
Voorraadbeheer in e-commerce



IMCC- kennisplatform voor voorraadhoudende bedrijven

• Ruim 700 leden
• Kennis- en netwerkevenementen
• Kennisportal en nieuwsbrief
• Sparren met experts en vakgenoten

Lidmaatschap is gratis voor 
voorraadhoudende bedrijven

Interesse?
Meld je aan op www.imcc.nl



Werkgroep voorraadbeheer in e-commerce



De invloed van e-commerce op voorraadbeheer

1. Trends in e-commerce 

a) De consument

b) De markt

2. De voorraadbeheerder van nu

a) Samenwerken

b) Vaardigheden
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De markt



Trends in e-commerce

De consument:
Wil producten sneller ontvangen

14%

30%

37%

18%

Wanneer komen online bestellingen over 10 jaar
bij de consument terecht?

Next-Hour
Same-Day
Next-Day
2-dagen of later



Trends in e-commerce

De consument:
Wil producten sneller ontvangen

Wenst precisielogistiek

E-fulfilment gaat van push naar pull
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Heeft een 24/7 mentaliteit



Trends in e-commerce

De consument:
Wil producten sneller ontvangen

Wenst precisielogistiek

Heeft een 24/7 mentaliteit

Verwacht transparantie
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Trends in e-commerce
De markt:
 Groeit in verkopen
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Trends in e-commerce
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De markt:
 Groeit in verkopen
 Grotere assortimenten



Trends in e-commerce
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De markt:
 Groeit in verkopen
 Grotere assortimenten
 Kortere levenscycli
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Trends in e-commerce

De markt:
 Groeit in verkopen
 Grotere assortimenten
 Kortere levenscycli
 Online bestelpieken
 Meer retouren
 Grenzen vervagen



De invloed van e-commerce 

op voorraadbeheer



De voorraadbeheerder van nu

Samenwerking: Voorraadbeheer is steeds meer verweven met 
beslissingen van andere afdelingen:

A. Klantenservice

B. Marketing

C. Verkoop

D. Logistiek

E. Retail/E-commerce

F. Retouren



De voorraadbeheerder van nu

Samenwerking: Voorraadbeheer is steeds meer verweven met 
beslissingen van andere afdelingen:

A. Klantenservice

B. Marketing

C. Verkoop

D. Logistiek

E. Retail/E-commerce

F. Retouren

De voorraadbeheerder levert relevante data:

• Voorraadstanden en voorraadlocaties

• Verkoophistorie / afwijkingen in de vraag

• Houdbaarheid en life cycles van artikelen

• Inzicht in replenishment en levertijden

Voorraadbeheerder ondersteunt verkoop

• Marges optimaliseren over kanalen heen

• Product- en klantsegmentatie: A-, B- en C-klanten

• Beslisregels over toewijzing bij schaarste



Samenwerking: Voorraadbeheer is steeds meer verweven met 
beslissingen van andere afdelingen:

A. Klantenservice

B. Marketing
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F. Retouren

De voorraadbeheerder van nu
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Externe Samenwerking

• Leveranciers Dropshipping

• Platformen Sturen op marge

• Tweede kans partijen Refurbish



De voorraadbeheerder van nu
Samenwerking: Voorraadbeheer is steeds meer verweven met 
beslissingen van andere afdelingen:

A. Klantenservice

B. Marketing

C. Verkoop

D. Logistiek

E. Retail/E-commerce

F. Retouren



 Data-analyse 

 Voorspellen

 Tactisch denken

 Reageren

 Experimenteren

Voorraadbeheer vraagt om nieuwe skills



 Data-analyse 

 Voorspellen

 Tactisch denken

 Reageren

 Experimenteren

Voorraadbeheerder vraagt om nieuwe skills

 In- en uitfaseren van artikelen (product lifecycle management)
 Artikel wel of niet uit voorraad leveren
 Differentiëren in servicelevel
 Allocatie over voorraadlocaties en verkoopkanalen
 Beslisregels over toewijzen van voorraad bij schaarste

Niet meer denken in artikelen maar 
denken in processen



Werkgroep e-commerce 
in voorraadbeheer

(foto werkgroepmeeting bij Intersteel, 30 aug 2018)



Kickoff
werkgroep
‘voorraadbeheer 
in e-commerce’ 

Meeting over 
forecasting en 
reageren op 
fluctuaties

Meeting over 
forecasting en 
reageren op 
fluctuaties

2 afstudeerders van 
RUG gaan onderzoek 
doen

Uitwerking door IMCC 
en Slimstock

1e meeting over 
samenwerking 
voorraadbeheer 
en marketing

2e meeting over 
samenwerking 
voorraadbeheer 
en marketing

3e meeting over 
samenwerking 
voorraadbeheer 
en marketing

jan 
2018

jan 
2019

jul 
2018

11 januari, 
Jeweret

26 februari, 
Blokker

23 mei, 
AS Watson

30 augustus, 
Intersteel

8 oktober, 
Welkoop Retail

5 december, 
Nyenrode

Hoe voorspel je de vraag naar een 
nieuw te introduceren product? 

Hoe ga je om als de vraag naar een 
nieuw geïntroduceerd product 
afwijkt van de voorspelling?

Beslisboom en classificatie bij nieuw te 
introduceren artikelen (Thijs Veldhuizen)

Forecast productintroducties door 
Machine Learning

Project overview



Topics Thema’s
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Samenwerking commercie 
en supply chain



Harm Beerens
community manager IMCC
Email: h.beerens@imcc.nl
Telefoon: + 31 (0) 6 230 262 40

mailto:h.beerens@imcc.nl

