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Poll 1
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Bij welke afdeling bent u actief?

A. IT

B. Financieel 

C. Operatie 

D. Sales en/of Marketing

E. Management



1 Introductie 

2 Uitdagingen en valkuilen 

3 Waarom forecasting & uitgangspunten?

4 6 stappen naar een waardevolle forecast voor elke KPI

5 Voorbeelden uit de praktijk & de toepassing van 
Machine Learning
Swissport, Boskalis

Agenda
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Introductie



Even voorstellen!
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Wat zijn jouw verwachtingen tijdens deze webinar? Geef het aan in de chat! 

Roeland Krom
Oprichter en CEO Cohelion

• Achtergrond: Computer 
Integrated Manufacturing

• Verantwoordelijk voor 
productmanagement &  
customer onboarding

Daan Boersma
Director Business Development
Cohelion

• Achtergrond: Master Business 
Administration

• Voorheen werkzaam op het 
data & internet of things 
domein bij KPN

Jelte Kymmell 
Managing Director MO4

• Achtergrond: Master Mechanical 
Engineering; Offshore Technology



Poll 2
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Wordt er bij uw organisatie effectief gewerkt met budgets, targets en forecasts? 

A. Nee

B. Ja, maar alleen op financiële KPI’s

C. Ja, maar ik word er niet bij betrokken en het wordt door hoger hand opgelegd

D. Ja, alleen gebeurt het heel ongestructureerd

E. Ja, en het werkt perfect, maar ik wil de volgende stap maken met Machine Learning
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Uitdagingen & valkuilen



Ad-hoc proces
Geen standaard methode

waardoor het proces
bewerkelijk en moeilijk is

Veel betrokkenen
Zeker bij bottom-up waarbij

input van de werkvloer
verwacht wordt

Gebrek aan tooling
Vaak Excel of dure tooling 

slechts beschikbaar voor een
kleine groep

Geen data beschikbaar
Of data van verschillende
forecast is niet op elkaar

afgestemd

Tijdskritisch en lastig te
managen

Afhankelijkheid van 
medewerkers voor op tijd
indienen van de forecasts

Niet serieus genomen
Kwaliteit van de forecast is 

slecht of niet goed te meten

De belangrijkste uitdagingen en valkuilen
Forecasting is tijdsintensief en vaak omslachtig door een gebrek aan standaarden
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Waarom forecasting & 

uitgangspunten



Waarom Forecasting?
COVID-19 heeft voor veel bedrijven de urgentie van forecasting aangetoond
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• Betere besluitvorming over de toekomst

• Voorkomen van disruptie in de markt of keten

• Verwachtingen managen richting belanghebbenden 
en aandeelhouders

• Scenario planning

• Beter inzetten van beschikbare resources



Van strategische planning naar dagelijkse besturing
Het combineren van plannen, budgets, forecasts en actuele prestaties 
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Strategic Planning
• Vaststellen strategische & financiële

doelen
• Scenario planning
• Bepalen van de jaarlijkse budgetten

gecascadeerd naar alle afdeling

Performance monitoring & 
insights
• Bekijk en review bedrijfs- en

afdelingsdoelstellingen
• Vergelijk actuele prestaties met 

vastgestelde budgetten en targets

Forecasting
• Het opstellen van nauwkeurige 

prognoses op financiële en niet-
financiële KPI's

Performance measuring
• Het verzamelen van historische data 

van business afdelingen: sales, 
operations, HR etc.



Verschillende definities
Budget, plan, target, forecast & rolling forecast
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Actuals

Budget Strategy

Gap  closure

Operational planning;
Financial forecasting

Q1 Q2 Q3 Q4 Y2 Y3 Y4



Verschillende definities
Budget, plan, target, forecast & rolling forecast
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2021 2022

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

Target 2021

Target 2022

Plan & budget 2021

Plan & budget 2022

Actuals Jan 2021

Actuals Feb 2021

Actuals Mar 2021

Actuals Apr 2021

Rolling forecast Sept

Rolling forecast Okt

Rolling forecast Nov

Rolling forecast Dec

Forecast 7-5

Forecast 8-4

Forecast 9-3

Forecast 10-2

Forecast 11-1



Poll 3
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Wat zijn de consequenties van het niet halen van een forecast binnen uw bedrijf? 

A. Geen

B. Het heeft impact op de bonus

C. Het heeft impact op mijn beschikbare budget voor volgend jaar

D. Dan heb ik operationeel een probleem; bijvoorbeeld met de werkbezetting

E. Dit resulteert in een ‘gespannen’ werksfeer



4
6 stappen naar een waardevolle 

forecast voor elke KPI



6 Stappen
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Naar een waardevolle & kwalitatieve forecast voor elke KPI

1. Bepaal wat je wilt forecasten en welke doelstellingen je wilt behalen

2. Welke methode is het meest passend: bottom-up of top-down of een combinatie? 

3. Stel een tijdsframe, het interval en het gewenste detail level vast 
- Maandelijks, per kwartaal of jaarlijks 
- Rolling of t/m einde van het jaar

4. Selecteer en formaliseer het proces en de methode
- Bepaal wie bij het forecasting process zijn betrokken; wie mag een forecast maken, goedkeuren etc. 
- Stel reminders in wanneer een forecast moet worden ingediend
- Selecteer de juiste, maar uniforme tooling

5. Bouw terugkoppelmomenten in en verifieer de kwaliteit
- Plan periodieke terugkoppelmomenten waarbij de forecast vergeleken kan worden met de actuals of het budget 
- Opslag van snapshots van de vorige maanden om de forecast kwaliteit te meten

6. Verhoog de adoptie door betrokkenheid 
- Probeer het forecastingsproces zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken
- Probeer gamification in te bouwen om de betrokkenheid te verhogen 
- Houd alle betrokkenen in het proces regelmatig op de hoogte van de resultaten en doelstellingen
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Voorbeelden uit de praktijk

& gebruik van Machine Learning 



Voorbeelden uit de praktijk
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Forecasting wordt toegepast bij verschillende klanten in diverse domeinen

Betere personeelsbezetting door het voorspellen van luchtvracht

• Het voorspellen van het aantal binnenkomende tonnages aan luchtvracht per luchthaven

• Afweging maken tussen overwerk, inhuren van externen of het aannemen van extra medewerkers

• Betere planning van de personeelsbezetting

• Resultaat: minder kosten, minder verzuim, hogere medewerkerstevredenheid

Gerichter en voordeliger inkopen door slimme demand forecasting

• Demand forecasting voor de benodigde ‘pool’ aan luchtvracht containers

• Weten op welk moment er nieuw ULD’s moeten worden aangekocht zodat de beschikbaarheid van 
het aantal containers geborgd blijft.

• Resultaat: just-in-time aankopen, beter onderhandelingen, lagere investeringen



Voorbeelden uit de praktijk
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Forecasting wordt toegepast bij verschillende klanten in diverse domeinen

Hogere beschikbaarheid van werkende karren in de supply chain

• Het voorspellen van het aantal verhuurde karren in relatie met het aantal reparaties over tijd.

• Resultaat: geen out of stock situaties, betere resource planning en hogere beschikbaarheid van het 
aantal werkende karren.

Beter managen van omzet verwachtingen door sales resultaten beter te forecasten

• Voorspellen van cashstromen richting hoofdkantoor teneinde corporate leningen te
optimaliseren

• Basis voor bonus berekeningen (stijging omzet over afgelopen 2 jaar)



Een kijkje in de keuken bij Swissport 
Voorspellen van personeelsbezetting op basis van tonnage en luchtvrachtbrieven

Een volledig geautomatiseerd maandelijks proces 
activeert een reeks machine learning-algoritmen 
die voor elk magazijn een prognose maakt voor 
alle resterende maanden van het lopende jaar.

De magazijnmanager bevestigt en past de 
prognoses aan (bijvoorbeeld een nieuw of 
verloren contract dat niet kan worden voorspeld 
door het algoritme) en stuurt een 
goedkeuringsverzoek naar Finance Manager.

Na ontvangst van de uitnodiging kan de 
financieel manager de prognoses goedkeuren, 
waardoor de definitieve prognose voor die 
maand wordt vastgelegd.

Machine Learning Prognoses

Vestigings
manager A

Account 
manager B

Product 
manager C

Goedkeuring finance manager

Vaststellen maandelijkse forecast

Historische data



Het proces
Machine learning op historische data is de basis voor nieuwe prognoses

Machine Learning-algoritmen analyseren 
historische data trends voor maandelijkse 
luchtvracht tonnage prognoses

Op basis van historische 
tonnage/luchtvrachtbrieven en ton/stuk 
verhoudingen per klant worden de 
luchtvrachtbrieven en stuks voorspeld.

Op basis van historische verhoudingen van Ton/Uur 
wordt de Gewerkte Uren (magazijn) voorspeld. 
Op basis van historische verhoudingen van 
luchtvrachtbrieven/uren wordt de gewerkte uren 
voorspeld.

Historical Data
• ML Forecast

Historical Data
• Hour breakdown
• Monthly fluctuations

Historical Data
• Tons/AWB ratio

Historical Data
• Hour breakdown
• Monthly fluctuations

TONS

WORKED HOURS 
WAREHOUSE

WORKED HOURS 
OFFICE

AWB

Warehouse
Productivity target

Office
Productivity target



Het vastleggen van een workflow 
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Reminders, data invoer momenten, lock dates, approval rondes 

Data is 
supplied by 

the 
applications

DATA ROUND 
OPEN 

(WEEKLY/
MONTHLY)

DATA
ROUND  
CLOSES

Data-entry
screen open for
modifications by

Data-entry 
responsible

Request 
approval

Repeated requests

Email invite
to Finance 
approver

Approval
screen

Add  
comment

Approve
YES/NO

YES

NO

Lock Data-
entry

screen

Unlock  
Data-entry  

screen

Email invite  
to Data-entry 
responsible



Gebruik van tooling
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Reminders, data invoer momenten, lock dates, approval rondes 

Via een gebruiksvriendelijke interface worden 
alle prognoses van de huidige maanden 
gepresenteerd aan de magazijnmanager.

Het toont alle vooringevulde tonnages (met 
behulp van machine learning) per maand 
voor alle klanten in het magazijn.

In de keuzelijst kunnen verschillende 
scenario's worden gekozen, met budgetten, 
werkelijke waarden, werkelijke PY of eerdere 
prognoses



Goedkeuring van prognoses
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Reminders, data invoer momenten, lock dates, approval rondes 

De financieel manager ontvangt een eenvoudige 
goedkeuringspagina met de geaggregeerde 
volumes voor zijn toegewezen magazijnen.

Prognoses kunnen worden goedgekeurd, waarna de 
prognose definitief wordt gemaakt en opgeslagen.

Wanneer een prognose niet wordt goedgekeurd, kan 
een opmerking worden ingevoerd die naar de 
magazijn manager wordt gestuurd met suggesties 
voor wijziging.



Controleren van data kwaliteit 
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Monitoren van actuele data versus forecast of budget

Beheerders kunnen huidige prognoses 
bekijken en vergelijken met het budget of met 
actuele data aangeleverd door de applicaties.

Verklaringen voor extreme afwijkingen kunnen 
worden aangevraagd bij de toegewezen 
magazijnbeheerder en worden in het systeem 
opgeslagen voor latere documentatie.





Making marine operations through data 
analysis and forecasting

A marine operations example



MO4 – Decision support software

MO4

Past operations: 
Vessel 

performance 
analysis

Future 
operations:   

Vessel 
workability 

forecasts

Vessel data 
acquisition Weather forecast

• Clarity in decision making
• Higher workability
• Clear benchmarking of 

operations
• Cost effective operations
• Improved safety



MO4 business case

• MO4 offers data analysis and 
workability forecasting
• 20%-25% more workable days per year
• Better safety performance
• Clarity in decision making
• Less cable damage

• A new approach to data and intelligent 
planning leads to significant project 
performance improvement at 
marginal costs



Feedback Poll 4
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Wat vond u van deze webinar?

A. Het heeft mij geen nieuwe inzichten gebracht

B. De praktische voorbeelden vond ik met name leerzaam

C. Het heeft mij nieuwe inzichten gegeven waarmee ik aan de slag kan gaan

D. Erg relevant, ik ga graag verder in gesprek met Cohelion of MO4
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Bedankt voor het kijken!

www.cohelion.com

Meer weten? 
daan@cohelion.com

mo4.online

Meer weten? 
jelte@mocean-offshore.com


