
Wat u eerst moet weten over CQM
CQM is specialist in het optimaliseren van bedrijfs-
processen, onder meer in planning en logistiek. Met 
kwantitatieve methoden en modellen analyseren wij uw 
processen zodat u factbased, dus op basis van harde data, 
verbeteringen door kunt voeren en beslissingen kunt 
nemen. Dat doen we ook op het gebied van voorraad-
beheer. We analyseren, modelleren en optimaliseren. 
En we geven u gereed-schappen, in de vorm van advies 
en software op maat, waarmee u uw voorraad substantieel 
beter kunt besturen tegen veel lagere kosten. 

4-stappenplan
Om de optimale balans te vinden tussen voorraad en 
leverbetrouwbaarheid gaan we in 4 stappen te werk. 
Afhankelijk van uw vraag en situatie bepalen we sámen 
of we één of meerdere stappen doorlopen. In nauwe 
samenwerking met uw specialisten en met inbreng van 
uw eigen ervaring.

Stap 1 - Analyse
Samen met uw specialisten brengen we uw logistieke keten 
in kaart. Waar liggen de voorraden, hoe hoog zijn ze en hoe 
worden ze aangestuurd? Ook bekijken we op welke manier 
leverancierskarakteristieken en de (toekomstige) klantvraag 
worden meegenomen. Deze analyse geeft aan waar de 
knelpunten zitten en met welke mogelijke oplossingsrichting 
de meeste verbetering kan worden bereikt.

Stap 2 - Oplossing
We analyseren uw klantvraag, zodat de toekomstige 
vraag beter kan worden ingeschat (demand management). 
Dit doen we ook aan de leverancierskant (supplier 
management). Verder bepalen we welke materialen en 
producten op voorraad moeten worden gelegd en waar 
dat het best kan gebeuren. Tenslotte bepalen we de beste 
voorraadstrategie voor elk voorraadpunt. Hierbij nemen 
we ook de impact op de integrale logistieke kosten mee. 
De uitkomst van deze stap is een implementatieplan om 
tot de optimale voorraadstrategie te komen.
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Voorraden zijn noodzakelijk om in een onzekere wereld productie en verkoop soepel en 

betrouwbaar te laten verlopen. Maar voorraden kosten ook geld en brengen risico’s met zich 

mee. Hoe bepaalt u de optimale balans? CQM helpt u om uw voorraadbeheer slimmer te maken. 

Voorraad in de juiste hoeveelheid op de juiste plek en op het juiste moment. Intelligent 

voorraadbeheer, met beduidend lagere voorraadkosten en liefst ook nog een verbeterde 

leverbetrouwbaarheid.
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Stap 3 - Implementatie
CQM ondersteunt u bij de implementatie van de voor-
stellen. Bijvoorbeeld bij de verbetering van de plannings-
processen en de training van uw planners. Ook kunnen 
we u helpen uw bestaande planningssystemen beter in te 
richten of het juiste standaard softwarepakket te kiezen. 
En als de situatie daarom vraagt, bouwen we samen met 
uw specialisten een tailor-made oplossing.

Stap 4 - Borging
De wereld om u heen verandert voortdurend. Om de 
gekozen oplossing toekomstvast te maken implementeren 
we op specifieke plaatsen in uw processen en systemen 
‘thermometers’. Dit stelt u in staat de kwaliteit van de 
uitvoering te monitoren en veranderingen in de omgeving 
te signaleren. U kunt dan snel en adequaat reageren en 
zo de balans op het gewenste niveau houden.

Meer informatie
Met intelligent voorraadbeheer bereikt u de optimale 
balans tussen voorraad en leverbetrouwbaarheid. 
En dus de laagste voorraadkosten. 

Wilt u meer weten of een afspraak maken? 
Kijk op www.cqm.nl/voorraadmanagement 
of bel 040 750 23 23.
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