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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek bij Nutricia Cuijk. Met dit rapport 
sluit ik niet alleen dit afstudeeronderzoek af, maar ook mijn studie Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het afstuderen was voor mij een mooie gelegenheid om de op de universiteit opgedane 
kennis nu eens in de praktijk toe te passen. En dan ook nog in een leuke omgeving in een 
interessant project. Maar de belangrijkste les die ik tijdens mijn afstuderen heb geleerd, is 
dat je kunt leren van jezelf. Zowel Jan Bakker (mijn begeleider bij Nutricia) als Frank 
Jenniskens (voormalig docent op de TU) hebben mij laten zien dat je heel veel van jezelf 
kunt leren. Wat vind ik nu echt leuk, wat is de drijvende kracht achter de dingen die ik doe? 
Ik heb altijd gekeken naar mijn omgeving, maar nooit echt naar mezelf. Zoals Jan een keer 
zei "toch een beetje vreemd, aangezien je zelf toch de hoofdpersoon in je eigen leven bent". 

Ik wil hierbij dan ook gebruik maken van de gelegenheid om Jan te bedanken. Niet alleen 
voor al zijn wijze woorden, maar ook voor de gesprekken die we hebben gehad. Voor het 
aanreiken van tools om zowel zakelijk als ook prive projecten te managen. Daarnaast wil ik 
graag mijn collega's bij Techniek & Technologie bedanken. Paul, Ronald, Rob, Peter en alle 
andere TD'ers bedankt voor de koffie, de vlaai en de gezellige momenten. Ook wil ik graag 
Rick Kromwijk bedanken waarmee ik tijdens zijn stage vele (inhoudelijke) discussies heb 
gevoerd en minstens zoveel koppen koffie heb gedronken. Tot slot nog een groat dankwoord 
aan alle collega's die altijd bereid waren om mijn vragen te beantwoorden en mij te voorzien 
van op- en aanmerkingen over mijn project. Ik heb dit als zeer waardevol ervaren en hoop 
dit ook bij mijn toekomstige werkgever(s) te mogen ervaren. 

Met betrekking tot de Technische Universiteit Eindhoven wil ik graag dhr. Van Ooijen 
bedanken voor de duidelijke en prettige begeleiding. Voor het waarschuwen als ik weer eens 
allerlei interessante onderzoeken uit wilde gaan voeren die buiten mijn zelf gestelde kaders 
zouden vallen. En bovenal ook voor het begeleiden in het structureren van mijn gedachtes 
om zo alles duidelijk op papier te krijgen. Ook wil ik graag dhr. Broekmeulen bedanken die 
begon met de woorden 'een tweede begeleider moet op de hoogte zijn van het proces, 
aanwezig zijn bij de eindpresentatie en het rapport mee beoordelen.' Om mij vervolgens 
gedurende het hele traject te voorzien van vele waardevolle adviezen met verwijzingen naar 
de bijbehorende literatuur. 

Tot slot wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken. Allereerst mijn ouders die mij 
stimuleren in alles wat ik doe en waar ik altijd op terug kan vallen. Daarnaast mijn vrienden 
die me voorzien hebben van advies, maar vooral voorzien hebben van leuke en gezellige 
momenten naast mijn afstuderen. En tot slot wil ik Eveline bedanken. Voor alles. 

Peter Lipsch, 

Januari 2007 
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Abstract 

At Nutricia Cuijk the produced powder is stored in a limited number of storage tanks 
between the stages processing, mixing and packaging. To prevent blocking of production 
lines by occupied tanks, a method is developed in which the packaging order release is load 
based and work-in-process is controlled by controlling the release of work orders. Within 
these boundaries there is freedom to minimize the (sequence-dependent) cleaning times. 
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Samenvatting 

Nutricia Cuijk is een proc:lucent van poec:lervormige babyvoec:ling. De poec:lers voor deze 
producten worden voor een deel zelf geproc:luceerd en daarnaast wordt er poec:ler ingekocht. 
Het poec:ler wordt intern opgeslagen in aluminium containers, totebins genaamd. 

Sinds langere tijd kampt Nutricia Cuijk met stilstanden van proc:luctielijnen welke veroorzaakt 
worden door een tekort aan totebins. Aangezien er steeds langer en meer geproduceerd 
wordt, verwacht Nutricia Cuijk dat dit probleem in de nabije toekomst groter zal gaan 
worden. 

Naast stilstanden van proc:luctielijnen, heeft een tekort aan totebins ook tot gevolg dat er zelf 
geproc:luceerd poec:ler elders opgeslagen moet worden en op een later tijdstip in totebins 
gec:laan moet worden. Daarnaast zorgt een (dreigend) tekort aan totebins er ook voor dat 
veel proc:luctieplanningen herzien moeten worden. Dit aangezien alle proc:luctieafdelingen 
gebruik maken van deze totebins. 

Uit analyse blijkt dat het tekort aan totebins opgesplitst kan worden in twee problemen, 
namelijk een ontoereikende transportcapaciteit ( er worden geen totebins aangeleverd) en 
een onbeheerste opslag (alle totebins zitten vol). Het in dit rapport beschreven onderzoek is 
gericht op het probleem van de onbeheerste opslag. Dit vanwege de complexiteit van dit 
probleem (alle proc:luctieafdelingen zijn hierbij betrokken) en vanwege het feit dat er 
projecten gestart zijn om de transportcapaciteit te verbeteren. Door Nutricia Cuijk is als 
randvoorwaarde aangegeven dat er niet meer totebins aangeschaft zullen worden. 

De definitieve opdrachtomschrijving luidt dan ook als volgt: 
Ontwerp een systeem om de beschikbaarheid van totebins zodanig te beheersen dat de 
capaciteit van de afdelingen zo optimaal mogelijk wordt gebruif<t uitgaande van het huidige 
aantal totebins. Mogelijke tools die hiervoor ontwikkeld zouden kunnen worden zijn een 
simulatiemodel en/of een toegepaste planningsmethodiek. 

Aangezien de beschikbaarheid van lege totebins afhankelijk is van het aantal gevulde 
totebins is het aantal gevulde totebins verder onderzocht. Volgens de wet van Little (1961) 
geldt dat het onderhanden werk gelijk is aan de snelheid maal de doorlooptijd. Aangezien de 
snelheid van de proc:luctieprocessen nagenoeg constant is, blijkt dat de variatie in het aantal 
gevulde totebins ( onderhanden werk) veroorzaakt wordt door schommelingen in de 
doorlooptijd. 

Uit analyse blijkt dat de doorlooptijd voor andere poec:lers dan de eigen torenpoec:lers vrij 
constant is. De variaties in het aantal gevulde totebins worden voornamelijk veroorzaakt 
door variaties in de doorlooptijd van het torenpoec:ler. Deze worden veroorzaakt door: 

- variaties in de keuringstijd (van zelf geproc:luceerd poerder), 
- vrijgavepatroon van verpakorders, 
- de toevoer van extern poec:ler. 

Daarnaast blijkt dat wijzigingen ten opzichte van het proc:luctieplan voor de verpaklijnen tot 
gevolg heeft dat de planningen van de omstortafdeling en de mengafdelingen gewijzigd 
moeten worden. Aangezien dit proc:luctiestappen zijn die v66r het verpakken uitgevoerd 
worden, kan dit ertoe leiden dat er terug in de tijd gepland moet worden. Aangezien dit niet 
mogelijk is, levert dit veel overleg, wijzigingen, onrust en voornamelijk inflexibiliteit op. 
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Om te voorkomen dat er terug in de tijd gepland moet worden, zal de volgorde van het 
maken van productieplanningen overeen moeten komen met de volgorde van uitvoering. 
Vanwege de volgordeafhankelijke omstel- en reinigingstijden biedt het echter grote 
voordelen om rekening te houden met de gewenste verpakvolgorde. Dit kan door het 
opstellen van een basis-verpakplan waarin de gewenste verpakvolgorde aangegeven wordt. 
Op basis van dit verpakplan kunnen vervolgens de omstort- en mengplanningen gemaakt 
worden. Het definitieve verpakplan zal uiteindelijk niet meer zijn dan een dagplanning. Dit 
aangezien de verpakvolgorde afhankelijk is van welke orders gereed zijn om verpakt te 
worden. Hiertoe dient er nagegaan te worden voor welke verpakorders zowel het poeder als 
het verpakmateriaal beschikbaar is. Uit deze beschikbare verpakorders kan dan de gunstigste 
gekozen worden. 

Om te voorkomen dat de doorlooptijd van het torenpoeder boven een bepaalde grens komt, 
zullen de vrijgave uit de kwaliteitscontrole anders ingericht moeten worden, waardoor ook de 
vrijgave van verpakorders verbeterd kan worden. Tot slot zal de toevoer van extern poeder 
gebruikt worden als kraan om de hoeveelheid onderhanden werk te reguleren. Het 
toevoegen en verpakken van extern poeder zorgt er namelijk voor dat de doorlooptijd van 
torenpoeder stijgt. In situaties waarin er weinig torenpoeder in het systeem zit, kan het 
toevoegen van extern poeder voordelen bieden, aangezien dit meer keuzevrijheid biedt voor 
de verpakvolgorde. Vanwege de volgordeafhankelijke omstel- en reinigingstijden, kan 
hierdoor efficienter verpakt worden. Is de hoeveelheid opgeslagen torenpoeder echter hoog, 
dan zal er geen extern poeder meer aan het systeem toegevoegd moeten worden om zo te 
voorkomen dat de situatie ontstaat dat er geen lege totebins meer beschikbaar zijn ( en 
hierdoor productielijnen stilvallen). 

De voornaamste conclusie is dat het anticipatie een belangrijke bijdrage levert aan een 
stabiel en beheerst proces. Door te anticiperen op het basis-verpakplan, kan er met de tijd 
mee gepland worden, zonder afbreuk te doen aan de gewenste verpakkingsvolgorde. 
Daarnaast wordt er bij het opstellen van het basis-verpakplan met behulp van een 
planningstool rekening gehouden met de gevolgen hiervan met betrekking tot het aantal 
totebins dat gevuld zal zijn met torenpoeder. Mocht dit aantal de voorgeschreven grens 
overschrijden, dan zal er geanticipeerd moeten worden door de toevoer van extern poeder 
eerder dicht te draaien. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan er besloten worden om 
torenpoeder niet in totebins op te slaan, maar in bigbags. Doordat dit bij het opstellen van 
het basis-verpakplan al duidelijk is, kan er in vroeg stadium besloten worden welke 
torenpoeders in bigbags opgeslagen zullen worden. Aangezien de extra kosten hiervan 
afhankelijk zijn van de vervolgbewerkingen van het poeder, biedt het anticiperen ook hierbij 
voordelen. 
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Inleiding 

Dit rapport geeft de resultaten weer van een onderzoeksproject dat is uitgevoerd bij Nutricia 
Cuijk. In deze inleiding wordt een overzicht gegeven van de structuur van dit rapport en van 
de wijze waarop het onderzoek is opgebouwd en uitgevoerd. 

Het onderzoek valt op te delen in vier fases, namelijk orientatie, diepteanalyse, ontwerp en 
implementatie. In Figuur 1 is deze opbouw weergegeven met daarbij de corresponderende 
hoofdstukken in dit rapport. 

Figuur 1 - Opbouw rapport 

Hieronder staan de afzonderlijke fases verder uitgewerkt. 

Orientatie 
In de orientatiefase is het doel om bekend te raken met het bedrijf waar het onderzoek 
wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de orientatiefase ook tot doel om de achtergrond achter 
het initiele probleem te onderzoeken en te komen tot een definitieve opdracht welke in de 
volgende fase verder geanalyseerd kan worden. 

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding over Numico N.V. door het schetsen van de geschiedenis 
en de huidige (financiele) situatie. Vervolgens wordt er ingezoomd op Nutricia Cuijk B.V., 
omdat het daadwerkelijke onderzoek bij die vestiging van Numico is uitgevoerd. 

Hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op het project en de redenen waarom dit project is 
uitgevoerd. Hiertoe is de initiele opdracht en diens achtergrond beschreven en is deze 
vervolgens geanalyseerd. Dit resulteert in het centrale probleem van dit onderzoek en in een 
definitieve opdrachtomschrijving. 

Diepteanalyse 
De diepteanalyse is op te delen in een analyse van het bedrijf en een analyse van de 
literatuur. Grofweg kan deze opdeling gezien worden als "hoe is het?" en "hoe kan het zijn?". 

De vraag "hoe is het?" wordt beantwoord in Hoofdstuk 3, waarin de wet van Little (1961) 
centraal staat. Volgens deze wet is het onderhanden werk gelijk aan het product van de 
snelheid en de doorlooptijd. Daartoe zijn in Hoofdstuk 3 de productieprocessen (snelheid), 
de opslagpunten en de aansturing geanalyseerd. Vervolgens zijn vanuit deze resultaten de 
doorlooptijden en de hoeveelheid onderhanden werk geanalyseerd. 

In Hoofdstuk 4 staat de vraag "hoe kan het zijn?" centraal. Daartoe is de literatuur met 
betrekking tot de belangrijkste resultaten uit hoofdstuk drie geraadpleegd. Dit resulteert in 
een structuur voor het maken van de productieplanningen en in een beheersingsstructuur 
voor de hoeveelheid onderhanden werk. 
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Ontwerp 
In paragraaf 5.1 en 5.2 zijn de resultaten uit Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 samengevoegd, 
wat resulteert in een ontwerp van de nieuwe situatie. Daarin staan de planningsstructuur en 
de beheersingsstructuur voor de hoeveelheid onderhanden werk centraal. 

Implementatie 
In paragraaf 5.3 wordt vervolgens aangegeven welke acties ondernomen moeten worden. 
Hierbij is per actie aangegeven wie erbij betrokken zijn en wanneer deze uitgevoerd moeten 
worden. 

Het rapport wordt tot slot afgesloten met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen in 
Hoofdstuk 6. 

Om de structuur van het onderzoek weer te geven, wordt het ontwerpgerichte 
onderzoeksmodel van Verschuren en Doorewaard (1995) gebruikt. Hierin is duidelijk te zien 
hoe de theoretisch en de praktische kennis als basis gebruikt worden voor twee afzonderlijke 
analyses en deze uiteindelijk in de ontwerpfase samenkomen. In Figuur 2 is dit model 
weergegeven met daarin ook de corresponderende hoofdstuk- of paragraafnummers. 

Figuur 2 - Structuur van het onderzoeksproject 
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1 Bedrijfsbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van Koninklijke Numico N.V. Dit wordt gedaan in 
paragraaf 1.1 middels een beschrijving van de historie en de huidige situatie. Ook is er een 
korte omschrijving van de activiteiten van Numico in Nederland. Vervolgens zal er in 
paragraaf 1.2 ingezoomd worden op Nutricia Cuijk B.V., waar het in dit rapport beschreven 
onderzoek is uitgevoerd. 

1.1 Numico 

Historie 
In 1896 verkreeg Martinus van der Hagen, oprichter van de stoommelkfabriek in Zegwaard 
(Zoetermeer) de exclusieve rechten om babyvoeding te produceren uit koemelk door middel 
van de Backhaus methode. Deze revolutionaire methode was een antwoord op de hoge 
kindersterfte van die tijd. Dit leidt in 1901 tot de oprichting van de N.V. Nutricia (nutrire is 
Latijn voor "voeden") waarbij Nutricia ook als productnaam diende. Door samenwerking met 
de medische industrie worden voor de Eerste Wereldoorlog de eerste dieetproducten 
ontwikkeld. Later zou Nutricia zich steeds meer ontwikkelen tot een fabrikant van 
kennisintensieve voedingsmiddelen. 

Reeds in 1905 exporteert Nutricia de eerste melkproducten. In 1924 wordt een zuivelfabriek 
in Cuijk overgenomen en in 1963 wordt daar een derde (dit keer Belgische) productielocatie 
aan toegevoegd. In 1966 wordt Nutricia onder de naam "N.V. Verenigde Bedrijven Nutricia" 
een beursgenoteerd bedrijf aan de Amsterdamse Beurs. Na overnames van de merken 
Cow&Gate (1981) en Milupa (1995) en de verkrijging van het predikaat "Koninklijke" wordt 
de naam in 1998 gewijzigd in Koninklijke Numico N.V. om zo een duidelijk onderscheid te 
maken tussen het beursgenoteerde moederbedrijf en de dochterondernemingen. Rond de 
eeuwwisseling heeft Numico fabrikanten van voedingssupplementen in de Verenigde Staten 
overgenomen. Na tegenvallende resultaten in deze markt van voedingssupplementen zijn 
deze fabrieken in 2003 weer verkocht en is Numico zich volledig gaan richten op haar 
kernactiviteiten, namelijk baby-/kindervoeding en klinische voeding. Het gaat hierbij om 
producten met hoge marges en om markten met een hoog (groei)potentieel. Hierbinnen 
passen ook de overnames van marktleiders Mellin (2005 - babyvoeding Italie) en Dumex 
(2006 - babyvoeding China, Thailand en Maleisie) [2, 3]. 

Huidige situatie 
Momenteel neemt Numico in meer dan 20 Europese landen een marktpositie in bij de eerste 
drie. In de meeste landen geldt dit zowel voor de babyvoeding als ook voor de klinische 
voeding. Europa zorgt hiermee voor ongeveer 80% van de omzet van Numico (zie Figuur 
1.1-a). Wei is het aantal baby's in Europa vrij stabiel en ook de verdeling tussen de (grote) 
spelers in de babyvoedingmarkt lijkt vrij stabiel. Daarom wil Numico vooral binnen Europa 
meer producten per baby/kind gaan verkopen. Waar eerst vooral ingezet werd op de eerste 
18 maanden, richt men zich nu op de leeftijd van O tot 3 jaar (zoals Nutricia het zegt "van 
nul tot eigenwijs"). 

Om verder te kunnen groeien binnen de babyvoeding richt Numico zich op groeimarkten als 
Brazilie en (bepaalde regio's in) China, waar het inkomen en de levensstandaard op een 
dusdanig peil zijn dat er gekozen kan worden voor speciale, kwalitatief hoogwaardige ( en 
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dus duurdere) voeding. Hierin is dus heel duidelijk de koers te zien die in 2003 is ingezet, 
namelijk producten met hoge winstmarges in markten met een hoog groeipotentiaal. 

De klinische voeding zorgt voor ongeveer eenderde van de totale omzet (zie Figuur 1.1-b). 
In deze markt zorgen de hogere levensverwachting en het stijgend aantal patienten met een 
chronische ziekte voor groeimogelijkheden. De groeiende nadruk op het belang van goede, 
specialistische voeding bij het bestrijden/voorkomen van ziektes zorgt daarbij voor een 
versterkt groeipotentiaal. Aangezien patienten daarbij gedurende een lange tijd dezelfde 
voeding moet gebruiken, wil Numico zich ook meer gaan richten op aspecten als 
eetbaarheid, smaak en bediening. 

Netto-omzet per regio € mi!joen 2005 2004 2003 

■ West-Bsopa 1.317 1.160 1.151 
• Oost-Et.ropa 323 257 223 -~ 265 228 238 
■ Rest van dewereld 83 77 1.539 

Total 1.988 1.722 3.151 

Netto-omzet per divisie € mi!joen 2005 2004 2003 

■ Bqvoedng 1.314 1.115 1.058 
■ Klnische voedhg 674 002 542 

Bel!indigde ~itelten 5 1.551 
Total 1.988 1.722 3.151 

Figuur 1.1- Netto-omzet Numico per regio (a) en per divisie (b) 

Na de flinke terugval in de omzet in 2003/2004 (door de verkoop van de 
voedingssupplementen) is in 2005 een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 360 miljoen euro op 
een netto omzet van bijna 2 miljard. Dit betekende een (autonome) omzetgroei van 11,9%. 
Hierdoor is de financiele positie verbeterd, zodat Numico voor het eerst sinds 4 jaar weer 
dividend uit heeft gekeerd. De doelstelling is om van hieruit verder te groeien (autonome 
omzetgroei van 11-13% per jaar), de brutowinstmarges te stabiliseren en jaarlijks 20% van 
de winst aan de aandeelhouders uit te keren [1]. 

Numico in Nederland 
Het hoofdkantoor van Numico is nog steeds in Nederland gevestigd, namelijk op Schiphol. 
Daarnaast zit er een R&D-afdeling in Wageningen (Numico) en productieafdelingen in 
Zoetermeer en in Cuijk (beide Nutricia). Op de Nederlandse markt opereert Numico alleen 
met het merk Nutricia, waarbij ze zowel voor de babyvoeding als voor de klinische voeding 
marktleider is. Binnen de poedervormige babyvoeding in Nederland heeft Nutricia een 
marktaandeel van 65-70%. De nummer twee is Friesland Foods (Friso) met een aandeel van 
ongeveer 25%. Andere aanbieders zijn Nestle, Abbott en sinds kort ook Kruidvat (huismerk) 
[2, 4]. 
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1.2 Nutricia Cuijk 
Nutricia Cuijk B.V. is een productiefabriek (supply point) van Numico en produceert 
poedervormige speciaalproducten voor de babyvoedingsmarkt en de markt voor klinische 
voeding. Deze speciale poeders kunnen door weinig tot geen andere supply points 
geproduceerd worden. Het produceren van deze specifieke, hoogwaardige poeders tegen de 
laagste kosten wordt dan ook gezien als de primaire taak van Nutricia Cuijk. Dit wordt ook 
duidelijk in de visie en de missie van Nutricia Cuijk. 

Visie Nutricia Cuijk: We willen een vitaal supply point zijn van Numico, voor productie van 
specialties en premixen/masterbatches 1• 

Missie Nutricia Cuijk: Nutricia Cuijk is een innovatief en betrouwbaar producent, die 
voedselveilige producten maakt tegen de laagst mogelijke kosten, met trotse medewerkers. 

Nutricia Cuijk wordt binnen Numico gezien als "leading supply point" en daarom is 
kennisoverdracht richting andere supply points ook een van de andere kerntaken. Nutricia 
Cuijk wil dit handhaven door voorop te blijven lopen in het toepassen van nieuwe 
technologieen en het verbeteren van processen. Dit uit zich in de slogan: We simply master 
complexity (Nutricia Cuijk does what no one else can do). 

Organisatie 
Nutricia Cuijk heeft ongeveer 220 vaste medewerkers in dienst in een functionele 
organisatiestructuur (zie Figuur 1.2). Daarnaast is het ook een vrij platte organisatie, waarin 
er tussen het Managementteam en de medewerkers hooguit een teamleider kan zitten. 
Ongeveer driekwart van de medewerkers is werkzaam in de productie (poederproductie, 
mengerij en verpakking) in zelfsturende teams. Binnen de productie wordt gewerkt in 3-, 4-
en 5-ploegendiensten. Naast de vaste medewerkers zijn er ook 40-50 uitzendkrachten actief 
en werken er zo'n 30 externe medewerkers. Daarbij valt te denken aan schoonmakers, 
bewaking (nachtportier) en onderhoudsmensen. 

Supply Point 
Director 

Personeel9- Veiligheid& --
zaken Milieu 

Controlling& -- Market Services 
Automatisering 

I I I I 

Poederproducti Technologie& 

I 
Logistiek 

I 
Quality Verpakking / 

Techniek Assurance Mengerij 

Figuur 1.2 - Organogram Nutricia Cuijk 

Werkwijze 
Binnen Nutricia Cuijk wordt gewerkt volgens "World Class Manufacturing" (WCM), binnen 
Nutricia Cuijk ook wel "Perfect Teams" genaamd. Dit is halverwege jaren '90 ingevoerd om 

1 Premixen en Masterbatches zijn speciale poedermengsels die door Nutricia Cuijk gemaakt worden en door 
Nutricia Cuijk en ook andere supply points gebruikt worden om eindproducten mee te maken. 
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20 de productiekosten omlaag te brengen, sneller te leveren, flexibeler te werken en de 
uitval terug te brengen. Het werken volgens WCM komt onder andere tot uiting in het 
toepassen van principes als SMED (Single-Minute Exchange of Die - ofwel omsteltijden 
verkorten), "first time right" en het in kaart brengen (en vervolgens elimineren) van verlie2en 
met behulp van de OEE (Overall Equipment Effectiveness - in kaart brengen van verlie2en). 
Daarbij worden beslissingen genomen in de volgorde veiligheid, kwaliteit, 
leverbetrouwbaarheid en kosten. Hierbij wordt veel verantwoordelijkheid bij de operators 
gelegd. Als iemand iets wil veranderen om 20 bijvoorbeeld de veiligheid te verhogen, kan dat 
altijd voorgesteld worden. Vaak wordt er dan rondom de initiatiefnemer een projectteam 
gevormd om aan deze verbetering te werken. Op deze manier houdt Nutricia Cuijk de 
medewerkers nauw bij het proces betrokken. 

Processen en producten 
De eindproducten van Nutricia Cuijk bestaan uit combinatie van een poeder en een bepaalde 
verpakking. De2e eindproducten worden verkocht aan Sales Units en supply points van 
Numico. Producten voor Sales Units 2ijn klaar om aan de eindgebruiker verkocht te worden. 
De2e producten bestaan uit een basispoeder dat gemengd is met speciale poedermengsels 
(premix en masterbatch). Hierbij wordt ongeveer 40% van de basispoeders door Nutricia 
Cuijk gemaakt en wordt 60% van de basispoeders ingekocht bij andere supply points van 
Numico. De 2ogenaamde premixen en masterbatches worden allemaal door Nutricia Cuijk 
gemaakt. Aan andere supply points worden voornamelijk 2akken met premix of masterbatch 
geleverd. Deze kunnen daar met een basispoeder gemengd worden tot een poeder dat 
geschikt is voor de eindgebruiker. In Figuur 1.3 2ijn de2e poederstromen schematisch 
weergegeven. Een uitgebreidere beschrijving van de productieprocessen is te vinden in 
paragraaf 3.1. Een uitgebreidere beschrijving over de producten die Nutricia Cuijk maakt, is 
te vinden in Bijlage A. 

-Inge t bl andere Supply Poin,ts-----, 

Nutric:ia Cuijk 

Figuur 1.3 - Productstromen binnen Nutricia Cuijk 
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2 Project / onderzoek 

In het vorige hoofdstuk is een beeld geschetst van het bedrijf waar het project is uitgevoerd. 
In dit hoofdstuk zal verder warden ingegaan op het project. Hiertoe warden allereerst de 
achtergrond (paragraaf 2.1) en de initiele opdracht (paragraaf 2.2) beschreven. Vervolgens 
wordt deze initiele opdracht geanalyseerd (paragraaf 2.3) wat resulteert in het centrale 
probleem (paragraaf 2.4). Dit hoofdstuk wordt besloten met de definitieve opdracht en de 
scope waarbinnen het project uitgevoerd wordt (paragraaf 2.5). 

2.1 Achtergrond 
Binnen Nutricia Cuijk wordt poedervormige babyvoeding gemaakt. Een deel van de poeders 
wordt ingekocht en een deel wordt zelf geproduceerd. Na eventuele mengstappen warden 
deze poeders uiteindelijk verpakt. Binnen de productieprocessen wordt het poeder 
opgeslagen in aluminium containers, ook wel totebins®2 genaamd. Deze containers zijn 
rechthoekig en hebben een bodem van ongeveer 1 x 1 meter en een hoogte van ongeveer 2 
meter. In een totebin kan ongeveer 1 ton poeder opgeslagen warden (vanwege technische 
beperkingen van het transportsysteem). 

De productieprocessen bij Nutricia Cuijk kunnen vanuit de optiek van de totebins in drie 
soorten processen warden verdeeld, namelijk vullen, mengen en legen. 

Vullen: Het vullen gebeurt allereerst bij de productietorens waar het geproduceerde poeder 
in totebins opgeslagen wordt. Daarnaast warden er totebins gevuld bij de externe omstort
afdeling waar grate zakken (bigbags) met ingekocht poeder in totebins gestort warden. Tot 
slot kunnen er totebins gevuld warden met ingekocht poeder uit kleine zakken ( over het 
algemeen 25 kg-zakken). 

Mengen: Bij het mengen warden verschillende soorten poeder (uit verschillende totebins) 
gemengd en vervolgens weer teruggestort in de oorspronkelijke totebins. De totebins blijven 
dus gevuld, maar dan met een ander poeder. Bij het speciaal mengen zijn er echter wel 
extra totebins nodig, omdat de aangeleverde volle totebins niet gebruikt kunnen warden om 
het gemengde poeder in op te slaan. Dit omdat het vaak om relatief kleine hoeveelheden 
gaat en de aangeleverde volle totebin dus niet helemaal geleegd wordt. 

Legen: Het legen gebeurt bij de verpakafdelingen. Hier wordt het poeder uit de totebins 
geleegd en wordt het poeder verpakt. 

Tot slot is er nog een vierde soort proces te onderscheiden, namelijk het reinigen. Hierbij 
warden lege, vuile totebins gewassen en krijgen zij dus de status 'leeg en schoon'. Het 
wassen gebeurt omdat bepaalde soorten poeder niet na elkaar in dezelfde totebin 
opgeslagen mogen warden. Dit omdat bepaalde soorten poeder kritische eigenschappen 
bezitten (bijvoorbeeld voorverteerde eiwitketens) en deze poeders dus niet 'vervuild' mogen 
warden door poeders die deze eigenschappen niet bezitten. 

Deze cyclus die een totebin kan doorlopen, is schematisch weergegeven in Figuur 2.1. 
Daarbij valt het op dat niet elke totebin altijd dezelfde productiestappen doorloopt. Een 
voorbeeld hiervan is de mengstap, die veel totebins overslaan. Dit aangezien er bij de 
verpaklijnen "inline" gemengd kan warden wat inhoudt dat de poeders uit twee totebins met 
elkaar gemengd en direct verpakt kunnen warden. 

2 De naam Totebin is een geregistreerd handelsmerk van Alucon Bulk Systems GmbH. 
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Figuur 2.1 - Cyclus totebins 

Tussen de verschillende productieprocessen door staan de totebins opgeslagen in het 
zogenaamde Halffabrikaatmagazijn (HF-magazijn). In dit HF-magazijn worden de totebins 
met automatische kranen van en naar hun opslagpositie getransporteerd. Het transport 
vanuit het HF-magazijn naar de productieafdelingen gebeurt met automatisch aangestuurde 
kettingtransporteurs. Binnen een afdeling worden totebins zowel met kettingtransporteurs 
als met heftrucks verplaatst. 

2.2 Initiele opdracht 
Een probleem waar verschillende afdelingen bij Nutricia Cuijk mee te kampen hebben, is dat 
ze stil komen te staan omdat de door de afdeling gevraagde totebins niet aanwezig zijn. 
Doordat Nutricia Cuijk steeds intensiever gebruik gaat maken van de productiemiddelen (bij 
de productietorens van een 4-ploegendienst naar een 5-ploegendienst) en er enkele nieuwe 
productielijnen bijkomen (de verpaklijn "Eazypack" en een nieuwe mengafdeling voor 
premixen), verwacht Nutricia Cuijk dat de vraag naar totebins toe zal nemen. Om de 
bestaande problemen op te lossen en te voorkomen dat deze problemen in de toekomst nog 
groter zullen worden, is door Nutricia Cuijk de volgende opdracht gedefinieerd: 

"Voorkom dat de productieafdelingen stil komen te staan door een tekort aan totebins." 

2.3 Analyse initiele opdracht 
Om een inzicht te krijgen in de initiele opdracht, zal in paragraaf 2.3.1 het genoemde 
probleem "een tekort aan totebins" onderzocht worden. In paragraaf 2.3.2 zullen de 
gevolgen hiervan onderzocht worden om zo een beeld te krijgen van de omvang van het 
probleem. 

2.3.1 Probleemanalyse 
Om het probleem van een tekort aan totebins te kunnen analyseren, is het van belang om te 
achterhalen waardoor een tekort aan totebins veroorzaakt kan worden. Een tekort aan 
totebins kan namelijk veroorzaakt worden doordat de gevraagde totebin niet beschikbaar is, 
maar ook doordat de gevraagde totebin niet aangeleverd wordt, ondanks dat deze wel 
beschikbaar is. Hieronder wordt allereerst ingegaan op het probleem dat de totebin niet 
beschikbaar is en vervolgens ingegaan op het probleem dat de totebin niet aangeleverd 
wordt. 

Totebin niet beschikbaar 
Als een totebin niet beschikbaar is, kunnen productielijnen stilvallen. Daarnaast kan er ook 
geschoven worden in de planning om verder te gaan met productieorders waarvoor de 
benodigde totebins wel beschikbaar zijn. Bij vulprocessen kan er echter veel minder 
geschoven worden, aangezien daar voor alle productieorders lege totebins nodig zijn. Daar 
zou a Ileen geschoven kunnen worden als er bijvoorbeeld wel lege, vuile totebins beschikbaar 
zijn, maar er voor de betreffende productieorder lege, schone totebins nodig zijn. Kan er niet 
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geschoven worden, dan zal het vulproces stilvallen. Dit geldt echter niet voor de 
productietorens, waar bij een gebrek aan beschikbare (lege) totebins overgeschakeld wordt 
op het afvullen in grote zakken (bigbags). Deze bigbags kunnen later omgestort worden in 
totebins, zodat het poeder gebruikt kan worden in de verdere processen. 

Totebin niet aangeleverd 
Als een totebin niet aangeleverd wordt, kan het zijn dat het magazijn een storing heeft en er 
dus helemaal geen totebins aangeleverd worden. Daarnaast is het ook mogelijk dat het 
magazijn wel functioneert, maar dat de vraag naar totebins (vanuit de productieafdelingen) 
groter is dan de capaciteit van de kranen in het magazijn. Hierdoor warden er wel totebins 
geleverd, maar is de wachttijd hoger dan tijdens rustige momenten. Als een productielijn 
moet wachten op de levering van een totebin, zal haar aanvoerbuffer slinken. Als er ook 
geen totebins afgevoerd warden, zal tevens de afvoerbuffer groeien. Als de aanvoerbuffer 
leeg is of de afvoerbuffer vol, zal de productielijn stilvallen. Aangezien er geen totebins 
aangevoerd ( en/of afgevoerd) worden, heeft het ook geen zin om over te schakelen op een 
andere productieorder. De totebins die nodig zijn voor deze andere productieorder zullen 
namelijk ook niet aangevoerd warden. 

2.3.2 Mogelijke gevolgen 
Uit paragraaf 2.3.1 blijkt dat een tekort aan totebins niet alleen leidt tot stilstand van een 
productieafdeling, maar ook tot het afvullen in bigbags en tot het herzien van planningen. 
Hieronder zullen deze drie gevolgen kort behandeld worden om zo een beeld te krijgen van 
de omvang van het probleem. 

Stilstand 
De productiviteit van de productielijnen wordt bij Nutricia Cuijk gemeten met behulp van de 
Overall Equipment Effectiveness (OEE). Hierin wordt bijgehouden wat de status van een 
productielijn is en hoe lang de lijn in deze status verkeert. Op deze manier kunnen de 
verliezen op het gebied van beschikbaarheid (uur/week), prestatie (productie/uur) en 
kwaliteit (goede productie/totale productie) in kaart gebracht worden. In Tabel 2.1 staan de 
beschikbaarheidsverliezen, gemeten over de eerste 20 productieweken van 2006 
weergegeven. 

Exteme Normaal 
Bliklijn 

Omstort Mengerij 

uur/wk % uur/wk % uur/wk % 

Storing 
machine 4,0 12% 2,0 6% 17,3 41% 
poederaan\Oer 7,0 17% 
HF/ bin 2,6 8% 1,8 5% 
anders 0, 1 0% 

Stilstand 
Poetsen 7,8 23% 5,0 14% 14, 1 34% 
Omstellen 1,9 4% 
Voor-/naloop 5,3 16% 16,8 49% 
Pauze 7,0 20% 3,0 9% 0,2 1% 
anders 2,3 7% 0, 1 0% 1,2 3% 

Lijnremmer 
HF/ bin 3,9 11% 5,9 17% 
anders 1,4 4% 

Totaal 34,3 34,6 41,7 

Tabel 2.1 - Beschikbaarheidsverliezen productielijnen 
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Uit deze tabel blijkt dat bij alledrie de procluctielijnen beschikbaarheidsverliezen optreden als 
gevolg van een tekort aan totebins. Dit uit zich in storingen in de aanvoer van totebins 
( ''Storing - poederaanvoer" en ''Storing - HF/binj, in het opstarten/afsluiten van 
productieorders waarbij een deel van het verlies (naar schatting ongeveer 25%) veroorzaakt 
wordt doordat er gewacht moet worden op het leveren van totebins ( ''Stilstand - voor
/naloop j en het vertragen van de lijn (vaak kort wachten) doordat totebins zeer langzaam 
aangeleverd worden ( ''Lijnremmer - HF/binj. Hieruit wordt duidelijk dat op alledrie de 
procluctielijnen een aanzienlijk deel van de beschikbaarheidsverliezen (± 8 uur/week bij de 
externe omstort, ± 12 uur/week bij de normaal mengerij en ± 7 uur bij de bliklijn) toe te 
schrijven is aan een tekort aan totebins. Deze verliezen omvatten zowel de verliezen doordat 
een totebin niet aanwezig als de verliezen doordat een totebin niet aangeleverd wordt. Meer 
informatie over de verschillende categorieen van beschikbaarheidsverliezen is te vinden in 
Bijlage B. 

Torenpoeder afvullen in bigbags 
Als er geen lege totebins beschikbaar zijn om torenpoeder in af te vullen, zal het 
torenpoeder in bigbags worden afgevuld. Dit levert extra kosten op, vanwege extra handling, 
externe opslag en omdat het later weer in totebins omgestort moet worden ( extra 
capaciteit). Bij een procluctieorder van meer dan 20 bigbags bedragen de kosten ongeveer 
100-105 euro per bigbag (de opbouw van deze kosten is verder uitgewerkt in Bijlage C). 
Volgens schattingen van een teamleider en een procluctiecoordinator van de poederprocluctie 
is er afgelopen jaar ongeveer 30 keer overgeschakeld op afvullen in bigbags, omdat er een 
tekort aan lege totebins was. Daarbij ging het om een gemiddelde batchgrootte van 
ongeveer 40 bigbags. Het gaat hierbij dus om ongeveer 30 (keer/jaar) x 40 (bigbags/keer) x 
102 ( euro/bigbag) = 122.000 euro op jaarbasis. 

Planningen herzien 
Als de gevraagde totebins niet beschikbaar zijn, kan er besloten worden om de planning te 
wijzigen. Aangezien de planningen van de aanleverende lijnen (mengerij, externe omstort) 
afhankelijk zijn van de planning van de verpaklijnen, zorgt een wijziging in de 
verpakplanning voor veel extra overleg. Daarnaast kan het wijzigen van de 
procluctievolgorde ervoor zorgen dater extra gepoetst/omgesteld moet worden. De tijd die 
dit kost is moeilijk in geld uit te drukken, maar het is duidelijk dat elke wijziging de noclige 
tijd kost en frustratie/stress oplevert. 

2.4 Centraal probleem 
Het oorspronkelijke probleem luidde dat procluctielijnen stil komen te staan, doordat er te 
weinig totebins zijn. Uit paragraaf 2.3.1 blijkt dat dit probleem bestaat uit twee aparte 
problemen, namelijk de beschikbaarheid van de totebin enerzijds (beheersing van de opslag) 
en het aanleveren van de totebin anderzijds (capaciteit van de transportsystemen). 

Als deze twee problemen worden vergeleken, blijkt dat het beheersen van de opslag 
wezenlijker is dan het optimaliseren van de transportsystemen. Immers, als de gevraagde 
totebins niet beschikbaar zijn, zal een transportsysteem met oneindige capaciteit en dat 
100% van de tijd werkt nog steeds geen totebins kunnen transporteren. Daarnaast blijkt dat 
een onbeheerste opslag zowel impact heeft op de beschikbaarheid van de procluctielijnen, 
als op het extra capaciteitsverbruik en de extra kosten door het afvullen in bigbags als ook 
op de extra werkzaamheden en onrust doordat er telkens planningen gewijzigd moeten 
worden. 
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Tot slot zijn er al projecten gestart om de problemen met betrekking tot de 
transportsystemen op te lossen. Zo is er met betrekking tot storingen van de kranen in het 
HF-magazijn besloten om een Service Level Agreement op te stellen met de leverancier van 
de kranen. Op deze manier zal er een bepaalde uptime van de kranen gegarandeerd 
worden. Met betrekking tot de capaciteit van de kranen tijdens een piek in de vraag naar 
totebins gaan er begin 2007 wijzigingen doorgevoerd worden in het kader van het project 
"flexibele binlocaties". Hierdoor zal de capaciteit van de kranen toenemen en zullen de 
totebins volgens prioriteiten uitgeleverd worden. Hierdoor is de verwachting dat de 
problemen met betrekking tot het niet aanleveren van totebins door de transportsystemen 
(grotendeels) opgelost zullen zijn. 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een onderzoek naar de beschikbaarheid 
van totebins de meeste meerwaarde biedt. Een van de mogelijke grootheden hierin is het 
aantal totebins. Tot op heden wordt dit aantal beperkt doordat het HF-magazijn 852 locaties 
heeft en elke totebin een vaste locatie heeft. Hierdoor moet voor een uitbreiding in het 
aantal totebins ook het magazijn uitgebreid worden. Door ruimtegebrek is dit echt geen 
reele optie. Echter, doordat in 2007 deze vaste posities losgelaten zullen worden (project 
"flexibele binlocaties''), zal de magazijngrootte niet meer direct beperkend zijn voor het 
aantal totebins. Alie bufferlocaties buiten het HF-magazijn (zowel posities op 
transportsysteem als op de vloer bij de verschillende productielijnen) tellen dan ook mee als 
mogelijke locaties. Aangezien er ongeveer 60 bufferlocaties buiten het magazijn zijn, zou er 
voldoende ruimte zijn om een dergelijk aantal extra totebins in het systeem op te nemen. 
Nutricia Cuijk heeft echter aangegeven niet te willen investeren in extra totebins. Het aantal 
van 852 totebins is dan ook meegenomen als randvoorwaarde. 

2.5 Definitieve opdracht 

De definitieve opdrachtomschrijving luidt als volgt: 
Ontwerp een systeem om de beschikbaarheid van totebins zodanig te beheersen dat de 
capaciteit van de afdelingen zo optimaal moge/ijk wordt gebruikt, uitgaande van het huidige 
aantal totebins. Mogelijke tools die hiervoor ontwikkeld zouden kunnen worden zijn een 
simulatiemodel en/of een toegepaste planningsmethodiek. 

Scope 
In Figuur 2.2 is het productieproces van Nutricia Cuijk weergegeven. Het groene kader geeft 
daarbij aan in welk deel van het proces de opslag in totebins plaatsvindt. 

Figuur 2.2 - Productieproces Nutricia Cuijk 
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Op de productietorens wordt volcontinu geproduceerd en het liefst zou men nog langer 
produceren. Voor de extra productie bestaat namelijk voldoende vraag, welke momenteel 
opgevangen wordt door ( duurder) extern poeder te gebruiken. Dit proces moet dan ook zo 
optimaal mogelijk gepland worden (onafhankelijk van de opslag in totebins) en daarom valt 
de planning hiervan buiten de scope van het onderzoek. Hetzelfde geldt voor de 
batchgroottes/cyclustijd van de productieorders. 

Dit onderzoek richt zich dus op de interne opslag, waarbij de beheersing van de 
productietorens buiten beschouwing wordt gelaten. Bij het omstorten van extern poeder 
geldt dat het proces van omstorten (en dus ook de besturing daarvan) wel binnen de scope 
valt. De gestreepte lijn geeft de mogelijkheid aan om torenpoeder in bigbags af te vullen en 
later op de externe omstort in totebins om te storten. De rode lijn vanuit de voorraad 
bigbags naar het verpakproces geeft de mogelijkheid aan om op de nieuwe verpaklijn 
"Eazypack" bigbags te gebruiken in plaats van totebins. In dat geval hoeven de bigbags dus 
niet eerst in totebins omgestort te worden. 
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3 Analyse 

In het vorige hoofdstuk is de opdrachtomschrijving gedefinieerd met als centraal thema het 
beheersen van de beschikbaarheid van totebins. Aangezien de beschikbaarheid van lege 
totebins afhankelijk is van het aantal gevulde totebins is het belangrijk om hier een duidelijk 
beeld van te krijgen. Volgens Little (1961) geldt dat het onderhanden werk gelijk is aan de 
snelheid maal de doorlooptijd. In het geval van Nutricia Cuijk staat het onderhanden werk 
voor het aantal gevulde totebins, de snelheid voor de snelheid van de productieprocessen 
(gemeten in aantal totebins per tijdseenheid) en de doorlooptijd voor de gemiddelde 
standtijd van poeder. Dit komt dus neer op de volgende vergelijking: 

Aantal gevulde totebins = snelheid productieproces x standtijd poeder 

Deze vergelijking vormt de basis voor hoofdstuk 3, waarin de beschikbaarheid van totebins 
bij Nutricia Cuijk geanalyseerd zal worden. Hiertoe zal er ingegaan worden op de snelheid 
en de standtijd. De snelheid wordt bepaald door de productieprocessen en hun samenhang. 
Aangezien het poeder zowel tijdens als tussen de processen opgeslagen zit in totebins, is het 
voor het bepalen van de standtijd van belang om zowel verder in te gaan op de 
productieprocessen als op de verschillende opslagpunten. Daarnaast speelt ook de 
aansturing van de processen een grote rol bij het tot stand komen van de standtijd. Door 
deze aansturing ( ordervrijgave, planning en uitvoering) worden processen namelijk in gang 
gezet om totebins te vullen, te mengen of te legen. 
Om de snelheid van het productieproces te analyseren zal dus in paragraaf 3.1 ingegaan 
worden op het productieproces van Nutricia Cuijk. Vervolgens zullen in paragraaf 3.2 de 
(tussen)opslagpunten geanalyseerd worden en in paragraaf 3.3 de aansturing van de 
productieprocessen. Dit dient als basis om in paragraaf 3.4 de standtijd van de verschillende 
poeders te analyseren. In paragraaf 3.5 zal het aantal gevulde totebins behandeld worden 
en de gevolgen die vraagfluctuaties daarop hebben. Tot slot worden in paragraaf 3.6 
conclusies getrokken over de bevindingen in dit hoofdstuk en zal er ingegaan worden op de 
relatie hiervan met de in hoofdstuk twee geschetste problematiek. 

3.1 Productieproces 
Het productieproces bij Nutricia Cuijk is te verdelen in twee delen, namelijk de natte fase en 
de droge fase. In de natte fase wordt poeder gemaakt en in de droge fase wordt poeder 
gemengd en verpakt. In Figuur 3.1 staat het productieproces van Nutricia Cuijk 
weergegeven. Daarbij geeft het groene kader aan in welk deel het product opgeslagen wordt 
in totebins. Aangezien dit onderzoek zich met name richt op de opslag in totebins en de 
aansturing van de poederproductie buiten de scope valt, zullen alle processen in de natte 
fase beschouwd worden als een productiestap, namelijk poederproductie. In Figuur 3.1 is 
aangegeven welk proces in welke paragraaf behandeld wordt. Hierbij ligt de nadruk op het 
gebruik van totebins. Daarbij gaat het zowel om de vraag (totebins/uur) als ook om het 
soort totebins (vol of leeg, schoon of vuil) dat gebruikt wordt. 
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Figuur 3.1 - Productieproces Nutricia Cuijk 

3.1.1 Poederproductie 
Ongeveer 35% van de totale hoeveelheid poeder die op jaarbasis verpakt wordt, wordt 
gemaakt op de afdeling poederproductie. Op deze afdeling staan 2 productietorens die 
volcontinu draaien (168 uur/week). De maximale productiecapaciteit van deze 
productietorens is 1400 kg/uur per toren en de gemiddelde productiecapaciteit is ongeveer 
840 kg/uur per toren. Dit komt zowel doordat er tijd verloren gaat aan reinigingen, maar ook 
doordat niet alle poeders met dezelfde snelheid geproduceerd kunnen worden. Doordat er in 
een totebin gemiddeld ongeveer 900 kg torenpoeder opgeslagen wordt, worden er per dag 
gemiddeld 45 totebins gevuld met torenpoeder. Op dagen dat een toren nat gereinigd wordt 
ligt dit aantal rond de 35-40 totebins per dag. Daarnaast zorgt ook het opslaan van 
torenpoeder in bigbags voor een lager aantal totebins dat met torenpoeder gevuld wordt. Op 
dagen dat er lange batches op hoge snelheid geproduceerd kunnen worden, ligt dit aantal 
rond de 50-55 totebins per dag. Op weekbasis worden er gemiddeld ongeveer 315 totebins 
gevuld met torenpoeder. 
Voor het opslaan van torenpoeder zijn lege totebins nodig. Het besturingssysteem zoekt 
hiervoor naar geschikte totebins, waarbij eerst gekeken wordt of er bruikbare niet-gereinigde 
lege totebins beschikbaar zijn. Zijn die er niet, dan worden er schone totebins geselecteerd 
en aangeleverd. Zo wordt ongeveer 60% van het torenpoeder opgeslagen in schone 
totebins. De rest kan in opgeslagen worden in niet-gereinigde totebins. 

Naast de twee grote productietorens is er nog een derde productietoren, welke een veel 
lagere capaciteit heeft (gemiddeld 85 kg/uur) en maximaal 120 uur per week draait. Op deze 
toren werden in het verleden vooral proeven uitgevoerd, maar nu wordt deze alleen voor 
enkele specifieke poeders gebruikt. Aangezien deze poeders sterk vervuilend zijn, scheelt dit 
reinigingen op de twee grote productietorens. Op weekbasis kunnen hier ongeveer 10-15 
totebins gevuld worden, waarbij het (nagenoeg) altijd om schone totebins gaat. 

3.1.2 Kwaliteitscontrole 
Als een torenpoeder geproduceerd is, krijgt de totebin de status 'in keuring'. Vanaf dat 
moment zal het poeder uit die totebin gekeurd worden en, als de resultaten goed zijn, 
vrijgegeven worden. Vanaf dat moment krijgt de totebins de status 'goedgekeurd' en kan de 
inhoud weer voor andere processen gebruikt worden. Aangezien het keuringsproces dus niet 
gekeurde totebins binnenkrijgt als 'ruw product' en er gekeurde totebins uitgekomen 
(bewerkt product), kan het keuringsproces gezien worden als een productieproces. Dit 
ondanks dat de totebins fysiek niet aanwezig zijn bij de keuring. Hiervoor worden namelijk 
monsters gebruikt die tijdens de poederproductie automatisch genomen worden. Deze 
monsters worden tijdens de kwaliteitscontrole in drie laboratoria onderzocht. In het 
sensorisch lab op geur, kleur, smaak, etc. In het analytisch lab op de aanwezigheid van 
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bepaalde stoffen (o.a. vet, ijzer, vitamines) en in het microbiologisch lab op de aanwezigheid 
van bepaalde bacterien. 

De duur van het keuringsproces is afhankelijk van meerdere factoren. Allereerst worden de 
monsters een keer per werkdag opgehaald bij de productietorens en in het keuringssysteem 
ingeboekt. Totebins die na die tijd gevuld worden, worden de volgende keer pas 
meegenomen in de keuring. Vervolgens is het afhankelijk van de tijd dat een monster moet 
wachten voordat het een bepaalde keuring ondergaat. Dit is afhankelijk van de frequentie 
van de keuringen en van de wachtrij voor die betreffende keuring. Daarnaast is het van 
belang hoe tang de keuring zetf duurt. Met name bij enkete microbiologische keuringen kan 
het 2-3 dagen duren voordat de uitslag van een keuring bekend is. Tot slot dient een totebin 
vrijgegeven te worden (status 'in keuring' omzetten in 'goedgekeurd'). Hiertoe worden de 
keuringsresultaten bekeken en wordt beoordeeld of het poeder goedgekeurd kan worden. 
Dit gebeurt een keer per werkdag en hiervoor worden de resultaten bekeken van alle 
poeders die 6 dagen of langer geleden geproduceerd zijn. Deze 6 dagen komen voort uit de 
werkinstructie voor het beoordelen van keuringsresultaten. Daarnaast kunnen de 
productiecoordinatoren van de meng- en verpakafdeling ook vragen om bepaalde totebins 
eerder te beoordelen, zodat deze eerder beschikbaar zijn voor verdere verwerking. Uit Figuur 
3.2 blijkt dat dit voor bijna 25% van alle gekeurde totebins geldt, aangezien zij in minder 
dan 6 kalenderdagen vrijgegeven worden. 

gemiddelde keuringstermijn 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 
dagen 

Figuur 3.2-Gemiddelde keuringstermijn (dagen) 

Dater in het weekend geen totebins vrijgegeven worden, blijkt ook uit Tabet 3.1 waarin de 
gemiddelde verdeling van vrijgaves over de verschillende weekdagen weergegeven is. 
Doordat er op zaterdag en zondag geen poeders vrijgegeven worden, worden er op 
maandag extra veel totebins vrijgegeven. Dat er op vrijdag weinig wordt vrijgegeven, zou 
verklaard kunnen worden doordat totebins die op maandag vrijgegeven zouden worden, ook 
pas vanaf die maandag ingepland worden op de verpaklijnen. Voor deze totebins zal dan ook 
niet gevraagd worden om deze eerder vrij te geven. Voor totebins die op dinsdag t/m vrijdag 
vrijgegeven zouden worden, wordt echter wel vaak gevraagd om deze eerder vrij te geven. 
Hierdoor schuift de verdeling van vrijgaves op richting het begin van de week, waardoor er 
op helemaal aan het begin (ma) meer vrijgaves zijn en helemaal aan het eind (vr) minder. 

ma di WO do vr za 20 

32% 19% 20% 19% 9% 0% 0% 

Tabel 3.1 - Verdeling vrijgaves over de weekdagen 
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3.1.3 Externe omstort 
Ongeveer 65% van het poeder dat op jaarbasis verpakt wordt, wordt niet zelf geproduceerd 
maar ingekocht. Ongeveer 85% daarvan wordt aangeleverd in bigbags, welke tot voor kort 
allemaal bij de externe omstort in totebins gestort werden. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen externe basispoeders en grondstoffen. De basispoeders worden ingekocht 
bij andere supply points van Numico en worden met name gebruikt op de verpaklijnen. 
Doordat er vanaf eind 2006 op de Eazypack ook bigbags gebruikt kunnen worden, zal 
ongeveer 40% van de bigbags met extern basispoeder niet meer in totebins gestort hoeven 
worden, maar direct op de Eazypacklijn gebruikt worden. Naast het extern basispoeder, 
worden er ook grondstoffen omgestort in totebins. Deze grondstoffen worden gebruikt op de 
mengafdelingen voor het maken van de premixen en masterbatches. Voor de externe 
basispoeders en een deel van de grondstoffen kunnen meestal gebruikte totebins gebruikt 
worden. Voor ongeveer 25% van de om te storten poeders zijn schone totebins nodig. Als er 
geen lege totebins aanwezig zijn, wordt de externe omstort stilgelegd. 
De externe omstort draait 144 uur/week met een maximale capaciteit van 6 totebins per uur 
en de gemiddelde capaciteit van ongeveer 3,6 totebins per uur. Dit is voor een groot deel 
afhankelijk van de manier van omstorten. Er kan namelijk 1-op-1 omgestort worden (1 
bigbag per totebin), maar ook op gewicht. In het laatste geval kunnen er bijvoorbeeld 1,5 
bigbag in een totebin gedaan worden. Dit laatste gebeurt met name bij bigbags van 500-700 
kg. Op die manier ligt de productiecapaciteit lager, maar zijn er minder totebins nodig om 
een gelijke hoeveelheid poeder aan het systeem toe te voegen. 

3.1.4 Mengen - speciaal mengerij 
Bij de speciaal mengerij worden voornamelijk premixen gemaakt. Hiervoor worden enkele (1 
tot 2) totebins met grondstoffen gebruikt en worden er verder vooral grondstoffen uit 25-kg 
zakken gebruikt. De gemaakte premixen worden opgeslagen in schone totebins. Van 
premixen die later in een ander poeder gemengd zullen worden (dus niet de premixen die 
voor andere supply points bestemd zijn) wordt altijd meer gemaakt dan nodig zou zijn. Dit 
om ervoor te zorgen dat de andere poeders waarmee de premix gemengd wordt volledig 
opgemaakt kunnen worden. Bij de beschrijving van het verpakproces in paragraaf 3.1.6 staat 
meer hierover. 
Als er geen lege, schone totebins aanwezig zijn, zal de speciaal mengerij stilstaan. In de 
speciaal mengerij wordt 110 uur per week geproduceerd met een gemiddelde capaciteit van 
ongeveer 0,6 totebin per uur. In 2007 zal er een nieuwe mengerij voor de premixen 
gebouwd worden. Daar zullen specifieke silo's komen voor de meest gebruikte grondstoffen. 
In dat geval zullen er dus voornamelijk lege, schone totebins nodig zijn om de premix in op 
te slaan, maar nauwelijks nog totebins om vooraf grondstoffen in op te slaan. 

3.1.5 Mengen - normaal mengerij 
Het mengen op de Normaal Mengerij bestaat uit twee stappen, namelijk formuleren en 
mengen. Bij het formuleren worden er in verschillende doseerstations totebins met 
verschillende soorten poeder geleegd en gaan de totebins vervolgens onder de 
doseerstations langs om bij elk station een bepaalde hoeveelheid poeder gedoseerd te 
krijgen. Bij het mengen worden de geformuleerde totebins (met laagjes poeder) in een 
menger geleegd. Daarin wordt het poeder gemengd en ondertussen wordt de totebin naar 
beneden en onder de menger getransporteerd. Als het poeder gemengd is, wordt het gelost 
in de totebin. 
Op de normaal mengerij worden met name masterbatches gemaakt. Een masterbatch 
bestaat uit een premix en nog 1 tot 4 andere componenten. Net als bij premixen geldt ook 
bij masterbatches dat hiervan meer wordt gemaakt dan gevraagd. Dit om ervoor te zorgen 
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dat bij het mengen van de masterbatch met een basispoeder het basispoeder helemaal 
weggemengd kan worden. 
De normaal mengerij draait 120 uur per week en heeft een gemiddelde capaciteit van 4,5 
totebins per uur. Als de benodigde totebins niet aanwezig zijn, zal ofwel de planning 
gewijzigd worden, ofwel zal de normaal mengerij stilstaan. Dit laatste gebeurt vooral als het 
poeder op dat moment omgestort wordt en er verder weinig tot geen lege totebins aanwezig 
zijn. De normaal mengerij zal in dat geval 1-op-1 meelopen met de input vanuit de externe 
omstort en daardoor op lagere snelheid kunnen produceren. 

3.1.6 Verpakken 
Er zijn drie verpaklijnen, namelijk de bliklijn, de Eazypacklijn en de afzaklijn. Omdat ze 
alledrie van elkaar verschillen, zullen ze hieronder apart behandeld worden. 

Bliklijn 
Op de bliklijn wordt poeder verpakt in twee formaten blikken. Voor het grootste deel van het 
poeder (85%) kunnen een basispoeder en een premix of masterbatch inline gemengd 
worden. Dat houdt in dat er twee stromen poeder tegelijkertijd gemengd en verpakt kunnen 
worden. Er worden dan een totebin met basispoeder en een totebin met een premix ( of 
masterbatch) in twee doseerstations geleegd en vervolgens worden deze in een bepaalde 
verhouding gemengd en direct in de verpakking gedaan. De stappen mengen en verpakken 
zijn hierbij dus een stap geworden. Aangezien de opbrengsten uit de eigen productie of uit 
het omstorten nooit exact te voorspellen zijn, wordt er altijd meer premix of masterbatch 
gemaakt dan dat er nodig zou moeten zijn. Op deze manier kan het basispoeder altijd 
helemaal opgemaakt worden. Dit is voordelig aangezien het basispoeder de grote 
component is (70-98%) en het dus minder opslagcapaciteit kost om een rest van de kleinere 
component op te slaan. Minstens zo belangrijk is dat veel torenpoeders 2-4 weken houdbaar 
zijn. Premixen en masterbatches zijn daarentegen 6 maanden houdbaar. Het deel 
premix/masterbatch dat overblijft wordt weer opgeslagen in een totebin. 
Het poeder dat niet inline gemengd kan worden (dat dus uit meer dan 2 componenten 
bestaat), moet eerst gemengd worden op de normaal mengerij. Dit betreft echter maar 5-
7% van alle poeders. Als een poeder niet aanwezig is, zal de planning herzien worden. Dit 
kan betekenen dat er extra gereinigd moet worden of dat de verpaklijn omgebouwd moet 
worden (formaatwissel). De maximale capaciteit van de bliklijn bedraagt 6,7 totebins per uur 
en de gemiddelde capaciteit is 3,4 totebins/uur. 

Eazypacklijn 
Net als bij de bliklijn kan ook op de Eazypacklijn het poeder in twee formaten verpakking 
verpakt worden en ook hier gebeurt dat voornamelijk door inline te mengen. Bij de 
Eazypacklijn kunnen echter ook bigbags rechtstreeks gelost worden. Het is dus niet meer 
nodig om extern basispoeder eerst in totebins om te storten. Als een poeder niet aanwezig 
is, zal de planning herzien worden. Dit kan betekenen dat er extra gereinigd moet worden of 
dat de lijn omgebouwd moet worden (formaatwissel). De maximale capaciteit is 6 totebins 
per uur en de huidige gemiddelde capaciteit is ongeveer 1,2 totebin/uur. Dit komt echter 
doordat deze verpaklijn nog in de opstartfase zit. De bedoeling is dat de gemiddelde 
capaciteit in 2007 verder zal stijgen richting de 3-3,5 totebins/uur. Dit zijn snelheden die 
gelden als er basispoeder uit totebins gebruikt wordt. Wordt er basispoeder uit bigbags 
gebruikt, dan zal alleen de premix/masterbatch uit totebins komen. Aangezien het 
gemiddelde aandeel premix/masterbatch op 10% ligt, zal de gemiddelde capaciteit waarmee 
totebins geleegd worden in dat geval ongeveer 0,3 totebin per uur zijn (10% van 3-3,5 
totebins/uur). 
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Afzaklijn 
Op de afzaklijn worden met name premixen en masterbatches verpakt. Grofweg kan gesteld 
worden dat masterbatches in bigbags worden verpakt en premixen in 25-kg zakken. Hierbij 
is de capaciteit afhankelijk van het verpakmateriaal, waarbij de gemiddelde capaciteit voor 
het afzakken in bigbags op 1,7 totebin/uur ligt en de gemiddelde capaciteit voor het 
afzakken in 25-kg zakken op 0,6 totebin/uur. Een deel van de masterbatches kan 
tegenwoordig echter op de normaal mengerij al in bigbags worden afgezakt. In dat geval 
wordt er een bigbag onder de menger gehangen en wordt het poeder daarin gelost. 
Aangezien het poeder op de normaal mengerij niet gezeefd wordt ( en op de afzaklijn wel), 
kan dit alleen voor poeders die bedoeld zijn voor supply points waar het poeder later nog 
gezeefd zal worden. Ruim 50% van de af te zakken masterbatches kan op de normaal 
mengerij in bigbags worden verpakt. Dit gebeurt met een gemiddelde capaciteit van 
ongeveer 3 totebins per uur. Als een poeder niet aanwezig is, zal de planning herzien 
worden. Dit kan betekenen dat de lijn extra gereinigd moet worden. 

3.2 Opslagpunten 
In de opslagpunten binnen het groene kader in Figuur 3.1 zijn verschillende soorten poeder 
opgeslagen in totebins. Om hier inzicht in te krijgen is in deze paragraaf per opslagpunt 
weergegeven welke soorten poeder opgeslagen zijn en hoeveel hiervan gemiddeld 
opgeslagen is. Hierbij is de voorraaddassificering van Silver et al. (1998) gebruik om de 
soorten opslag te typeren. Hier worden 6 soorten voorraad onderscheiden, namelijk 
cyclusvoorraad (cycle inventories), opstoppingvoorraad (congestion stocks), 
veiligheidsvoorraad (safety stock), anticipatievoorraad (anticipation inventory), 
pijpleidingvoorraad (pipeline inventories) en ontkoppelvoorraad (decoupling stock). In Figuur 
3.3 is voor de opslagpunten waarin het poeder in totebins opgeslagen is, aangegeven in 
welke paragraaf het betreffende opslagpunt behandeld wordt. 

Figuur 3.3 - Productieproces Nutricia Cuijk 

3.2.1 Gekeurd torenpoeder 
In dit opslagpunt bevindt zich torenpoeder dat gekeurd en vrijgegeven is, maar nog niet 
gemengd en/of verpakt is. Als er dagelijks gekeurd en vrijgegeven zou worden, zou het 
voorraadniveau het patroon van een cyclusvoorraad volgen, waarbij de batchgrootte gelijk 
zou staan aan 1 dag productie (of keuring) van torenpoeder. Doordat er in het weekend 
echter geen torenpoeder vrijgegeven ( en nauwelijks gekeurd) wordt, volgt de vrijgave het in 
Tabel 3.1 geschetste patroon. De batchgrootte die vrijgegeven wordt is dus afhankelijk van 
de dag en ligt op "normale" werkdagen rond de 20% van de weekproductie. Het gevolg van 
het niet vrijgeven in het weekend en gemiddeld weinig vrijgaves op de vrijdag is dat er in 
het weekend nauwelijks gekeurd torenpoeder aanwezig is. Hierdoor zal er gedurende een 

16 



Optirnalisatie intern bintransport 

groot deel van het weekend extern poeder verpakt worden. Aangezien er wel gewoon 
torenpoeder geproduceerd wordt, heeft dit een negatief effect op het aantal lege totebins. 

3.2.2 Extern poeder 
Het opgeslagen externe poeder kan verdeeld worden in twee delen, namelijk het externe 
basispoeder en externe grondstoffen. 90% van het extern basispoeder kan inline gemengd 
en verpakt worden. Hierdoor is de tijd tussen het omstorten en het verpakken de enige 
verblijftijd in totebins. Relatief grote hoeveelheden dus wordt per order omgestort en kan 
begonnen worden met verpakken als nog niet de hele order is omgestort. Hierdoor is het 
aantal totebins met extern basispoeder direct afhankelijk van de veiligheidstijd tussen 
omstorten en verpakken (pijplijnvoorraad). Batchgrootte is dus niet van belang. De 
opslagsoort betreft hier dus veiligheidsvoorraad. 
Voor externe grondstoffen geldt dat deze gebruikt worden voor premixen en masterbatches. 
Aangezien er meerdere grondstoffen nodig zijn voor dezelfde premix / masterbatch, dient 
dienen deze van tevoren omgestort te worden (opstoppingsvoorraad). Daarnaast zijn enkele 
grondstoffen ook voor veel verschillende premixen / masterbatches nodig, is per batch 
relatief weinig poeder nodig en biedt het omstorten in batches voordeel op het gebied van 
reinigen. Hierdoor wordt van een bepaald poeder een hoeveelheid omgestort voor de 
batches die in de komende 1-3 dagen gemengd worden. Deze dekking hangt af van het 
aantal beschikbare totebins en het soort poeder. Als er schone totebins nodig zijn, wordt er 
namelijk in kleinere batches omgestort dan als er vuile totebins gebruikt kunnen worden. Het 
betreft hier dus een combinatie van cyclusvoorraad en anticipatievoorraad. 

3.2.3 Premix 
De totebins waarin premix is opgeslagen kunnen opgedeeld worden in twee groepen. 
Allereerst zijn er de totebins met premix die al een keer gebruikt is, maar niet helemaal 
opgemaakt is. Zeals vermeld in paragraaf 3.1.4 komt dit doordat er meer premix gemaakt 
wordt dan volgens de mengverhouding nodig zou zijn. Hierdoor staat er nagenoeg voor elke 
soort premix een totebin in opslag. Uitzondering is als er nog maar heel weinig premix over 
is (in dat geval wordt de totebin leeggemaakt en gewassen) en als de premix het 
eindproduct is (bij de afzaklijn). Deze voorraad is een vorm van anticiptatievoorraad, 
aangezien hiermee een verhoogde behoefte aan premix (door grotere hoeveelheid 
basispoeder) wordt afgedekt door middel van voorraad. Wei kan opgemerkt worden dat met 
name restjes die onvoldoende zijn voor een volgende order dubbel geld kosten. Hiervoor 
worden namelijk voorraadkosten betaald, terwijl er voor een volgende productie ook weer 
nieuwe premix gemaakt moet worden (omstelkosten). De tweede groep bestaat uit totebins 
met premix dat "nieuw" gemaakt is. De omvang hiervan wordt bepaald door een 
veiligheidstijd tussen het maken van de premix en het gebruiken en door een 
anticipatievoorraad. Aangezien er op 4 verschillende afdelingen (verschillende) premixen 
gebruikt worden (normaal mengerij, afzaklijn, bliklijn, Eazypacklijn) en er maar 1 premix 
tegelijkertijd gemaakt kan worden, moet hierop geanticipeerd worden door eerder te 
beginnen met het maken van deze premixen. De opslag kan hier dus getypeerd worden als 
een combinatie van veiligheidsvoorraad en anticipatievoorraad. 

3.2.4 Gemengd poeder 
Dit opslagpunt bevat twee soorten gemengd poeder, namelijk masterbatches en gemengd 
eindproduct. Voor masterbatches geldt ongeveer hetzelfde als voor premixen, namelijk dat 
er grofweg per soort masterbatch een totebin gevuld is plus daarbij de "nieuwe" productie 
van masterbatches. Net als bij de premix geldt ook hier dat voor de totebins met resten 
masterbatch een vorm zijn van anticipatievoorraad. Naast de masterbatch die in totebins 
terecht komt, wordt een deel van de masterbatches op de mengafdeling al afgezakt (in 
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bigbags). Dit zorgt ervoor dat een deel van de geproduceerde masterbatches niet in dit 
opslagpunt terecht komt en dat er dus totebins geleegd worden bij de normaal mengerij. 
Aangezien zowel bij de bliklijn als bij de Eazypacklijn het poeder inline gemengd kan worden, 
wordt er nog maar weinig eindproduct gemengd op de normaal mengerij. Het betreft hierbij 
alleen nog poeder dat uit meer dan twee componenten bestaat (7%) en gemengd 
eindproduct dat op de afzaklijn verpakt wordt ( < 1 % ). Aangezien zowel de masterbatches als 
het gemengd eindproduct op dezelfde productiemiddelen gemaakt worden, is het 
opgeslagen poeder ook hier te typeren als veiligheidsvoorraad en anticipatievoorraad. 

3.3 Ordervrijgave, planning en uitvoering 
Door het vrijgeven van orders en het maken en uitvoeren van planningen, worden de 
productieprocessen en tussenliggende opslagpunten aangestuurd. In deze paragraaf zal 
deze aansturing behandeld worden. Dit gebeurt met behulp van het raamwerk van Bertrand 
et al. (1998). In dit raamwerk worden de logistieke beslissingen op verschillende niveaus 
weergegeven. In Figuur 3.4 is het besturingsraamwerk van Nutricia Cuijk weergegeven. 

---,.. goederenstroom 

order-/pfOcesintonnatie 

vrijgavebeslissing 

voorraadintormatie 

c:::::J grens opstag in bins 

MablriNk:oordnatie (J.3.1) 

Werkordervrijgave(l.3.2) 

■■----------------•---' . 
I 
I 
I 
I 
I MatenNI- .-.wert~ (3.3.4) 

i .---1--~-i---+-...:....~-i--1-~-=~-r--~ 
I 
I 
I 

Ultvoaing (3.3.5) 

Figuur 3.4 - Besturingsraamwerk Nutricia Cuijk 

In dit raamwerk zijn de verschillende besturingsniveaus aangegeven. Hierop wordt in de 
volgende paragrafen verder ingegaan. Bovenaan het niveau van materiaalcoordinatie, waarin 
de (voorspelling van de) klantvraag omgezet wordt in productieorders (intern) en leverdata 
(extern). Vervolgens is er het niveau van werkordervrijgave, waarin zowel richting 
poederproductie als (later ook) richting de verpakafdeling de werkorders worden 
vrijgegeven. Waar de eerdere twee niveaus nog betrekking hebben op productiebeheersing 
op fabrieksniveau, liggen de productieplanningen op afdelingsniveau. Weer een niveau lager 
is het niveau van materiaal- en werkuitgifte, dus de werkelijke start van een productieorder. 
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Het laagste niveau tot slot is het uitvoeringsniveau waarop de daadwerkelijke productie 
plaatsvindt. 

3.3.1 Materiaalcoordinatie 
Het grootste deel van de productieorders (±65%) maakt de afdeling planning zelf aan en is 
gebaseerd op forecasts van de sales-units (SUs) van Numico. Wekelijks geven alle SUs hun 
forecast op weekniveau en hun actuele voorraad door aan Nutricia Cuijk. Hieruit wordt 
vervolgens de run out-tijd (dekking in aantal weken) berekend. Over het algemeen wordt 
geprobeerd om de run out-tijd tussen de 3 en de 7 weken te houden. Hierbij worden de 
orders zoveel mogelijk gebundeld op poederniveau en wordt de productiefrequentie 
afgestemd op de grootste klanten. Op die manier kunnen orders gedurende het produceren 
en het mengen gebundeld blijven. Naast de door Nutricia Cuijk zelf gecreeerde 
forecastorders worden er ook directe orders geplaatst. Deze directe orders worden 9-26 
weken van tevoren geplaatst. Deze termijn van 9 weken is gebaseerd op de levertijd van een 
deel van de grondstoffen. 

3.3.2 Werkordervrijgave 
De forecastorders en de directe orders worden samen ingepland in de orderplanning. Daarbij 
wordt er gelet op de afstemming tussen de torencapaciteit en de orders in de orderplanning. 
Twee weken voor de daadwerkelijke productie wordt bepaald welke orders in welke periode 
van twee weken op de torens geproduceerd gaan worden. Deze orders worden vrijgegeven 
aan de productiecoordinator van de poedertorens. 

De werkordervrijgave voor de processen externe omstort, speciaal mengen, normaal 
mengen en verpakken gebeurt via de werkordervrijgave voor de verpakafdeling. Deze vindt 
plaats op basis van de productieplanning van de poedertorens. Daarbij wordt al het 
torenpoeder meegenomen dat tot en met de donderdag geproduceerd is. Verpakorders die 
bestaan uit torenpoeder dat op vrijdag tot en met zondag geproduceerd is, worden dus niet 
vrijgegeven om in de daaropvolgende week verpakt te worden. Dit aangezien deze poeders 
vaak de hele week nog in keuring staan en de daaropvolgende maandag pas vrijgegeven 
worden uit keuring. Poeder dat wel voor het weekend wordt vrijgegeven, vormt gedurende 
het weekend dus een soort voorraadpunt. Dit aangezien het wel aangevuld wordt, maar 
vervolgens staat te wachten tot er een order komt. Naast het vrijgeven van verpakorders die 
bestaan uit torenpoeder, worden ook de voor die week geplande verpakorders bestaande uit 
extern poeder vrijgegeven. Aangezien hiermee gemiddeld genomen de totale beschikbare 
verpakcapaciteit wordt gevuld, wordt er hierdoor van de verpaklijnen een bottleneck 
gemaakt. Dit geldt met name voor de nieuwe Eazypacklijn, aangezien deze (net als de 
torens) volcontinu draait en er binnen Numico niet tot nauwelijks ruimte is op andere 
Eazypacklijnen. Voor de bliklijn geldt dat er enige flexibiliteit is ( overwerk), maar ook hierbij 
zijn de mogelijkheden beperkt. 

3.3.3 Productieplanning 
Bij het maken van de productieplanning wordt er bij de torens geen rekening gehouden met 
de processen die erop volgen. Er wordt hier uitsluitend gepland om de omstel- en 
reinigingstijden te minimaliseren. Dit aangezien er meer poeder nodig is dan er op de 
poedertorens gemaakt kan worden en er daarvoor nu duurder poeder ingekocht moet 
worden. 
Aan de hand van de vrijgegeven verpakorders wordt wekelijks een verpakplanning gemaakt. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte keuringstijd van de torenpoeders ( er 
wordt hierbij uitgegaan van 6-7 kalenderdagen keuringstijd). Bij het inplannen wordt 
uitgegaan van het formaat en de soort poeder. Vervolgens gaat deze verpakplanning naar de 
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productiecoordinator van de mengerij die de planning maakt voor zowel de normaal en 
speciaal mengerij als ook voor de externe omstort. Wat hierbij opvalt is dat de planning voor 
de verpaklijnen eerder gemaakt wordt dan de planning van de mengerij en de externe 
omstort. Maar de verpakplanning wordt pas gerealiseerd nadat de omstort- en 
mengplanningen gerealiseerd zijn. Dit zorgt er dan ook voor dat als er wijzigingen optreden 
in de verpakplanning de omstort- en de mengplanning gewijzigd moeten worden. Zij volgen 
immers uit de verpakplanning. Maar aangezien al een deel van de omstort- en mengplanning 
gerealiseerd is, moet er terug in de tijd gepland worden. Aangezien dat niet mogelijk is, is er 
veel overleg nodig en moet alle planningen herzien worden. Daarnaast zorgt dit voor een 
grote inflexibiliteit in de verpakvolgorde. Meer informatie over het planningsproces is te 
vinden in Bijlage D. 

3.3.4 Materiaal- en werkuitgifte 
Op dit niveau vindt de materiaal- en werkuitgifte plaats. Dit houdt in dat hier bepaald wordt 
of er geproduceerd wordt en wat er dan geproduceerd gaat worden. In het raamwerk in 
Rguur 3.4 is dit weergegeven door het beheersen van de vrijgavepunten (kranen). Hierbij 
wordt over het algemeen de in paragraaf 3.3.3 beschreven planning uitgevoerd. Bij een 
verstoring zal de planning herzien worden en zal er vervolgens weer volgens de nieuwe 
planning geproduceerd worden. Een uitwerking van de beslissingen op de vrijgavepunten is 
te vinden in Bijlage E. 

3.3.5 Uitvoering 
Op dit niveau vindt de daadwerkelijke productie plaats. Aangezien de productieprocessen al 
behandeld zijn in paragraaf 3.1, zal daar hier niet verder op worden ingegaan. 

3.4 Analyse standtijd poeders 
In de vorige paragrafen zijn de eigenschappen van de processen, de opslagpunten en van de 
besturing behandeld. Met die informatie kan in deze paragraaf verder worden ingegaan op 
de standtijd (doorlooptijd) van het poeder. Samen met de snelheid van de processen (zie 
paragraaf 3.1) bepaalt de doorlooptijd het aantal gevulde totebins. 

De standtijd wordt bepaald door het verschil tussen de tijdstippen waarop poeder het 
systeem instroomt (vullen van totebins) en het systeem uitstroomt (legen van totebins). In 
Rguur 3.4 is te zien dater twee kranen (vrijgavepunten) zijn die poeder het systeem in laten 
stromen. Dit zijn de poedertorens en de externe omstort. Aangezien de poedertorens 
volcontinu produceren, geeft de kraan hier de mogelijkheid weer om torenpoeder in bigbags 
te verpakken. In dat geval wordt er dus wel poeder geproduceerd, maar wordt het nog niet 
aan het systeem toegelaten (nog niet opgeslagen in totebins). De kraan bij de externe 
omstort geeft aan dat er gestopt kan worden met het omstorten van bigbags in totebins. Om 
een duidelijker beeld te krijgen van de opbouw van de standtijd zal in paragraaf 3.4.1 
worden ingegaan op de standtijd van het torenpoeder en in paragraaf 3.4.2 op de standtijd 
van extern poeder. Tot slot zal in paragraaf 3.4.3 ingegaan worden op de invloed van 
verstoringen op de standtijden. 

3.4.1 Standtijd torenpoeder 
Voor het torenpoeder wordt de standtijd bepaald door de tijd dat het nog niet vrijgegeven is 
uit keuring en door de tijd die het vervolgens moet wachten voordat het verpakt gaat 
worden. Hieronder zullen deze twee delen besproken worden. 
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Torenpoeder nag niet vrijgegeven uit keuring 
De tijd dat een torenpoeder nog niet is vrijgegeven uit keuring is opgebouwd uit de tijd dat 
het poeder daadwerkelijk gekeurd wordt en de tijd dat het vervolgens moet wachten tot het 
vrijgegeven wordt. Het eerste deel hiervan is dus afhankelijk van de keuringstijden van de 
verschillende laboratoria. Uit onderzoek naar de keuringen in de laboratoria, blijkt dat de 
keuringsduur normaal gesproken (dus niet als poeders opnieuw gekeurd moeten worden) 4 
werkdagen bedraagt. Het beoordelen van de keuringsresultaten gebeurt echter 6 
kalenderdagen nadat het poeder geproduceerd is. Hieruit blijkt dat de keuringsresultaten van 
torenpoeders die in het weekend geproduceerd zijn normaal gesproken wel al voor het 
volgende weekend bekend zijn. De keuringsresultaten worden echter pas na het volgende 
weekend beoordeeld, waardoor de vrijgave uit keuring ook pas na het weekend plaats zal 
vinden. Voor de standtijd betekent dit dat dit ervoor zorgt dat er in dit deel van de standtijd 
van torenpoeder grote verschillen zitten tussen torenpoeder dat op werkdagen wordt 
geproduceerd en torenpoeder dat in het weekend wordt geproduceerd. 

Nag niet verpakt gekeurd torenpoeder 
De tijd dat een uit keuring vrijgegeven poeder moet wachten voordat het verpakt wordt, is 
opgebouwd uit de tijd dat er nog geen verpakorder is voor dit poeder (zie paragraaf 3.3.2), 
de tijd dat de andere componenten nog niet klaar zijn (premix/masterbatch, 
verpakmateriaal) en de tijd dat er nog geen capaciteit beschikbaar is. Het eerste deel wordt 
dus veroorzaakt doordat er voor het betreffende goedgekeurde torenpoeder nog geen 
verpakorders vrijgegeven zijn. Als een torenpoeder eerder vrijgegeven zou worden uit 
keuring, zal het poeder in dat geval nog steeds niet verpakt kunnen worden. Ook het alsnog 
vrijgeven van de verpakorder zal over het algemeen niet werken, aangezien de andere 
componenten ook nog gemaakt (premix/masterbatch) en besteld (verpakmateriaal) moeten 
worden. Als er andere componenten nog niet aanwezig zijn, zal het torenpoeder moeten 
wachten voordat het gemengd en verpakt kan worden. Het tweede deel bestaat vervolgens 
uit de tijd dat er gewacht worden tot er capaciteit beschikbaar is voor deze betreffende 
verpakorder. Deze is afhankelijk van de geplande verpakvolgorde en de huidige status 
waardoor het sterk kan wisselen hoe lang het poeder dan nog moet wachten. Met name het 
aan het systeem toevoegen en vervolgens verpakken van extern poeder zorgt ervoor dat 
goedgekeurd torenpoeder langer moet wachten voordat er capaciteit beschikbaar komt. Dit 
heeft tot gevolg dat de doorlooptijd van het (goedgekeurde) torenpoeder zal stijgen. Naast 
het basispoeder dat op de poedertorens geproduceerd wordt, wordt er op de derde 
productietoren ook poeder geproduceerd. Dit poeder wordt nagenoeg allemaal afgezakt in 
25-kg zakken. De gemiddelde doorlooptijd voor het torenpoeder bedraagt 8,61 dag. 

3.4.2 Standtijd extern poeder 
De standtijd van het extern poeder is vooral afhankelijk van het soort poeder. Waar het 
torenpoeder volcontinu geproduceerd wordt en later ingepland wordt om verpakt te worden, 
is het toevoegen van extern poeder gebaseerd op de verpakplanning. Vanuit de 
verpakplanning wordt namelijk een planning voor de normaal mengerij en speciaal mengerij 
gemaakt. De planning voor het extern poeder is afgeleid van deze drie planningen. Er wordt 
namelijk extern basispoeder omgestort dat direct op de verpaklijnen gebruikt wordt, maar er 
worden ook grondstoffen omgestort die gebruikt worden om premixen en masterbatches te 
maken. 

Extern basispoeder 
De gemiddelde standtijd van extern basispoeder bedroeg ongeveer 17 uur ( eind 2005), maar 
ligt nu rond de 10 uur (0,42 dag). Als er veel torenpoeder verpakt wordt, ligt de gemiddelde 
standtijd hoger dan deze 8 uur, maar als er veel extern poeder verpakt wordt gaat de 
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standtijd richting de O uur. Dit aangezien er tussen twee opeenvolgende verpakorders van 
extern poeder op de externe omstort ook nog grondstoffen omgestort moeten worden. 
Naast deze totebins met "nieuw" extern basispoeder, zijn er ook enkele totebins met resten. 
Dit aangezien enkele basispoeders ook gebruikt worden voor producten die uit meer dan 2 
componenten bestaan. Daarbij is het betreffende basispoeder niet altijd de grootste 
component en zal er dus een deel overblijven. Het poeder in deze totebins heeft een veel 
hogere standtijd, welke sterk afhankelijk is van wanneer dit poeder weer gebruikt gaat 
worden. Aangezien dit 7 soorten basispoeder betreft, kan er gesteld worden dat er altijd 7 
totebins met extern basispoeder opgeslagen staan en dat de andere basispoeders een 
standtijd van ongeveer 8 uur hebben. 

Externe grondstoffen 
De standtijd van externe grondstoffen ligt veel hoger. Dit aangezien deze in relatief kleine 
hoeveelheden gebruikt worden en voor het omstorten gebundeld worden. Zo worden 
grondstoffen bij het omstorten over het algemeen zo gebundeld dat er voldoende is om 1 tot 
3 dagen te kunnen mengen. Daarnaast geldt voor de externe grondstoffen dat deze niet 
altijd opgemengd kunnen worden en dat er dus resten overblijven. Dit geldt voor alle 20 
soorten externe grondstoffen, waardoor er dus altijd 20 totebins met grondstoffen op 
voorraad staan en de standtijd van de andere totebins gemiddelde 1,84 dag is. 

Premix 
Extern poeder dat tot een premix is gemengd, kan vervolgens verpakt worden of gebruikt 
worden in een masterbatch. Aangezien de premix nagenoeg nooit helemaal opgebruikt wordt 
(alleen bij afzakken), staan er altijd resten premix in opslag. De gemiddelde doorlooptijd van 
deze resten is 28 dagen. Daarbij komt de "nieuwe" premix. De gemiddelde standtijd van 
nieuwe premix bedraagt ongeveer 2,6 dagen. 

Masterbatch 
Een masterbatch bestaat uit een premix die gemengd wordt met externe grondstoffen. Deze 
masterbatch wordt vervolgens gebruikt op een van de verpaklijnen. Hierbij geldt dat de 
doorlooptijd van de resten masterbatch ongveer 35 dagen bedraagt. Daarbij komt de 
"nieuwe" masterbatch welke een standtijd van ongeveer 3,2 dagen heeft. 

3.4.3 Invloed verstoringen 
Verstoringen in processen kunnen invloed hebben op de standtijd. Zo zorgt een achterstand 
bij het produceren van poeder ervoor dat het poeder pas later gekeurd kan worden. Of het 
poeder vervolgens te laat beschikbaar is om volgens plan verwerkt te worden, is afhankelijk 
van de keuringsduur en de tijd die daarna nodig is om het vrij te geven. 
Achterstanden bij het omstorten en mengen kunnen ervoor zorgen dat er niet volgens de 
verpakplanning verpakt kan worden. In dat geval meet de verpakplanning gewijzigd worden 
en aan de hand daarvan zullen ook de meng- en omstortplanningen weer herzien moeten 
worden (zie paragraaf 3.3). Een achterstand op de omstortplanning zorgt daarnaast voor 
een kortere doorlooptijd. Een achterstand op de mengplanning heeft geen directe invloed op 
de doorlooptijd, aangezien het poeder tech al in het systeem zit. Als een achterstand op de 
mengplanning tot gevolg heeft dat de verpaklijnen stil komen te liggen, dan zal de 
doorlooptijd dus wel toenemen. 
Een achterstand op de verpakplanning heeft echter wel gevolgen voor de doorlooptijd. 
Tijdens de duur van deze achterstand is er namelijk wel extra poeder aan het systeem 
toegevoegd, waardoor de standtijd voor al het poeder in het systeem met de duur van de 
achterstand toeneemt. Hierdoor zal het aantal gevulde totebins ook toenemen. 
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Een ander soort verstoring is de geplande stilstand op enkele productielijnen. Doordat niet 
alle lijnen volcontinu draaien, zullen deze lijnen extra poeder moeten omstorten/mengen 
voor de periodes dat zij niet draaien. Als zij vervolgens niet draaien (bijvoorbeeld op 
zondag), moeten de andere lijnen namelijk wel verder kunnen produceren. Aangezien deze 
buffer geleidelijk opgebouwd wordt, zal de gemiddelde doorlooptijd over de gehele week 
toenemen. 

3.5 Analyse aantal gevulde totebins 
In Tabel 3.2 zijn de doorlooptijden voor volle totebins voor de huidige situatie berekend. 
Hiervoor zijn de negen verschillende "routes" van het vullen van een totebin naar het legen 
van een totebin beschouwd. Daarbij dient opgemerkt te worden dat route 8 en 9 lijken op 
route 5 en 7, maar omdat ze niet helemaal geleegd worden, worden ze nog een keer 
opgeslagen totdat ze weer gebruikt worden (zoals besproken in 3.2.3 en 3.2.4). Per route is 
de doorlooptijd bepaald, opgebouwd uit de losse processtappen. Vervolgens is de gewogen 
doorlooptijd berekend op basis van het jaarbudget. De totale gewogen doorlooptijd voor een 
volle totebin is 7,90 dag. 

Proces opslag Proces opslag Proces opslag Proces 
Doorlooptijd Jaarbudget Aandeel Gewogen di! 

tijd tiid tijd dagen ton % dagen 
1 Status Toren --> Gemengd --> Verpakken 1500 4% 

duur (dgn) 8,61 4,30 12,91 0,46 

2 Status Toren --> Verpakken 10500 25% 
duur (dgn) 8,61 8,61 2,15 

3 Status Extern --> Gemengd --> Verpakken 1500 4% 
duur (dgn) 0,42 4,30 4,72 0,17 

4 Status Extern -> Verpakken 12500 30% 
duur (dgn) 0,42 0,42 0,13 

5 Status Extern --> Masterbatch -> Verpakken 8000 19% 
duur (dgn) 1,89 3,17 5,06 0,96 

6 Status Extern --> Premix --> Masterbatch --> Verpakken 2000 5% 
duur (dgn) 1,89 2,61 3,17 7,67 0,37 

7 Status Extern --> Premix --> Verpakken 2000 5% 
duur (dgn) 1,89 2,61 4,50 0,21 

8 Status Extern --> Masterbatch --> Rest --> Verpakken 2000 5% 
duur (dgn) 1,89 3,17 34,60 39,66 1,89 

9 Status Extern --> Premix --> Rest Verpakken 2000 5% 
duur (dgn) 1,89 2,61 28,3 32,80 1,56 

42000 100"A 7,!111 

Tabel 3.2 - Doorlooptijden volle totebins 

Naast de tijd dat een totebin gevuld is, is het ook van belang hoe lang de totebin leeg en 
beschikbaar is. Dit staat weergegeven in Tabel 3.3. 

Proces opslag Proces opslag Proces opslag1 Proces 
Doorlooptijd 

Verhouding 
Aandeel Gewogen di! 

tiid tiid tiid dagen % dagen 
A Status Leeg --> Gev..ild 2 67% 

duur (dgn) 0,69 0,69 0,46 

B Status Leeg --> Wassen --> Gev..ild 1 33% 
duur (dgn) 0,83 0,58 1,41 0,47 

3 100°A 0,93 

Tabel 3.3 - Doorlooptijden lege totebins 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de cyclustijd voor een totebin 7,90+0,93=8,83 dag 
bedraagt. Daarvan is een totebin 0,67*0,69+0,33*0,58=0,65 dag (leeg en) beschikbaar. De 
bezettingsgraag is dus (8,83 dag - 0,65 dag) / 8,83 dag = 93% van de huidige capaciteit. 
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3.6 Conclusies 
Het aantal totebins dat gevuld is met extern poeder is redelijk constant. Dit aangezien 
poeders ofwel een redelijk constant verbruik hebben (externe grondstoffen) ofwel een zeer 
korte doorlooptijd hebben, waardoor het aantal gevulde totebins erg klein is ( externe 
basispoeders). Het aantal totebins gevuld met torenpoeder beTnvloedt het totaal aantal 
gevulde totebins echter sterk. Als totebins met torenpoeder te lang blijven staan voordat ze 
geleegd worden, stijgt daarmee ook het totaal aantal gevulde totebins. Oorzaken voor de 
variaties in de doorlooptijd van het torenpoeder zijn de lange tijd tussen productie en 
vrijgave van torenpoeders die in het weekend geproduceerd worden en het feit dat de 
verpakorders van deze torenpoeders pas een week later vrijgegeven worden. Hierdoor 
worden torenpoeders die rond het weekend geproduceerd niet eerder dan 8-10 dagen na 
productie verpakt. Andere torenpoeders kunnen normaal gesproken na 6 dagen al verpakt 
worden. Daarnaast heeft het verpakken van extern poeder tot gevolg dat het torenpoeder 
moet wachten en de doorlooptijd dus stijgt. Extern poeder kan dus alleen verpakt worden als 
er voldoende totebins leeg zijn. Aangezien de verpakplanning leidend is, wordt er echter niet 
gekeken naar de hoeveelheid onderhanden werk en wordt er ook extern poeder toegevoegd 
als de hoeveelheid onderhanden werk al erg hoog is. Dit heeft tot gevolg dat de werklast 
onbeheerst is en dater stilstand ontstaat, doordat er te weinig (lege) totebins beschikbaar 
zijn. 

Daarnaast is er bij het maken van de verpakplanning weinig inzicht in de gevolgen voor de 
bezetting van de totebins. Een voorspelling van het verloop van de totebins wordt gemaakt 
nadat de meng- en omstortplanningen opgesteld zijn. Hierdoor kan de verpakplanning pas 
bijgesteld worden als er al begonnen is met de uitvoering ervan. Deze wijzigingen in het 
verpakplan hebben vervolgens weer uitwerking op de meng- en omstortplanning, maar 
aangezien deze al uitgevoerd worden, zal er terug in de tijd gepland moeten worden. 
Aangezien dat niet mogelijk is zal er veel tijd en moeite gaan zitten in het aanpassen van de 
planningen en wordt de verpakvolgorde hierdoor erg inflexibel. Daarnaast zorgen deze extra 
planactiviteiten voor veel extra overleg en frustratie. 
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4 Theorie planning/ werklastbeheersing 

In paragraaf 3.3 viel op dat er uit de huidige volgorde van plannen situaties ontstaan waarin 
terug in de tijd gepland moet worden. Aangezien dit niet mogelijk is en daarom veel onrust 
en herplannen oplevert, wordt in dit hoofdstuk een planningsmethodiek beschreven waarbij 
door middel van anticipatie rekening wordt gehouden met (de planningen van) andere 
afdelingen. 
Verder blijkt uit hoofdstuk 3 dat de doorlooptijd een grote invloed heeft op het aantal 
beschikbare totebins. Het toevoegen van extern basispoeder zorgt ervoor dat de doorlooptijd 
stijgt. Dit aangezien er op dat moment ook torenpoeder geproduceerd wordt en er op dat 
moment dus meer poeder aan het systeem wordt toegevoegd dan dater weggewerkt kan 
worden. Op dat moment stijgen dus de doorlooptijd en het aantal gevulde totebins. 
Er zijn echter besparingen mogelijk (met name in de reinigings- en omsteltijden) als er meer 
keuzevrijheid is in de volgorde (meer onderhanden werk). Er kan dan dus in een efficientere 
productievolgorde geproduceerd worden wat een hogere productiecapaciteit tot gevolg 
heeft. Dit kan bereikt worden door meer (extern) poeder aan het systeem toe te voegen. Het 
toevoegen van extern basispoeder aan het systeem biedt dus voordelen, maar om te 
voorkomen dat er teveel totebins gevuld raken ( en dus te weinig leeg) dient de toevoer van 
extern basispoeder beheerst te worden. Dit kan door middel van werklastbeheersing, waar in 
dit hoofdstuk verder op wordt ingegaan. 

Aangezien de planningsmethodiek een raamwerk beschrijft en de werklastbeheersing een 
invulling is binnen een raamwerk, zal in paragraaf 4.1 eerst de planningsmethodiek 
behandeld worden. In paragraaf 4.2 zal vervolgens werklastbeheersing behandeld worden. 
Tot slot zullen in paragraaf 4.3 condusies getrokken worden over de bevindingen in dit 
hoofdstuk wat als basis dient voor het herontwerp in hoofdstuk 5. 

4.1 Plannen in de tijd 
Er zijn verschillende modellen ontwikkeld voor het plannen op verschillende niveaus. In de 
theorie over hierarchische productieplanningen gaat het echter over de scheiding die 
aangebracht moet worden tussen de verschillende niveaus (o.a. Hax en Meal (1975)). 
Schneeweiss (2003) gaat echter uit van de raakvlakken tussen twee verschillende 
beslissingseenheden. Dat maakt deze theorie goed toepasbaar voor de situatie bij Nutricia 
Cuijk, waar niet de scheiding tussen de niveaus, maar juist de afstemming ( en 
samenwerking) belangrijk is om om te gaan met de gedeelde opslagcapaciteit (totebins). 

Volgens Schneeweiss (2003) zit er tussen twee beslissingsniveaus ( top-level en base-level) 
een samenhang die bestaat uit drie fases (zie Figuur 4.1): 

Anticipatie (AF): in het top-levelwordt een voorstel (IN) vanuit het top-modelgedaan 
en vervolgens geanticipeerd (AF) op relevante kenmerken van het base-model(AF); 
Instructie (IN*): na de anticipatie binnen het top-level wordt er een 
beslissing/instructie (IN*) genomen (planning gemaakt) welke invloed heeft op het 
lagere niveau; 
Reactie (RE): op het lagere planningsniveau kan gereageerd worden (RE*) op de 
instructie van het hogere niveau. 
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Object System 
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Figuur 4.1 - Relaties tussen twee beslissingsniveaus 

Vanuit de reactie kan een communicatie- of zelfs een onderhandelingsproces voortkomen. 
Uiteindelijk wordt er een beslissing genomen (IN**) welke ge"implementeerd gaat worden en 
welke invloed zal hebben op het objectsysteem. Achteraf ( ex post) kan men zien wat de 
beslissingen voor invloed hebben gehad. 

Binnen de productieplanningen bij Nutricia Cuijk kunnen grofweg 3 planningniveaus 
onderscheiden worden, namelijk de torenplanning, de verpakplanning en de meng- en 
omstortplanning. Tussen twee opeenvolgende niveaus kan telkens volgens bovenstaande 
methodiek gekeken worden naar de manier waarop de uiteindelijke planning (de uitkomst) 
tot stand komt. Bij het maken van de torenplanning is de torenplanning het top-level en de 
verpakplanning het base-level. Hier blijkt dater geen anticipatie of reactie van het base-level 
meegenomen wordt in de beslissing van het top-level. Het voorstel (IN), de instructie (IN*) 
en de uiteindelijke beslissing (IN**) van de productiecoordinator zijn dus alledrie gelijk. 
Bij het opstellen van de verpakplanning wordt vanuit een eerste voorstel (IN) enigszins 
geanticipeerd (AF) op de duur van de kwaliteitscontrole en de duur van het mengen. 
Vervolgens wordt er een instructie (IN*) van een verpakplanning gegeven waar de 
mengcoordinator op kan reageren (RE). Deze reactie wordt verwerkt in de uiteindelijke 
verpakplanning (IN**). De relaties tussen de verschillende niveaus is uitgebreider 
weergegeven in Bijlage F. 

In paragraaf 3.3.3 viel op dat er bij wijzigingen in de verpakplanning terug in de tijd gepland 
moet worden. Dit is te verklaren met behulp van Figuur 4.2. Daarin is te zien dat het maken 
en uitvoeren van de de meng- en omstortplanning tussen het maken van de verpakplanning 
en het uitvoeren van de verpakplanning ligt. En zoals in de figuur te zien is, wordt de tijd 
tussen plannen en uitvoeren steeds korter. Daardoor zijn wijzigingen gedurende de 
uitvoering van de verpakplanning niet/nauwelijks meer te wijzigen op "lagere" planniveaus, 
omdat dit in het verleden ligt. 
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Legenda 
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Figuur 4.2 - Productieplanningen Nutricia Cuijk 

Volgens Schneeweiss (2003) werkt het beter om met de tijd mee te plannen en rekening te 
houden met niveaus die op een later tijdstip planningen maken. Dit kan met behulp van de 
eerder genoemde anticipatiefunctie. Op deze manier kan bij het toelaten van extern poeder 
aan het systeem rekening worden gehouden met de latere behoefte van de verpaklijnen 
(middels anticipatie), maar kan er op het moment van uitvoering wel nog gestuurd worden. 
Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarin de verpakplanning leidend is en het bij de 
uitvoering niet meer mogelijk om sturend op te treden, waardoor er veel herplannen en 
overleg nodig is om weer in een werkbare situatie te komen. 

4.2 Werklastbeheersing 
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat de doorlooptijd een grote invloed heeft op het aantal beschikbare 
totebins. Het blijkt dat het toevoegen van extern basispoeder aan het systeem ervoor zorgt 
dat de doorlooptijd stijgt. Dit aangezien er op dat moment ook torenpoeder geproduceerd 
wordt en er op dat moment dus meer poeder aan het systeem wordt toegevoegd dan dat er 
weggewerkt kan worden. Op dat moment stijgen dus de doorlooptijd en het aantal gevulde 
totebins (het onderhanden werk). Door middel van werklastbeheersing kan de doorlooptijd 
( en daarmee ook de hoeveelheid onderhanden werk) beheerst worden. 

Volgens het principe van werklastbeheersing wordt het onderhanden werk op een constant 
niveau gehouden door de vrijgave van werkorders aan te passen aan de beschikbare 
capaciteit op de productieafdeling (zie Figuur 4.3). Dit kan ofwel door de productiecapaciteit 
af te stemmen op de orderstroom of door de orderstroom af te stemmen op de 
productiecapaciteit. 

Figuur 4.3 - Principe van werklastbeheersing (uit Betrand et al., 1998). 
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Daarbij kan capaciteitsaanpassing zowel intern (overwerk) als extern (orders uitbesteden) 
plaatsvinden. Het reguleren van de orderstroom kan plaatsvinden door de levertijd en/of 
prijs af te laten hangen van de werkdruk, maar ook door afspraken te maken met de klant. 
Een producent kan bijvoorbeeld de voorraad van de klant beheersen (Vendor Managed 
Inventory), waardoor hij de orderstroom veel beter af kan stemmen op de 
productiecapaciteit. 

Echter, over langere termijn moet de gemiddelde capaciteit wel overeenkomen met de door 
de orderstroom gevraagde capaciteit. Is de capaciteit over een langere periode namelijk 
kleiner dan de orderstroom, dan zullen er telkens meer aanpassingen gedaan moeten 
worden aan de orderstroom. Dit zal uiteindelijk resulteren in een verpakplanning waarin 
alleen maar spoedorders verpakt worden en er dus helemaal niet meer gestuurd kan 
worden. In het geval van een capaciteit die groter is dan de orderstroom, zal er in eerste 
instantie extra voorraad geproduceerd kunnen worden, maar zal er op langere termijn 
leegloop ontstaan. 

In situaties waarin er een relatie bestaat tussen de productie-efficiency en de hoeveelheid 
onderhanden werk, biedt het echter voordelen om de hoeveelheid onderhanden werk te 
vergroten. Op die manier kan er in een gunstigere volgorde geproduceerd worden waardoor 
omsteltijden worden gereduceerd. Een zeer hoog onderhanden werk veroorzaakt vaak echter 
meer extra werk dan dat het aan besparingen oplevert. Dit omdat er dan heel veel orders in 
het systeem zijn, wat extra zoeken en overleg met zich meebrengt. 

Voor Nutricia Cuijk geldt dat het onderhanden werk gelijk is aan het aantal gevulde totebins. 
Aangezien de meeste productielijnen volcontinu of bijna volcontinu produceren, zijn de 
mogelijkheden tot capaciteitsaanpassing gering. Daarnaast is er met name voor de 
Eazypacklijn niet tot nauwelijks de mogelijkheid om poeders elders te laten verpakken. De 
werklastbeheersing zal dus moeten gebeuren door het aanpassen van de orderstroom. Daar 
de orders bij Nutricia Cuijk voor 60% op VMI-basis zijn (forecastorders), is dit ook voor een 
groot deel mogelijk. Dit geldt echter voornamelijk voor orders die uit extern poeder bestaan. 
Dit aangezien er op de productietorens volcontinu wordt geproduceerd en dit poeder vanaf 
dat moment al tot het onderhanden werk behoort. Extern basispoeder wordt pas vlak voor 
het verpakken aan het systeem toegevoegd en valt hierdoor dus goed als besturingsmiddel 
te gebruiken. Aangezien ongeveer 65% van de orders uit extern poeder bestaat, is er ook 
voldoende omvang om daadwerkelijk te kunnen sturen. Als extern poeder niet 
doorgeschoven kan worden (spoedorders), dan kan er gestuurd worden door op dat moment 
de instroom van torenpoeder te blokkeren. Dit is mogelijk door het torenpoeder af te vullen 
in bigbags en later weer aan het systeem toe te voegen. De extra kosten die dit met zich 
meebrengt, zijn in feite de kosten voor het verkorten van de doorlooptijd van torenpoeder. 
Dit torenpoeder in bigbags zal vervolgens beschouwd worden als extern poeder in bigbags. 
Beide zijn immers nog niet aan het systeem toegevoegd (zitten nog niet in totebins) en 
kunnen dus gebruikt worden om het onderhanden werk te beheersen. 

Bij Nutricia Cuijk is er echter een relatie tussen de productie-efficiency en de hoeveelheid 
onderhanden werk. Door meer onderhanden werk kan er in een gunstigere volgorde verpakt 
worden, waardoor er minder tijd verloren gaat aan reinigen en omstellen. Als er dus weinig 
eigen poeder geproduceerd wordt op de productietorens (bijvoorbeeld als voor andere 
supply points in bigbags afgevuld wordt) biedt het dus voordelen om extern poeder aan het 
systeem toe te voegen. 
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4.3 Conclusies 
Om het aantal gevulde totebins te kunnen beheersen zal de doorlooptijd beheerst moeten 
worden. Dit kan door het toepassen van werklastbeheersing waarbij het aantal gevulde 
totebins op een niveau wordt gehouden dat overeenkomt met de gewenste gemiddelde 
doorlooptijd. Dit kan door het beheersen van de toevoer van extern poeder, waarbij deze 
orders pas later verpakt kunnen worden. Doordat Nutricia Cuijk voornamelijk orders op 
forecast produceert, is dit een goede mogelijkheid om het onderhanden werk te beheersen. 

Door daarnaast een planningsvolgorde te hanteren waarbij de volgorde van het maken van 
de planningen overeenkomt met de volgorde van het realiseren van deze planningen, wordt 
voorkomen dat er terug in de tijd gepland moet worden. Zo kunnen maatregelen met 
betrekking tot het beheersen van de toevoer van extern poeder vooraf genomen en 
uitgevoerd worden. Met de gewenste verpakvolgorde wordt rekening gehouden door een 
anticipatiefunctie bij de aanleverprocessen. 

Tot slot wordt er rekening gehouden met de klant, doordat er alleen orders verschoven 
worden die ook verschoven kunnen worden. Kan dit niet dan zal een order met extern 
poeder prioriteit krijgen om in de betreffende week verpakt te worden. Als dit teveel 
onderhanden werk op zou leveren, dan kan er ruimte gecreeerd worden door eigen poeder 
in bigbags te verpakken. 

29 



Optimalisatie intern bintransport 

30 



Optimalisatie intern bintransport 

5 Herontwerp 

In hoofdstuk 3 is de huidige situatie bij Nutricia Cuijk geanalyseerd. In hoofdstuk 4 is 
beschreven wat er volgens de theorie mogelijk is. In dit hoofdstuk zullen deze twee analyses 
samengevoegd worden en zal er vervolgens een nieuwe situatie geschetst worden om zo het 
probleem met de beschikbaarheid van totebins aan te pakken. 

Bij het beschrijven van deze nieuwe situatie zal dezelfde volgorde aangehouden warden als 
in hoofdstuk 4. Dus eerst het beschrijven van een planningsraamwerk (paragraaf 5.1) en 
vervolgens het inpassen van principes van werklastbeheersing (paragraaf 5.2). In paragraaf 
5.1 zal dus allereerst het op Schneeweiss (2003) gebaseerde raamwerk beschreven warden. 
Hierbinnen wordt er alleen met de tijd mee gepland en wordt er in het maken van de 
planningen rekening gehouden met (de planningen van) andere afdelingen. De uiteindelijke 
volgorde van verpakken zal dan ook niet meer afhangen van de verpakplanning, maar van 
de orders die klaar zijn om verpakt te warden (dus zowel poeder als verpakmateriaal 
beschikbaar). In · paragraaf 5.2 zal vervolgens verder ingaan warden op de 
werklastbeheersing. Daarbij zal bij de ordervrijgave (het omzetten van klantorders naar 
verpakorders) rekening gehouden moeten warden met het aantal orders dat al in het 
systeem zit (torenpoeder dat al eerder aan het systeem is toegevoegd). Verder zal bij de 
uitvoering rekening moeten warden gehouden met het aantal beschikbare totebins. Worden 
dit er te weinig, dan zal er geen extern poeder meer aan het systeem toegevoegd mogen 
warden. Aangezien er zowel op de bliklijn als op de afzaklijn alleen maar poeder uit totebins 
verpakt kan warden, zal er hier alleen nog maar poeder verpakt kunnen warden dat al in 
totebins aanwezig is. Met name voor de bliklijn betekent dit dater (na eventueel de laatste 
totebins met extern poeder verpakt te hebben) alleen nog maar productieorders bestaande 
uit torenpoeder uitgevoerd kunnen worden. In paragraaf 5.3 zal het implementatietraject 
beschreven warden dat gevolgd moet warden om deze nieuwe situatie te bereiken en te 
handhaven. In paragraaf 5.4 zullen tot slot de verwachte resultaten beschreven warden. 
Daarbij zal niet alleen ingegaan warden op de resultaten met betrekking tot de 
beschikbaarheid van totebins, maar ook op de verwachte besparingen. Daarbij gaat het 
zowel om besparingen in geld als ook in het extra inzicht dat gecreeerd wordt. 

5.1 Wijzigingen in planning 
In deze paragraaf zal het nieuwe planningsraamwerk warden beschreven welk gebaseerd is 
op het in paragraaf 4.1 beschreven raamwerk van Schneeweiss (2003). Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van anticipatiefuncties om rekening te houden met andere processen, zonder later 
het probleem te krijgen dat er terug in de tijd gepland moet warden. Door het maken van 
een basis-verpakplan, kan er bij het maken van de omstort- en de mengplanningen rekening 
gehouden worden met de voorkeursvolgorde op de verpaklijnen. Zonder dit basis
verpakplan, kan er bij het maken van de omstort- en mengplanning namelijk niet 
geanticipeerd worden op de verpakplanning en zal de omstort- en mengplanning een veel 
minder gunstige verpakvolgorde tot gevolg hebben. De uiteindelijke verpakvolgorde zal 
echter niet gebaseerd zijn op dit basis-verpakplan, maar juist op de realisatie van de 
omstort- en mengplanningen. Er kunnen namelijk alleen maar verpakorders uitgevoerd 
worden als zowel het poeder als het verpakmateriaal aanwezig is. Uit de mogelijke 
verpakorders zal vervolgens de volgende uit te voeren verpakorder gekozen warden. Deze 
keuze is gebaseerd op eventuele prioriteiten (bij spoedorders) en op de voorgaande 
verpakorder (in verband met het minimaliseren van de reinigings- en omsteltijden). Het 
bergen van een gunstige verpakvolgorde gebeurt door van tevoren de voorkeuren door te 
geven richting de aanleverprocessen (middels de anticipatiefuncties). Als alle 
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aanleverprocessen tijdig gereed zijn, zal de uitgevoerde verpakvolgorde ook gelijk zijn aan 
de volgorde in het basis-verpakplan. Lukt dit niet, dan zal er echter een andere order 
geselecteerd worden om verpakt te worden. In dat geval hoeft er dus niet terug in de tijd 
gepland te worden, waarmee veel overleg en veel herplannen voorkomen wordt. Daarnaast 
vormen zowel het basis-verpakplan als ook de selectiemethode voor de volgende uit te 
voeren verpakorder een basis voor de beheersingsmaatregelen die in paragraaf 5.2 
beschreven worden. In deze paragraaf wordt eerst het nieuwe raamwerk beschreven, 
waarna verder zal worden ingegaan op de verschillende planningsstappen in dit raamwerk. 
Daarbij ligt de nadruk op de uitwerking van de betreffende planning op de andere 
planningen. 

5.1.1 Planningsraamwerk 
In Figuur 5.1 is het nieuwe planningsraamwerk weergegeven. Hierin zijn vier 
planningsstappen te onderscheiden, namelijk 1. maken torenplanning, 2. maken basis
verpakplan, 3. maken meng- en omstortplanning en 4. maken detail-verpakplan. Wat opvalt 
is dat de realisaties (dikke zwarte pijlen) van de planningen elkaar niet inhalen. Dus iets dat 
later gepland wordt, wordt hier ook later uitgevoerd. Op deze manier wordt voorkomen dat 
verstoringen in de uitvoering van een planning tot gevolg hebben dat er terug in de tijd 
planningen gewijzigd moeten worden. Dit in tegenstelling tot het huidige raamwerk (zie 
Figuur 4.2) waarbij de planning en de realisatie van de mengerij en omstortafdeling tussen 
de verpakplanning en de realisatie daarvan lagen. 

2 4 6 8 10 12 

~------------, Legenda 

Beslismoment 

----+ lnstructie ( naar lager niveau) 

···•·♦ lnlorrnatie (voor anticipatie) 

--+ Realisatiemoment planning 

<--A--> Afstand plan<> uitvoering 

1---A 
I 

14 16 18 

Tijd (in dagen) -+ 

Figuur 5.1 - Nieuw planningsraamwerk 

Om ervoor te zorgen dat de aanleverprocessen voor de verpaklijnen toch rekening kunnen 
houden met de gewenste volgorde op de verpaklijnen, wordt er een basis-verpakplan 
opgesteld. Hierin wordt een verpakplan gemaakt waar de aanleverprocessen (omstort, 
mengerij, bestellen verpakmateriaal) op kunnen anticiperen. Lukt het echter niet om hieraan 
te voldoen, dan zal er in het detail-verpakplan de volgorde gewijzigd worden. Het basis
verpakplan blijft echter ongewijzigd. Op deze manier kan er dus rekening gehouden worden 
met de voorkeursvolgorde op de verpakafdelingen, zonder dat er bij wijzigingen in de uitvoer 
terug in de tijd gepland moet gaan worden, wat veel overleg en het herzien van planningen 
tot gevolg zou hebben. In 5.1.2, 5.1.3 en O zullen achtereenvolgens het basis-verpakplan, de 
meng- en omstortplanning en het detail-verpakplan behandeld worden. 
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5.1.2 Basis-verpakplan 
Verantwoorde/ijk: Productiecoordinator Mengerij 
Input: Vrijgegeven verpakorders, Productieplanning poedertorens 
Output: Basis-verpakp/an 
Nadat bekend is welke verpakorders er voor de betreffende week ingepland moeten worden, 
kan er een basis-verpakplan gemaakt worden. Daarbij worden de orders ingepland in een 
volgorde waarin het aantal keer poetsen en omstellen geminimaliseerd wordt, rekening 
houdend met de vrijgavemomenten en de doorlooptijd van torenpoeder. Vervolgens kan met 
behulp van de ontworpen planningstool (zie paragraaf 5.3.2 en Bijlage G) de verwachting 
van het verloop van aantal totebins gevuld met torenpoeder in kaart gebracht worden. Om 
ervoor te zorgen dat er niet teveel totebins gevuld raken, zijn er regelgrenzen aangegeven 
voor het (verwacht) aantal totebins dat gevuld is met torenpoeder. Macht het aantal totebins 
dat gevuld is met torenpoeder boven de 400 uitkomen, dan dient de planning herzien te 
worden. Deze grens van 400 is zowel een ervaringsgetal als ook gebaseerd op een 
inschatting uit de behoefte aan totebins. Zoals blijkt uit paragraaf 3.2 is er een vrij constant 
aantal totebins dat gevuld is met ander poeder dan torenpoeder (300-350 totebins). 
Daarnaast zijn er ongeveer 100 lege totebins nodig om ervoor te zorgen dat alle 
productielijnen kunnen blijven draaien. Aangezien er in totaal 852 totebins zijn, levert dit een 
grens op van 852 - 350 - 100 = ongeveer 400 totebins die gevuld mogen zijn met 
torenpoeder. Als er meer dan 400 totebins gevuld zullen zijn met torenpoeder, zal er eerder 
begonnen moeten worden met het verpakken van hiervan. Orders om extern poeder te 
verpakken zullen dan doorgeschoven worden naar later in de week. Op deze manier wordt er 
bij het maken van het basis-verpakplan geanticipeerd op de verwachte uitwerking op het 
aantal totebins dat gevuld is met torenpoeder. Op deze manier wordt voorkomen dat andere 
afdelingen stilvallen door een tekort aan beschikbare totebins. Na anticipatie op het aantal 
totebins dat gevuld is met torenpoeder bestaat de vrijheid om in een zo gunstig mogelijke 
volgorde te verpakken. Dit basis-verpakplan is een voorkeursplan dat gebruikt zal worden 
om bij het maken van de meng- en omstortplanning op de voorkeursvolgorde van de 
verpaklijnen te anticiperen. Qua volgorde van plannen en van uitvoering is het logisch om dit 
basis-verpakplan te laten maken door de productiecoordinator van de mengerij. Deze dient 
rekening te houden met de voornaamste parameters van het verpakken en kan daaruit het 
basis-verpakplan afleiden. Vervolgens kan deze productiecoordinator dit basis-verpakplan 
direct gebruiken voor het opstellen van de omstort- en mengplanningen. Daarnaast zal het 
basis-verpakplan gebruikt worden voor de afroep van verpakmateriaal. De uiteindelijke 
volgorde waarin daadwerkelijk verpakt zal worden, is afhankelijk van de realisatie van de 
aanleverprocessen (omstorten, mengen, verpakmateriaal aanleveren). Dit staat verder 
beschreven in paragraaf 0, het detail-verpakplan. 

5.1.3 Mengplanning + omstortplanning 
Verantwoorde/ijk: Coordinator mengerij 
Input: Basis-verpakplan, Productieplanning poedertorens 
Output: Mengp/an + Omstortplan 

Bij het maken van de meng- en omstortplanning wordt rekening gehouden met het basis
verpakplan. Bij het mengen komt dit erop neer dat er bij het maken van een 
productievolgorde voor het maken van premixen en masterbatches rekening wordt 
gehouden met de voorkeur van de verpaklijnen. 
Voor de externe omstort wordt een omstortplan gemaakt, waarbij extern poeder dat direct 
bedoeld is voor een bepaald meng-/verpakorder (make-to-order poeders) vlak van tevoren 
omgestort zal worden. De rest van de tijd kan er omgestort worden voor extern poeder dat 
voor meerdere orders bedoeld is (make-to-stock poeder, in dit geval grondstoffen voor 
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verschillende premixen/masterbatches). Op deze manier zullen de grote stromen extern 
poeder (met name basispoeder dat inline gemengd en verpakt kan worden) maar kort in 
totebins opgeslagen zijn, waardoor deze slechts weinig totebins bezetten. De kleinere 
stromen extern poeder (met name grondstoffen voor premixen en masterbatches) worden 
op deze manier gebundeld omgestort, zodat er niet telkens 1 bigbag omgestort moet worden 
(wat veel orderwisselingen en reinigingen tot gevolg zou hebben). 

5.1.4 Detail-verpakplan 
Verantwoorde/ijk: Coordinator verpakking 
Input: Basis-verpakplan, meng- en omstortplanning 
Output: Detail verpakplan 
Doordat de externe omstort en de mengafdelingen rekening houden met de gewenste 
verpakvolgorde, zal de planner op de verpaklijn eigenlijk niet veel anders hoeven te doen 
dan te kijken welke orders compleet zijn en dus verpakt kunnen worden. De volgorde is dan 
alleen nog afhankelijk van een eventuele prioriteit (bij spoedorders) en de reinigings- en 
omsteltijd (welke order kan als volgende verpakt worden, zodat de tijd die verloren gaat aan 
reinigen en omstellen minimaal is. Het detail verpakplan zal dan voornamelijk ook een 
dagplanning zijn, zodat men ook als er geen coordinator aanwezig is weet welke orders er 
verpakt zullen worden. 

5.2 Toepassen werklastbeheersing 
Het toepassen van werklastbeheersing zal op meerdere niveaus gebeuren. In onderstaand 
raamwerk zijn enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van het raamwerk in Figuur 3.4. 
Hieronder zal per niveau beschreven worden water in de nieuwe situatie verandert. 

Legenda 

~ goederenstroom 

order-/procesinformatie 

vrijgavebesl issing 

voorraadinformatie 

c::::::J grens opslag in bins 

Figuur 5.2 - Besturingsraamwerk nieuwe situatie 
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5.2.1 Werkordervrijgave 
Bij de werkordervrijgave van de verpakorders zal een controle plaats moeten vinden op het 
aantal (verpak)orders dat zich eigenlijk al in het systeem bevindt, namelijk het torenpoeder 
dat in totebins opgeslagen is. Om ervoor te zorgen dat de doorlooptijd van dit torenpoeder 
niet te hoog wordt, zal het torenpoeder daarom verpakt moeten worden in de week nadat 
het geproduceerd is. De capaciteit die beschikbaar is voor het verpakken van externe 
poeders wordt dan ook bepaald door de capaciteit van de verpaklijn minus de capaciteit die 
nodig is om deze torenpoeders te verpakken. Eventueel dient deze beschikbare capaciteit 
nog gecorrigeerd te worden met de voorloop/achterstand van de orders van de week ervoor. 
Torenpoeder dat (als noodmaatregel) verpakt is in bigbags en wel nog in Cuijk verpakt moet 
worden, kan beschouwd worden als extern poeder dat dus nog aan het systeem toegevoegd 
kan worden. 

Als er teveel verpakorders zijn die bestaan uit extern poeder en die prioriteit hebben om in 
betreffende week verpakt te worden, dan zal er torenpoeder in bigbags afgevuld moeten 
worden om te voorkomen dat teveel totebins vol raken. Tevens betekent dit dat het 
verpakken van extern poeder achter loopt op de productie (en het verpakken) van 
torenpoeder. Als deze achterstand niet weggewerkt kan worden, betekent dit dat er 
wekelijks verpakorders van extern poeder doorgeschoven moeten worden, totdat er een 
periode komt waarin er weinig vraag is naar verpakcapaciteit. Gebeurt dit niet, dan kan dit 
alleen opgelost worden door over te werken of door orders uit te besteden. 

Er wordt dus in onderstaande volgorde verpakorders vrijgegeven: 
1. Verpakorders met hogere prioriteit (zowel torenpoeder als extern basispoeder) 
2. Verpakorders met torenpoeders 
3. Verpakorders met externe basispoeders 

Als de beschikbare verpakcapaciteit kleiner is dan de totale benodigde verpakcapaciteit, 
zullen allereerst verpakorders uit categorie drie doorgeschoven worden. Aan de hand van het 
voorraadniveau bij de klanten zal dan bepaald moeten worden welke orders er 
doorgeschoven worden. Als hierna de totale benodigde verpakcapaciteit nog steeds 
onvoldoende is, kunnen er verpakorders met torenpoeder doorgeschoven worden. Hierdoor 
wordt de doorlooptijd van dit torenpoeder echter verlengd en zal het onderhanden werk dus 
stijgen. Aangezien er geen externe poeders meer doorgeschoven kunnen worden, zal dit bij 
een te hoog onderhanden werk tot gevolg hebben dat er torenpoeders in bigbags afgevuld 
moeten worden. 
Als de beschikbare verpakcapaciteit echter groter is dan de totale benodigde 
verpakcapaciteit, kan er gekeken worden of er klantorders (met extern poeder) eerder 
verpakt kunnen worden. 

5.2.2 Productieplanningen 
Het gedeelte wat op planningsniveau moet wijzigen is beschreven in paragraaf 5.1. Het 
voornaamste daarbij is dat er een basis-verpakplan wordt opgesteld en dat dit wordt 
getoetst aan het verwacht aantal totebins met torenpoeder. Vervolgens kan het basis
verpakplan aangepast worden aan de hand van dit verwachte verloop van het aantal 
totebins met torenpoeder. Verder zal dit basis-verpakplan dus dienen als plan waarop 
geanticipeerd kan worden bij het maken van de meng- en omstortplanning en aan de hand 
waarvan materiaal besteld kan worden. Het detail-verpakplan zal uiteindelijk niet meer 
hoeven zijn dan een weergave van de status en van het plan voor die dag. 
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5.2.3 Materiaal- en werkuitgift:e 
Op het niveau van materiaal- en werkuitgifte zullen er zowel bij de externe omstort als bij de 
verpakafdelingen zaken gewijzigd worden. Hieronder worden beiden na elkaar behandeld. 

Externe omstort 
Om het onderhanden werk te beheersen, zal in eerste instantie de externe omstort als kraan 
fungeren. Dit houdt in dat als er meer dan 400 totebins gevuld zijn met torenpoeder, deze 
kraan gesloten zal worden. Uiteraard moet dit gebeuren in overleg met de verpakcoordinator 
en met de orderdesk. Dit aangezien het sluiten van de toevoer van extern basispoeder tot 
gevolg heeft dat dit poeder pas later verpakt kan worden. Indien hieruit blijkt dat dit externe 
basispoeder verpakt moet worden, dan zal er dus besloten moeten worden om torenpoeder 
in bigbags af te zakken. Deze maatregel is in feite de tweede kraan waaraan gedraaid kan 
worden. Het nadeel is echter dat dit extra kosten met zich meebrengt en dat dit slechts een 
tijdelijke verlichting van het systeem oplevert. Het tijdelijk dichtdraaien van de toevoer van 
extern basispoeder zorgt echter voor een structurele verlaging van het onderhanden werk. 

Verpakken 
Voor de verpaklijnen geldt dat alleen beschikbare orders verpakt kunnen worden. Daarbij 
gaat het dus om verpakorders waarvoor zowel het poeder als het verpakmateriaal 
beschikbaar zijn. De belangrijkste gedachte hierachter is dat de oorspronkelijke planning 
losgelaten moet worden. Dit kan omdat de aanleverprocessen uitgaan van het basis
verpakplan en dus zullen proberen om alle onderdelen op tijd af te hebben. Als er geen 
verstoringen optreden zal de gerealiseerde verpakvolgorde dus ook overeenkomen met de 
volgorde uit het basis-verpakplan. Als er echter wijzigingen optreden zal in de nieuwe 
situatie niet direct de planning gewijzigd hoeven worden, maar zal er alleen gekeken worden 
naar welke order er op dat moment wel verpakt kan worden. Ook het aantal gevulde 
totebins is niet meer direct van belang, aangezien dit geregeld wordt bij de externe omstort. 
Als er teveel totebins gevuld zijn met torenpoeder, zal de toevoer van extern poeder gestopt 
worden en zullen er vanzelf geen orders met extern basispoeder (uit totebins) meer verpakt 
worden. Uit de beschikbare verpakorders kan dus altijd de order gekozen worden waarvoor 
het minst gepoetst hoeft te worden. En als er wel (brandschoon) gepoetst moet worden, dan 
moet daarna het meest kritische beschikbare poeder verpakt worden. In Bijlage H staat de 
optimale verpakvolgorde (van meest kritisch naar minst kritisch) weergegeven. 

5.2.4 Uitvoering 
In de uitvoering zal bij de kwaliteitscontrole het vrijgaveproces gewijzigd moeten worden. Dit 
om ervoor te zorgen dat het torenpoeder tijdig vrijgegeven moet worden. De huidige 
keuringstijd is namelijk 4 werkdagen. Om ervoor te zorgen dat het torenpoeder ook binnen 4 
werkdagen vrijgegeven wordt, moet er 4 werkdagen na productie ook gekeken worden of 
voldoende keuringsresultaten bekend zijn om de order vrij te kunnen geven. Tot dusver 
gebeurde dat na 6 kalenderdagen, wat ervoor zorgde dat poeders die in het weekend 
werden geproduceerd nog een extra weekend bleven staan. 

5.3 Implementatie herontwerp 
In deze paragraaf wordt beschreven welke stappen er ondernomen moeten worden om van 
de huidige situatie naar de nieuwe situatie te komen. In de tijdlijn in Figuur 5.3 staan de 
implementatiestappen in de tijd weergegeven. Bij elke implementatiestap staat verder 
aangegeven in welke paragraaf deze behandeld wordt en door wie deze implementatie 
uitgevoerd moet worden. 
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Figuur 5.3 - Tijdlijn implementatie 

5.3.1 Werkordervrijgave 

Feb-07 

Jan-07 
5.3.3 Toevoer extern poeder -
Orderdesk en coOrdinatoren 

mengerij en verpakking 

Bij de werkordervrijgave voor verpakorders meeten allereerst alle verpakorders vrijgegeven 
worden met torenpoeder dat tot de voorgaande week is geproduceerd. In tegenstelling tot 
nu 2ullen dus ook de torenpoeders die in het weekend geproduceerd 2ijn meegenomen 
worden. Deze wij2iging is per 1 januari 2007 bij Nutricia Cuijk doorgeveerd. De2e wij2iging 
heeft echter alleen nut als de torenpoeders ook tijdig vrijgegeven worden uit de keuring. 
Daarop wordt teruggekomen in paragraaf 5.3.4. 
Daarnaast meet bij de vrijgave van verpakorders erop gelet worden dat verpakorders 
bestaand uit extern poeder gebruikt worden om de verpakcapaciteit te vullen. Als er meer 
verpakorders van extern poeder vrijgegeven meeten worden, houdt dit in dat niet al het 
torenpoeder in die week verpakt kan worden. Hiervoor 2al de medewerker van de van de 
orderdesk&planning volgens een bepaalde procedure orders vrij meeten geven. In Bijlage I 
is hiervoor een workflow-schema weergegeven. Dit schema dient 20 snel mogelijk 
gehanteerd te worden voor het vrijgeven van verpakorders, aange2ien er anders nog steeds 
de situatie kan ontstaan dat er op weekbasis meer poeder aan het systeem toegevoegd 
meet worden (op basis van de vrijgegeven verpakorders) dan dater verwerkt kan worden. 
In dat geval is anticiperen bij de productieplanningen alleen nog van belang om de schade 
beperkt te houden, want dat het aantal gevulde totebins aan het eind van de week hoger 2al 
2ijn, is dan niet meer te voorkomen. 

5.3.2 Productieplanningen 
Bij de productieplanningen 2al allereerst gepland meeten gaan worden volgens de in 
paragraaf 5.1 beschreven planningsstructuur. Daartee dient er aan de hand van de 
torenplanning en de vrijgegeven verpakorders een basis-verpakplanning gemaakt te worden 
waarvan de gevolgen voor het aantal met torenpoeder gevulde totebins berekend kan 
worden. Als het aantal totebins met torenpoeder boven de bovengrens van 400 komt, 2al het 
basis-verpakplan herzien meeten worden. Op deze manier kan er vooraf rekening worden 
gehouden met het verwachte onderhanden werk en kan er dus vooraf op gestuurd worden. 
Op basis van het uiteindelijke basis-verpakplan kan er verpakkingsmateriaal besteld worden 
en kunnen de meng- en omstortplanning gemaakt worden. Bij de2e planningen wordt 
rekening gehouden met het basis-verpakplan, maar het basis-verpakplan 2al niet meer 
gewij2igd worden. 
In tegenstelling tot het voorstel in paragraaf 5.1.2 2al het basis-verpakplan niet gemaakt 
worden door de productiecoordinator van de mengerij maar door die van de verpakafdeling. 
Dit mede doordat de basis-verpakplanning niet veel verschilt van de huidige verpakplanning 
die door de productiecoordinator van de verpakafdeling gemaakt wordt. Daarnaast omdat 
de2e voor het bestellen van het verpakmateriaal er belang bij heeft het basis-verpakplan 20 
snel mogelijk op te stellen. Hierdoor is het niet aannemelijk dat het basis-verpakplan pas in 
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een laat stadium gemaakt worden en het voor het maken van de meng- en omstortplanning 
lastig wordt om hierop te anticiperen. 
Om ervoor te zorgen dat het basis-verpakplan gecontroleerd wordt met behulp van de 
planningstool is ervoor gekozen om een overzichtelijke tool te maken in Excel. Dit 
programma wordt momenteel al gebruikt om de productieplanningen in te maken en de 
productiecoordinatoren zijn bekend met dit programma. Daarnaast is de planningstool getest 
met de gebruiker en heeft er een overdracht plaatsgevonden richting de afdeling 
procesautomatisering die de planningstool gaat onderhouden. Tevens is er bij de 
ontwikkeling rekening gehouden met het onderhoud en is er een aparte onderhoudssheet 
opgesteld om eventuele toekomstige wijzigingen in de input eenvoudig te kunnen 
verwerken. In Bijlage G staat meer informatie over deze planningstool en een screenshot 
van de interface. Daarbij is te zien dat deze erg eenvoudig is gehouden, zodat ook nieuwe 
gebruikers hier gemakkelijk mee om kunnen gaan. 
De invoering van deze planningstool is gebeurd in de eerste 3 weken van januari 2007. 
Momenteel wordt de planningstool dan ook gebruikt om bij het maken van het basis
verpakplan te kunnen anticiperen op het aantal totebins dat gevuld is met torenpoeder. Dit 
gebeurt door het open- en dichtdraaien van de geplande toevoer van extern poeder aan het 
systeem. 

5.3.3 Materiaal- en werkuitgifte 
Met betrekking tot de materiaal- en werkuitgifte zal er voor de externe omstort afgesproken 
moeten worden dat hier gestopt wordt met het omstorten van extern basispoeder als er 
meer dan 400 totebins gevuld zijn met torenpoeder. Aangezien er hierdoor verpakorders met 
extern poeder doorgeschoven zullen worden, is dit een beslissing die in overleg met de 
verpakcoordinator en de orderdesk&planning genomen moet worden. Momenteel vindt er 
dagelijks een overleg plaats tussen deze drie partijen en dit is ook de plaats waar deze 
beslissing genomen moet worden. Als het niet mogelijk blijkt om de toevoer van extern 
poeder te stoppen, dient er besloten te worden om torenpoeder in bigbags te gaan 
verpakken. Ook deze beslissing moet in dit overleg genomen worden. De 
productiecoordinator van de mengerij (hieronder valt de externe omstort) stelt al dagelijks 
een statusoverzicht van de totebins op. Hierin staat per soort poeder het aantal gevulde 
totebins vermeld. Dit statusoverzicht zal de input zijn om tijdens het genoemde overleg te 
kunnen besluiten om ofwel de toevoer van extern poeder ofwel de toevoer van torenpoeder 
te stoppen. 

Met betrekking tot de materiaal- en werkuitgifte voor de verpakafdeling zal er telkens 
gekeken moeten worden welke verpakorders compleet zijn (zowel poeder als 
verpakmateriaal beschikbaar). Aangezien het torenpoeder een keer per dag vrijgegeven 
wordt uit keuring en het omstorten van extern poeder kort voor het verpakken gebeurt, 
heeft de productiecoordinator van de verpakafdeling na de vrijgave van het torenpoeder een 
overzicht van alle beschikbare orders tot en met het volgende vrijgavemoment. Aan de hand 
daarvan kan er dan een dagplanning gemaakt worden, welke dus gebaseerd is op de 
beschikbare verpakorders. 

5.3.4 Uitvoering 
Met betrekking tot de uitvoering is het van belang om torenpoeder binnen 6 kalenderdagen 
vrij te geven. Als er in het weekend geen poeders vrijgegeven worden, is het dus zaak om 
deze poeders op de vrijdag al vrij te geven. Eind december 2006 is er al begonnen met het 
op vrijdag beoordelen van de keuringsresultaten van de torenpoeders die het weekend 
ervoor geproduceerd zijn. Het gevolg hiervan is dat er per 1 januari 2007 de verpakorders 
voor deze torenpoeders voor de daaropvolgende week vrijgegeven worden. Aangezien vanuit 
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alledrie de laboratoria de resultaten voor de voornaamste keuringen op vrijdag bekend 
moeten zijn, is de verwachting dat met het vervroegen van het moment waarop de 
keuringsresultaten beoordeeld worden ook het vrijgavemoment van deze torenpoeders voor 
het weekend komt te liggen. Daarnaast wordt er begin 2007 een projectgroep opgestart 
waarbij de Quality Lead Time (QLD van keuringen onderzocht gaat worden. Met de QLT 
wordt de tijd tussen de start van de productie en het moment van vrijgeven bedoeld. Op 
deze manier zal inzichtelijk worden gemaakt welke stappen bepalend zijn voor de QLT en 
kunnen maatregelen genomen worden om deze QLT te verminderen. 

5.4 Verwachte resultaten 
Na alle voorgestelde wijzigingen en de manier waarop deze ingevoerd worden, zal in deze 
paragraaf beschreven worden wat de verwachte resultaten hiervan zijn. 

De opdracht was om een systeem te ontwerpen om de beschikbaarheid van totebins zodanig 
te beheersen dat de capaciteit van de afdelingen zo optimaal mogelijk wordt gebrui!(t 
uitgaande van het huidige aantal totebins. Mogelijke tools die hiervoor ontwikke/d zouden 
kunnen warden zijn een simulatiemode/ en/of een toegepaste planningsmethodiek. 

Met betrekking tot de beschikbaarheid van totebins is er een beheersmethode ontwikkeld 
waarbij de doorlooptijd van het torenpoeder centraal staat. Door deze te beheersen, zal het 
aantal totebins dat gevuld is met torenpoeder beheerst worden en zal ook het totaal aantal 
gevulde totebins beheerst worden. Om de doorlooptijd van torenpoeder dat in het weekend 
geproduceerd wordt te verkorten zijn maatregelen genomen met betrekking tot de vrijgave 
uit keuring en met betrekking tot de vrijgave van verpakorders van torenpoeder. Hierdoor 
zal voor dit deel van de torenpoeders de doorlooptijd 1-2 dagen korter worden. Dit heeft een 
structurele verlaging van de doorlooptijd van torenpoeder van 2/7 * 1,5 = 0,43 dag tot 
gevolg. Door hiermee een nieuwe bezettingsgraad te berekenen, kan het effect van deze 
halve dag doorlooptijdverkorting inzichtelijk gemaakt worden. In Tabel 5.1 is de nieuwe 
situatie weergegeven. Om goed te kunnen vergelijken is daarbij alleen de doorlooptijd van 
het torenpoeder gewijzigd. 

Proces opslag Proces opslag Proces opslag Proces Door1ooptijd Jaarbudget Aandeel Gewogen di! 
tiid tiid tijd dagen ton % dagen 

1 Status Toren --> Gemengd --> Verpakken 1500 4% 
duur (dgn) 8,2 4,30 12,48 0,45 

2 Status Toren --> Verpakken 10500 25% 
duur (dgn) 8,2 8,18 2,05 

3 Status Extern --> Gemengd --> Verpakken 1500 4% 
duur (dgn) 0,42 4,30 4,72 0,17 

4 Status Extern --> Verpakken 12500 30% 
duur (dgn) 0,42 0,42 0,13 

5 Status Extern --> Masterbatch --> Verpakken 8000 19% 
duur (dgn) 1,89 3,17 5,06 0,96 

6 Status Extern --> Premix --> Masterbatch --> Verpakken 2000 5% 
duur (dgn) 1,89 2,61 3,17 7,67 0,37 

7 Status Extern --> Premix --> Verpakken 2000 5% 
duur (dgn) 1,89 2,61 4,50 0,21 

8 Status Extern --> Masterbatch --> Rest --> Verpakken 2000 5% 
duur (dgn) 1,89 3,17 34,60 39,66 1,89 

9 Status Extern --> Premix --> Rest Verpakken 2000 5% 
duur (dgn) 1,89 2,61 28,3 32,80 1,56 

42000 100°/4 7,78 

Tabel 5.1 - Berekening doorlooptijd volle totebins in de nieuwe situatie 

Uitgaande van dezelfde cydustijd als in paragraaf 3.5 kan vervolgens de nieuwe 
bezettingsgraad berekend worden. In de nieuwe situatie is de doorlooptijd van volle totebins 
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afgenomen naar 7,78 dag. Uitgaande van dezelfde totale cyclustijd van 8,83 dag, houdt dit 
in dat de tijd dat een totebins leeg is, is toegenomen van 0,65 dag naar 0,65 dag +(7,90 dag 
- 7,78 dag) = 0,77 dag. De nieuwe bezettingsgraad is dus (8,83 dag - 0,77 dag) / 8,83 dag 
= 91 % van de opslagcapaciteit. De bovengenoemde doorlooptijdverkorting heeft dus tot 
gevolg dat de bezettingsgraad daalt van 93% naar 91 %. Dit houdt in dat het gemiddeld 
aantal gevulde totebins af zal nemen. 

Naast het verkorten van de doorlooptijd van het torenpoeder, zal deze ook beter beheerst 
worden. Dit gebeurt allereerst door het controleren en bijstellen van het basis-verpakplan op 
basis van het verwachte verloop van het aantal totebins gevuld met torenpoeder. Tijdens de 
uitvoering wordt de doorlooptijd van het torenpoeder beheerst door het beheersen van het 
onderhanden werk. Dit gebeurt door het gecontroleerd toelaten van extern poeder aan het 
systeem. Doordat het toelaten van extra extern poeder gepaard gaat met het afvullen van 
torenpoeder in bigbags, blijft de doorlooptijd van het torenpoeder beheerst en daarmee het 
onderhanden werk op een gewenst niveau. Op deze manier worden de toevoerkranen dus 
zodanig beheerst, dat tekorten aan beschikbare totebins voorkomen worden en dus ook 
voorkomen wordt dat productielijnen stil zullen vallen als gevolg van een tekort aan (lege) 
beschikbare totebins. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit rapport is beschreven hoe het onderhanden werk bij Nutricia Cuijk beheerst kan 
worden. Hiervoor zijn op verschillende niveaus beheersmaatregelen genomen om ervoor te 
zorgen dat er voldoende totebins beschikbaar zijn en dat er binnen deze grenzen de vrijheid 
bestaat om in een zo gunstig mogelijke volgorde te produceren. In dit hoofdstuk worden de 
belangrijkste conclusies gepresenteerd en worden er enkele aanbevelingen gedaan aan 
Nutricia Cuijk. 

6.1 Conclusies 
De conclusies hebben betrekking op het aantal gevulde totebins, de doorlooptijd van het 
torenpoeder en op het maken en realiseren van planningen. 

De conclusies met betrekking tot het aantal gevulde totebins zijn: 

• Het aantal gevulde totebins is een afspiegeling van de gemiddelde doorlooptijd. 
Aangezien het niet wenselijk is om de snelheid van de productieprocessen te verlagen, 
is het verkorten van de doorlooptijd de enige manier om het aantal gevulde totebins te 
verlagen. 

• Het aantal gevulde totebins is sterk afhankelijk van het aantal totebins dat gevuld is 
met torenpoeder. Dit aangezien het aantal totebins dat gevuld is met andere poeders 
redelijk constant is. Om het aantal gevulde totebins te beheersen is het dus van belang 
om de doorlooptijd van torenpoeder te beheersen. 

• De voornaamste kraan om het aantal gevulde totebins te regelen is de externe 
omstort. Hierbij gaat het om een groot volume poeder met een zeer korte doorlooptijd. 
Daardoor kan er hierbij snel geschakeld worden. Als dit niet mogelijk is, zal er 
torenpoeder afgevuld moeten worden in bigbags. Door dit bij het vrijgeven van 
verpakorders al in te zien, kan er beter gekozen worden welk torenpoeder er in bigbags 
opgeslagen wordt. Hierdoor kan er bespaard worden in de kosten (torenpoeder dat 
voor Eazypack bedoeld is afvullen in bigbags) en wordt voorkomen dat de doorlooptijd 
van het andere torenpoeder toeneemt. 

De conclusies met betrekking tot de doorlooptijd van torenpoeder zijn: 

• De doorlooptijd van torenpoeder is opgebouwd uit de tijd dat het nog niet vrijgegeven 
is uit keuring en door de tijd die het vervolgens moet wachten voordat het verpakt gaat 
worden. Daarbij bestaat de keuringstijd uit de tijd dat het poeder daadwerkelijk 
gekeurd wordt en de tijd dat het vervolgens moet wachten tot het vrijgegeven wordt. 
De tijd dat een uit keuring vrijgegeven poeder moet wachten voordat het verpakt 
wordt, is opgebouwd uit de tijd dat er nog geen verpakorder is voor dit poeder (zie 
paragraaf 3.3.2), de tijd dat de andere componenten nog niet klaar zijn 
(premix/masterbatch, verpakmateriaal) en de tijd dat er nog geen capaciteit 
beschikbaar is. Om onnodige wachttijd te reduceren is het dus van belang om na 
keuring het torenpoeder direct vrij te geven en om voor goedgekeurde poeders ook 
verpakorders vrijgegeven te hebben. 

• De tijd dat een torenpoeder moet wachten omdat er nog geen verpakcapaciteit 
beschikbaar is, wordt veroorzaakt doordat er andere orders verpakt worden. Als er op 
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dat moment andere torenpoeders verpakt worden, heeft dit geen gevolg voor de 
gemiddelde doorlooptijd van torenpoeders. Moet er echter gewacht worden op het 
verpakken van extern poeder, dan zorgt dit voor een stijging van de doorlooptijd van 
het torenpoeder. 

De conclusies met betrekking tot het maken en realiseren van planningen: 

• Als de planning en uitvoering van een bepaald proces tussen de planning en uitvoering 
van een ander proces in ligt, ontstaat er een heel vreemde situatie. Het wijzigen van de 
planning heeft dan namelijk tot gevolg dat er terug in de tijd gegaan moet worden om 
de andere planning te wijzigen. Hierdoor ontstaat er veel onrust en moeten de 
planningen meerdere malen gewijzigd worden. 

• Er kan alleen verpakt worden wat beschikbaar is. Een verpakplanning is dus zeker niet 
heilig, aangezien er in de aanleverprocessen altijd wijzigingen/verstoringen kunnen 
zijn. Het biedt veel meer rust om in de aanleverprocessen rekening te houden met de 
gewenste verpakvolgorde en de uiteindelijke verpakvolgorde af te laten hangen van de 
mogelijkheden. Daarnaast zorgt dit ervoor dat er bij het sluiten van de toevoer van 
extern basispoeder er "vanzelf" overgeschakeld wordt naar het verpakken van 
torenpoeder. Er zijn immers geen verpakorders met extern basispoeder gereed om 
verpakt te worden. 

6.2 Aanbevelingen 
Uit het onderzoek blijkt dat Nutricia Cuijk de doorlooptijd van het poeder moet beheersen 
om er zo voor te zorgen dat er niet teveel totebins gevuld raken. Teveel gevulde totebins 
zorgen bij een constant totaal aantal totebins immers voor een tekort aan lege totebins, wat 
tot gevolg heeft dat productieafdelingen stilvallen of dat er andere noodgrepen gehanteerd 
moeten worden om te kunnen blijven produceren. Het beheersen van deze doorlooptijd 
gebeurt door het beheersen van het onderhanden werk, wat weer gebeurt door te 
anticiperen op de toevoer van (extern) poeder. Daarnaast dient de verpakvolgorde te volgen 
uit de voorgaande processen, aangezien dit ook de laatste stap in het productieproces is. 
Wei kan er middels een anticipatie op het basis-verpakplan rekening gehouden worden met 
de gewenste verpakvolgorde. 

Een groot aantal van de bezette totebins (zo'n 125 stuks) is gevuld met resten premix of 
masterbatch. De eigenlijke functie van de totebins is die van een middel voor tussenopslag. 
Ook vanuit bij voorraaddassificering in paragraaf 3.2 bleek dat het opslaan van resten zoveel 
mogelijk voorkomen moet worden. Als het dus niet mogelijk is om de productie van 
premixen en masterbatches nauwkeuriger af te stemmen op het latere verbruik, dan 
verdient het de aanbeveling om te onderzoeken of deze resten op een anderer manier 
opgeslagen kunnen worden. Een mogelijkheid hierbij is het opslaan in bigbags. Daarbij dient 
echter onderzocht te worden of dit mogelijk is met betrekking tot de opslag in het 
(grondstoffen)magazijn van Nutricia Cuijk. Daarnaast is een mogelijk probleem de 
ontmenging die op kan treden als een poeder opgeslagen wordt in bigbags. 

In de huidige situatie worden de forecastorders verwerkt als directe klantorders met een 
harde levertijd. Pas als er geschoven moet worden, wordt er gekeken voor welke klantorders 
dit mogelijk is. Nutricia Cuijk maakt nog vrij weinig gebruik van het feit dat zij voor een groot 
deel van de klanten de voorraad beheert. Aangezien het verbruik van de sales units vrij 
voorspelbaar is, kan Nutricia kostenvoordelen in de productie behalen. Het gevolg zou zijn 
dat een sales-unit wat vroeger of later (dan gebruikelijk) de voorraad bijgevuld krijgt, maar 
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zolang er hierdoor geen out-of-stocks of extreem hoge voorraden ontstaan, hoeft: dit geen 
probleem te zijn. Het uiteindelijke doel is om de totale kosten in de keten (productie- en 
voorraadkosten) te minimaliseren. 

Verder is er samen met een student van de Wageningen Universiteit een orienterend 
onderzoek gedaan naar het vergroten van de stabiliteit in de productie door het invoeren van 
een vaste productiecyclus voor enkele snellopende torenpoeders. Dit lijkt een positieve 
invloed te hebben op zowel de output van de productietorens als op de stabiliteit van de rest 
van de productieprocessen. Met betrekking tot de totebins zou dit ervoor zorgen dat de 
doorlooptijd van deze torenpoeders erg constant wordt en de standtijd beter voorspelbaar 
wordt. Volgens Goetschalckx en Ratliff (1990) kunnen constante bezettingstijden leiden tot 
een efficienter gebruik van de opslagcapaciteit. Tevens kunnen totebins dan ook vaker 
hergebruikt worden, aangezien ze binnen een week nadat ze gevuld zijn met een bepaald 
torenpoeder weer geleegd zijn. Op dat moment kunnen ze bij de poedertorens weer gebruikt 
worden om eenzelfde soort torenpoeder in op te slaan. In Bijlage J is de optie voor het 
invoeren van een vaste productiecyclus verder omschreven. 
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Bijlage A - Producten 

Deze bij!age heeft betrekking op paragraaf 1.2 uit het rapport. 

Nutricia Cuijk produceert poedervormige babyvoeding en dieetvoeding en levert aan andere 
onderdelen van Numico. Daarbij is er een duidelijk verschil tussen de eindproducten die 
Nutricia Cuijk levert aan sales units van Numico en de producten die Nutricia Cuijk levert aan 
andere supply points. Deze producten (Stock Keeping units) bestaan allemaal uit een poeder 
en een verpakking, waarbij het poeder kan bestaan uit een poedermengsel 
(premix/masterbatch), een basispoeder of een combinatie van beiden. De verpakking kan 
een specifieke verpakking zijn voor dat product of kan bestaan uit een standaardverpakking 
met een specifieke hoes/label. Deze opbouw van een SKU is weergegeven in Figuur 0.1. 
Daarnaast is ook het aantal componenten in de verschillende onderdelen aangegeven. Dit 
om een indruk te geven van de complexiteit aan componenten en soorten halffabrikaten in 
de verschillende fases. 

Nutricia Cuijk 
(torenpoede~ 

70x 

Basispoeders 
100x 

Ander Supply Point 
(extern poeder) 

30x 

Figuur 0.1 - Opbouw eindproduct 

Eindproducten 
700x 

Poedermengsels 
(Premix/Masterbatch) 

170x 

Exteme 
grondstoffen 

60x 

Standaard 
verpakking 

4x 

Hoes'label 
550x 

Hieronder zal allereerst verder worden ingegaan op producten die aan sales units van 
Numico worden geleverd. Vervolgens zullen de producten aan bod komen die aan andere 
supply points geleverd worden. 

A.1 Producten voor sales units 
De producten die Nutricia Cuijk aan sales units levert, zijn producten die daarna onbewerkt 
verder kunnen naar de eindgebruiker. De poeders in deze producten, bestaan nagenoeg 
allemaal (97%) uit een mengsel van basispoeder met een poedermengsel 
(premix/masterbatch). De resterende 3% bestaat uitsluitend uit een basispoeder. Van alle 
producten die aan sales units geleverd worden, is ongeveer 30-40% verpakt in een 
algemene verpakking (blanco blik) met een specifieke hoes. De andere producten bestaan 
uit gelithografeerde blikken of voorbedrukte verpakkingen voor de Eazypacklijn. Voorbeelden 
van deze verpakkingen zijn te zien in Figuur 0.2 (a) en (b). In 2007 zullen er stapsgewijs 
markten overschakelen van blikverpakking naar de nieuwe Eazypackverpakking. 
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(a) linksboven een gelithografeerd b/ik, 
rechtsboven een blanco blik met hoes 

Figuur 0.2 (a} en (b}-Voorbeelden van verpakkingen 

A.2 Producten voor andere supply points 

(b) Eazypack-verpakking 

De producten die Nutricia Cuijk aan andere supply points levert, zijn voornamelijk (90%) 
premixen en masterbatches die nog gemengd moeten worden met basispoeder. Met de 
komst van de nieuwe mengafdeling (zomer 2007) zal Nutricia Cuijk zich nog meer 
specialiseren in deze premixen / masterbatches en zal dit volume nog groter worden. Andere 
producten die aan andere supply points geleverd worden, zijn met name poeders die in een 
andere verpakking moeten dan in Cuijk mogelijk is. Deze poeders voor andere supply points 
worden in Cuijk verpakt in grote ( ± 500-600 kg) of kleine (25 kg) zakken. Dit zijn algemene 
verpakkingen waar een specifiek label op geplakt wordt. 
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Bijlage B - Analyse beschikbaarheidsverliezen 

Deze bij/age heeft betrekking op paragraaf 2.3 uit het rapport. 

De productiviteit van de productielijnen wordt bij Nutricia Cuijk gemeten met behulp van de 
Overall Equipment Effectiveness (OEE). Met behulp van deze toolk kunnen verliezen 
ge"identificeerd worden. De OEE is opgebouwd uit "beschikbaarheid", "prestatie" en 
"kwaliteit'', volgens OEE = beschikbaarheid x prestatie x kwaliteit 
Beschikbaarheid: fractie van de gewerkte tijd dat werkelijk aan productie besteed is. 
Prestatie: fractie van de maximaal mogelijke output dat werkelijk geproduceerd is. 
Kwaliteit• fractie van de werkelijke output dat in een keer de juiste kwaliteit heeft. 

In termen van de OEE kan het doel van dit project omschreven worden als het vergroten 
van de beschikbaarheidgraad. In de OEE zijn er categorieen van beschikbaarheidverliezen 
opgesteld, namelijk stilstand (ingeplande verliezen, zoals omstellen en poetsen), storing 
(niet-geplande verliezen die ervoor zorgen dat een lijn stil komt te staan) en lijnremmer 
(niet-geplande verliezen, die ervoor zorgen dat een lijn niet op maximale snelheid kan 
draaien). 

B.1 Analyse 

Om de beschikbaarheidverliezen in kaart te brengen zijn de OEE-data over de eerste 20 
weken van 2006 geanalyseerd en weergegeven in Tabel 0.1. De verliezen zijn per 
productielijn weergegeven in uren per week. De drie productielijnen die in de hierin zijn 
opgenomen zijn de productielijnen met de grootste capaciteit. Daarnaast zijn de 
poedertorens niet opgenomen, aangezien het aanwezig of afwezig zijn van totebins daar 
geen invloed heeft op de OEE. Onder deze tabel zijn de belangrijkste categorieen van de 
beschikbaarheidverliezen toegelicht. 

Exteme Normaal 
Bliklijn 

Omstort Mengerij 

uur/wk % uur/wk % uur/wk % 

Storing 
machine 4,0 12% 2,0 6% 17,3 41% 
poederaamoer 7,0 17% 
HF/ bin 2,6 8% 1,8 5% 
anders 0, 1 0% 

Stilstand 
Poetsen 7,8 23% 5,0 14% 14, 1 34% 
Omstellen 1,9 4% 
Voor-/naloop 5,3 16% 16,8 49% 
Pauze 7,0 20% 3,0 9% 0,2 1% 
anders 2,3 7% 0, 1 0% 1,2 3% 

Lijnremmer 
HF/ bin 3,9 11% 5,9 17% 
anders 1,4 4% 

Totaal 34,3 34,6 41 ,7 

Tabel 0.1 - Beschikbaarheidsanalyse productielijnen 
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De machinestoringen vormen bijna een kwart van alle beschikbaarheidverliezen. Het 
probleem bij de machinestoring is echter dat het voornamelijk technische storingen zijn, 
waar een student Technische Bedrijfskunde vrij weinig mee kan. Wei is het aan te bevelen 
om hier scherp op te blijven letten. Met name bij de bliklijn, waar per week 17 uur verloren 
wordt aan machinestoringen. 

Poederaanvoer 
Bij storing in de poederaanvoer wordt er vanuit de inline menginstallatie geen poeder 
aangevoerd voor de verpaklijnen. Een tekort aan totebins kan hier zowel veroorzaakt warden 
doordat het poeder nog niet aanwezig is (in dat geval moet er een andere verpakorder 
geselecteerd warden) als doordat de totebin niet aangeleverd wordt door het Halffabrikaat
magazijn. 

HF/bin 
Deze storing wordt veroorzaakt doordat er geen totebin aanwezig is en de productielijn 
hierdoor stilvalt. 

B.3 Stilstand 

Poetsen + omstellen 
De productmix en de productiemiddelen van Nutricia Cuijk zorgen ervoor dater tijd verloren 
gaat aan poetsen en omstellen. Hoeveel tijd hieraan verloren gaat is afhankelijk van de 
geplande productievolgorde. Waar de externe omstort echter gebaat is bij voldoende lege 
totebins, kan er bij de bliklijn in een gunstigere volgorde geproduceerd warden als er veel 
totebins gevuld zijn. 

Voor-/naloop 
Een andere grate verliespost is de voor- en naloop. Dit is het afsluiten van een 
productieorder en het opstarten van de volgende productieorder. Dit omvat ook het wachten 
totdat er voldoende bins zijn om te kunnen starten. Naar schatting omvat dit 25% van de 
totale tijd voor voor- en naloop. 

Pauze 
Bij de externe omstort en de normaal mengerij wordt in de pauze niet geproduceerd. Bij de 
bliklijn warden de pauzes daarentegen gespreid, waardoor er continu doorgeproduceerd kan 
warden. 

B.4 Lijnremmer 

HF/bin 
Bij de lijnremmer aanvoer/afvoer van bins gaat het om het HF-Magazijn dat de bins niet snel 
genoeg aanlevert. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat twee processen tegelijkertijd veel 
bins vragen. 
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Bijlage C - Kostenopbouw afvullen in bigbags 

Deze bij/age heeft betrekking op paragraaf 2.3 uit het rapport 

Als het poeder van de productietorens tijdelijk in bigbags opgeslagen wordt, zijn er zowel 
intern als extern extra kosten aan verbonden. Zo is er bij de torens een extra operator 
(uitzendkracht) nodig voor de handling van deze bigbags. Daarnaast moeten de bigbags 
later ook weer omgestort worden in totebins. Dit kost capaciteit op de externe omstort
afdeling. Aangezien het poeder van de productietorens normaal gesproken enkele specifieke 
eigenschappen bezit, mag dit niet zomaar achter een ander (extern) poeder aan omgestort 
worden. Deze lijn dient daarom meestal brandschoon gepoetst te worden. De externe kosten 
hebben betrekking op de handling, het transport en de opslag. En tot slot is er de 
aanschafprijs van de bigbag die niet hergebruikt wordt. 

In onderstaande tabel staan de variabele kosten (per bigbag) weergegeven. Daarbij is 
uitgegaan van een productie van 2 bigbags per uur (1000 kg / 500 kg/bigbag) op de 
productietorens en 4 bigbags per uur op de externe omstort. Verder is aangenomen dat een 
extra operator per bigbag ingezet kan worden. Dit aangezien het meestal langere batches 
(ongeveer 40 bigbags) zijn die geproduceerd worden. 

Afhankelijk van aantal bbs euro factor euro/bb 
Materiaakosten 

1 x bgbag 11,50 1 11,50 

Opslag + handrng extern 
2 x transport naar Katwijk 3,75 2 7,50 
ilslag + utslag 1,50 2 3,00 
1 x week opslag 1,90 1 1,90 

Handrng iltem 
1 x extra utzendkracht 27 0,50 13,50 
1 x omstorten 241 0,25 60,25 

98 

De vaste kosten zijn de poetskosten van de omstort-installatie. 

Onafhankelijk van aantal bbs euro/u factor euro/PO 
Handrng htem 

1 x poetsen 241 0, 75 180, 75 

De variabele kosten bedragen dus 98 euro per bigbag en de vaste kosten bedragen 181 euro 
per productieorder. 

Uitgaande van de schatting van een teamleider en productiecoordinator van de 
poederproductie is er in 2005 30 keer afgevuld in bigbags waarbij de gemiddelde 
batchgrootte 40 bigbags bedraagt. Dit komt neer op (98*40+181)*30=122.603 euro. 

Bij de nieuwe verpaklijn Eazypack kunnen bigbags direct gebruikt worden. Torenpoeder dat 
in bigbags afgevuld wordt en op de Eazypacklijn verpakt moet worden, hoeft dus niet eerst 
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omgestort te worden in totebins. In dat geval zijn er alleen onderstaande variabele kosten 
van toepassing. 

Afhankelijk van aantal bbs euro factor euro/bb 
Materiaakosten 

1 x bgbag 11,50 1 11,50 

Opslag + handlilg extern 
2 x transport naar Katwijk 3,75 2 7,50 
hslag + utslag 1,50 2 3,00 
1 x \\eek opslag 1,90 1 1,90 

Handlilg htem 
1 x extra ul:zendkracht 27 0,50 13,50 

37 

Hierdoor bedragen de kosten voor het afvullen in bigbags 37 euro per bigbag. 
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Bijlage D - Planningsproces 

Deze bijlage heeft betrekking op paragraaf 3.3.3 uit het rapport. 

0.1 Jaarbudget 
Op basis van verkoopverwachtingen van de marketingafdeling van Numico worden de 
jaarbudgetten van de productielijnen binnen Nutricia Cuijk vastgesteld. Aan de hand daarvan 
wordt bepaald hoeveel uur per week de verschillende lijnen zullen draaien en in hoeveel 
ploegen er dus gewerkt zal worden. Dit aantal uren wordt bepaald door het jaarbudget te 
delen door de capaciteit van de betreffende lijn. Daarbij wordt de capaciteit van de lijn elk 
jaar met enkele procenten verhoogd om de teams aan de lijn zo te stimuleren verliezen 
terug te dringen om deze capaciteit ook te realiseren. 

0.2 0rderplanning 
Het grootste deel van de orders ( ±65%) maakt de afdeling planning zelf aan en zijn 
gebaseerd op forecasts van de sales-units (SUs) van Numico. Wekelijks geven alle SUs hun 
forecast op weekniveau (voor komend jaar) en hun actuele voorraad door aan Nutricia Cuijk. 
Vervolgens wordt er wekelijks de run out-tijd (dekking in # weken) berekend, met behulp 
van de actuele voorraad, forecast en de productie van de week ervoor. Over het algemeen 
wordt geprobeerd om de run out-tijd tussen de 3 en de 7 weken te houden. Daarbij wordt 
volgens de volgende prioriteiten gewerkt. 

1. De sales unit mag niet out-of-stock komen. Een te lage/hoge voorraad is minder 
ernstig. 

2. Proberen te bewegen tussen de 3 en 7 weken dekking ( dit is mede afhankelijk van 
minimale batchsize op de productietorens, zomerstop bij Nutricia Cuijk, etc.) 

3. Proberen te dusteren op halffabrikaat: de productie wordt ingericht op de grootste 
klanten ('leader') per halffabrikaat; als grote klant schuift, dan schuift de rest in 
principe mee. 

Naast de door Nutricia Cuijk zelf gecreeerde forecastorders worden er ook directe orders 
geplaatst. Deze directe orders worden 9-26 wkn van tevoren geplaatst (veel korter kan niet, 
aangezien de cyclus van bestellen van grondstoffen tot leveren 9 weken kan duren). 

De forecastorders en de directe orders worden samen ingepland in de orderplanning. Daarbij 
wordt er gelet op de afstemming tussen de torencapaciteit en de orders in de orderplanning. 

0.3 Productieplan verpaklijnen, mengerij, externe omstort 
Een week voordat er begonnen wordt met de productie van de torenpoeders worden de 
uitstaande orders vertaald naar een 2-wekelijkse verpakplanning. Dit gebeurt door de 
centrale orderdesk. Als dit gebeurd is, zijn de orders 'firm planned' en kunnen de planners 
van de verpak- en mengafdeling (de planning voor de externe omstort wordt door de 
planner van de mengafdeling gemaakt) deze planning ophalen. Vervolgens maakt de planner 
van de verpakafdelingen de verschillende planningen hiervoor. Dit gebeurt in de week dat de 
torenpoeders geproduceerd worden. Vervolgens maakt ook de planner van de mengafdeling 
de planning voor zowel de normaal en speciaal mengerij als ook voor de externe omstort. Als 
resultaat zijn deze orders omgezet in productiebatches. 

Vanuit de gemaakte planningen wordt een overzicht gemaakt van het verwachte verbruik 
van de totebins. Afhankelijk hiervan, kunnen planningen aangepast worden om zo meer 
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totebins beschikbaar te krijgen. Het planningsproces van Nutricia Cuijk is weergegeven in 
Figuur 0.3. 

Aanmaken orders 
O&P 

Planningsproces 
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Blj de meeste plannlngsstappen worden er door BaaN automatisch inkooporders 
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Figuur 0.3 - Planningsproces bij Nutricia Cuijk 
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Bijlage E - Vrijgavepunten besturingsmodel 

Deze bijlage heeft betrekking op paragraaf 3.3.4 uit het rapport. 

E.1 Vrijgave grondstoffen voor poederproductie 
er wordt 168 uur/week geproduceerd 
het verbruik ligt op ongeveer 45 totebins/dag. Fluctuaties treden op door 
reinigingen (natte reiniging duurt bijv 9 uur) en het verpakken in bigbags. 
De volgorde wordt zo gepland dat de geplande orders gemaakt kunnen warden in 
een zo kort mogelijke tijd. 
Een harde randvoorwaarden bij het plannen is de maximale runlengte. Andere 
randvoorwaarden zijn veelvouden van gewenste batchgroottes van voorgaande 
processen en de grootte van de order. 

E.2 Vrijgave voor omstort bigbags in totebins 
er wordt 144 uur/week omgestort. 
dit vrijgavepunt kan gebruikt warden om de instroom van poeders te reguleren. 
Bij de vrijgave kan gekozen warden tussen het omstorten van grondstoffen (voor 
premixen en masterbatches) en het omstorten van basispoeder (voornamelijk 
voor de verpakafdeling). 
De runlengte van basispoeder wordt voornamelijk bepaald door de gevraagde 
hoeveelheid door de verpaklijn. De runlengte van grondstoffen wordt bepaald 
door het verwacht verbruik gedurende de X komende dagen, rekening houden 
met het aantal/soort beschikbare totebins. Langere runs zorgen voor minder 
poetsen, maar voor minder flexibiliteit. 
De volgorde is enigszins van belang, maar het grootste deel van de poeders zit in 
dezelfde productgroep en kan dus achter elkaar doorgedraaid worden. 

E.3 Vrijgave extern poeder voor speciaal mengerij 
Er wordt 110 uur/week gemengd. 
Er worden drie soorten poeders gemengd, namelijk poeders voor de afzaklijn, 
poeders voor de inline mengers en poeders die daarna nog (in de normaal 
mengerij) gemengd moeten warden. 
Een vrijgave voor de speciaal mengerij heeft nauwelijks invloed op het totaal aan 
poeder in het systeem. Er wordt wat poeder uit zakken toegevoegd, maar dat is 
(op het totaal gezien) relatief weinig. Wei zijn er schone bins nodig om in te 
kunnen mengen. 
De runlengte wordt bepaald door de verpakorder waar het poeder voor gemaakt 
wordt. Soms wordt er meer gemengd om zo ook voor een toekomstig mengorder 
op voorraad te hebben. 

E.4 Vrijgave extern poeder en premixen voor normaal mengerij 
- Er wordt 120 uur/week gemengd. 
- Er worden twee soorten poeder gemengd, namelijk poeder dat direct verpakt kan 

worden en poeder dat op de inline mengers met een basispoeder gemengd moet 
warden. Het poeder dat direct verpakt kan worden, kan op alledrie de 
verpaklijnen en kan ook tijdens het mengen al (in bigbags) verpakt warden. 

- Een vrijgave voor de normaal mengerij heeft nauwelijks invloed op het totaal aan 
poeder in het systeem. Alleen als het gemengd poeder in bigbags opgevangen 
wordt, neemt het totaal aan poeder af. Verder is er af en toe een totebin nodig 
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om restpoeder uit de doseerstations op te vangen, maar meestal kan hiervoor de 
totebin gebruikt worden van waaruit het poeder in het doseerstation gestort is. 

E.5 Vrijgave gemengd poeder of PX/MB en basispoeder voor verpaklijn 

Vrijgave voor afzaklijn 
er wordt 120 uur/week afgezakt 
de poeders die afgezakt worden zijn voor andere Supply Points van Numico. 
alleen poeders die gereed zijn kunnen afgezakt worden ( er kan dus niet meer 
gemengd worden). 
Aangezien een groot deel van de poeders uit premixen en masterbatches bestaat, 
moet er relatief veel gepoetst worden en is de volgorde van onderschikt belang. 
Er wordt weinig torenpoeder afgezakt. 
De runlengte wordt bepaald door het poeder dat beschikbaar is. 
De volgorde is van belang voor de houdbaarheid en de beloofde leverdatum. 

Vrijgave voor b/iklijn 
er wordt 144 uur/week verpakt in blik 
er kan gekozen worden of torenpoeder of extern poeder verpakt wordt. 
De volgorde van verpakken is van belang voor de poets- en omsteltijd. Uit het 
overzicht op pagina XX wordt duidelijk dat hierin 7 groepen onderscheiden 
kunnen worden. 
Een formaatwissel duurt 45 minuten, een brandschoon (maximale reiniging) duurt 
90 minuten. Er zijn twee formaten (groot en klein) en wekelijks wordt in beide 
formaten verpakt. 

Vrijgave voor Eazypacklijn 
- Er wordt 168 uur/week verpakt in CK-cans. 
- Er kan gekozen worden of torenpoeder of extern poeder verpakt wordt. 
- De volgorde van verpakken is van belang voor de poets- en omsteltijd. Net als bij 

de bliklijn blijkt uit het overzicht op pagina XX dat hierin 7 groepen onderscheiden 
kunnen worden. 

- Bij de Eazypacklijn duurt een formaatwissel 2 uur en een brandschoon (maximale 
reiniging) 7 uur. 
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Bijlage F - Distributed Decision Making 

Deze bijlage heeft betrekking op paragraaf 4.1 uit het rapport 

Productieplanningen worden vaak niet in een keer allemaal gemaakt, maar het plannen 
wordt verdeeld in stukjes. Enerzijds om het overzichtelijk te houden en anderzijds ook om 
planexpertise op bepaalde gebieden te creeren en te gebruiken. Het verdelen en de 
samenhang van deze planningsbeslissingen valt onder Distributed Decision Making (DDM). In 
dit stuk wordt eerst een korte inleiding gegeven op DOM voor teams (beslissingseenheden 
(afdelingen/personen) die hetzelfde doel nastreven). Vervolgens wordt de situatie van 
Nutricia Cuijk weergegeven en wordt er verder ingegaan op de afzonderlijke planningen en 
hun samenhang. 

F.1 Distributed Decision Making - Algemeen 
In Figuur 0.4 valt te zien dat bij Distributed Decision Making (DDM} systemen voor teams 
een onderscheid wordt gemaakt tussen systemen waarin op verschillende hierarchische 
niveaus beslissingen worden genomen op basis van dezelfde informatie ( constructional) en 
op basis van verschillende informatie ( organizational). Binnen de organizational DDM 
systemen kan dan weer een onderscheid worden gemaakt tussen decision time hierarchy en 
leadership hierarchy. In het eerste geval wordt het verschil in informatie veroorzaakt doordat 
de planningen op verschillende momenten gemaakt worden en daarom ook op andere 
informatie gebaseerd zijn. In het andere geval bestaat er een verschil in informatie doordat 
de planningen gemaakt worden door verschillende planningsafdelingen. 

dezelfde 
informatie 

Constructional 

Distributed 
Decision Making 

systemen 

Verschil in 
tijdstip 

Decision Time 
Hierarchies 

verschil in 
informatie 

Organizational 

Figuur 0.4: Indeling DDM-systemen 

Verschil in 
besluitnemer 

Leadership 
Hierarchies 

Tussen twee planningsniveaus ( top-level en base-level) zit een samenhang die bestaat uit 
drie fases (zie ook Figuur 0.5): 

Anticipatie (AF): in het top-level wordt een voorstel (IN) vanuit het top-model gedaan 
en vervolgens geanticipeerd (AF) op relevante kenmerken van het base-model(AF); 
Instructie (IN*): na de anticipatie binnen het top-level wordt er een 
beslissing/instructie (IN*) genomen (planning gemaakt) welke invloed heeft op het 
lagere niveau; 
Reactie (RE): op het lagere planningsniveau kan gereageerd worden (RE*) op de 
instructie van het hogere niveau. 
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Vanuit de reactie kan een communicatie- of zelfs een onderhandelingsproces voortkomen. 
Uiteindelijk wordt er een beslissing genomen (IN**) welke ge"implementeerd gaat worden en 
welke invloed zal hebben op het objectsysteem. Achteraf ( ex post) kan men zien wat de 
beslissingen voor invloed hebben gehad. 

Top-Level 

~ ----,·= 
AF IN 

[a 
Aeactio,,_ __ ...,... __ _. 

RE" Object Syslem 

Figuur 0.5: Relaties tussen de niveaus bij een DOM met twee niveaus 

F.2 Distributed Decision Making bij Nutricia Cuijk 
Bij Nutricia Cuijk worden door verschillende afdelingen verschillende planningen gemaakt. 
Aangezien deze planningen in een bepaalde, ( eenzijdig) afhankelijke volgorde opgesteld 
worden en kunnen beschouwd worden als hierarchisch afhankelijk. 
Binnen Nutricia Cuijk kunnen (op productieniveau) grofweg 4 planningniveaus onderscheiden 
worden: 

(1) Orderplanning 
(2) Torenplanning 
(3) Verpakplanning 
(4) Mengplanning (normaal mengerij) 

Bij Nutricia Cuijk is er tussen de planningsniveaus sprake van een Leadership Hierarchy. 
Hiervoor geldt dat de planningen op de verschillende niveaus gemaakt worden door 
verschillende planners die over verschillende gegevens beschikken. Alleen bij de 
planningniveaus 3 en 4 zijn de planningen wel van elkaar afhankelijk, maar worden de 
verschillende planningen door dezelfde persoon gemaakt op basis van dezelfde informatie. 
In dat geval is er sprake van een constructional DDM systeem. Nu zullen de relaties tussen 
de planningsniveaus afzonderlijk beschouwd worden. 

F.3 Orderplanning -Torenplanning 
De orderplanning wordt gemaakt door de afdeling orderdesk&planning terwijl de 
torenplanning gemaakt wordt door de productiecoordinatoren van de poederproductie. De 
afdeling orderdesk&planning heeft de informatie over alle orders, de productiecoordinatoren 
alleen over de in te plannen orders. Er is dus sprake van een leadership hierarchy. 
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Figuur 0.6: Afhankelijkheid orderplanning-torenplanning 

In Figuur 0.6 staat de afhankelijkheid van de orderplanning en de torenplanning 
weergegeven. In het top-level ( orderplanning) wordt een aantal orders verzameld die de 
komende twee weken geproduceerd kunnen worden (IN). Vervolgens wordt er gekeken naar 
de capaciteit van de poedertorens (AF). Als instructie vanuit het top-level (IN*) wordt er een 
globale orderplanning voor de torens gemaakt. De productiecoordinatoren maken hiervan 
een detailplanning en geven aan of dit lukt met de beschikbare capaciteit en de geplande 
productievolgorde (RE*). Het resultaat is het vaststellen van de orders die in de betreffende 
periode op de torens gemaakt gaat worden (IN**). 

F.4 Torenplanning - Verpakplanning 
De torenplanning wordt gemaakt door de productiecoordinatoren van de poederproductie en 
de verpakplanning door die van de verpakafdeling. De torenplanning wordt 2-3,5 weken voor 
de verpakplanning gemaakt. Op het moment dat de verpakplanning gemaakt wordt, is een 
deel van de torenplanning ook al gerealiseerd. Naast dit verschil in tijd, ontvangt de 
poederproductie de in te plannen orders als informatie en de verpakafdeling de 
torenplanning. Er is dus sprake van een leadership hierarchy. 

In Figuur 0.7 staat de afhankelijkheid van de torenplanning en de verpakplanning 
weergegeven. In het top-level (torenplanning) wordt de torenplanning gemaakt. Vervolgens 
wordt deze als instructie aan de verpakcoordinator gegeven (IN*). Aangezien er geen 
anticipatie op het base-model plaatsvindt, bevat dit model geen IN of AF in het top-level. 
Aangezien er ook geen reactie plaatsvindt (het torenplan wordt geheel onafhankelijk van de 
verpakplanning opgesteld) is in deze situatie de IN* gelijk aan de IN**, namelijk de 
torenplanning. 
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Figuur 0.7: Afhankelijkheid torenplanning - verpakplanning 

F.5 Verpakplanning - Mengplanning 
De verpakplanning wordt gemaakt door de productiecoordinatoren van de verpakafdeling en 
de mengplanning door die van de mengerij. Bij het maken van de mengplanning wordt de 
opgestelde verpakplanning als input gebruikt. Doordat beide planningen door verschillende 
personen en op verschillende momenten (1-2 dagen na elkaar) gemaakt worden, kan dit 
beschreven worden als een leadership hierarchy. 

In Figuur 0.8 staat de afhankelijkheid van de verpakplanning en de mengplanning 
weergegeven. In het top-level (verpakplanning) wordt bij het maken van de grove 
verpakplanning rekening gehouden met de binbezetting. Verder wordt er rekening gehouden 
met de duur van kwaliteitscontrole en de duur van het mengen. Dit resulteert in een 
verpakplanning welke als instructie aan de mengcoordinator wordt gegeven (IN*). Deze 
checkt of de mengafdeling de verpakorders kan voorbereiden en geeft vervolgens feedback 
op het plan (RE*). De verpakcoordinator verwerkt deze feedback en dit resulteert uiteindelijk 
in een verpakplanning. 

Verpakplanning 
Top-Level 

I Top-Model 

t 
Besdlikbaatheid Grove 

poeder planning 

Kan dit in Anticipated 
die periode Base-Model 

:~;!~ L__-====;:===--__i 
(capacitett, 

grondstoffen) 
Concept-verpakplanning 

Mengplanning (NM) 
Base-level 

Verpakplanning 

Object System 

ex post 
feedback 

Figuur 0.8: Afhankelijkheid verpakplanning-mengplanning 
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Bijlage G - Planningstool 

Deze bij/age heeft betrekking op paragraaf 5.1.2 uit het rapport 

In Flguur 0.9 is een screenshot weergegeven van de planningstool. Degele vlakken kunnen 
ingevuld worden en met de knoppen aan de bovenkant kan de planningstool leeggemaakt 
worden, kunnen de benodigde gegevens opgehaald worden en kunnen de resultaten worden 
opgeslagen. 
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Figuur 0.9 - Screenshot planningstool (leeg) 
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Als de planningen zijn opgehaald, worden zowel in de tabel aan de linkerkant als in de 
staafdiagram aan de rechterkant het verwachte verloop van het aantal met torenpoeder 
gevulde totebins weergegeven. In Figuur 0.10 valt te zien dat het aantal totebins aan het 
eind van de week boven de 407 komt. In dit geval moeten er dus externe verpakorders 
doorgeschoven worden. 
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Figuur 0.10 - Screenshot planningstool (in gebruik) 
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Bijlage H - Verpakmatrix 

Deze bijlage heeft betrekking op paragraaf 5.2.3 uit het rapport 

In onderstaande matrix staan de overgangen van bepaalde poeclergroepen naar andere 
poeclergroepen aangegeven. 
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Door de matrix op deze manier te ordenen, is bij het inplannen van producten snel duidelijk 
welke volgorde het beste gehanteerd kan worden. Daarbij dient er eerst gekeken te worden 
naar de productfamilies en vervolgens naar de productgroepen binnen deze families. Tussen 
de families mag namelijk niet teruggegaan worden zonder de productielijn brandschoon te 
reinigen. Binnen een familie kan dat wel. Op deze manier kunnen de 7 families uit Tabel 0.2 
onderscheiden worden, waarbij bij de specials geldt dat het allemaal losse families zijn en 
overgangen binnen deze "familie" dus ook niet toegestaan zijn. 

Familie 
Specials 
Pepti Junior 
Pepti 
Aptamil 
ZUF-familie 
Soya+ melk 
(N)AR Plus 

Eigenschappen 
Uitzonderingen 
MUF, Lactose-arm 
MUF 
MUF, Pharm. Lactose 
ZUF 
Niet gehydolyseerd 
Bevat Nutriton stage 

Tabel 0.2 - Poederfamilies en poedergroepen 

Productgroepen 
38, 39, 40, 42 
3 
28 
8, 17, 34 
23, 27, 30, 35 
1,2,4/7, 15, 16, 18, 19 ,22,24,25 ,29 
26 
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Bijlage I - Vrijgave verpakorders 

Deze bij/age heeft betrekking op paragraaf 5.3.1 uit het rapport 
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Bijlage J -Vaste productiecyclus 

Deze bijlage heeft betrekking op paragraaf 6.2 uit het rapport. 

J.1 Korte analyse huidige situatie 
Momenteel wordt, aan de hand van geplaatste en aangemaakte orders een weekoverzicht 
van uit te leveren orders gemaakt. Met behulp hiervan wordt teruggerekend wat er per week 
geproduceerd en verpakt moet warden en warden de weekplanningen voor de torens, voor 
de verpaklijnen, voor de mengafdelingen en voor de externe omstort gemaakt (in deze 
volgorde). 
Met de komst van de nieuwe verpaklijn Eazypack zijn er twee verpaklijnen die elk ongeveer 
3 ton per uur verpakken. Dit is driemaal zo snel als beide torens, die elk ongeveer 1 ton per 
uur kunnen produceren. Dit wordt opgevangen door naast het eigen (toren)poeder ook 
extern ingekocht poeder te verpakken. Momenteel warden er grofweg drie groepen 
producten (MUF, ZUF, Soya) zelf gemaakt en wordt de groep standaardproducten ingekocht. 
In de nabije toekomst zullen waarschijnlijk ook de soya-producten ingekocht warden. 
Doordat de MUF- en ZUF-producten kritieke eigenschappen bezitten ( op basis van de 
eiwitketens), biedt het grote voordelen (wat betreft reinigen) om deze in een bepaalde 
volgorde te produceren en te verpakken. De soya- en standaardproducten verschillen minder 
sterk van elkaar en kunnen dan ook beter afgewisseld warden. Momenteel wordt dit ook 
nagestreefd, maar door het grote snelheidsverschil tussen de torens en de verpaklijn moet er 
ofwel extra omgesteld warden, ofwel poeder extra lang opgeslagen warden om het 
vervolgens achter elkaar te kunnen verpakken. 

J.2 Mogelijke wijzigingen 

Torens op e/kaar afstemmen 
Door tegelijk op beide torens dezelfde productgroep te produceren zijn productgroepen 
tweemaal zo snel klaar en zijn ze eerder beschikbaar om verpakt te warden. Hierdoor komen 
er ook telkens producten uit dezelfde productgroep vrij, zodat ze in een gunstige volgorde 
verpakt kunnen warden. 
Winst/besparing 
Dit zou met name voor de MUF- en de ZUF-producten een brandschone reiniging per week 
kunnen schelen. 
Randvoorwaarden 

- Technische capaciteiten voortraject torens (bij gelijksoortige poeders). 
- Zijn er voorkeurstorens voor bepaalde producten? 

Vaste seriegrootte I productiefrequentie 
Door voor bepaalde torenpoeders in een vaste seriegrootte te gaan produceren, zal er 
minder in kleine series geproduceerd warden. Hierdoor zal er minder omgesteld warden en 
zal de capaciteit van de torens beter benut kunnen warden. 
Winst/besparing 
Door te produceren in vaste seriegroottes, kan beter gebruik gemaakt warden van de 
capaciteit van de indamper. Dit zorgt voor minder omstellen/poetsen wat naar schatting 10 
uur per week per toren oplevert. 
Randvoorwaarden 

- Het verschil in productie en vraag (voor een specifieke periode) moet opgevangen 
kunnen warden. Hiervoor is nodig dat Nutricia Cuijk voor alle poeders die met een 
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vaste seriegrootte gemaakt worden een of meerdere afnemers heeft waarbij deze 
voorraadfluctuaties opgevangen kunnen worden. 

- Als de vaste frequentie ervoor zorgt dat de levertijd groter wordt, zal de gemiddelde 
voorraad bij een Sales Unit (SU) hoger worden, wat hogere voorraadkosten tot 
gevolg heeft. 

- In verband met de levertijd (en de besteltijd van grondstoffen) moet voor producten 
die op order gemaakt (ingepland) worden bekeken worden of de productiefrequentie 
leidt tot een te grote levertijd (gemeten naar het beoogde serviceniveau) 

Vaste eye/us 
Door het invoeren van een vaste c.yclus zal de productie en het verpakken van bepaalde 
poedergroepen veel regelmatiger worden en beter voorspelbaar. Het gevolg is dat alle 
afdelingen vooraf grofweg weten wat voor poeder(groep) wanneer gemaakt gaat worden. 
Ook voor de ondersteunende afdelingen (kwaliteitscontrole, inkoop) zal een vaste c.yclus 
meer rust geven, aangezien ook zij hun werkzaamheden beter kunnen plannen. 
Winst/besparing 
Van reactief plannen naar pro-actief plannen wil zeggen dat de afdelingen van tevoren 
weten waar ze aan toe zijn. De doorlooptijd van 6-7 dagen (zie verkorting wachttijd op 
keuring) zorgt er bovendien voor dat bins de week erna weer voor dezelfde poedergroep 
gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat er veel minder bins gewassen moeten worden en 
dat bins dus weer sneller beschikbaar zijn voor (her)gebruik. 
Randvoorwaarden 

- De duur van de keuring moet toelaten dat poeder binnen deze termijn vrijgegeven 
kan worden. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zou de verpakc.yclus ook een dag 
vooruit geschoven kunnen worden. Dan wordt de doorlooptijd voor alle bins met een 
dag verlengd. Hergebruik van bins blijft wel mogelijk, alleen worden ze in dat geval 
voor een minder kritisch product (her)gebruikt. 

- Er moet ruimte/flexibiliteit blijven om spoedorders / vraagfluctuaties op te vangen. 

Orders combineren 
Door bepaalde producten die niet vaak voorkomen te koppelen aan bepaalde producten die 
wel vaak voorkomen, is het mogelijk om extra omstellen/reinigen uit te sparen. Hetzelfde 
geldt voor het inplannen van afwijkende verpakformaten. 
Winst/besparing 
Zowel bij de torens als op de verpaklijnen kan hierdoor enkele uren omstellen/reinigen per 
week bespaard worden. 
Randvoorwaarden 
De leverdatum moet toelaten dat de productie van het product verschoven wordt. 
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