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Samenvatting 
Het bepalen welke soorten artikelen en welke hoeveelheid ervan in voorraad gehouden 

moeten worden, is onderdeel van het bepalen van de visie en doelstellingen van een bedrijf. 

De bepaling is afhankelijk van welke productiestrategie een bedrijf wil voeren, welke service 

zij hun klanten willen leveren en hoe dat gerelateerd wordt aan de in voorraad te houden 

artikelen. 

 

In deze literatuurscriptie wordt een vergelijking gemaakt tussen twee verschillende 

strategieën voor voorraadbeheer. Beide strategieën worden beschreven, ze worden met 

elkaar vergeleken en er wordt geschreven over de mogelijkheden om tot een hybride-

strategie te komen die de grootste voordelen van beide combineert. 

 

Om te beginnen wordt het begrip voorraad verduidelijkt. Er bestaan zes verschillende functies 

van voorraad: buffer-, cyclus-, ontkoppel-, verwachtings-, pijplijn- en psychische voorraad. 

Elk dient een ander doel, welke uiteenlopen van het onafhankelijk maken van verschillende 

productiestappen tot het psychologisch aanmoedigen van klanten om tot kopen over te gaan. 

In principe is het aanhouden van voorraad een soort verzekering tegen de onzekerheden in 

vraag en aanbod. Door een bepaalde mate van voorraad aan te houden, is een bedrijf in 

staat om snel in te springen op wijzigingen in vraag. 

 

De eerste strategie die in deze scriptie beschreven is betreft de Economic Order Quantity. 

Deze strategie streeft naar kostenoptimalisatie rondom het aanhouden van voorraad. Er 

wordt gezocht naar de meest gunstige verhouding tussen de hoeveelheid artikelen die 

gekocht kunnen worden voor een zo laag mogelijke prijs aan de ene kant en zo laag 

mogelijke aanhoudkosten aan de andere kant. Deze hoeveelheid kan met een simpele 

formule berekend worden en de formule blijkt een lage gevoeligheid te hebben. Het grootste 

voordeel aan deze strategie is de kostenoptimalisatie ten aanzien van de inkoopprijs van de 

artikelen. Het vergt echter wel uitgebreide opslagfaciliteiten en een goed administratief 

systeem om in- en afboekingen op de juiste manier te registreren. 

 

De tweede strategie die beschreven is betreft het Just-In-Time principe. Eigenlijk is deze 

strategie op veel vlakken exact het tegenovergestelde van de EOQ-strategie. Het JIT-principe 

is onderdeel van de lean-filosofie en het principe streeft naar het leveren van precies de 

juiste hoeveelheid artikelen op precies de juiste plaats op precies het juiste moment. Indien 

dit succesvol ingevoerd wordt, hoeft er überhaupt geen voorraad opgeslagen te worden. De 

verantwoordelijkheid voor het aanhouden van voorraad is in principe verschoven naar de 

leverancier. Deze strategie vergt een zeer intensieve samenwerking tussen leverancier en 
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afnemer, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de prestaties van leveranciers. De geleverde 

artikelen moeten immers altijd volledig voldoen aan de kwaliteitseisen (het zero-defects 

principe). 

 

Beide strategieën vertonen grote verschillen. Deze zijn beschouwd op drie verschillende 

niveaus, namelijk het strategische, tactische en operationele niveau. Op het strategische 

niveau gaat het om de relatie tussen de leverancier en afnemer. Bij EOQ worden leveranciers 

gezien als harde concurrenten en de relatie als een uiterst competitieve. Bij JIT is de relatie 

met leveranciers juist gebaseerd op samenwerking om tot gezamenlijke doelen te komen. 

Op het tactische niveau is het verschil tussen beide strategieën dat er bij toepassen van EOQ 

wordt gestreefd naar kostenoptimalisatie, hetgeen een lokale optimalisatie in de totale 

productieketen is. Binnen de lean filosofie wordt altijd geredeneerd vanuit het oogpunt van 

de klant, waarbij men zich constant afvraagt welke activiteiten waarde toevoegend zijn voor 

de klant. Het JIT-principe is dan ook onderdeel van optimalisatie van de volledige 

productieketen. 

De verschillen op operationeel niveau lopen uiteen van de grootte van een order, de 

frequentie van leveringen tot facturering en papierwerk. 

 

Uit de literatuur bleek dat er ook een parallel bestaat tussen beide strategieën. Er wordt 

gesteld dat ook het JIT-principe geëvalueerd kan worden met behulp van de EOQ-formule 

door een aanname toe te voegen: de order- en aanhoudkosten moeten niet als vaste 

parameters beschouwd worden, maar er moet gestreefd worden naar minimalisatie van 

beide. Op die manier kunnen beide strategieën met dezelfde formule beschreven worden. 

Persoonlijk vind ik dat de verschillen op andere vlakken dan het plastische rekenvlak te groot 

zijn om op deze manier beide strategieën als een en dezelfde af te doen. 

 

Tot slot is onderzocht of het EOQ-principe en het JIT-principe gecombineerd kunnen worden 

tot een hybridestrategie die de grootste voordelen van beide combineert tot een soort 

‘superstrategie voor voorraadbeheer’. Gedeeltelijk wordt dit vandaag de dag al toegepast in 

de vorm van kanban; dit is een element vanuit het JIT-principe dat ook in bedrijven wordt 

toegepast die hun totale voorraadbeheer niet via JIT-leveringen laten plaatsvinden. Er is 

beschreven dat er mogelijkheden liggen voor het combineren door een verdiscontering te 

maken naar de type artikelen die nodig zijn in het productieproces. Door een scheiding te 

maken in EOQ-artikelen en JIT-artikelen op basis van het verbruik en de financiële waarde 

van artikelen kan dus een gedeelte van de artikelen op basis van EOQ ingekocht worden en 

het andere deel via JIT-leveringen plaatsvinden. Om dit principe succesvol in te kunnen 

voeren, moet een besturingsmodel ontwikkeld worden dat beide soorten artikelen kan 

verwerken. Dit is geen simpele opdracht, maar er zit wel potentieel in de gedachte. 


