Promotionele effecten zijn op de korte termijn niet in de baseline 
 opgenomen.
• Promotieforecast: dit is de voorspelling van de vraag als gevolg van promotionele activiteiten. 
 De promotieforecast laat een piek en een dal zien. De piek is het gevolg van extra omzet, het 
 dal ontstaat door de tijdelijk sterk verzadigde behoefte aan het betreffende product. In de 
 grafiek wordt de piek zichtbaar als P en het dal als D. 

Worstelen	met	voorspellingsnauwkeurigheid
Het inschatten van de baseline vraag is vaak redelijk eenvoudig of in ieder geval eenvoudiger 
dan het inschatten van de promotievraag en wordt ondersteund door forecasting applica-
ties. Voor de inschatting van de promotievraag zijn veel bedrijven nog steeds aangewezen 
op onderbuikgevoel en eventueel een vergelijking met promoties in het verleden. Het is niet 
verwonderlijk dat de nauwkeurigheid van de voorspelling te wensen overlaat.

1
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De nauwkeurigheid van de forecast is het verschil tussen de werkelijke en voorspelde vraag. 
Het ultieme doel is 100% nauwkeurigheid. Dat is vanzelfsprekend niet praktisch haalbaar. 
De kosten zouden niet opwegen tegen de baten. In de praktijk wordt tussen de 60 en 90% 
gehaald, met uitschieters naar zowel boven als naar beneden. 
Uit onderzoek van ECR Nederland kwam naar voren wat de top-5 oorzaken zijn van de  
onnauwkeurige voorspelling. Nummer 1 is de onnauwkeurige voorspelling van de promoties. 
Daarna volgen de gebrekkige samenwerking tussen ketenpartners, gebrek aan inzicht in de 
timing van het in- en uitfaseren van producten, forward buying van retailers bij promoties 
en het niet gebruiken van data over de werkelijke vraag in de winkel. Feit is dus dat veel 
bedrijven met de nauwkeurigheid van de forecast worstelen. 

Juist daarom is dit onderzoek van belang. De verbetering van de promotieforecast is namelijk 
een belangrijk aanknopingspunt voor de verbetering van de totale forecast. Een van de eerste 
vragen die daarbij rijzen, is: waarom bestaat het verschijnsel promotie eigenlijk? Wat is het 
nut ervan? 

De verbetering van 

de promotieforecast 
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de verbetering van de 

totale forecast.
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Promoties zijn weinig zinvol
De wekelijkse stapel schreeuwende reclamefolders op de deurmat liegt er niet om. De 
prijsknallers en op = op acties spetteren er vanaf. Zijn deze promoties nu echt zo succesvol? 
Het lijkt erop. Na kwantitatief onderzoek wordt echter duidelijk dat schijn bedriegt. Promoties 
kunnen zelfs averechts werken.

Het	effect	van	promoties	op	consumentenniveau
Met promoties wordt een dubbel effect beoogd: de korte termijn effecten - verkopen binnen 
een week - en de lange termijn effecten. Uit onderzoek blijkt dat de lange termijn effecten 
vrijwel volledig ontbreken. Sterker nog: in 95% van de gevallen is het effect op de verkopen 
zelfs nul. Mensen kopen het product tijdens de aanbieding, maar doen geen herhalingsaan-
kopen. Op korte termijn levert een prijsverlaging een forse verkoopstijging op.  
Prof. dr. Van Heerde onderzocht waar deze piek vandaan komt:
• Eenderde van de piek komt bij andere merken vandaan. Als van een product 100 exempla- 
 ren meer worden verkocht, verkopen de andere merken �� producten minder. Deze �� 
 eenheden is beduidend lager dan de 75 eenheden waar we lange tijd vanuit gingen. 
• Eenderde van de piek wordt veroorzaakt door hamstergedrag. Het ‘lekker goedkoop 
 inslaan van voorraad’ veroorzaakt niet alleen de piek maar ook het dal na de promotie,  
 de zgn. postpromotionele dip.
• Eenderde van de piek wordt veroorzaakt door een tijdelijke toename van de consumptie 
 en door slimme consumenten die alleen tijdens actieperioden kopen. Er zijn drie groepen: 
 consumenten die tijdens een aanbieding extra kopen (en dus voor de postpromotionele 
 dip zorgen), consumenten die voorspellen dat een aanbieding komt en zo voor een 
 prepromotionele dip zorgen én consumenten die uitsluitend van aanbieding naar 
 aanbieding shoppen. Deze laatste groep consumenten is in logistiek opzicht het meest 
 geavanceerd. Ze zijn niet meer zichtbaar in de normale vraag, maar alleen in de promo- 
 tionele vraag.

Promoties	ja/nee?
Op basis van deze inzichten in de korte termijn effecten, rijst de vraag of deze verkooppiek 
gunstig is voor winkeliers en merkfabrikanten. Vier overwegingen:
• Het gedeelte dat bij andere merken vandaan komt, is klein en niet trouw. Deze consument- 
 en wisselen even gemakkelijk van A naar B als van B naar A. Dat levert per saldo weinig op.
• Hamstergedrag is ongunstig. Consumenten die hamsteren zouden de producten evenwel 
 gekocht hebben, maar dan tegen een hogere prijs.
• Aanbiedingen leveren grote golfbewegingen op in de vraag, met logistieke kosten tot gevolg.
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• Aanbiedingen zorgen voor een ongewenste verandering in de prijsperceptie. 
 Consumenten gaan een lagere prijs als normaal ervaren en zijn op den duur niet 
 meer bereid om de normale prijs te betalen.

Op basis van deze overwegingen lijkt een ‘every day low price’ strategie zinvoller. Het succes 
van verschillende ketens, waaronder ’s werelds grootste retailconcern Wal Mart, bevestigt 
deze conclusie.

Uitzonderingen
In twee situaties zijn promoties wél zinvol. 
• Tijdelijke aanbiedingen blijken effectief te zijn bij de introductie van nieuwe producten. 
 Uit onderzoek blijkt dat aanbiedingen ervoor zorgen dat het merk op lange termijn groeit.
• Aanbiedingen zorgen ervoor dat seizoensgebonden producten, zoals kleding of pepernoten, 
 worden afgenomen door de meer prijsgevoelige consumenten.

Waarom	toch	promoties?
De bovenstaande overwegingen lijken duidelijk te maken dat promoties niet zinvol zijn, de 
twee uitzonderingen daargelaten. Waarom kiezen organisaties er dan toch voor?
Een belangrijke reden is dat de kennis van het matige effect ontbreekt en tijdelijke piek het 
beeld vertekent. Een andere reden is de concurrentieoverweging. Promoties leveren misschien 
niets extra’s op, maar als de concurrent wél aanbiedingen heeft, kost het meer om níet aan 
promoties te doen. Promoties leveren niets meer op, maar wel minder als je niet meedoet.

Daarmee zijn promoties een feit. Hoe interessant is het nu om de nauwkeurigheid van de pro-
motieforecast te verbeteren? Heeft het zin om daar veel aandacht aan te geven? De voordelen 
van een verbeterde forecast zullen de doorslag geven. De volgende stelling spreekt voor zich. 
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Forecastverbetering levert integrale 
voordelen op
De	forecast:	waarom	beter?
Optimalisering van de forecast is niet het enige instrument om beter in te spelen op de 
marktvraag. Verhoging van de ketenreactiviteit maakt het mogelijk om snel en flexibel op 
de actuele vraag in te spelen. Toch is het consumentengedrag zo grillig, dat korte levertijden 
en gestroomlijnde processen geen sluitend antwoord bieden. Inzicht in de verwachte vraag 
is nodig.
Overigens is dat niet eenvoudig. Assortimenten worden breder, waardoor de vraag over 
zóveel items is verdeeld, dat voorspellen lastig wordt. Daar komt bij dat de levenscyclus 
van producten korter is geworden, met als gevolg een toenemende assortimentsdruk. 
Dat neemt niet weg dat er een belangrijk motief is om de forecast te verbeteren: de 
promotiedruk is hoog en de bijbehorende mediaondersteuning kostbaar. Voor veel A-merk 
producenten maken deze kosten zelfs 60% uit van het marketingbudget. Meer inzicht in 
de marktvraag maakt een optimale aanwending van deze middelen mogelijk. Een andere 
drijvende kracht is het inzicht dat forecasting een multidisciplinair proces is. De afdelingen 
commercie en logistiek kunnen door nauwe samenwerking een forse verbetering van de 
planning rond promoties en introducties realiseren. Tot slot vormt ook de technologie 
een belangrijk motief. ICT maakt het mogelijk om processen op dit gebied steeds beter 
te organiseren.

Effecten	verbetering	forecast
De verbetering van de forecast heeft een aantal opvallende voordelen voor de organisatie.

Commercieel
• Door inzicht in de marktvraag en promotieontwikkeling kan de promotiestrategie worden 
 geoptimaliseerd. Welke producten moeten voor welke klanten in welke frequenties worden 
 ondersteund door welk type promoties? Hoe moet de promotie worden ingezet?
• Door inzicht in de marktvraag en promotieontwikkeling kunnen promoties en onder- 
 steunende middelen effectief worden ingezet. Welke communicatieondersteuning, welke 
 kortingen, welke afspraken met de retailer zijn gewenst en welke kosten zijn toelaatbaar?
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Logistiek
• De betrouwbaarheid van de capaciteits-/productieplanning neemt toe. Dit heeft een  
 positief effect op de servicegraad en daarmee op de betrouwbaarheid van de organisatie. 
 De out of stock neemt af, evenals het risico op verouderde producten.
• De betrouwbaarheid van informatievoorziening in de keten kan verbeteren. Een betrouwbare 
 capaciteitsplanning bij de ketenpartners levert een kortere levertijd op. Hierdoor verbetert de 
 responsiviteit van de keten.
• Verbeterde informatie richting de leveranciers fungeert als onderhandelingsvoorwaarde, waar 
 betere inkoopcontracten en prijscondities tegenover staan.
• Resources worden effectiever ingezet en efficiencyverlies wordt voorkomen.
• De hoogte van de voorraad wordt geoptimaliseerd. De vraagvoorspelling is namelijk een 
 belangrijke factor bij het voorraadbeheer van goederen die uit voorraad geleverd worden. 
 Een betrouwbare vraagvoorspelling leidt tot een lagere veiligheidsvoorraad.

De	winst	van	een	verbeterde	forecast
Involvation ontwikkelde de afgelopen jaren modellen waarmee onder meer berekend kan 
worden wat de effecten van een verbeterde forecast op de voorraad zijn. De onderstaande 
curve geeft een interessant voorbeeld. 
In deze berekening is de betrouwbaarheid van de forecast met 5 tot 10% verbeterd. De resul-
taten van de optimale voorraadcurves zijn daarna met elkaar vergeleken. In de grafiek ziet u 
het verband tussen voorraadwaarde en servicegraad. De x-as beschrijft de servicegraad, terwijl 
de y-as zicht geeft op de totale voorraad in waarde. De afstand tussen de optimale curves 
geeft de verbetering van de voorraadwaarde aan.

De conclusie is helder: een verbetering van de forecast met 5% betekent een verbetering  
van de voorraadwaarde van �-5%. Een forecast die er 10% op vooruit gaat, levert zelfs een  
verbetering op van 5-9%. Het is dus zeker de moeite waarde om na te denken over de  
verbetering van de promotieforecast. Het effect is een totale verbetering van de forecast,  
en zoals u zag, heeft dat aantrekkelijke en meetbare voordelen.
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Samenwerking is zinvol als de 
vraagvariabiliteit en kennis- 
complementariteit hoog zijn
Redenen	voor	samenwerking
Samenwerking in de keten is een belangrijke factor bij het verbeteren van de forecast. 
Ketenpartners hebben belang bij elkaar:
• De producent kan informatie benutten die de retailer heeft over de verkopen per product 
 op winkelniveau. Bij analyse op het laagste detailniveau is de verbetering van de forecast 
 namelijk groter, zo blijkt uit onderzoek door prof. dr. Van Heerde. Dit komt vooral omdat 
 clustering van variabelen dan nauwelijks nodig is vanwege het hoge aantal waarnemingen. 
 We komen daar nog op terug. Verder heeft de retailer informatie over het verwachte en 
 werkelijke aantal mensen in de winkel een belangrijke verklarende variabele voor de 
 vraagvoorspelling. Met behulp van deze informatie kan de producent zijn forecast verbeteren.
• De retailer profiteert van de inzichten die de vraagvoorspelling van de producent oplevert, 
 die specifieke kennis bezit van zijn eigen assortiment. Met behulp van een model moet het 
 mogelijk zijn te laten zien wat de effecten zijn van promotionele activiteiten op retailer- 
 niveau. Aan de hand van deze informatie kan de retailer promotionele activiteiten beter 
 inzetten.
• Zowel de producent als de retailer profiteren van de toegenomen transparantie. Er komt 
 meer inzicht in de effecten van promotionele activiteiten, die afgewogen kunnen worden 
 tegen de kosten.

Er zijn dus goede redenen voor de ketenpartners om samenwerking aan te gaan. Wel geldt 
hier dat samenwerking zinvol is op twee voorwaarden, namelijk dat de vraagvariabiliteit hoog 
is én dat er sprake is van kenniscomplementariteit. 

Voorwaarde	1:	vraagvariabiliteit
Variabiliteit van de vraag is de mate waarin de vraag fluctueert in de tijd. Met betrekking tot 
promoties kan die variabiliteit verschillende oorzaken hebben:
• Promoties en promotieondersteuning door de producten veroorzaken behoorlijke pieken 
 in de vraag. Zelfs de promotie van complementaire producten kan grote effecten hebben. 
 Zo verkopen toastjes beter als het toastbeleg in de aanbieding is.
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• Promoties en promotieondersteuning door concurrenten kan aanzienlijke gevolgen hebben  
 voor de vraag naar het product.
• Zowel voor als na een promotie doet zich de traditionele dip in de vraag voor. Per product of  
 productgroep kan voor deze drie aspecten ingeschat worden wat de invloed is op de variabi- 
 liteit van de vraag. Is de variabiliteit laag, dan is samenwerking op dit gebied niet zinvol.

Voorwaarde	2:	kenniscomplementariteit
Kenniscomplementariteit is een voorwaarde voor samenwerking. Het betekent dat voor elk 
van de drie aspecten die de variabiliteit beïnvloeden, ingeschat moet worden of één van de 
ketenpartners hier aanzienlijk meer kennis heeft. Als dat zo is, en die ketenpartner ook bereid 
is om die kennis te delen, dan komt zinvolle samenwerking in beeld.

Twee voorwaarden dus waaronder samenwerking tot stand kan komen. Het zijn niet de 
enige voorwaarden. Om daadwerkelijk samen te werken, is overeenstemming vereist tussen 
organisaties. 
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Samenwerking stelt eisen aan 
de overeenstemming tussen
organisaties
Zowel bij de leverende als de ontvangende partij spelen verschillende factoren een rol die de 
samenwerking beïnvloeden. Vergaande samenwerking heeft voor de leverende partij alleen 
zin als de klant van groot belang is. Sowieso moet er voldoende volume zijn. Als de kritische 
massa klein is, zal de verbetering gering zijn en samenwerking minder interessant worden. 
Andersom geldt dat ook voor de ontvangende partij. 

Overeenstemming	is	vereist
Zowel voor de leverende als de ontvangende partij is een bepaalde mate van overeenstem-
ming nodig in kwalitatief en kwantitatief opzicht.
• Een grote betrouwbaarheid van de leveringen verhoogt de kans op een goede samenwer- 
 king. Hoe betrouwbaarder, hoe eenvoudiger de samenwerking.
• Samenwerking met betrekking tot promoties vereist dat deze afzonderlijk worden geforecast. 
 Dat is vaak nog niet het geval. Een recente studie over de FMCG toont aan dat meer dan de 
 helft van de organisaties dit onderscheid niet maakt.
• Een groot verschil in horizon en time bucket van de forecast beïnvloedt de samenwerking 
 negatief. De forecast is dan voor één van beide partijen beperkt bruikbaar. De time bucket 
 is in de praktijk het dag, week- of maandniveau. Deze wordt vaak grover naarmate de 
 houdbaarheid van de producten toeneemt.
• Het detailniveau van de forecast speelt een belangrijke rol. Als er sprake is van forecasting 
 op productgroepniveau, is samenwerking lastiger dan bij forecasting op klantproductniveau. 
 De meest gekozen vorm is overigens forecasting per klant-product, waarbij dit niveau vaker 
 gekozen wordt als de promotiedruk hoger is.
• Cultuuraspecten beïnvloeden de samenwerking. In welke mate is een partij bereid de relatie 
 te verstevigen? Praktische en strategische overwegingen spelen daarbij een rol. Ook de 
 veranderbereidheid van een organisatie is een factor van belang.

De bovenstaande aspecten blijken in de praktijk barrières te zijn voor samenwerking. 
De volgende stelling zal u dan ook niet verbazen.
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Samenwerking bij promotieforecasting 
zal beperkt tot stand komen
Redenen	voor	de	matige	bloei	van	samenwerking
Binnen ECR Nederland wordt al tien jaar nagedacht over promotie forecasting en samenwerk-
ing in de keten. Die tien jaar heeft nog weinig voorbeelden opgeleverd van organisaties die 
gestructureerd samenwerken op dit gebied. Maximaal �0 tot �5% van de organisaties kent 
een vorm van afstemming van de vraag in de keten. In de praktijk krijgt de interne verbetering 
van de forecast prioriteit boven de samenwerking tussen organisaties. Het delen van informa-
tie vindt dan ook beperkt plaats en kenniscomplementariteit wordt matig benut. Deze matige 
bloei van de samenwerking heeft een aantal redenen:
1. Uit een recente studie van ECR Nederland blijkt dat samenwerking niet stand komt omdat 
 onduidelijk is wat de opbrengsten zijn én hoe die verdeeld worden in de keten. Samen- 
 werking zou de kans op lege schappen met de helft moeten reduceren en spoedorders,
 extra productieruns en over-voorraad moeten voorkomen. Het gezamenlijke inzicht 
 ontbreekt echter in de kostenbesparing die dit oplevert. Het is bovendien lastig om kleine 
 voordelen te kwantificeren.
�. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de bereidheid om informatie te delen beperkt is. 
 Organisaties maken hun eigen voorspelling, maar die is niet optimaal omdat complemen- 
 taire kennis niet wordt gedeeld. Weigert een van beide partners om informatie beschikbaar 
 te stellen, bijvoorbeeld omdat een actie niet mag uitlekken, dan kan de andere partner niet 
 optimaal voorspellen. Daarbij speelt een rol dat het contact normaal gesproken plaatsvindt 
 tussen commercie en inkoop en niet tussen planner en planner.
�. Uit het onderzoek van Involvation komt nog een argument naar voren. Samenwerking 
 wordt niet gericht op de prioriteiten. Samenwerking is een verzamelterm en wordt te 
 algemeen ingezet. Samenwerking zou zich specifiek moeten richten op de hoge vraag- 
 variabiliteit en de hoge kenniscomplementariteit. 
4. Een vierde belemmerende factor is het gevaar van toegenomen transparantie. Het effect 
 van promotionele acties is snel duidelijk. Weegt dit effect niet op tegen de kosten, dan kan 
 een van de partijen besluiten de actie geen vervolg te geven. Dit is niet in het belang van 
 de andere partij. Bovendien geeft de transparantie volledig inzicht in het forward buying 
 effect (extra inkopen boven de consumentenvraag door de retailer gedurende de promotie- 
 periode). Dat inzicht zal door retailer niet worden toegejuicht.
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Conclusie
De conclusie is dat samenwerking kans van slagen heeft als het delen van informatie 
voordeel oplevert voor de inkopende én verkopende partij, voor de leverende én ontvangende 
partij. En juist dát blijkt met betrekking tot promotieforecasting maar zeer beperkt het geval te 
zijn. Verstrekt de inkopende partij kennis over aspect A, dan heeft de verkopende partij daar 
voordeel van. Verstrekt de verkopende partij kennis over aspect B, dan heeft de inkopende 
partij daar voordeel van. Deze voordelen moeten dus uitgeruild worden. De noodzakelijke 
inzichten in de effecten en bijbehorende kosten ontbreken echter.

Verder geldt dat de bereidheid om kennis te delen laag is, omdat over het algemeen de retailer 
(inkopende partij) de informatie bezit, terwijl de belangrijkste voordelen bij de producent (de 
verkopende partij) liggen. De transparantie is voor de retailers eerder een bedreiging dan een 
kans. Bovendien willen zij zelf de ketenregie in de hand houden en een verbeterde forecast 
inzetten als sturend mechanisme naar hun leveranciers.

Samenwerking levert theoretisch gezien verbeteringen op van de forecast, maar in de praktijk 
zal deze slechts beperkt van de grond komen.

Gelukkig zijn er meer mogelijkheden om de promotieforecast te verbeteren. De toepassing 
van kwantitatieve modellen verdient uw aandacht. 
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Toepassing van kwantitatieve
modellen is relevant voor inschatting
van de promotieforecast
Handmatige	promotieforecasting
Er zijn voldoende applicaties beschikbaar voor het voorspellen van de baseline forecast.  
 De pieken in de vraag worden geëlimineerd, waarna de geschoonde historie het uitgangspunt 
vormt voor de normale vraag. Daarbij worden allerlei tools gebruikt, variërend van spread-
sheets, gespecialiseerde tools voor vraagvoorspelling, een advanced planning of de forecasting 
module van een ERP-pakket.

Zo goed gefaciliteerd organisaties zijn voor de baseline forecasting, zo weinig effectieve  
hulpmiddelen zijn er voor de promotieforecasting. In veel gevallen wordt een handmatige  
inschatting gemaakt. De meest verregaande vorm is registratie van de effecten uit het 
verleden. Verwacht wordt dat het effect van een promotie vergelijkbaar zal zijn met dat van 
vergelijkbare acties uit het verleden. Deze inschattingen blijken zeer onbetrouwbaar te zijn, 
omdat de onderlinge verbanden tussen effecten niet kunnen worden ingeschat. Inschatting 
van het onderling effect van verklarende variabelen - retailer, product, type prijskorting,  
ondersteuning e.d. - is niet zomaar mogelijk. Het is tijd voor een professionele aanpak.

Promotiemodel
Involvation zocht samen met de Universiteit van Tilburg naar een promotiemodel dat op basis 
van de vastgelegde karakteristieken van een actie - bijvoorbeeld de ondersteuning van de 
promotie - tot een veel betere promotieforecast kan komen. Geautomatiseerd. Het model is in 
staat zowel de extra verkopen als de pre- en postpromotionele dip te voorpellen. Tegelijk dient 
de vraag op consumentenniveau en op retailniveau (af fabriek) te kunnen worden verwerkt.
De extra vraag die dit model voorspelt, kan dan in de promotieweek aan de baseline forecast 
worden toegevoegd. Een dergelijk model was nog niet voorhanden in de logistieke praktijk.
In de afgelopen tientallen jaren is weliswaar veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar 
kwantitatieve modellen, maar een adequate vertaling naar de logistieke praktijk ontbrak. 
Veelal werden de modellen alleen toegepast binnen marketing en op consumentenniveau. 

7

De extra vraag die dit 

model voorspelt, kan 

dan in de promotieweek 

aan de baseline forecast 

worden toegevoegd.

Er zijn voldoende 

applicaties beschikbaar 

voor het voorspellen 

van de baseline forecast.



�0

Dankzij de samenwerking met de Universiteit van Tilburg en met prof. dr. Van Heerde heeft 
Involvation nu de beschikking over bruikbare modellen. Als het type promotie wordt 
vastgelegd - klant-productcombinatie, week, ondersteuning, etc. - en de totale vraag is bekend, 
dan kan met behulp van kwantitatieve modellen een zogenaamde regressieanalyse plaats-
vinden. Daarmee wordt het mogelijk om uitspraken te doen over het effect van promoties in 
de toekomst, op basis van uitkomsten uit het verleden. Deze analyse geeft bovendien inzicht 
in de baseline en de liftfactoren (extra verkopen tijdens de actieperiode uitgedrukt als aantal 
maal de baseline) tijdens promoties. Inzicht dus in de verklarende variabelen van de promotie. 
Inzicht verkrijgen is niet eenvoudig, maar met behulp van deze modellen zeker mogelijk. Al 
met al leveren de kwantitatieve modellen aanzienlijk betere resultaten op dan de handmatige 
inschattingen. Dat is de moeite van een verdere verdieping waard.
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Het ontbreken van data dwingt tot 
clustering 
Om	rekening	mee	te	houden:	forward	buying
Bij promoties worden kortingen op twee niveaus gegeven: het retailer- en het consumenten-
niveau. De effecten van deze kortingen kunnen afzonderlijk worden beschouwd. Wat betreft 
de piek in de vraag van retailers, is het goed om rekening te houden met forward buying. 
Retailers benutten de korting soms om voordelig in te kopen. De vraag van de retailer is op 
dat moment groter dan de piek in de consumentenvraag. De retailinkopen minus de consu-
mentenvraag is gelijk aan het foward buying effect. Uit ons onderzoek bleek overigens dat 
met name producten met een klein volume een zeer groot forward buying effect kennen, 
terwijl de baseline soms bijna nihil is.

Input
In het model zijn de volgende gegevens nodig als uitgangspunt:
• Historische afzet op week- of dagniveau per retailer-artikel. Deze afzet is de basis en omvat 
 de baseline- en promotiehoeveelheden. De afzet betreft de consumentenafzet en de afzet 
 aan de retailer.
• Historische forecast van vergelijkbaar detailniveau (week- of dagniveau). Op basis hiervan 
 wordt een vergelijking met de nieuwe forecast gemaakt.
• Alle promoties per retailer-artikel gedurende de periode, inclusief karakteristieken zoals 
 retailkorting, consumentenkorting, marketinginspanning en promotieperiode.

De	verklarende	variabelen
De promotievraag wordt veroorzaakt door een aantal factoren die we verklarende variabelen 
noemen. Het is steeds weer de vraag welke karakteristieken welke invloed hebben op de 
promotie. Het is praktisch niet mogelijk om handmatig deze variabelen in te schatten of te 
doorzien. Alleen een kwantitatief model kan de effecten van de afzonderlijke aspecten 
analyseren en een uitspraak doen over te verwachten effecten. Zo wordt een betrouwbare 
uitspraak gedaan over toekomstige promoties.

Op de volgende pagina volgen een aantal belangrijke verklarende variabelen. Ze vormen 
uiteraard geen uitputtende lijst.
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Promotionele	aspecten
• Korting aan de consument
• Korting aan de retailer
• Multi versus single: twee voor de prijs van één of een enkel product
• Features: een extra cadeau naast het hoofdproduct
• Communicatie: welke publiciteit wordt aan de promotie gegeven en via welke kanalen 
 (folders, radio, televisie, etc.)?
• Timing: wordt de korting gegeven in combinatie met een feestdag, event, etc.?
• Interval tussen promoties: hoelang is het geleden dat er een promotie van het artikel is 
 geweest?

Productaspecten
• Volume: wat is de omvang van de verpakking in m�?
• Gewicht: wat is de inhoud van de verpakking in kg of liter?
• Houdbaarheid: welke houdbaarheid heeft het product? Producten met een korte 
 houdbaarheid reageren anders op korting dan producten met een langere houdbaarheid, 
 bijvoorbeeld t.a.v. hamstergedrag.
• Prijs: wat is de normale prijs van het product? Als de normale prijs al dichtbij de referen- 
 tieprijs ligt, zal het promotionele effect behoorlijk klein zijn.
• Impulsproduct: is het een product wel of niet een impulsproduct?
• Levenscyclus van het product
• Relatieve omvang van het product

Retailaspecten
• Forward buying: past de retailer een strategie van forward buying toe
• Promotiestrategie: hoeveel producten tegelijk in actie en welke promotieondersteuning 
 in de winkel
• Type consumenten: hoe prijsgevoelig is de consument bij de betreffende retailer

Toevallige	factoren
Deze factoren kunnen niet in het model worden opgenomen, omdat ze volledig 
onvoorspelbaar of onbekend zijn. Ze hebben echter wel invloed op de promotie.
Denk aan:
• Weersinvloeden
• Promoties van concurrenten, andere retailers, substituutproducten of complementaire 
 producten. Deze laatste groep invloeden kan natuurlijk als deze bekend zijn een plaats 
 krijgen in het model.
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Het	model
Het model voert in essentie twee dingen uit:
• Pieken en dalen herkennen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de baseline en de piek. 
 Daarbij wordt rekening gehouden met trends. Op deze manier worden promotionele aspec- 
 ten uit de vraag gedestilleerd.
• Variabelen verklaren. Door middel van regressieanalyse wordt onderzocht welke variabelen 
 c.q. karakteristieken verklarend zijn voor de hoogte van de vraag. Daarbij worden verschil- 
 lende typen modellen toegepast. Een combinatie van uitkomsten beschrijft de werkelijkheid.

Clustering	van	data
Bij de verklaring van de variabelen is een aantal waarnemingen nodig. Het uitgangspunt is: 
10 maal zoveel waarnemingen als het aantal onderzochte variabelen. Het meest ideaal is een 
analyse op het laagste niveau, namelijk per retailer-product.

Bestaat een assortiment bijvoorbeeld 1.000 verschillende producten en zijn er 5 retailers, dan 
moeten 5.000 retail-productcombinaties worden onderzocht. Voor elk van deze combinaties 
zal per type promotie een aantal verschillende waarnemingen beschikbaar moeten zijn om 
enkele variabelen te onderzoeken. Stel, er worden twee mogelijke verklarende variabelen 
onderzocht: prijskorting en promotionele ondersteuning. Volgens de regel moeten dan mini-
maal � x 10 = �0 verschillende promoties per klant-product beschikbaar zijn. Als er twee jaar 
data wordt gebruikt (104 weken) met 10 promoties per jaar, dan zijn er �0 waarnemingen 
met een promotie en 84 zonder. Dat zou voldoende zijn om een betrouwbare uitkomst te 
krijgen. Dat blijkt in de praktijk vaak niet het geval, omdat er bijvoorbeeld maar 5 verschillende 
promoties op klant-product niveau in de historische data zijn opgenomen.

Ofwel: databeschikbaarheid kan een knelpunt vormen. Een alternatief is dan te analyseren 
op retailer-winkel-product niveau. Als dat ook niet mogelijk is, kiezen we voor clustering van 
data op andere niveaus, bijvoorbeeld op volumegroep of klantniveau. Slim clusteren is dan 
de enige weg om uit dit dilemma te komen. 
Daarmee staat de essentie van het onderzoek vast: het vinden van de juiste clusters voor de 
organisatie. Voorbeelden zijn: alle artikelen die verkocht worden op een display, alle artikelen 
die bij een bepaalde productgroep behoren, alle artikelen die bij een bepaalde klant horen, 
alle artikelen met een klein volume, etc.
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In de bijgevoegde figuur ziet u enkele voorbeelden van clustering;
• Sku: het laagste en meest ideale niveau van analyse is per klant-productcombinatie. Deze 
 analyse zou kunnen worden vervangen door artikelniveau, onafhankelijk van de retailer.
• Productgroep: alle producten die behoren bij een specifieke productgroep worden gezamen- 
 lijk beschouwd. De kenmerken van de promoties in de productgroep komen overeen. 
• Life cycle: producten in dezelfde fase van de levenscyclus worden geclusterd.
• Volume class: producten die een klein volume hebben worden onderscheiden van 
 producten met een groot volume.
• Shelf life: producten worden geclusterd op basis van houdbaarheid.
• Usage group: producten die op een vergelijkbare manier door de consument worden 
 gebruikt worden gezamenlijk beschouwd.

De andere as van de figuur is als volgt te verklaren:
• Retailer: groeperen per afzonderlijke retailer.
• Retailgroup: groeperen per type retailer, bijvoorbeeld discounter of service retailer.
• All retailers: groeperen van promoties voor alle retailer ongeacht de retailer waar dit 
 plaatsvindt.

Uiteraard kunt u combinaties van clusteringen maken. Het model maakt de effecten op de 
nauwkeurigheid van de forecast inzichtelijk, zodat u niet vooraf een keuze voor clusters hoeft 
te maken.
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Output
De output van het model richt zich zowel op commerciële als logistieke beslissingen. Op 
commercieel gebied geeft de analyse inzicht in welke producten of productgroepen bij 
welke kanalen welke effecten hebben. Hoe gedraagt een productgroep zich bij een specifieke 
retailer? Welk type ondersteuning heeft bij welke combinatie werkelijk effect? Wat is de 
standaard extra hoeveelheid die voor een klant-product(groep) geldt?

Op logistiek gebied geeft de analyse inzicht in wetmatigheden en mogelijkheden voor produc-
ten. Ook geeft de analyse inzicht in de bruto en netto piek per klant-product. (De netto piek 
is de bruto piek minus het dal, zie de bijgevoegde figuur. De netto piek bedraagt op con-
sumentenniveau Pc - Dc.) En: welke artikelen hebben een baseline van nul? Welke klanten 
passen bij welke producten forward buying toe? Daarnaast ontstaat inzicht in de mogelijke 
verbetering van de forecastnauwkeurigheid. Bij stelling 9 wordt de output van een pilot 
onderzoek zichtbaar gemaakt.
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9De forecastkwaliteit verbetert 
substantieel door toepassing 
van kwantitatieve modellen
Opzet	pilot-onderzoek
Involvation voerde een pilot-onderzoek uit met behulp van het model. Daarbij zijn de 
verkopen geschat voor elke klant-productcombinatie. De volgende set verklarende variabelen 
is meegenomen in het onderzoek: week, indicator of er een actie is (waarde 1 als er een actie 
is, waarde 0 als er geen actie is) en prijskorting van de actie. Voor iedere actie is de korting 
voor de retailer én voor de consument gegeven. Kortom: ís er een actie en met welke prijs-
korting. Uitbreiding van de set verklarende variabelen zou een nog betere voorspelling 
kunnen opleveren.

Uitkomsten	onderzoek
Het onderzoek leverde drie uitkomsten op: 
• inzicht in de toepasbaarheid en effecten van promoties bij verschillende klanten 
 (commercieel effect)
• een concreet overzicht van de piek en het dal per product (logistiek effect)
• een vergelijking tussen de werkelijke en geschatte piek (logistiek effect)
De onderstaande tabellen hebben betrekking op het beste clusteralternatief.

Commercieel	effect
Op basis van de modellen is het mogelijk inzicht te krijgen in de nominale lift en procentuele 
lift bij promoties bij specifieke retailers. De nominale lift is een vaste waarde die in alle geval-
len bij promoties optreedt bij een retailer, ongeacht het artikel. Voor de brutopiek golden in 
het pilot-onderzoek de volgende waarden:

Brutopiek Keten Lift

Procentuele lift Klant A �,7

 Klant B �,�

 Klant C �,9

Nominale lift Klant A 1�.484

 Klant B 11.196

 Klant C 8�.517
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Concreet: voor klant A ziet er formule voor promotie er als volgt uit: 1�.484 + �,7 maal de 
baseline. Interessant is hier dat de nominale lift van producten bij klant C zeven maal zo hoog 
ligt als bij de beide andere klanten. De procentuele lift ligt lager. Voor producten met een 
relatief klein volume is het dus vele malen interessanter om de promotie in te zetten bij klant 
C dan bij de beide andere klanten. Wordt het volume hoger, dan zijn op een gegeven moment 
promoties bij beide andere klanten aantrekkelijker.

Logistieke	effecten
Het onderstaande overzicht is een voorbeeld van de uitkomsten van pieken en dalen voor 
verschillende producten per klant. Daarbij is gebruik gemaakt van één type clustering, namelijk 
per klant/product. De baseline is gelijk aan 1. De piek is de positieve liftfactor van de vraag, 
het dal de negatieve liftfactor van de vraag ten opzichte van de baseline. Het verschil tussen de 
hoogte piek en het laagte dal is de netto piek. De kolom trend geeft inzicht in het eventuele 
trendmatige karakter van de baseline: een 1 geeft aan dat er sprake is van een dergelijk effect.

Op basis van dit model per klant-artikel kan voor toekomstige promoties een inschatting 
worden gemaakt. Deze inschatting is gebaseerd op de set verklarende variabelen: type klant- 
artikel, promotie en prijskorting. Een organisatiespecifiek onderzoek maakt daarbij een organi-
satiespecifieke inschatting mogelijk op basis van de variabelen.

Nr	 Naam	 Trend	 Hoogte	piek	 Laagte	dal	 Netto	piek

1 Product 1 1 4,8 -1,0 �,8
� Product � 1 �,8 -0,9 �,0
� Product � 0 4,� -0,9 �,�
4 Product 4 0 6,5 -0,� 6,4
5 Product 5 0 6,6 -1,4 5,�
6 Product 6 0 5,� -1,0 4,�
7 Product 7 0 5,5 -0,8 4,7
8 Product 8 0 4,4 -0,5 �,8
9 Product 9 0 4,� -0,8 �,5
10 Product 10 1 9,6 -0,9 8,7
11 Product 11 1 6,5 0,0 6,5
1� Product 1� 1 7,8 0,0 7,8
1� Product 1� 1 6,� -1,0 5,�
14 Product 14 0 4,8 -1,� �,5
15 Product 15 1 4,1 -1,6 �,5
16 Product 16 0 4,4 -1,� �,1

Het tweede resultaat is een vergelijking tussen de voorspelde vraag en de werkelijke vraag. 
Het onderstaande overzicht toont voor één retailer de kwaliteit van de forecast. De diagonale 
lijn veronderstelt een perfecte forecast (forecast is gelijk aan de werkelijke vraag). 
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Ligt de waarneming boven of onder deze lijn, dan is de voorspelling hoger c.q. lager dan de 
werkelijke vraag. Bevinden de uitkomsten zich dicht rondom de lijn, dan is sprake van een 
uitstekende forecast. Het is zichtbaar dat de voorspelling dankzij het model dicht bij de ideale 
lijn ligt.

Effect	nauwkeurigheid
Een correcte schatting van de piek en het dal die de promotie veroorzaakt, is waardevol. 
Daarom vergelijken we de geschatte pieken en dalen met de werkelijke pieken en dalen. Met 
behulp van de MAPE (Mean Absolute Percentage Error) testen we wat de beste waarde in 
het model is. De MAPE wordt als volgt berekend: het gemiddelde van het absolute verschil 
tussen de forecast en de werkelijke vraag, gedeeld door de werkelijke vraag. Is de forecast 80 
en de vraag 100, dan is de MAPE 100 minus 80 gedeeld door 100 = �0%. Een optimale MAPE 
bedraagt 0%.

Uit het onderzoek bleken de volgende MAPE’s voor te komen voor model 1:

Model Keten Brutopiek Nettopiek

1 Klant A 9% 1�%

 Klant B 19% �4%

 Klant C 11% 1�%

De conclusie van Involvation is dat de nauwkeurigheid van de forecast gemeten door de 
MAPE duidelijk verbeterd kan worden door de toepassing van kwantitatieve modellen. Het is 
duidelijk dat 100% nauwkeurigheid (of een MAPE van 0%) geen reële optie is. Het draait om 
een grote verbetering van de nauwkeurigheid van de forecast.
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De essentie: toepassing van 
modellen resteert
Het	nut	van	promoties
Het aantal aanbiedingen en prijsacties is sterk gegroeid. Promoties blijken een belangrijk mid-
del te zijn om de consument aan te trekken of te verrassen. Toch toont kwantitatief onderzoek 
aan dat deze kortingen niet zo succesvol zijn en soms zelfs averechts werken.  
Noemenswaardige lange termijn effecten ontbreken sowieso. Op korte termijn leveren 
promoties een piek in de vraag op. Deze piek bestaat voor eenderde uit een verschuiving van 
de vraag van andere merken, voor eenderde uit hamstergedrag en voor eenderde uit tijdelijk 
toegenomen consumptie en uit inkopen door consumenten die alléén maar tijdens acties 
kopen. De belangrijkste reden om toch promoties toe te passen is dat het ontbreken van 
promoties in een concurrerende markt negatieve effecten heeft. 

Forecastverbetering
Promoties zijn een gegeven. Ze maken de forecast er echter niet eenvoudiger op. De promo-
tiedruk is groot en het aantal productintroducties hoog. Toch biedt juist de verbetering van 
de promotieforecast een goed aanknopingspunt om de totale forecast te verbeteren. Deze ver-
betering heeft belangrijke voordelen heeft: inzicht in de juiste inzet van promoties, effectieve 
inzet van middelen, betrouwbaarder ketens, vermindering van efficiencyverlies en een lagere 
voorraad.

Het verschil tussen de voorspelde en de werkelijke vraag geeft de kwaliteit van de forecast 
aan. Deze nauwkeurigheid varieert in de praktijk tussen de 60 en 90%. Veel organisaties 
worstelen met de vraag hoe zij deze nauwkeurigheid kunnen verbeteren. Twee mogelijkheden 
passeerden in dit rapport de revue: samenwerking in de keten en toepassing van kwantita-
tieve modellen. 

Samenwerking	in	de	keten
Samenwerking in de keten is theoretisch gezien zinvol als er sprake is van vraagvariabiliteit én 
van kenniscomplementariteit. De samenwerking leidt dan tot een verbetering van de forecast.
In de praktijk komt samenwerking echter nauwelijks tot stand. We constateerden dat het 
delen van kennis over aspect A door de inkopende partij een voordeel oplevert voor de 
verkopende partij. Kennis delen over aspect B door de verkopende partij levert voordeel op 
voor de inkopende partij. Het uitruilen van voordelen is dus noodzakelijk, maar het inzicht dat 
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hiervoor nodig is in de werkelijke kostenbesparing, ontbreekt. Bovendien is de bereidheid om 
kennis te delen laag omdat over het algemeen de retailer (inkopende partij) de kennis bezit, 
terwijl de belangrijkste voordelen bij de producent (de verkopende partij) liggen. Retailers 
hebben meer te verliezen dan te winnen door de toegenomen transparantie.

Al met al wordt duidelijk dat er maar één relevante strategie resteert voor de verbetering van 
de promotieforecast: de toepassing van kwantitatieve modellen.

Toepassing	van	kwantitatieve	modellen
Het is niet mogelijk om handmatig inzicht te verkrijgen in de verklarende variabelen voor een 
promotie. Ofwel: de effecten van prijskorting, promotieondersteuning, onderlinge effecten, 
etc. Kwantitatieve modellen maken deze effecten echter zichtbaar met behulp van regressie-
analyse. Daarbij wordt gebruik gemaakt van historische data om een voorspelling te kunnen 
maken van toekomstige effecten. Een onderzoek levert een organisatiespecifiek model op 
waarin de verklarende variabelen kunnen worden aangegeven. Op basis daarvan kan de 
promotieforecast worden opgesteld.

Kennis van die modellen is al tientallen jaren beschikbaar in de wetenschap. Involvation heeft 
nu de vertaalslag gemaakt naar de logistieke praktijk. Met behulp van deze modellen kunnen 
we de extra verkopen tijdens de promotie en de pre- en postpromotionele dip beter voor-
spellen. Daarnaast kunnen we inzicht geven in de bruto en netto piek (de netto piek is de 
bruto piek minus het dal).
Deze informatie wordt in de vorm van tabellen op klant-product niveau beschikbaar gesteld. 
De tabellen bevatten informatie over de piek, het dal en de liftfactor.
Omdat beschikbare data vaak beperkt zijn, is clustering van data nodig. In dit rapport worden 
verschillende vormen van clustering besproken. Het doorrekenen van clusteringsvormen - 
noodzakelijk om tot een betrouwbare forecast te komen - bewijst opnieuw dat inschatting op 
gevoel niet reëel is.

Kortom: het toepassen van kwantitatieve modellen is een zinvolle strategie om de forecast 
te verbeteren. Deze strategie brengt substantieel voordeel binnen handbereik. Iedereen kan 
beschikken over een model dat een verbeterde vraagvoorspelling doet voor klant-artikelen, 
op basis van een ingegeven prijskorting en promotionele ondersteuning. Die promotieforecast 
kan aan de baseline forecast worden toegevoegd. 

Wat een grote vraag was, wordt zo een betrouwbaar antwoord.
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