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Voorraad en materiaalplanning worden complexer en belangrijker voor organisaties, vanwege globalisatie, 
ontwikkelingen op gebied van it en de toename van e-commerce. Op basis van bestaande software tools 
worden voorraden binnen supply chains aangestuurd op basis van lokale optimalisatie (zogenoemde “single-
echelon” optimalisatie).  Deze methode zorgt voor een onvoorspelbaar serviceniveau en te hoge of juist te 
lage voorraadniveaus. In de wetenschap zijn reeds methodes beschikbaar  die voorraden binnen de gehele 
supply chain op een holistische wijze optimaliseren (zogenoemde “multi-echelon” optimalisatie). Echter 
worden deze methodes vanwege het gebrek aan beschikbare softwaretools niet toegepast in de praktijk. 
 
Het doel van het “future logistics” project is “multi-echelon” voorraad optimalisatie toe te passen in de 
praktijk. Hiervoor is allereerst van belang de gaten tussen de praktijk en wetenschap te identificeren en 
vervolgens te dichten. Middels pilotstudies is het doel van de partners de voor-, en nadelen en 
toepasbaarheid van “multi-echelon” voorraadoptimalisatie vast te stellen. 
 
Tijdens het project zijn de gaten tussen de wetenschappelijke literatuur en praktijk gedicht. Er is een tool 
ontwikkeld welke het mogelijk maakt de algoritmes zoals ontwikkeld door prof. Ton de Kok toe te passen op 
complexe supply chains. Tijdens pilotstudies bij Hilti AG en Kramp Groep bv is aangetoond dat de “multi-
echelon” voorraad optimalisatie tot substantiële verbeteringen qua werkkapitaal en serviceniveau leiden.  
 
Naar aanleiding van het “future logistics” project en de 
behaalde resultaten is er begrip en draagvlak in de industrie 
gecreëerd voor “multi-echelon” voorraad optimalisatie.  
De ontwikkelde algoritmes en tools hebben de potentie op 
structurele wijze toegepast te worden in voorraad- en 
materiaalplanningstools welke toegepast worden door 
multinationals. 
 

SAMENVATTING 

 

EINDRAPPORTAGE FUTURE PLANNING SOLUTIONS AUGUSTUS 2021 

Schematische voorstelling van single-echelon voorraadoptimalisatie. 
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”HET DOEL VAN HET FUTURE PLANNING SOLUTIONS 
PROJECT IS OM VIA EEN PROTOTYPE TE ONDERZOEKEN 
OF DE MULTI-ECHELON VOORRAADOPTIMALISATIE 
METHODIEK GESCHIKT IS VOOR TOEPASSING IN DE 
PRAKTIJK EN OF ER WELLICHT AANVULLING OP DE 
BESTAANDE LITERATUUR NODIG ZIJN.” 
RIK KUSTERS  
CO-FOUNDER CHAINSTOCK 
 

The project has been made possible by TKI Dinalog and the Topsector Logistics and has been funded by the Ministry of 
Economic Affairs and Climate Policy (EZK). 
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AANLEIDING  
Door globalisatie en complexere supply chains wordt het 
steeds uitdagender aan de toenemende verwachtingen van 
klanten te voldoen. Waar voorheen de focus bij organisaties 
lag op het behalen van een serviceniveau tegen een zo laag 
mogelijke voorraad, is de focus tegenwoordig een uitdagend 
hoog serviceniveau te behalen. Uiteraard is er nog steeds 
sprake van een budget aan werkkapitaal en behoefte aan 
efficiency echter is de uitdaging met name de gestelde 
leverbetrouwbaarheid te behalen en deze op een constant 
niveau te behouden.  
 
In het Future Planning Solutions project wordt gezocht naar tools en methodieken waarmee de voorraden in 
complexe supply chains kunnen worden gepland. Hierbij wordt onderzocht of de zogenoemde “multi-echelon” 
methodiek geschikt is voor toepassing in de praktijk. 

 
UITDAGING 
Hoewel in de literatuur reeds veel bekend is over multi-echelon voorraad optimalisatie worden deze 
technieken niet of zeer beperkt in de praktijk toegepast. In het project wordt de literatuur samengevat en 
worden optimalisatie methodes getest en geïmplementeerd in een prototype. Het prototype is een 
softwareprogramma waarmee voorraden in de praktijk kunnen worden geoptimaliseerd.  
 
Tijdens een tweetal pilotstudies wordt het prototype toegepast bij organisaties met een complexe supply 
chain. Allereerst wordt tijdens de pilotstudie bepaald wat de potentie van de toepassing van multi-echelon 
voorraad optimalisatie is. Nadien wordt het prototype daadwerkelijk gebruik voorraden te optimaliseren en 
wordt het effect hiervan gemeten.  
 

 
 

Voorraden in complexe supply chains. 
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PROJECTOPZET 
 
 AI AND DESCRIPTIVE ANALYTICS 

 De doelen van het eerste werkpakket zijn: 
• Identificatie van de verschillende data type welke in de materiaal- en voorraad planning 

van toepassing zijn 
• Het bepalen van de toepasbaarheid van AI-technieken op de verschillende data type 
• Het identificeren van mogelijke trigger events welke aanleiding geven om de optimalisatie 

opnieuw uit te voeren 
 
De aanpak is tijdens de pilotstudies data te verzamelen en alle mogelijke relevante data te 
classificeren. Daarnaast wordt een literatuurstudie uitgevoerd en wordt met de 
wetenschappers overlegd over mogelijke toepassing van AI technieken. 
Als laatste wordt er in het werkpakket gekeken naar mogelijke trigger events. Doordat het 
een complex onderwerp is, is de verwachting dat gedurende het gehele project dergelijke 
triggers gevonden kunnen worden. 
 
  

 
 APPLICATION AND ADDED VALUE 

 De doelen van het tweede werkpakket zijn: 
• Het ontwikkelen van een functioneel prototype  
• Het toepassen van het prototype tijdens een pilotproject bij Hilti 
• Het evalueren van het complete pilotproject 
 
De aanpak van het tweede werkpakket is op basis van de uit de wetenschap aanwezig 
methodieken een prototype te ontwikkelen. Het ontwikkelen van het prototype vergt veel 
inzet aangezien het volledig vanaf de grond moet worden opgebouwd. 
Op basis van een werkend prototype wordt bij Hilti een pilotproject uitgevoerd. Het doel is 
hierbij een complex stuk van de supply chain te selecteren en optimaliseren middels het 
prototype. Vervolgens worden de resultaten gemeten en wordt er ook naar het 
implementatie proces (acceptatie en begripsvorming) gekeken. 

   

   

 
 COLLABORATIVE PLANNING 

 Het doel van het derde werkpakket is om: 
• Een gain sharing model op basis van multi-echelon voorraad optimalisatie te 
 ontwikkelen 
• Een pilot studie project uit te voeren bij Kramp 
• Het evalueren van het complete pilotproject 
 
Op basis van een werkend prototype wordt bij Kramp een pilotproject uitgevoerd. Het doel 
is hierbij om een complex stuk van de supply chain te selecteren en optimaliseren middels 
het prototype. Vervolgens worden de resultaten gemeten en wordt er ook naar het 
implementatie proces (acceptatie en begripsvorming) gekeken. 
  
 

 
 PROJECT MANAGEMENT 

 Dit werkpakket heeft als doel het in goede banen leiden van het totale project.  
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RESULTATEN 
Tijdens het project zijn meerdere resultaten behaald. De eerste uitdaging in het project was om een prototype 
te bouwen. Deze uitdaging is het projectteam aangegaan en is succesvol afgerond. Diverse gaten in de 
wetenschappelijke literatuur zijn opgevuld en geïmplementeerd in een prototype wat goed functioneert en 
zowel via simulaties als via pilotstudies is gevalideerd. 
 
Op basis van het eerste succes, is het consortium van start gegaan met een eerste pilotstudie bij Hilti. 
Tijdens de pilotstudie is allereerst een uitvoerige business case opgezet. Vanwege de complexiteit was het 
noodzakelijk de keten goed te doorgronden zowel aan productie- als aan distributie zijde. Hierbij is het 
belangrijk gebleken alle betrokken in de keten mee te nemen in het proces. Vanwege de uitbraak van Covid-
19 was het helaas niet mogelijk om het prototype ook daadwerkelijk te implementeren en uitgebreid in de 
praktijk te testen. 
 
Tijdens de tweede pilotstudie bij Kramp is voor een lange periode van zes maanden het prototype uitgebreid 
getest. Hierbij is het mogelijk geweest het prototype ook te vergelijken met een bestaand softwarepakket 
waardoor er de mogelijkheid was de prestatie van het prototype te beoordelen. Over een periode van 6 
maanden blijkt dat het prototype in staat was om ongeveer 2-3% hogere serviceniveau te behalen ten op 
zichtte van het bestaande pakket. Hiermee is de toegevoegde waarde van de multi-echelon methode 
aangetoond. 
 
Door de ontwikkeling van het prototype en de toepassing hiervan bij 2 bedrijven is een goed beeld verkregen 
van de methode, de positieve impact hiervan en de begripsvorming aan de gebruikerszijde. Door deze 
ervaringen te delen worden bedrijven zich bewust van de mogelijkheden op gebied van voorraad- en 
materiaalplanning. 
 
Een van de “key-findings” tijdens de pilotstudies is dat een 
multi-echelon voorraad optimalisatie, leidt tot een compleet 
transparante supply chain. Vanwege de enorme hoeveelheid 
data welke middels “Supply Chain Mining” technieken wordt 
verkregen, wordt inzicht gecreëerd in elke stap in de supply 
chain. Naar aanleiding van dit inzicht is een nieuw TKI Dinalog 
project geïnitieerd onder de titel  “Evidence based disruption 
management”. 
 
De pilotprojecten bij Hilti en Kramp hebben verder gezorgd 
voor begripvorming bij supply chain professionals omtrent 
multi-echelon voorraad optimalisatie. Hierdoor kunnen 
organisaties zoals ChainStock welke gespecialiseerd zijn in 
multi-echelon voorraad optimalisatie haar ontwikkeltrajecten 
verder afronden en de software implementeren bij 
geïnteresseerde bedrijven. 
 
De resultaten van het project zijn tijdens diverse 
bijeenkomsten binnen het consortium gedeeld. 
 

  

MAATSCHAPPELIJKE RESULTATEN 
Kostenbesparing 10-50 mio 
Andere resultaten +2-3% 

service level 
 

 

SECTOR RESULTATEN 
Gecreëerde toegevoegde waarde EUR 3 mio. 
Gecreëerde duurzame 
arbeidsplaatsen 

10 FTE 

Bereikte bedrijven 5 
Bereikte MKB bedrijven 10 
 
 
WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT 
Master thesis 6 
Wetenschappelijke publicaties aantal 

Wetenschappelijke seminars, 
workshops, presentaties etc. 

3 
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Op basis van de behaalde reslutaten gaan o.a. de TU/e en ChainStock verder met onderzoek naar onder 
andere Supply Chain Mining en de toepassing van Multi-echelong voorraad optimalisatie. 
 
Daarnaast is ChainStock voornemens om zich te specialiseren in Multi-echelon voorraad optimalisatie en 
met een professionele software tool de markt in 2022 te betreden. 
 

 
           RESULTATEN WAAR HET PROJECT TROTS OP IS 

 

 TOEPASSING EN ACCEPTATIE VAN MULTI-ECHELON 
VOORRAAD OPTIMALISATIE IN DE PRAKTIJK 

 

   
   
 SIGNIFICANTE VERBETERING VAN VOORRAADPLANNING 

TEN OP ZICHTE VAN BESTAANDE METHODES 
 

   
   
 VERVOLG PROJECTEN IN DE WETENSCHAP EN IN HET 

BEDRIJFSLEVEN 
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CHAINSTOCK PROTOTYPE 
 

 

Er is een prototype gemaakt van een multi-echelon 
voorraadoptimalisatie tool. Deze tool is ontwikkeld door 
ChainStock en toegepast bij Hilti en Kramp. 

  

 
 
 
PILOT STUDY KRAMP  

Tijdens een pilotstudie bij Kramp is het prototype zoals 
ontwikkeld door ChainStock getest in de praktijk. Tijdens 
een periode van 6 maanden zijn de bestaande 
voorraadoptimalisatie tools van Kramp vergeleken met het 
prototype van ChainStock.  
 
Middels deze pilot is aangetoond dat de mutli-echelon 
methode zoals opgenomen in het prototype consistent 2-3% 
beter presteerd dan huidige voorraad optimalisatie software.  

Screenshot prototype. 
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ERVARINGEN  

Het project is goed verlopen, alle betrokkenen kijken positief terug op de samenwerking. Ondanks de 
moeilijke periode welke gekenmerkd werd door Covid-19 is het consortium in staat geweest het project 
grotendeels volgens plan uit te voeren. 

 

    

OPEN INNOVATIE  

Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de visie van de consortium partners. Wel heeft Covid-19 er voor 
gezorgd dat partners tijdelijk minder aandacht aan het project konden besteden vanwege de werkdruk 
omtrent Covid-19. 

 

  
  

DINALOG EN TOPSECTOR LOGISTIEK  

De samenstelling van het consortium was uitmuntend. De verschillende partners hebben allen een perfecte 
bijdrage aan het project kunnen leveren wat tot mooie resultaten heeft gezorgd. 

 



EINDRAPPORTAGE FUTURE PLANNING SOLUTIONS AUGUSTUS 2021  

  10 

HILTI AG – KENNISINSTELLING  

Tijdens het project hebben meerdere afstudeerders van de TUE projecten gedaan in het kader van de 
samenwerking met Hilti. Hilti is een producent van “construction tools” en is marktleider in het high-end 
segment. Kenmerken van de suply chain zijn: 
 
1 Multi-echelon structuur, d.w.z. meerdere opeenvolgende voorraadontkoppelpunten van 

inkoopitems, subassemblies of subproducten (intermediates), eindproduct bij fabriek, eindproduct 
in een continentaal distributiecentrum, eindproduct in een distributiecentrum op een ander 
continent, eindproduct in een zogenaamde Hilti store, en eindproduct op een (groot) bouwproject. 

2. Meerdere inkoopitems zitten in een intermediate en een of meerdere intermediate zitten in een 
eindproduct, dat op meerdere locatie stroomafwaarts in de keten ligt. De Hilti supply chain heeft 
dus een algemene netwerkstructuur. 

3. Inkooplevertijden kunnen meerdere weken bedragen, en ook distributiedoorlooptijden van Europa 
naar Azië en Amerika kunnen meerdere weken bedragen. 

4. De vraag naar eindproducten is gemiddeld tot hoog volatiel als gevolg van het high-end karakter 
van de producten en de onzekerheid in het winnen van orders gerelateerd aan grote 
bouwprojecten. 

5. Het management van de integrale Hilti supply chain is in de handen van de Supply Chain 
Management organisatie. Deze bestaat uit een centrale staf in Liechtenstein, planning in fabrieken, 
forecasting in markten en transportmanagers centraal en continentaal. 

 
 
 
 
HIP  
De TU/e werkt sinds 2011 intensief samen met de centrale supply chain management organisatie onder 
leiding van Roeland Baaijens. Er zijn tal van bijdragen geleverd aan het zogenaamde Hilti Integrated 
Planning (HIP) project. De ruggengraat van de HIP aanpak is de creatie van een aantal best practices 
m.b.t. planning en forecasting, met de daarbij behorende systemen, zoals SAP als ERP systeem en JDA 
als APS systeem. 
 
Het Future Planning Solutions (FPS) project heeft zich gericht op de multi-echelon voorraadoptimalisatie 
van de Hilti supply chain, waarbij integraal over de Hilti supply chain het voorraadkapitaal wordt 
geminimaliseerd. Het gaat hier om honderden, zo niet duizenden, voorraadpunten die in de supply chain 
(of beter het waardenetwerk) verbonden zijn en elkaar dus beïnvloeden. De ChainStock software richt 
zich precies op dit vraagstuk en is tijdens het FPS project gebruikt door zowel studenten (in de vorm van 
het ChainScope prototype) als door de ChainStock adviseurs. 
 
In alle projecten, waarbij meerdere supply chains van Hilti zijn gemodelleerd, zijn de modellen gevalideerd 
met de data uit het Hilti ERP systeem. De validatie gebruikt als inputs de Bill of Material, voor ieder item: 
de normdoorlooptijden van werkorders, de gemiddelde voorraad en de gemiddelde (werkelijke) 
ordervrijgavehoeveelheid, en voor de eindproducten op het klantenorderontkoppelpunt: gemiddelde en 
standaarddeviatie van de vraag per periode (dag, week). Gemiddelden en standaarddeviatie worden 
berekend over een recente periode, bijvoorbeeld afgelopen jaar. Vervolgens wordt met deze gegevens 
door de ChainStock software de klantenservice voor alle eindproducten op het klantenorderontkoppelpunt 
berekend, en deze wordt vergeleken met de werkelijke klantenservice over dezelfde periode als waaruit 
de inputs zijn bepaald. De resultaten van de validatie blijken zeer goed te zijn. Hiermee blijkt de 
Chainstock modellering de relatie tot investeringen in voorraadkapitaal en klantenservice kwantitatief te 
kunnen verklaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

10 
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Met de empirische validiteit als basis is de ChainStock software gebruikt om de Hilti supply chains te 
optimaliseren. De belangrijkste uitkomsten van de optimalisatiestudie waren als volgt: 
 
1. Optimalisatie leidt tot een aanzienlijke verlaging van het kapitaalbeslag door voorraad bij gelijkblijvende 

dan wel betere klantenservice.  
2. Voorraadkapitaal heeft twee primaire functies: 
3. Het opvangen van onzekerheid in de vraag op de klantenorderontkoppelpunten. 
4. Het opvangen van een gebrek aan responsiviteit door een lange lead time. 
5. Hierdoor concentreert het voorraadkapitaal zich op de klantenorderontkoppelpunten en op items met 

lange lead times en lage waarde. Hiermee ligt de voorraad in geld grotendeels op de 
klantenorderontkoppelpunten en in tijd daarnaast nog bij de lange-levertijd-items. 

6. Een groot aantal intermediate items, zowel in de productiefase als de distributiefase heeft geen 
voorraad, hetgeen met name impliceert dat de functie van een centraal opslagpunt in Europa ten 
behoeve van levering aan stroomafwaarts gelegen voorraadpunten verandert in een crossdocking-punt. 

7. Het niet hebben van voorraad in een groot deel van de supply chain impliceert dat de optimale 
ordervrijgave leidt tot een goederenstroom, wat doet denken aan Just-In-Time planning. Dit is mogelijk 
binnen het ChainStock materiaalplanningsconcept, omdat dit gebruikmaakt van expliciete 
allocatiemechanismen, waardoor ordervrijgave rekening houdt met materiaalbeschikbaarheid van  child 
items, de items nodig om de werkorder uit te kunnen voeren. 

 
De laatste stap in het beoogde proces binnen het Future Planning Solutions project was de implementatie 
van de resultaten van de optimalisatiestudie. Centraal hierbij stond de vertaling van de optimale 
Chainstock besturingsstrategie naar de parameters die gebruikt worden in het Hilti SAP systeem, i.h.b. de 
parameters van het MRP I systeem. Dit bleek een grote uitdaging te zijn a.g.v. een niet altijd benadrukte 
eigenschap van de MRP I logica: MRP I logica beschikt niet over een allocatiemechanisme dat wordt 
gebruikt als de afhankelijke behoefte van intermediates en inkoop items groter is dan de 
materiaalbeschikbaarheid van deze items. Dit impliceert dat gedaan wordt alsof de werkorder gewoon kan 
worden vrijgegeven met de eerder berekende hoeveelheid, maar dat dit in de praktijk niet kan. Dit verklaart 
waarom in materiaalplanning zeer veel uitzonderingsboodschappen worden gegeneerd, die aangeven dat 
de materiaalplanner handmatig tot een oplossing moet komen. 
 
Bij de door Chainstock aangegeven optimale oplossing. 
Leidend tot de goederenstroom zijn veel items in een 
permanente staat van materiaaltekort, waarvoor het 
allocatiemechanisme wordt gebruikt bij de bepaling van de 
hoeveelheid die wordt vrijgegeven. Ontbreekt echter een 
allocatiemechanisme bij de planningslogica, zoals bij MRP I 
logica, dan leidt zo’n goederenstroom-oplossing tot een 
stortvloed aan uitzonderingsboodschappen, die onmogelijk 
binnen een redelijke tijd handmatig kunnen worden opgelost. 
Voor meer details verwijzen we naar De Kok (2021) 
 
Om dit probleem het hoofd te bieden is m.b.v. de ChainStock 
software een oplossing ontwikkeld die de item-voorraden 
zodanig verhoogt, dat het aantal materiaaltekorten per periode 
beperkt blijft. Dit leidt natuurlijk tot een hoger kapitaalbeslag, 
maar uitvoerbaarheid van een parameter setting voor een 
planningssysteem is een randvoorwaarde voor implementatie. 
 
Omdat de parameters in een MRP-I systeem in wezen uitgaan van een één-product-één-locatie situatie, 
zijn er voor de ChainStock software algorithmen ontwikkeld, die multi-item multi-echelon 
besturingsparameters vertalen naar de parameters van een MRP-I systeem. Dit heeft geleid tot een 
voorstel voor optimale MRP-I besturingsparameters, waarbij rekening is gehouden met de planning 
workload.  
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Wetenschappelijke publicaties 
De Kok, A.G., 2021, Voorraadbeheersing in de praktijk: over foute formules, niet-toegelaten oplossingen 
en wiskunde op drijfzand, Stator 22(2). 
 
Professional publications 
Hilti integrated planning project 
Crooymans, M. E., Dijkman, R. M. (ed.) & de Kok, A. G. (ed.), 20 Apr 2021, Eindhoven: Technische 
Universiteit Eindhoven. 16 p. (ESCF Operations Practices : Insight from Science) 
 
Workshops, seminars 
1. ESCF Masterclass MRP and IBP, 24 september 2019 
2. S&OP module ESCG GSCL program, 11 maart 2021 
3. “Are you ready for multi-echelon inventory optimization?”,  
 Topsector Logistiek Congres, 11 september 2020 

MSc theses 

1 Remodeling the material planning model in a high-tech automotive industry 
Author: van Waveren, W., 30 Nov 2020  
Supervisor: de Kok, A. (. (Supervisor 1), van Jaarsveld, W. L. (Supervisor 2) & Tan, L. (Supervisor 2) 

2 Multi-echelon inventory control in a high complexity high value, and low volume environment: a case 
study in an assemble-to-order system 
Author: Mantje, T., 29 May 2020  
Supervisor: de Kok, A. (. (Supervisor 1) & van Jaarsveld, W. L. (Supervisor 2) 

3 Capacity Planning decision making process for S&OP discussions: A case study in Plants P6D and 
P4D of Hilti AG 
Author: Vargas, A., 30 Nov 2020  
Supervisor: Dellaert, N. P. (Supervisor 1), de Kok, A. (. (Supervisor 2) & Atan, Z. (Supervisor 2) 

4 Ideal Forecast Release Cycle of Tool Manufacturing Company: A case study in the Supply Chain of 
Hilti AG 
Author: Camp, K., 23 Dec 2020  
Supervisor: Atan, Z. (Supervisor 1) & de Kok, A. (. (Supervisor 2) 

5 Safety stock setting in the global supply chain of a life science company: the comparison of a 
guaranteed service model and stochastic service model 
Author: Peeters, Y., 31 Aug 2020  
Supervisor: de Kok, A. (. (Supervisor 1), Martagan, T. G. (Supervisor 2) & Atan, Z. (Supervisor 2) 

6 Quantifying the benefits of multi-echelon inventory control: a case study in the multi-echelon distribution 
network of Hilti AG 
Author: van Lierop, L., 27 Sep 2019  
Supervisor: Atan, Z. (Supervisor 1) & de Kok, T. (Supervisor 2) 

https://research.tue.nl/en/studentTheses/remodeling-the-material-planning-model-in-a-high-tech-automotive-
https://research.tue.nl/en/persons/ag-ton-de-kok
https://research.tue.nl/en/persons/willem-l-van-jaarsveld
https://research.tue.nl/en/persons/lijia-tan
https://research.tue.nl/en/studentTheses/multi-echelon-inventory-control-in-a-high-complexity-high-value-a
https://research.tue.nl/en/studentTheses/multi-echelon-inventory-control-in-a-high-complexity-high-value-a
https://research.tue.nl/en/persons/ag-ton-de-kok
https://research.tue.nl/en/persons/willem-l-van-jaarsveld
https://research.tue.nl/en/studentTheses/capacity-planning-decision-making-process-for-sop-discussions
https://research.tue.nl/en/studentTheses/capacity-planning-decision-making-process-for-sop-discussions
https://research.tue.nl/en/persons/nico-p-dellaert
https://research.tue.nl/en/persons/ag-ton-de-kok
https://research.tue.nl/en/persons/z%C3%BCmb%C3%BCl-atan
https://research.tue.nl/en/studentTheses/ideal-forecast-release-cycle-of-tool-manufacturing-company
https://research.tue.nl/en/studentTheses/ideal-forecast-release-cycle-of-tool-manufacturing-company
https://research.tue.nl/en/persons/z%C3%BCmb%C3%BCl-atan
https://research.tue.nl/en/persons/ag-ton-de-kok
https://research.tue.nl/en/studentTheses/safety-stock-setting-in-the-global-supply-chain-of-a-life-science
https://research.tue.nl/en/studentTheses/safety-stock-setting-in-the-global-supply-chain-of-a-life-science
https://research.tue.nl/en/persons/ag-ton-de-kok
https://research.tue.nl/en/persons/tugce-g-martagan
https://research.tue.nl/en/persons/z%C3%BCmb%C3%BCl-atan
https://research.tue.nl/en/studentTheses/quantifying-the-benefits-of-multi-echelon-inventory-control
https://research.tue.nl/en/studentTheses/quantifying-the-benefits-of-multi-echelon-inventory-control
https://research.tue.nl/en/persons/z%C3%BCmb%C3%BCl-atan
https://research.tue.nl/en/persons/ag-ton-de-kok
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TOEKOMSTVISIE 
Het Future Planning Solutions project heeft aangetoond dat multi-echelon 
voorraadoptimalisatie haalbaar is in de praktijk en kan leiden tot substantiële verlaging van 
het kapitaalbeslag door voorraad. Het implementeren van optimale oplossingen wordt echter 
bemoeilijkt door de deficiënties van de MRP I logica. In het onderzoek van Van Waveren 
(2020) is aangetoond dat het planningslogica onder de ChainStock software kan worden 
gebruikt voor operationele sturing in complexe situaties. Dit is in lijn met de bevindingen in 
De Kok et al. (2005), waar deze logica is gebruikt voor Collaborative Planning in de supply 
chain van Philips Semiconductors. Ook in deze supply chain zijn grote verbeteringen 
mogelijk gebleken: voorraadverlaging, klantenserviceverhoging, minder verschrotting,  
meer omzet. 
 
Het vervangen van de MRP I logica binnen ERP systemen door een wiskundig correcte 
planningslogica zal een ware revolutie in materiaalplanning te weeg brengen. Planning zal 
worden gedaan met veel minder mensen, planningsuitkomsten zullen logischer zijn voor 
planners (cf. Van Waveren (2020)), en het wordt mogelijk de supply chain echt te 
optimaliseren. Hierdoor ontstaan zowel robuuste, als efficiënte supply chains. 
 

 
VERVOLGACTIVITEITEN 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“HET VERVANGEN VAN DE MRP I LOGICA BINNEN ERP 
SYSTEMEN DOOR EEN WISKUNDIG CORRECTE 
PLANNINGSLOGICA ZAL EEN WARE REVOLUTIE IN 
MATERIAALPLANNING TE WEEG BRENGEN.”  
PROF. TON DE KOK 
 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
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PROJECT PARTNERS 
 
 

PUBLIEKE PARTNERS 
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
Omschrijving partner: beschrijving organisatie en rol en 
specifieke inbreng expertise in het project 

 

 
  

PRIVATE PARTNERS  
CHAINSTOCK BV  
Een spin-off van de TU/e gericht op materiaalplanning en voorraad 
optimalisatie. Binnen het project is ChainStock verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van het prototype en het uitvoeren van de pilot studies. 
 

 

 
HILTI AG  
Hilti is multinational welke producten voor de bouwindustrie ontwikkeld 
en produceert. Producten betreffen (elektronische) gereedschappen, 
meetgereedschappen, verankeringssystem en aanverwanten. Binnen 
het project verzorgd Hilti de mogelijkheid tot een pilotstudie. 
 

 

 
KRAMP GROEP BV  
Kramp is een Europese verdelen van agrarische spare parts en binnen 
het project verzorgd Kramp de mogelijkheid tot een pilotstudie. 
  

 
GROENEWOUT CONSULTANTS BV  
Groenewout is een adviesbureau op gebied van logistiek en supply 
chain management. In het project denkt Groenewout mee en 
ondersteund tijdens de pilotstudies. 
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