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I. ABSTRACT 
This master thesis discusses two subjects. Firstly, the design of a riskmanagement tool for the new 
supply chain of Océ will be presented. On the basis of this tool a specific risk will be selected for 
further investigation. Secondly, to deal with this specific risk, inventory risk in the outbound supply 
chain of Océ, a decision model will be developed: This model encompasses a divergent 2-echelon 
supply chain, with random demand and leadtimes and capacitated production controlled by a (R,S) 
replenishment policy. The purpose of the model is to enable the risk manager to take a certain 
amount of out-of-stock risk by defining the service levels as a constraint, while minimising the 
excess inventory risk. 
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11. VOORWOORD 

Hora est, 

Met trots presenteer ik u mijn afstudeerscriptie. In de vaart der volkeren leidt ieder einde een 
nieuw begin in. De negen maanden die dit afstudeerproject in beslag heeft genomen, markeert het 
einde van een zeer interessante, leerzame en vooral prettige periode. Mijn zevenjarig verblijf in 
Eindhoven is een goede balans geweest tussen lering ende vermaeck, waar ik de kans gekregen heb 
om me naast het intellectueel vlak ook op andere vlakken te ontwikkelen. Ik ben hier zeer dankbaar 
voor. 

Deze afstudeerscriptie dient ter afronding van de studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het beschrijft het proces van een in de praktijk uitgevoerd 
bedrijfskundig verbeterproject. Océ-Technologies B.V. heeft mij de mogelijkheid gegeven om het 
spanningsveld tussen theorie en de praktijk op te zoeken. Deze confrontatie van de theorie met de 
praktijk is mijns inziens de kracht van de studie Technische Bedrijfkunde. 
Ik spreek de hoop uit dat toekomstige generaties studenten Technische Bedrijfkunde dit op het 
einde van hun studie kunnen beamen. 

Graag zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om een aantal dankwoorden uit te spreken. 
Allereerst natuurlijk de bedrijfbegeleiding vanuit Océ, dhr. Marco Sondag en dhr. Peter Smith. 
Ik wil Marco bedanken voor de prettige samenwerking, zonder hem was het project nooit zo 
vloeiend verlopen, waren deuren dicht gebleven en was ik nooit zo vrijgelaten. 
Peter ben ik zeer erkentelijk voor de vele reflecties, brainstormsessies en waarschuwingen voor 
valkuilen. 
Daarnaast wil ik alle medewerkers van de afdeling Manufactering engineering, Quality assurance ft 
Logistics (MQL) bedanken voor de nodige ontspanning naast het harde werken. 

Vanuit de TU/e wil mijn beide begeleiders bedanken, dhr. Van der Veeken en dhr. Dellaert. Ik ben 
zeer tevreden met de vrijheid en het vertrouwen dat ik gekregen heb van dhr. Van der Veeken. De 
verschillende besprekingen hebben op mij altijd een stimulerende en inspirerende werking gehad 
om gemotiveerd en enthousiast te blijven over het afstudeerproject. 
Dhr. Dellaert wil ik bedanken voor de gegeven inzichten tijdens de ontwikkeling van het 
beslissingsmodel. 

Mijn laatste dankwoorden gaan uit naar mijn directe omgeving. Mijn ouders en zus voor de 
onvoorwaardelijke steun en de talloze diepte investeringen. Mijn vriendin, Jacqueline, voor al het 
geduld en mijn dispuut voor de kleine biertjes op donderdag. 

Het doek is gevallen, geen Deus ex machina die mij kan redden, op naar het volgende avontuur! 

Sanne Kramer 
Venlo, Mei 2006 
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111. MANAGEMENT SUMMARY 

This master thesis was conducted at Océ-Technologies B.V., during nine months in 2005 and 2006. 
Océ provides printing and document management solutions for the business and professional 
market. Due to macro-economie forces the environment of the branch changed dramatically over 
the last few years. Océ reacted on these changes through a series of cost reductions. One large cost 
reduction is the outsourcing and off-shoring of a part of the assembly activities. With assembly in 
Malaysia and the opportunity for sourcing locally, a new supply chain has arisen for Océ. 
Along with this new situation new uncertainties are originating. Hence the initial project 
assignment: 

"Conduct a risk inventarisation for the new supply chain of Océ and deal with these 
risks" 

After a carefut orientation with several interviews with Océ employees and a literature study the 
initial project assignment is sharpened to the final project assignment: 

"ldenttfy and assess, where posstble, all risks tn de supply chain of Océ from the 2"d 
tier supplier on ttll the customer order decoupltng points. Thereafter, conduct the risk 
treatment and the risk monttortng step on one relevant academie rtsk" 

The final project assignment is tackled by designing a risk management tool for the supply chain of 
Océ, and using it. The tool consists of four steps: risk identification, risk assessment, risk treatment 
and risk monitoring. 

Risk identification 
The risks for Océ are identified by means of a checklist, the risk identification framework, and 
interviews with expert employees. The frameworkis designed through synthesis of literature. 

Result: In the supply chain of Océ 36 risks have been identified. 

Risk assessment 
Aftersome pre-selection, 28 risks are being assessed by a specially designed inquiry. This is handed 
out to 17 employees. 

Result: Ten risks have been categorised as critical. After carefut consideration and discussion with 
expert employees one critical risk has been selected for further analysis: 

"lnventory risk in the outbound supply chain of Océ" 

Risk treatment 
In the risk treatment a thorough risk analysis is made on the selected risk. To deal with the selected 
risk a decision model is developed. This model encompasses a divergent 2-echelon supply chain, 
with random demand and leadtimes and capacitated production controlled by a (R,S) replenishment 
policy. The purpose of the model is to enable the risk manager to take a certain amount of out-of
stock risk by defining the service levels as a constraint, while minimising the excess inventory risk. 

Result: For the engine VP 2100 up to one million Euro worth of inventory could be reduced in the 
outbound supply chain under a service level of 95%. 

Risk monitoring 
The purpose of risk monitoring is to keep all risks up-to-date. Because some risks might be 
correlated, a change in the inventory risk can change other identified risks or create new ones. An 
analysis has been made of the effect of the decision model on the other risks. 
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Also the selected risk needs a periodical updating because demand characteristics can change over 
time, influencing the inventory risk. 

Conclusion: The risk factors of the inventory risk should be updated quarterly and yearly. 

Recommendations: 
The two most important recommendations are mentioned in this summary, one regarding risk 
management and one regarding the decision model. For a complete overview of the 
recommendations read section 8.2. 

Risk management recommendation: 
A risk manager should be appointed to facilitate the risk management tool in the supply chain of 
Océ, to create awareness and to let the experts share their knowledge on specific risks. 

Decision model recommendation: 
Océ should start to make use of their material and labour flexibility in their production capacity. 
This flexibility needs to regarded on engine level , product family level and production line level. 
With an eye on the future, when all modules will be VMI delivered and when labour may be confined 
to 7-9 hour contracts, the overall production flexibility will increase dramatically. In this situation 
overall inventory can be reduced considerably when using the decision model. 

IV 
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INLEIDING 

Dit hoofdstuk heeft als doel om de grote lijnen van het verslag uiteen te zetten. De auteur 
heeft ernaar gestreefd om alle gemaakte stappen helder uiteen te zetten. Mocht u 
geïnteresseerd zijn in de verdere achtergrond, dan raadt de auteur u aan om de gerefereerde 
literatuur er op na te slaan. 

Hoofdstuk 1, de bedrijfsbeschrijving, geeft de context weer waarin het afstudeerproject 
afspeelt. Het is onderdeel van de oriëntatie. Door naar het verleden, heden en de toekomst te 
kijken wordt er een beeld geschetst waaruit de afstudeeropdracht is ontstaan. 

Nu de achtergrond van de afstudeeropdracht duidelijk is, bespreekt hoofdstuk 2 alle facetten 
van het afstudeerproject. Allereerst wordt de projectomschrijving besproken, hieruit volgen de 
initiële probleem en opdracht omschrijving. 
Daarnaast wordt er dieper op de achtergrond van het project ingegaan waardoor de relevantie 
van het project aangetoond kan worden. Als laatste wordt de gebruikte methodologie 
uiteengezet. 

Hoofdstuk 3 bevat de eerste fase van een bedrijfskundig verbeterproject, de oriëntatie. De 
gestelde probleem- en opdrachtformulering wordt middels een oriëntatie op 
vakgebiedverwante literatuur en interviews met werknemers geanalyseerd. Dit hoofdstuk 
eindigt met de definitieve opdrachtformulering, dit is de afbakening van het afstudeerproject . 

Hoofdstuk 4 bespreekt de eerste van de vier risicomanagement stappen, de risico identificatie. 
In het eerste deel van hoofdstuk 4 wordt er een ontwerp voorgesteld voor risico identificatie in 
een supply chain context. In het tweede deel toetst dit ontwerp op de specifieke situatie voor 
Océ. Door middel van interviews wordt het ontwerp geconcretiseerd, hieruit volgen de risico's 
van de supply chain van Océ. 

De volgende stap is om de geïdentificeerde risico's te assesseren . Hoofdstuk 5 heeft dezelfde 
structuur als hoofdstuk 4. Allereerst wordt een assessment toot ontworpen voor de supply chain 
context en daarna wordt deze uitgevoerd op de situatie voor Océ. De risico's worden 
geassesseerd door middel van een enquête, uit deze assessment wordt er een kritisch risico 
gekozen voor verdere analyse. Na een grondige overwegingen en interviews met experts van 
Océ is het volgende risico geselecteerd: 

"Er is meer voorraad aanwezig dan de vraagonzekerheid doet rechtvaardigen". 

De risico behandeling stap is verdeeld over twee hoofdstukken. Hoofdstuk 6 analyseert het 
gekozen risico. Op basis van deze analyse wordt er in hoofdstuk 7 een beslissingsmodel 
ontworpen dat de risicomanager in staat stelt het voorraadrisico te behandelen. De uitkomst 
van het beslissingsmodel zijn een aantal te nemen risicomaatregelen. 

Hoofdstuk 8 besluit het risicomanagement proces met de risico monitoring stap. In hoofdstuk 8 
wordt er besproken wat het effect is van de te nemen risicomaatregelen op de andere 
geïdentificeerde risico's. Verder wordt er uiteengezet hoe het geselecteerde risico up-ta-date 
moet blijven. Het hoofdstuk besluit met een beschouwing over de implementatie van het 
risicomanagement proces in de organisatie. 

Het verslag eindigt met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 9. 
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1. BEDRIJFSBESCHRIJVING 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de context waarin het afstudeerproject speelt . Het 
hoofdstuk is chronologisch opgebouwd. In 1.1 wordt de geschiedenis van Océ NV uiteengezet. 
Paragraaf 1.2 geeft de huidige status weer van Océ-Technologies B.V. en de holding, Océ NV, 
waar de B.V. ondervalt. Het laatste gedeelte, 1.3, beschrijft de richting waar Océ met haar 
productieactiviteiten heengaat. 

1.1 Verleden 
De oorsprong van Océ ligt in 1877, het jaar dat de apotheker Lodewijk van der Grinten begon 
met de productie van boterkleursel. De naam Océ stamt uit het jaar 1927, in dat jaar leverde 
de firma Van der Grinten een nieuw soort lichtdruk papier. Dit papier kon, in tegenstelling tot 
de concurrenten, gedrukt worden zonder diazocomponenten. Hieruit onstond de naam "Ohne 
Componenten" , dat later verbasterde naar O.C. In het begin van de jaren 20 is de 
boterkleurselfabriek zich gaan toeleggen op het verbeteren van de blauwdrukkunst . Na de 
tweede wereldoorlog namen de kopieeractiviteiten ten op zichte van de chemische activiteiten 
sterk toe. In 1970 werd het procédé en de productie van het boterkleursel verkocht aan 
Unilever en veranderde de naam van het bedrijf in Océ-van der Grinten NV. 
Sinds 1985 is de NV beursgenoteerd, sindsdien zijn er talloze overnames geweest die nu onder 
de holding vallen. In 1997, bij het vertrek van de laatste telg uit de Van der Grinten familie, 
vond de laatste naamverandering plaats; Océ-van der Grinten NV werd Océ NV. 

1.2 Heden 
Over 2005 behaalde de Océ NV een netto omzet van 2.677 miljoen Euro, waarvan 78,8 miljoen 
als netto winst werd weggeschreven. Océ NV, is een holding waaronder de 
verkoopmaatschappijen, de OpCo's, 
een aantal geacquireerde ondernemingen en Océ technologies B.V vallen. In figuur 1 is het 
organogram opgenomen 

Océ-Technologies BV 

Figuur 1: Organogram 
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De productie van machines vindt plaats binnen de afdeling M&L machines dat onderdeel is van 
M&L Venlo. De opdrachtgever is een stafafdeling van M&L machines, MQL genaamd. MQL 
ondersteunt de vier units van M&L machines, DDS 1, DDS 2 WFPS en Assets recovery verdeelt, 
op het gebied van kwaliteit en logistiek. 

1.2.1 DOS 1 & DOS 2 

Digital Document Sytems (DDS) richt zich op document output- en printoplossingen voor 
gebruiksomgeving met een intensieve documenten stroom [Jaarverslag Océ (2005)] . Hierbij kan 
gedacht worden aan documentbeheer voor de centrale reprografie en de kantooromgeving 
waar het accent ligt op de ondersteuning van de kernactiviteiten . DDS is opgesplitst in DDS 1 en 
DDS 2, DDS 1 bedient de zwart/wit markt terwijl DDS 2 actief is in het kleurensegment. 
De inkomsten voor DDS en WFPS kunnen getypeerd worden als recurring en non-recurring. 
Onder recurringen vallen de inkomsten die gegenereerd worden uit het gebruik van de machine 
door de klant, zoals toner, papier en service. De non-recurring is de eenmalige geldstroom die 
volgt uit de verkoop van de machine. De verhouding tussen de recurring en de non-recurring 
omzet over 2005 is weergegeven in figuur 2. 

Omzet DOS 2005 

D non-recuning 

• recunir'Q 

Figuur 2: Recurring vs non·recurring omzet DOS in miljoenen Euro [Jaarverslag Océ (2005)]. 

1.2.2 WFPS 

Wide Format Printing Systems (WFPS) richt zich op de markt van de breedformaat printers. 
Gedacht kan worden aan het aanbieden van technische toepassingen voor bouwondernemingen, 
architectenbureaus en reprografische bedrijven enerzijds en de grafische industrie en de 
reclame branche anderzijds. Binnen de productlijn van WFPS kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen printsnelheid en kleur. De verhouding tussen de recurring en de non-recurring 
omzet voor WFPS over 2005 is als volgt: 

Omzet WFPS 2005 

c non·recurring 

• recurring 

Figuur 3: Recurring vs non·recurring omzet WFPS in miljoenen Euro [Jaarverslag Océ (2005)]. 
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1.3 Toekomst 
Vanwege de aanhoudende zwakke markt, is het recente verleden voor Océ een turbulente 
periode geweest. Hiervan heeft de branche veel last ondervonden waardoor het orderboek over 
de afgelopen jaren geslonken is. Door deze ontwikkeling vindt er in de branche een 
herpositionering plaats in de recurring markten in plaats van de non-recurring markten . Naast 
het aanboren van nieuwe markten wordt de teruglopende omzet van Océ gecompenseerd door 
een sterke kostenreductie. Tevens hebben de machines van Océ een hogere kostprijs dan de 
concurrenten. Deze twee ontwikkelingen samen hebben geleid tot de uitbesteding en 
verplaatsing van een deel van de productie naar lage lonen landen. Hier denkt Océ te besparen 
op loonkosten en materiaalkosten door lokaal in te kopen . 
De toekomst zal uitwijzen wat de gevolgen zijn van dit uitbestedingstraject. De productie van 
een machine van WFPS is reeds geheel uitbesteed, te verwachten valt dat dit voor meer 
machines gaat gelden. 
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2. HET PROJECT 

In hoofdstuk 1 is de context van het afstudeerproject uitgelegd. Hoofdstuk 2 verhaalt over het 
afstudeerproject en probeert duidelijk te maken hoe het afstudeerproject past in de recente 
ontwikkelingen binnen Océ. Het doel van hoofdstuk 2 is om het project te presenteren, de 
relevantie er van aan te tonen en een project aanpak te formuleren. Paragrafen 2.1 en 2.2 
gaan in op het afstudeerproject, 2. 3 verklaart de relevantie en 2.4 bespreekt de project 
aanpak. 

2.1 Project omschrijving 
Sinds kort heeft Océ een deel van haar assemblage activiteiten, binnen M&L machines, 
uitbesteed aan een aantal Contract Manufacturer Partners (CMP) in Zuidoost Azië. Door de 
verplaatsing en uitbesteding opereert Océ in een nieuwe supply chain. Deze nieuwe situatie 
brengt zowel kansen als bedreigingen met zich mee. De blootstelling van Océ aan deze 
bedreigingen in de vorm van risico's zijn voor een deel onbekend. Deze situatie is aanleiding 
geweest voor de formulering van de volgende afstudeeropdracht: 

M&L·Machines zit midden in het proces van overbrengen van assemblage activiteiten naar 
het verre Oosten. In eerste instantie wordt arbeid verplaatst, maar in tweede instantie (en 
vaak parallel) worden onderdelen geresourced. Er worden locale leveranciers gezocht voor 
onderdelen die nu veelal uit West Europa worden betrokken. Het uitbesteden van de 
assemblage activiteiten geschiedt naar zgn CMP's: Contract Manufacturing Partners. Nieuwe 
leveranciers voor onderdelen, worden via de CMP gezocht en maken veelal deel uit van de 
supply base van die CMP. Hoewel er bekende risico's zijn zoals (het gebrek aan) de 
eenduidigheid van ons documentatie pakket, het overbrengen van hidden assemblage 
specificaties, zijn er andere risico's waar we ons zorgen over maken. Te denken valt aan: 
• De kwaliteit van de toeleveranciers van de CMP's 
• Afkeur die optreed in de keten 
• Fouten in distributie 
• Voorraad op de oceaan 
• Tsunami's en SARS 
• Etc. etc. 

De vraag die voorligt, Is of het moaelljk zou zijn een FMECA-achttge analyse op een 
dergelijke keten los te laten? Wat zijn de ristco's en hoe gaan we hiermee om?'' 

Uit deze formulering is zowel de initiële probleemstelling als de initiële opdrachtformulering te 
halen. De volgende paragraaf gaat hier verder op in. 

2.2 Opdracht en probleemformulering 
Océ geeft aan dat ze, nu de uitbesteding en verplaatsing in volle gang is gezet, voor een groot 
deel niet weet welke risico's ze loopt in de nieuwe situatie. Een andere verandering is het 
lokaal inkopen van onderdelen. Dit leidt tot de initiële probleemstelling: 
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"Océ heeft onvoldoende beeld van de ristco's die zij loopt in de nieuwe situatie waar 
een deel van de assemblage actMtetten uitbesteed en verplaatst wordt naar het Verre 
Oosten en lokaal Ingekocht wordt" 

Uit de projectomschrijving en de probleemstelling volgt dat Océ voor de nieuwe situatie de 
risico's in kaart wil krijgen. Een tweede opdracht is om een oplossing aan te dragen voor deze 
risico's. Deze twee vereisten vormen de opdrachtformulering: 

"Maak een risico Inventarisatle van Océ tn de nieuwe situatle en geef aan hoe met dte 
ristco's moet worden omgegaan" 

De opdracht en probleemformulering zijn het startpunt voor hoofdstuk 3, de 
probleemoriëntatie De probleemoriëntatie richt zich op twee gebieden namelijk het thema en 
de omgeving waarop het thema toegepast wordt. Het thema, het inventariseren en omgaan 
met risico's wordt in de literatuur omschreven als risicomanagement [Hallikas et al. (2004), 
Norrman en Jansson (2004) en Young en Tippens (2001 )]. Naast de verplaatsing en uitbesteding 
worden er nieuwe leveranciers lokaal gezocht, hierdoor ontstaan er nieuwe ketens in het 
voortbrengingsproces. Er is een nieuwe supply chain ontstaan; dit is de omgeving van de 
oriëntatie. 
De oriëntatie in hoofdstuk 3 besluit met een aanscherping en afbakening van de initiële 
opdrachtformulering in de definitieve opdrachtformulering, die als volgt is geformuleerd: 

" Identificeer en assess, waar mogelijk, alle ristco's tn de supply chatn van Océ van de 
2nd tier supplter tot en met het KOOP bij de configuratie centra. Selecteer één relevant 
op academisch bedrijfskundig niveau verantwoord risico. Pas daarna de andere twee 
stappen van het risico management proces toe op dit risico." 

2. 3 Relevantie project 
In hoofdstuk 1 is aangegeven dat Océ de afgelopen jaren veel in beweging is geweest. 
Door de veranderende markt, de dollar koers en de toenemende onzekerheden van het 
terrorisme hebben veel bedrijven investeringbeslissingen uitgesteld. De herpositionering van de 
printerbranche en de kostprijs heeft Océ toe gezet om te gaan uitbesteden. 
Océ is dit uitbestedingsproces met de CMP's ingegaan zonder veel kennis over de integratie van 
een CMP in de supply chain. Nu het proces eenmaal op gang is gebracht is Océ erg benieuwd 
wat voor risico's aan deze uitbesteding verbonden zijn. Met een risicomanagement model zal 
Océ in de toekomst in staat zijn om pro-actief op risico's (problemen) te kunnen reageren in 
plaats van reactief, zoals nu het geval is . 

2.4 Project aanpak 
Deze paragraaf beschrijft op welke manier het project aangepakt gaat worden. 
Het afstudeerproject volgt in grote lijnen het tien stappen plan van Kempen en Keizer (2000), 
wat een nadere invulling is van de regulatieve cyclus van Van Strien is [Aken et al. (2003)]. Het 
doorlopen van de regulatieve cyclus wordt aangeraden wanneer het project te beschouwen valt 
als een bedrijfskundig verbeterproject [Aken et al. (2003)] . 
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Het tien stappen plan bestaat uit vier fasen: de oriëntatie-, de analyse-, het herontwerp- en de 
implementatie fase. Ook dit verbeterproject zal deze vier fasen doorlopen. 

Oriëntatie fase 
In paragraaf 2.2 is vastgesteld dat het onderzoeksobject risicomanagement is, waarbij de 
omgeving de supply chain van Océ is. De oriëntatie fase schept de context en de omgeving van 
het afstudeerproject geschapen. Het onderwerp van het onderzoeksobject wordt door middel 
van een literatuurstudie uiteengezet. In de bedrijfsbeschrijving, hoofdstuk 1, is het bedrijf Océ 
en haar omgeving weergegeven. Paragraaf 3.2 gaat in op de literatuur over risico en 
risicomanagement. 

Analyse fase 
De oriëntatie van de omgeving eindigt in een beschrijving van de supply chain van Océ op basis 
van interviews, beschreven in paragraaf 3.1. De analyse fase bestaat uit twee delen. Het eerste 
gedeelte analyseert de literatuur over risico en risicomanagement op het gebruik ervan in een 
supply chain context. Het tweede deel van de analyse betreft de confrontatie van 
risicomanagement in de supply chain met de werkelijke supply chain van Océ. Uitkomst hiervan 
is een model voor risicomanagement in de supply chain van Océ. Deze analyses worden 
besproken in paragraaf 3.3. Uit de analyse van het object en de omgeving volgt de definitieve 
opdrachtformulering in paragraaf 3.4. 

Ontwerpfase 
Er bestaat geen concreet model voor risicomanagement in de supply chain in de literatuur, 
daarom moet deze ontworpen worden voor de supply chain van Océ. Dit is het doel van de 
ontwerpfase dat de hoofdstukken 4 tot en met 8 beslaat. Risicomanagement bestaat ook uit 
vier stappen namelijk, risico identificatie, risico assessment, risico behandeling en risico 
monitoring. De ontwerpfase is zo georganiseerd dat voor iedere stap er eerst een ontwerp 
gemaakt wordt voor risico management in de supply chain en daarna wordt het ontwerp 
toegepast op de situatie van Océ. 

Implementatie fase 
De implementatiefase beschrijft hoe het ontwerp bij Océ toegepast kan worden. Paragraaf 8.3 
wijdt hierover uit 

Tweede verbeterproject 
Echter, binnen risico management zit ook een bedrijfskundig verbeterproject besloten. Uit de 
risico identificatie en assessment komen er een of meerdere risico's naar voren. Welbeschouwd 
zijn deze risico's het startpunt van een eigen verbeterproject, dit betekent dat de vier fases 
opnieuw doorlopen moeten worden onder de vier stappen van het risicomanagement proces. 
De oriëntatie vindt plaats voor een geselecteerd risico in paragraaf 6.2, de risico analyse in de 
supply chain van Océ. Op basis van deze oriëntatie wordt voor het geselecteerde risico een 
definitieve opdrachtformulering opgesteld. Dit is het startpunt voor de analyse in paragraaf 
7.2. Het tweede deel van 7.2 maakt een herontwerp voor het risico, de resultaten van het 
herontwerp zijn de te nemen risico maatregelen. 
Het nemen van risicomaatregelen voor een bepaald risico, kan andere risico's beïnvloeden. In 
hoofdstuk 8 worden de risicomaatregelen teruggekoppeld, in de risico monitoring stap, op de 
geïdentificeerde risico's. Paragraaf 7.4 geeft een beschouwing over de impementatie van de te 
nemen risicomaatregelen . De aanpak kan worden weergegeven in het ontwerp gerichte 
onderzoeksmodel van Verschuurenen Doorewaard (1995) en staat afgebeeld in figuur 4. 
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3. PROBLEEM ORIËNTATIE EN ANALYSE 

Dit hoofdstuk heeft als doel om van de initiële probleemstelling en opdrachtformulering de 
definitieve probleemstelling en opdrachtformulering te deduceren en bestaat uit twee delen. 
Het startpunt van het eerste deel is de oriëntatie van het onderwerp; risicomanagement in de 
nieuwe supply chain van Océ. Daaruit volgen twee vragen: hoe ziet de nieuwe supply chain van 
Océ eruit? En wat is risico management in een supply chain? Antwoord op deze vragen worden 
gevonden in 3.1, door middel van een interne oriëntatie, en in 3.2, in de literatuur. 
Het tweede deel, paragraaf 3.3, geeft een analyse over hoe risico management kan worden 
toegepast in de supply chain. 

3.1 Supply chain Océ 
Tijdens de interne oriëntatie is er een zevental interviews gehouden met medewerkers van 
Océ, werkzaam op verschillende posities en afdelingen. Het doel van de interviews is om de 
omgeving, de supply chain, in kaart te brengen en om de context van de problematiek te 
schetsen. Uit de interviews is de volgende supply chain geconstrueerd: 

~V----v, 
2nd tier 

supplier Eur 

2nd tier 
supplier ZO

A 

~ Goederenstroom 

Voorraadpunt 

Figuur 5: De supply chain van Océ 

Europa 

ZO-Azie 

Prcx:luctie 

Goederenstroom, 
vooraadpunt of 

productielocatie van 
Oce. 

1st tier 
supplier Eur 

De supply chain begint bij de leveranciers in Zuidoost Azië en Europa voor de module 
assemblage. De onderdelen uit Europa worden door Océ geconsolideerd en vervoerd naar de 
CMP in Azië. In Zuidoost Azië worden de lokaal ingekochte onderdelen en de onderdelen uit 
Europa geassembleerd tot modules door een CMP. De modules worden door de CMP verscheept 
naar Nederland. In Venlo worden de modules samen met andere onderdelen geassembleerd tot 
een generieke printer, "engine" genaamd. Deze engines worden vervolgens vervoerd naar de 
Klant-Order-OntkoppelPunten (KOOP) in de keten. Deze zijn gelegen in Venlo, Singapore en 
Chicago. De meeste engines worden op de lokale KOOP's op klantorder, klantspecifiek gemaakt 
alvorens ze uitgeleverd worden. 
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De supply chain is in stippellijnen verdeeld. Deze lijn_ geeft het onderscheid in geografische 
ligging aan, verder wordt er aangegeven welk deel van de supply chain tot Océ behoort en welk 
deel niet 
In de verschillende interviews werd kenbaar gemaakt dat een brede risico inventarisatie van 
waarde is voor Océ. 

3. 2 Literatuur 
Voordat het begrip risico management in een supply chain duidelijk gemaakt kan worden moet 
de term in stukken worden opgeknipt. Sub-paragraaf 3.2.1 bekijkt het begrip risico nader, 
waarin er een nuance gemaakt moet worden tussen risico en onzekerheid. Sub-paragraaf 3.2.2 
wijdt verder uit over het managen van risico's in een supply chain. 

3. 2. 1 Risico en Onzekerheid 

Er is geen gebrek aan literatuur die het begrip risico beschrijft. Een autoriteit op dit vlak is 
"the Royal Society", deze geeft een wetenschappelijke definitie: "The probability that a 
particu/ar adverse event occurs during a stated period of time, or results trom a particu/ar 
challenge. As a probabality in the sense of statistica/ theory, risks obey all the tormal laws of 
combining probabilities" [Royal Society (1992)]. Een werkzamere definitie is gegeven door 
Harland et al. (2003) "Risk can be broadly defined as a chance of danger, damage, loss, injury 
or any other undesired consequences". Uit deze twee definities volgt dat risico te maken heeft 
de een kans op een bepaalde impact. 
Sommige literatuurbronnen onder andere Norrman en Jansson (2004) en Young en Tippens 
(2001 ), maken onderscheid tussen risico en onzekerheid. Onzekerheid ontstaat wanneer de 
kans op een impact onbekend is. Feit is dat zowel risico als onzekerheid gemanaged dienen te 
worden. Om met dit verschil om te gaan, wordt aangenomen dat de kans in de definitie 
gegeven door Harland et al. (2003) en Royal Society ( 1992) zowel bekend als onbekend kan 
zijn. 
Het boek "technica/ risk management" plaatst het begrip in een zeer technische context, 
namelijk risico's op de productievloer. Er wordt er vanuit gegaan dat de kans op een bepaald 
risico vastgesteld kan worden. De gegeven definitie van risico is als volgt gegeven: 
"Uncertainty surrounding the loss trom a given peri/" [Michaels (1996)]. 
Het boek "Risk" van Adams (1995) geeft geen bepaalde definitie van het begrip risico, maar 
beschrijft hoe de definitie van risico van het Britse onderzoeksinstituut "the Royal Society" 
over tijd niet houdbaar bleek te zijn. Om zijn beeld van risico te verduidelijken weerlegt hij 
het gangbare standpunt van veel technici dat alles en dus ook risico meetbaar is. Deze 
meetbare risico's worden "objectieve" risico's genoemd. 
Adams stelt namelijk dat risico's per definitie subjectief zijn. Het volgende effect ligt hieraan 
ten grondslag. Door de kennisneming van de leek van de kans op het vastgestelde "objectieve" 
risico verandert de kans op hetzelfde "objectieve" risico. Dit doordat de leek maatregelen 
neemt op basis van zijn perceptie op dit vastgestelde risico. Ergo, de voorspelling van een 
risico verandert de kans op dit risico. Als voorbeeld wordt het (on)veiligheidsgevoel in de stad 
genomen. Het vastgestelde criminaliteitscijfer, de maatname van (on)veiligheid, bepaaldt voor 
een deel de perceptie van deze (on)veiligheid. Hierdoor nemen mensen maatregelen, door 
s'avonds niet meer over straat te gaan en de huizen beter te beveiligen. Deze maatregelen 
hebben invloed op het criminaliteitscijfer en dat weer op de perceptie van (on)veiligheid. 
Het is opvallend dat het standpunt van de gebruikte literatuur bepalend is voor het beeld van 
risico en hoe er mee omgegaan dient te worden. De meer antropocentrische literatuur zoals, 
Adams (1995) en Bernstein (1996), geeft een beeld dat mensen rationeel en soms irrationeel 
beslissingen nemen op basis van het gepercipieerde risico, hierdoor wordt het lastig om risico 
te managen. De bedrijfsgerichte literatuur zoals Harland et al. (2003), Young en Tippens (2001) 
en Michaels (1996) zien risico meer als een bekende of onbekende factor in een bestaande 
situatie waarbij het doel is het risico te beperken door middel van maatregelen 
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3.2.2 Risico management in de supply chain 

Ondanks de kritische kanttekening van Adams is er genoeg literatuur die een beschrijving geven 
van risico management. Het artikel van Norrman en Jansson (2004) geeft de volgende definitie 
van supply chain risico management: "Supply chain risk management is to collaborate with 
partners in a supply chain apply risk management process tools to deal with risks and 
uncertainties caused by, or impacting on, logistics related activities or resources". 
In een bredere context betekent dat risico management in een supply chain, risico's binnen en 
buiten de eigen voortbrengingsketen gemanaged dient te worden. 
Een deel van die literatuur benadert risico management bedrijfswijd, het boek van Young en 
Tippens (2001) heeft deze insteek met een methode die Organisational Risk Management (ORM) 
wordt genoemd. Deze brede insteek voor risico management tezamen met het idee van supply 
chain risico management van Norrman en Jansson (2004) is een prima startpunt voor risico 
management in de supply chain. 
Young en Tippens (2001) benaderen risico management in vijf stappen: 
1 . Mission identification 
2. Risk and uncertainty assessment 
3. Risk control 
4. Risk financing 
5. Program administration 
Dit is de basis van wat in verschillende wetenschappelijke artikelen het risicomanagement 
proces wordt genoemd. 

3.3 Analyse risicomanagement proces in de supply chain 
Een drietal elementen van ORM komt terug in een aantal wetenschappelijke artikelen: het 
inventariseren van de aanwezige risico's, het kwantificeren en het behandelen van deze 
risico's. De meeste artikelen voegen een vierde stap toe, het monitoren van de risico's. Dit is 
een feedbackloop die ervoor zorgt dat de drie eerder genoemde stappen actueel blijven, 
hierdoor worden de vier stappen samen het risicomanagement proces genoemd. De literatuur 
samennemend Harland et al. (2003) , Finch (2004) , Keizer et al. (2001 ), Hallikas et al. (2004) en 
Norrman en Jansson (2004) bestaat het risicomanagement proces uit de volgende vier stappen : 
1 . Identificatie 
2. Assessment 
3. Behandeling 
4. Monitoring 
De vier stappen van het risicomanagement proces worden in de gevonden wetenschappelijke 
artikelen voor "algemene" kennis aangenomen, waar slechts de namen van de stappen 
verschillen. In het artikel "Risk management process in supplier networks" van Hallikas et al. 
(2004) spreekt men over de volgende vier stappen: risk identification , risk assessment, 
decision and implementation of risk management actions and risk monitoring. Het artikel van 
Norrman en Jansson (2004) constateert dezelfde vier stappen alleen wordt de derde stap "Risk 
treatment" genoemd. Andere artikelen zoals die van Harland et al.(2003), Finch (2004) en 
Keizer et al. (2001) noemen ook alle de vier of de eerste drie stappen. 
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Figuur 6: Ericsson's supply chain risk management [Norrman en Jansson ( 2004)] 

Het risicomanagement proces start op een strategisch niveau. In een supply chain context 
kunnen veel verschillende risico's voorkomen, daarom moet de benadering holistisch zijn 
[Harland et al. (2003)]. Hiermee wordt bedoeld dat alle soorten risico's meegenomen moeten 
worden. Door de risico identificatie op hoger niveau uit te voeren, wordt dit gewaarborgd. Een 
aantal artikelen geeft invulling aan de risico assessment fase door middel van een kwalitatieve 
beoordeling. De output van de eerste twee stappen van het risicomanagement proces kan men 
beschouwen als een risicoportfolio. 
Een ander kenmerk van het risicomanagement proces is het preventieve karakter. Het is bij 
risico's niet bekend wanneer het zich manifesteert, daarom wordt bij een reactieve houding te 
laat opgetreden. Door vooraf het risicomanagement proces uit te voeren kunnen risico's vanuit 
het risicoportfolio pro-actief gemanaged worden. 
Norrman en Jansson (2004) stellen voor om naast het risicomanagement proces rampenplannen 
klaar te hebben liggen , mocht een risico werkelijkheid worden. Dit is dan in de vorm van 
"incident handling" en "contingency planning", ook deze handleidingen zijn vooraf opgesteld. 
De volgende paragrafen bespreken de stappen van het risicomanagement proces. Uit de 
behandelde artikelen komen geen, op een supply chain context aangepast, risicomanagement 
proces naar voren . Hoe het risicomanagement proces in een supply chain context kan worden 
uitgevoerd wordt daarom ook toegelicht. 

3.3.1 Risico identificatie 
Voor het vaststellen van de stappen van het risicomanagement proces zijn er vijf artikelen 
gebruikt. Deze artikelen geven hetzelfde beeld van de risico identificatie stap, namelijk het 
vaststellen van toekomstige negatieve gevolgen van een bepaalde oorzaak. 
Alhoewel deze vijf artikelen dezelfde opzet gebruiken behandelen ze andere soorten risico's. 
De artikelen van Harland et al. (2003), Norrman en Jansson (2004) en Hallikas et al. (2004) 
behandelen risico's op het gebied van inkoop. Dit zijn risico's die voortkomen uit de 
handelingen tussen het bedrijf en zijn leveranciers. Keizer et al. (2001) daarentegen richt zich 
op risico 's in innovatie projecten. IT gerelateerde risico 's worden besproken in het artikel van 
Finch (2004) . Interessant is dan om te weten hoe met dezelfde opzet toch verschillende risico's 
gemanaged kunnen worden . 
Het verschil in de artikelen wordt bepaald in de invulling van de eerste stap van het risico 
management proces, de risico identificatie. Vaak vindt de identificatie plaats met behulp van 
een raamwerk, wat een soort checklist is. 
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Door de inrichting van het raamwerk voor de risico identificatie worden sommige risico's wel 
geïdentificeerd en andere niet. Het artikel van Hallikas et al. (2004) constateert dit ook: "Risk 
identification is a fundamental phase in the risk management practice. By identifying the 
risks , a decision maker ar a group of decision makers become conscious about events or 
phenomena that cause uncertainty". 
Om het risicomanagement proces geschikt te maken voor de risico's waar men geïnteresseerd 
in is moet men het raamwerk voor de risico identificatie hierop aanpassen. 

3. 3. 2 Risico assessment 

De precieze invulling van de risico assessment en risico behandeling verschilt per artikel. Dit 
verschil manifesteert zich in welke stap de risico analyse plaatsvindt. Met de risico analyse 
wordt een diepteonderzoek bedoeld op de oorzaken, de blootstelling, de kans, de impact en de 
beïnvloedbaarheid van de risico's. De risico analyse poogt om de risico's te kwantificeren. 
Deze kwantificering is in principe nodig in de risicobehandeling stap. Door de kwantificering 
kan er een kosten/baten analyse gemaakt worden van een bepaalde risico behandeling. De 
analyse geeft antwoord op de vraag hoeveel de risico behandeling mag kosten. Met een 
precieze risico analyse kan er ook een nauwkeurige risico priortering gemaakt worden. 
Maar waar moet de risico analyse uitgevoerd worden? In de risico assessment stap zoals in 
Norrman en Jansson (2004). Of in de risicobehandeling stap zoals in de volgende artikelen: 
Harland et al. (2003), Hallikas et al. (2004) en Hallikas et al. (2002). 

Risico assessment Risico analyse Risico behandeling 

Figuur 7: Plaats risico analyse 

In Norrman en Jansson (2004) worden alle geïdentificeerde risico's geanalyseerd, behandeld en 
gemonitoord. leder risico doorloopt alle stappen van het risico management proces. Er vindt in 
het proces dus geen selectie plaats. 
De vier bovengenoemde artikelen maken wel onderscheid tussen de risico's. leder risico 
doorloopt stap één en twee. Zoals eerder genoemd vormen de eerste twee stappen in deze 
artikelen een risicoportfolio. Vanuit het portfolio wordt er een selectie gemaakt. 
Het verschil in de uitvoering van het risicomanagement proces zit in het feit of de 
risicomanager er vanuit gaat of alle geïdentificeerde risico's behandeld worden. Kortom, er 
vindt in het management proces selectie plaats. 
Als er selectie plaats vindt dan wordt de risico analyse bij de risico behandeling getrokken. Dit 
vloeti voort uit efficiëntie overwegingen (niet alle risico's hoeven dan geanalyseerd te 
worden) , hierdoor wordt de functie van de risico assessment stap selectie/prioritering. 
Als er geen selectie plaats vindt dan moeten alle risico 's geanalyseerd worden, dit wordt dan 
gedaan in de risico assessment stap. Deze stap krijgt dan de functie van risico analyse. 
Voor een risicomanagement proces dat de risico's in een supply chain context in brede zin 
moet kunnen verwerken is het nodig dat er selectie plaats vindt. Vanuit een management 
oogpunt moeten de schaarse hulpmiddelen verspreid worden over de meest kritische risico's. 
De artikelen van Harland et al. (2003), Hallikas et al. (2004), Hallikas et al. (2002) en Zsidisin 
et al. (2004) beschouwen risico assessment als selectie middel. 

3. 3. 3 Risico behandeling 

De risico behandeling bestaat uit twee stappen: risico analyse en risico maatregelen. Nadat de 
geselecteerde risico's zijn geanalyseerd kan de risicomanager verder met het nemen van 
maatregelen om het risico te managen. Op basis van de analyse wordt er door de risicomanager 
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een geschikte risicomaatregel gekozen. Tezamen geven de artikelen van Norrman en Jansson 
(2004) en Hallikas et al. (2004) zes risicomaatregelen aan: 
1 . Risico transfer 
2. Risico nemen 
3. Risico eliminatie/vermijding 
4. Risico reductie 
5. Risico deling 
6. Verdere analyse van individuele risico's 

3.3.4. Risico monitoring 

In deze stap komt de preventieve werking van het proces tot uiting. Norrman en Jansson (2004) 
en Hallikas et al. (2004) geven beide een andere invulling aan de laatste stap. Norrman en 
Jansson (2004) geeft aan dat risico's die niet voldoende behandeld zijn geweest in de gaten 
gehouden moeten worden. En Hallikas et al. (2004) stelt dat door de dynamiek van de 
omgeving de risico status verandert. Hierdoor moet het proces opnieuw doorlopen worden om 
up-to-date te blijven. Tevens geven Harland et al. (2003) en Chopra en Sodhi (2004) aan dat 
het nemen van een risicomaatregel invloed kan hebben op andere risico's. 

3.4 Definitieve opdracht formulering 
Uit de literatuur en de oriënterende interviews kan de definitieve opdrachtformulering 
opgesteld worden. De risico identificatie wordt zo breed mogelijk gehouden, omdat een 
uitgebreide identificatie vanuit het bedrijf op prijs wordt gesteld. Dit vanwege de relatieve 
onbekendheid met de materie en de nieuwe situatie. 
Echter niet voor alle geïdentificeerde en geassesseerde risico's kan het risicomanagement 
proces worden uitgevoerd vanwege relevantie en efficiency. Na de identificatie en assessment 
moet er een focussering komen zodat de scope van de opdracht binnen de gestelde tijd past. 
Het werkgebied wordt afgebakend aan het begin van de supply chain door de (2nd tier) 
leveranciers. Het werkgebied eindigt op het KOOP voor de configuratie centra. Hiervoor is 
gekozen omdat dit gebied of nieuw is in de supply chain van Océ of in de directe invloedsfeer 
ligt van dat nieuwe gedeelte. 
Océ maakt gebruik van een contract manufacturer partner (CMP) gelegen in Zuidoost Azië. 
Deze gaat vanwege kostprijs voordelen een deel van de onderdelen betrekken uit lokale 
leveranciers De eigenschappen van deze CMP's (lage marge, dus lage verantwoordelijkheden) 
vraagt om een andere aansturing dan in de oude situatie. Bijvoorbeeld zowel de 
kwaliteitsborging als het product documentatie pakket (PDP) en de werkinstructies dienen 
anders te worden ingericht. Dit heeft invloed op zowel de logistieke als de kwaliteitsbesturing. 
Doordat een deel van de productie in Maleisië plaats vindt kan dat gevolgen hebben voor de 
KOOP's. Op logistiek vlak is dat zo, omdat in de nieuwe situatie een deel van de productie niet 
meer onder de controle van Océ is, dit wordt pas op het KOOP ontkoppeld. Maar ook vanwege 
wetgeving bijvoorbeeld de Buy American Act (BM). 
De delen en de aansturing van de keten die werkelijk veranderd zijn worden opgenomen in het 
kader. Dit is het werkgebied van de afstudeeropdracht. Nu werkgebied en thema vaststaan, kan 
de definitieve opdrachtformulering als volgt gesteld worden: 

ff Identificeer en assess, waar mogelijk, alle risico's in de supply chain van Océ van de 
znd tier supplier tot en met het KOOP bij de configuratie centra. Selecteer één relevant 
op academisch bedrijfskundig ntveau verantwoord risico. Pas daarna de andere twee 
stappen van het ristco management proces toe op dtt risico." 
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4 RISICO IDENTIFICATIE 

De eerste stap van de risicomanagement proces is de nsJCo identificatie. In dit hoofdstuk 
worden de risico's voor Océ in de nieuwe supply chain geïnventariseerd. Dit hoofdstuk bestaat 
uit twee delen. Paragraaf 4.1 ontwerpt op basis van de definitieve opdrachtformulering en aan 
de hand van wetenschappelijke artikelen het risico identificatie raamwerk. In 4.2 wordt met 
het raamwerk en interviews met werknemers van Océ, risico's geïdentificeerd. 

4. 1 Risico identificatieraamwerk 
Nu de randvoorwaarden van de risico identificatie zijn vastgesteld kan met synthese uit de 
wetenschappelijk artikelen het risico identificatie raamwerk geconstrueerd worden. Het 
beginpunt van deze synthese is het artikel van Chopra en Sodhi (2004) , genaamd: "Managing 
risk to avoid supply chain breakdown". Dit artikel heeft een supply chain benadering en een 
brede insteek. Het verdeelt de supply chain risico 's in categorieën en geeft per risico categorie 
een aantal risico bronnen (risk drivers) . Dat raamwerk ziet er als volgt uit: 

Category of Risk 

Disruptions 

Delays 

Systems 

Forecast 

lntellectual Property 

Procurement 

Receivables 

lnventory 

Capacity 

Drivers of Risk 

• Natura! d isaster 
• Labor dispute 
• Supp lier bankruptey 
• 'Nar a nd te rro ri sm 
• Dependency on a single souree of supply as well as the 

capacity and respons iveness of altern at ive suppliers 

• High capaeity uti l ization at supply souree 
• lnflex ib ili ty o f supply so uree 
• Poor quali ty o r yield at supply souree 
• Exee ssive hand ling due to bo rder cross ings o r to change 

in tra nsporta t ion mades 

• lnformation infrastru cture breakd O\.vn 
• Syste m integ rat ion or exte nsN-e systems net\.vorki ng 
• E·co mmerce 

• Inaccurate forecast s d ue t o lo ng lead times. seasona lity, 
prod uct va riety. sho rt life cycles, smal I custome r base 

• .. Bul/w hi p ef fect .. o r info rmati on d isto rt ien due t o sales 
promot ions, incentives . lack of supply-chain visib ili ty and 
exagge rati o n o f de ma nd in tim es o f prod uct $hortage 

• Vert ical inlegrat ion of supply eh a in 
• Global outsourcing and markets 

• Exchange rate ri sk 
• Percentage of a key component o r raw material p rocured 

fro m a single so uree 
• lndust rywide capacity util izati on 
• Lo ng-te rm versus sho rt-term contracts 

• Number of cun omers 
• Fin ancia l stre ng th o f custo me rs 

• Ra te o f product obsolescence 
• lnventory ho lding cost 
• Prod uct value 
• Demand and supply uncertainty 

• Cost of capaci ty 
• Capacity fl exibi l ity 

Figuur 8: Supply chain ris ico 's en haar risicobronnen {Chopra en Sodh i (2004)]. 
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Waarschijnlijk is dit raamwerk niet volledig. Om een zo volledig mogelijk model te construeren 
worden risicocategorieën en risicobronnen uit wetenschappelijke artikelen toegevoegd in het 
bovenstaande raamwerk totdat er verzadiging optreedt. 

4. 1. 1 Hoofd risicocategorieën 

De eerst aanpassing op het raamwerk van Chopra en Sodhi (2004) , is de toevoeging van hoofd 
risicocategorieën waaronder een of meerdere risicocategorieën vallen. 
De literatuur is grofweg in drie hoofdsoorten risico's onder te verdelen , er is literatuur 
Blackhurst et al. (2005) en Svensson (2000) richten zich op de zogenaamde "Disruptions" dit 
zijn lage kans hoge impact risico's. Door de aard van deze risico's , lage kans maar grote 
gevolgen en de vaak lage beïnvloedbaarheid op het operationele vlak, wordt deze categorie als 
aparte "hoofd" categorie beschouwd. 
De andere groep vormen de supply/demand risico's, deze risico's raken het functioneren van 
de supply chain op operationeel vlak. Deze risico's worden behandeld in onder andere Harland 
et al. (2003) , Hallikas et al. (2004) en Zsidisin et al. (2000). Voor de indeling van deze hoofd 
categorie worden de risicocategorieën van Chopra en Sodhi (2004) in de grote lijn 
aangehouden, zonder de categorie "disruption". 
Er is nog een derde groep risico's die wordt slechts terloops genoemd in het werk van Harland 
et al. (2003) en dat zijn de ongrijpbare aspecten van een bedrijf zoals imago en gezondheid & 
veiligheid . Toch zijn dit reële risico's die een bedrijf in een supply chain context kan lopen, 
daarom worden deze aspecten opgenomen in het risico identificatie raamwerk. Risico's komend 
uit reputatie en gezondheid & veiligheid vormen de derde hoofd risicocategorie "intangib/e" . 

4.1.2 Risicocategorieën 

Nu de hoofd risicocategorieën vastgesteld zijn moeten ze onderverdeelt worden in 
risicocategorieën . Deze onderverdeling moet zo dekkend mogelijk gemaakt worden. ledere 
risicocategorie is weer onder te verdelen in risicobronnen , dit vormt de laatste stap. 
Onder de hoofd categorie "disruption" valt alleen de risicocategorie "disruption". Aan deze 
risicocategorie wordt echter wel een tweetal drivers toegevoegd . Het volledige raamwerk met 
alle risico bronnen en risicocategorieën staat in appendix A. 
Ten opzicht van het basisraamwerk van Chopra en Sodhi (2004) worden er twee aanpassingen 
gemaakt. Aan de hoofd categorie supply/demand risico wordt een risicocategorie toegevoegd. 
Daarnaast verandert de definitie van een risicocategorie. 
In het raamwerk van Chopra en Sodhi (2004) worden kwaliteitsrisico 's als een risicobron 
beschouwd, die onder de risicocategorie "de/ays" valt. Maar kwaliteitsrisico's hebben niet 
alleen gevolgen op het gebied van tijd (dus delays) maar ook in geld (door herstelwerk). Verder 
verwijzen verschillende artikelen naar het werk van Zsidisin et al. (2000) waar kwaliteit een 
risicocategorie is. Daarom is er voor gekozen om kwaliteit als een risicocategorie te zien in 
plaats van een risicobron . 
De risicocategorie " intellectua/ property" wordt vervangen door de risicocategorie legal. Deze 
categorie is breder dan "intellectua/ property" omdat in juridische zin risico's ook kunnen 
voortkomen uit zoals import restricties en contracten. De risicocategorie "/ega/" neemt dus 
alle risico's mee die ontstaan uit een juridische context en niet alleen intellectual property. 
De laatste hoofd risicocategorie, "intangible" , bestaat uit twee categorieën . Deze categorieën 
worden genoemd in het artikel van Harland et al. (2003). Echter, noemt de gevonden literatuur 
geen concrete risico bronnen, alleen incidenten. Op basis van deze incidenten zijn er per 
risicocategorie een aantal risico drivers geformuleerd. 

4. 1. 3 Risico bronnen 

Bijna alle risicocategorieën worden door andere literatuur uitgebreid met additionele risico 
bronnen. De wetenschappelijke artikelen die hiervoor gebruikt zijn , zijn de volgende: 
1. Zsidisin et al. , An ana/ysis of supp/y risk assessment techniques, 2004. 
2. Hallikas J. et al. , Risk management processes in supp/ier networks, 2004. 
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3. Norrman A. , Jansson U., Ericsson's pro-active supply chain risk management approach 
aftera serious sub-supplier accident, 2004. 

4. Harland C., Brenchley R., Walker H., Risk in supply networks, 2003. 
5. Zsidisin G.A., Panelli A., Upton R. , Purchasing organisation involvement in risk 

assessments, contingency plans, and risk management: an exploratory study, 2000. 
6. Zsidisin G.A. , Managerial perceptions of supply risk , 2003. 
De bovenstaande synthese leidt tot het raamwerk in figuur 9. De volledige uitwerking van het 
raamwerk is weergegeven in appendix A. 

Risico bronnen 

Risico categorlen 

Figuur 9: Risico identificatie raamwerk 
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4. 2 Risico identificatie in de supply chain van Océ 
In deze paragraaf worden de risico bronnen geconcretiseerd voor de supply chain van Océ. Dit 
is gedaan door middel van interviews met werknemers van Océ. In totaal zijn er 15 interviews 
gehouden, hieruit zijn 36 risico's geïdentificeerd. 

4.2.1 lntervievvs 
Het doel van de interviews is om risico's te achterhalen, het identificatie raamwerk is een 
hulpmiddel daarbij. Echter niet alle risico's zijn te achterhalen met het raamwerk. Door het 
interview ongestructureerd te beginnen en de geïnterviewde te vragen "out-of-the-box" te 
denken wordt er getracht het identificatie raamwerk aan te vullen zonder dat de geïnterviewde 
beïnvloed en beperkt wordt door het raamwerk. 
In het ongestructureerde gedeelte wordt er gevraagd naar welke risico's er spelen voor Océ in 
de nieuwe supply chain. Hierna volgt het gestructureerde gedeelte van het interview, waarbij 
er voor iedere risicobron nagegaan wordt of het een risico is voor Océ. 
Vanwege standaardisatie van het interview zal er gebruik gemaakt worden van een 
interviewschema [Emans (1990)]. Om de geïnterviewde zo min mogelijk te beïnvloeden worden 
de interviews gehouden op de door de geïnterviewde gekozen locatie zonder aanwezigheid van 
derden en worden de interviews anoniem verwerkt. Vanwege het gebruik van open vragen en 
de controleerbaarheid zijn alle interviews opgenomen op cassetteband [Emans (1990)] . 

Geïnterviewden 
Het risico identificatie raamwerk bestaat uit een groot aantal risicobronnen. De aard van de 
risicobronnen lopen sterk uiteen en daardoor ook de benodigde kennis om de risicobronnen te 
concretiseren. Verder is het aantal risicobronnen te groot om ze tijdens een interview te 
bespreken. Daarom wordt er voor iedere risico categorie een of twee specialisten 
geïnterviewd. 

Interviewschema 
Het interview schema bepaalt de regie van het interview, het omvat naast de te stellen vragen 
ook instructies voor de introductie, voor het noteren, het doorvragen en het afsluiten van het 
gesprek [Emans (1990)]. 
Het interviewschema bestaat uit een ongestructureerd en een semi-gestructureerd gedeelte. 
Het risico identificatie raamwerk is een hulpmiddel voor de interviewer, aangezien 
aangenomen mag worden dat deze niet volledig is. Sommige risico's zijn moeilijk te 
identificeren vanwege complexe dynamiek, zoals feedback loops in de oorzaak en gevolg 
ketens [Hallikas et al. (2004)]. Hierdoor zou het kunnen zijn dat naast de manifestatie van het 
risico ook het risico ansich onbekend. Om eventuele risico's buiten het raamwerk om te 
identificeren en zonder de blik van de geïnterviewde te vernauwen door het raamwerk begint 
het interviewschema ongestructureerd. In het ongestructureerde gedeelte wordt er gevraagd 
naar de risico's in algemene zin voor Océ in de nieuwe supply chain, hierna wordt er 
doorgevraagd. 
Het semi-gestructureerde gedeelte wordt vormgegeven door het raamwerk. ledere 
geïnterviewde krijgt een of meer risicocategorieën toebedeeld, afhankelijk van zijn gebied van 
expertise. Na een korte uitleg en definitie van de risicocategorie wordt er gevraagd of de 
risicobronnen gelden voor de situatie van Océ. Bij een positief antwoord wordt het 
geïdentificeerd risico verder gemotiveerd door, waar mogelijk, door te vragen naar de kans en 
de impact van het risico. ledere risicocategorie wordt afgesloten met een ongestructureerde 
vraag naar niet besproken risico's, zodat de geïnterviewde in staat wordt gesteld om met de 
opgedane kennis tijdens het interview complexe risico's vast te stellen. 
De uitgewerkte interview schema's zijn opgenomen in appendix L. 
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4.2.2. Resultaat & conclusie risico identificatie 

Het resultaat van de risico identificatie is dat uit de 15 interviews zijn 36 risico's vastgesteld, 
welke allemaal geconcretiseerd zijn vanuit het raamwerk. In appendix B zijn de risico's per 
risicocategorie weergegeven. Waarbij er voor ieder risico een korte uitleg is gegeven. Hiervan 
zijn de meeste risico's vastgesteld binnen de "delays", "legal", "procurement" en "inventory" 
categorieën. 
De belangrijkste conclusie uit de risico identificatie is de volgende: 

;;.. Het risico identificatie raamwerk is voor de nieuwe supply chain van Oce volledig gebleken, 
alle geïdentificeerde risico zijn risico drivers van het raamwerk. 
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5 RISICO ASSESSMENT 

Dit hoofdstuk neemt de tweede stap, risico assessment, onder de loep. In 5.1 wordt er 
voorgesteld om het risico assessment met een enquête uit te voeren. Paragraaf 5.2 
kwantificeert de 36 risico's van de supply chain van Océ met behulp van deze enquête. 

5.1 Risico Enquête 
De rol van risico assessment is om een selectie toe te passen op de geïdentificeerde risico's. 
De argumentatie voor deze selectie wordt vaak gebaseerd op subjectieve informatie [Hallikas 
et al. (2002)]. De in de literatuur gebruikte methoden voor het selecteren van risico's lijken 
veel op elkaar. De literatuur die risico assessment als selectie beschouwt, gebruikt een 4 of 5 
puntsschaal om experts de kans en de impact van ieder risico te laten inschatten. Het artikel 
van Keizer et al. (2001) vraagt de experts ook een schatting te geven van de beïnvloedbaarheid 
van een risico, voor een risicomanager kan dit relevante informatie zijn . 
De literatuur die de risico analyse in de risico assessment trekt, gaat dieper in op de risico's. 
Voor de kwantitatieve risico's wordt de impact zo goed als mogelijk vertaald in geld, 
bijvoorbeeld in Norrman en Jansson (2004) wordt de impact vertaald in een Business 
lnterruprion Value (BIV) en in Ramamoorti et al. (1999) in het effect op EBIT. Kwalitatieve 
informatie, alleen besproken in Ramamoorti et al. (1999), wordt ingeschat op basis van een 9 
puntsschaaL 
Het artikel van Ramamoorti et al. (1999) schat en berekent op verschillende manieren het 
risico voor een situatie. Op basis van deze uitkomsten wordt, kwalitatief, door middel van de 
Delphi methode het risico van die situatie bepaald. De Delphi methode zou dus ook bruikbaar 
kunnen zijn om de mate van een risico te bepalen. 
De Delphi methode wordt geïntroduceerd in Dalkey en Helmer (1963). De techniek achter de 
Delphi methode is om experts herhaaldelijk te ondervragen zonder dat ze elkaar beïnvloeden 
door directe confrontatie [Dalkey en Helmer (1963)], waarbij in iedere vraagronde de gegeven 
informatie van de andere experts bekent wordt gemaakt. Het doel is om de experts een 
consensus te laten vormen van een centrale vraagstelling, door het toevoegen van objectieve 
informatie in iedere ronde, convergeert de mening van de experts [Dalkey en Helmer (1963)]. 
De kracht van de Delphi methode ligt in het feit dat de experts elkaar niet subjectief kunnen 
beïnvloeden, bijvoorbeeld door "group thinking". Het artikel van Keizer et al. (2001) geeft dit 
expliciet aan als onderbouwing van de gepresenteerde werkwijze. Ook andere artikelen zoals 
van Hallikas et al. (2002), Hallikas et al. (2004) en Harland et al. (2003) gebruiken deze kracht, 
bewust dan wel onbewust, door individuele interviews en enquêtes uit te voeren. 
Het nadeel van de Delphi methode is dat hij arbeidsintensief is. Voor ieder te beschouwen 
risico moeten verschillende experts een aantal keer een vragenlijst invullen. Ter ondersteuning 
van de risico selectie zou deze procedure voor ieder risico plaats moeten vinden. Daarom gaat 
voor risico selectie de voorkeur uit naar het gebruik van een enquête, zoals voorgesteld in 
onder andere Keizer et al. (2001) en Hallikas et al. (2002). Waar wel de kracht van Delphi 
wordt gebruikt, objectieve informatie vergaring, maar niet het tijdrovende convergentie 
proces. Andere methoden voor risico assessment/selectie zijn niet gevonden in de literatuur. 
De Delphi methode zou wel bruikbaar kunnen zijn voor de risico analyse. 
Voor een risicomanager is de beïnvloedbaarheid van een risico interessante informatie. Immers 
voor risico's die toch niet te veranderen zijn is het niet zinvol om daar energie in te steken. 
Vaak liggen de oorzaken van niet beïnvloedbare risico's op strategisch niveau, bijvoorbeeld de 
positionering van het bedrijf. Deze risico's zijn voor de risicomanager moeilijk te behandelen 
terwijl het hoger management hier wellicht meer mee kan. In Keizer et al. (2001) worden 
risico's beoordeeld op impact, kans en beïnvloedbaarheid door middel van een enquête. Deze 
risico enquête vormt het uitgangspunt van de risico assessment stap. De beïnvloedbaarheid van 
een risico wordt in dat artikel wel vanuit een andere context bekeken, namelijk risico's in een 
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innovatieproject. Daarom fungeert de beïnvloedbaarheid, in Keizer et al. (2001 ), vooral als een 
go/no go beslissing. Hierdoor moet de beïnvloedbaarheid in deze enquête anders 
geïnterpreteerd worden dan in Keizer et al. (2001 ). De vorm van de enquête wordt dus 
overgenomen uit Keizer et al. (2001 ). leder risico wordt als een risicostelling geformuleerd, 
deze wordt positief geformuleerd omdat negatieve stellingen een positievere perceptie 
induceren dan positieve stellingen. Om te verkomen dat mensen in het risico assessment 
risico's te makkelijk accepteren, worden de stellingen positief geformuleerd Keizer et al. 
(2001 ). De respondenten wordt gevraagd om de drie parameters, kans, beïnvloedbaarheid en 
impact, van elke risicostelling op een 5 puntsschaal te beoordelen. De risico enquête is 
weergegeven in appendix C. 
De volgende stap is het verwerken van de enquête, tot een risicoprofieL Allereerst wordt per 
risicostelling de respons voor iedere parameter vertaald in vijf classificaties. Daarna worden de 
drie geclassificeerde parameters voor elke risicostelling samengenomen tot een van de zeven 
risico klassen. Een enkele score op een bepaalde waarde kan een grote impact hebben op de 
classificatie van een parameter, daarom worden alle enkele scores geschrapt. Bijvoorbeeld als 
er maar een respondent vindt dat de impact van risico X waarde 5 heeft, dan wordt deze 
respons niet meegenomen in de classificatie van de impact van risico X. Dit met een maximum 
van twee enkele scores, mocht er een parameter zijn met drie enkele scores dan is de mening 
zo verdeeld dat er geen consensus is. Het schrappen wordt gedaan om de enquête sneller een 
uitspraak te laten maken, aangezien de enquête fungeert als kwalitatieve ondersteuning. 
Echter, spreiding in de enquête is waardevolle informatie die de risicomanager niet mag 
ontgaan. Spreiding impliceert namelijk verschil in beschikbare informatie onder de 
respondenten, mits aangenomen wordt dat de respondent op basis van zijn beschikbare 
informatie een oordeel velt. Door deze informatie te delen kan de risicomanager als nog een 
consensus verkrijgen. Door deze informatie te gebruiken in de verwerking van de enquête 
wordt achter iedere classificatie en risico klasse een " # " weergegeven als het schrappen van 
de enkele scores van een parameter de classificatie van die parameter verandert. 
De vijf classificaties zijn: 
1. "*" Ten minste 50% van de scores hebben waarde 1 of 2 (1 betekend erg risicovol) en er 

wordt geen 5 gescoord op de 5 puntsschaaL 
2. "0" Ten minste 50% van de scores hebben de waarde 4 of 5 en er wordt geen enkele 1 

gescoord. 
3. "m" Ten minste 50% van de scores heeft de waarde 3 en er wordt geen enkele 1 of 5 

gescoord. 
4. "gm" Ten minste 50% van de scores heeft de waarde "geen mening". 
5. "?" Ten minste 3 enkele scores of voor de rest van de scores, er is geen consensus. 

De volgende zeven risico klassen zijn als volgt gedefinieerd : 
1. V= Veilig 
2. L= Laag 
3. G= Gemiddeld 
4. H= Hoog 
5. F= Fataal 
6. GM= Geen mening 
7. ?= Geen uitspraak. 
Het risicoprofiel van de risico enquête is weergegeven in appendix D. 

Zoals eerder vastgesteld moet de beoordeling van de beïnvloedbaarheid in dit geval anders 
geïnterpreteerd worden. In Keizer et al. (2001) vormt een lage beïnvloedbaarheid een hoog 
risico en dus een hoge prioriteit. In dit geval leidt een lage score hiervoor, natuurlijk ook tot 
een hoog risico, maar omdat de risicomanager dit risico niet kan managen tot een lage 
prioriteit voor de risicomanager. Echter risico 's met een lage beïnvloedbaarheid en een hoge 
kans en impact moeten juist worden aangepakt, alleen door het niveau dat het wel kan 
beïnvloeden . 
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Om dit weer te geven wordt er achter kritische risico's, risico's geclassificeerd als "F" of "H", 
die een lage beïnvloedbaarheid hebben een uitroepteken geplaatst. Een risicomanager moet 
een risico beoordeeld als "F!" interpreteren als zeer hoog, die hij niet kan beïnvloeden maar 
het hoger management misschien wel. 
Het artikel van Keizer et al. (2001) geeft een lijst met alle mogelijke combinaties van 
classificaties en de bijbehorende risico klasse. Vanwege de andere interpretatie van de 
beïnvloedbaarheid moet deze lijst worden aangepast. De risicoklasse lijst is weergegeven in 
appendix D. 
De laatste stap in de risico assessment is de selectie van de geclassificeerde risico's. De 
literatuur biedt weinig ondersteuning hoe deze keuze gemaakt dient te worden. Voor de 
extreme gevallen is het duidelijk wat er moet gebeuren. Fatale risico's moeten worden 
aangepakt en veilige risico's moeten met rust worden gelaten. Alles daartussen wordt niet 
besproken. 
Vanuit een management perspectief fungeert het risico assessment ook als ondersteuning 
Hallikas et al. (2002), Hallikas et al. (2004), Harland et al. (2003) en Zsidisin et al. (2004) 
hetgeen betekent dat de risicomanager bepaalt welk risico in een bepaalde situatie behandeld 
wordt of niet. Wellicht zal dit afhangen van de inzetbare capaciteit van de risico manager en 
de classificatie van de risico 

5.2 Risico assessment in de supply chain van Océ 
De 36 geïdentificeerde risico's zijn geassesseerd door middel van de eerder besproken enquête. 
De enquête is verstuurd naar 17 medewerkers van Océ, 15 hiervan zijn geïnterviewd voor de 
risico identificatie. Negen van de 17 medewerkers hebben de enquête daadwerkelijk ingevuld 
en teruggestuurd. 
Deze sectie bespreekt de resultaten van de risico enquête. Waar uiteindelijk een risico 
overblijft voor de uitvoering van de laatste twee stappen van het risico management proces. 

5.2.1 Formulering risico enquête 

Om de lengte van de enquête te beperken wordt er gesneden in het aantal te assesseren 
risico's. 
De eerste stap van de risico assessment is een eerste selectie in de geïdentificeerde risico's. 
Een aantal van de risico's voldoe n niet aan de gestelde afbakening, zijnde "relevante op 
academisch bedrijfskundig niveau verantwoorde risico's". 
Na deze filtering blijven er 28 risico's over, in appendix B zijn de risico's die buiten de 
afbakening vallen rood aangegeven. De risico's die eruit gefilterd zijn betreffen "legal" risico's 
en valuta risico's. Deze vallen niet direct binnen het vakgebied van de technische 
bedrijfskunde en vallen om die reden af. 
De 28 risico's zijn vervolgens omgezet in 30 risicostellingen, deze zijn zoals eerder gesteld 
positief geformuleerd. De enquête is voorgelegd aan verschillende experts en getest door een 
geïnterviewde. 
De risicostellingen zijn vervolgens verdeeld naar soort impact, in totaal zijn er vijf soorten: 
1 . Disruption 
2. Tijd (Vertraging) 
3. Kosten 
4. Tijd en kosten 
5. Kwaliteit 
De enquête is weergegeven in appendix C. 

5.2.2 Resultaat & conclusie risico assessment 

De respons van de enquête is met behulp van de risico klasselijst(appendix D) verwerkt tot een 
risicoprofieL In appendix E staat het overzicht van het risicoprofiel van alle 30 risicostellingen. 
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Het doel van het risico assessment is om een selectie te maken tussen de risico's zodat er een 
overblijft die voldoet aan de afbakening en geschikt is voor verder analyse. 
De eerste grove selectie wordt gemaakt op basis van de relevantie van het risico. Risico's die 
als fataal of hoog zijn gedefinieerd zijn per definitie relevant. Door alleen nog maar deze 
risico's in ogenschouw te nemen blijven er tien over. In tabel1 zijn de kritische risicostellingen 
met de daarbij behorende risico ' s weergegeven 
Van deze tien risico's hebben er drie een uitroepteken, stelling Sa, 13 en 1S, hetgeen betekent 
dat ze niet makkelijk te beïnvloeden zijn. Derhalve zijn deze risico 's minder geschikt voor 
risico behandeling en monitoring en daarom vallen deze af. 
Eerst worden de fatale risico's besproken daar deze een hogere prioriteit hebben, dit zijn risico 
stelling Sb, 9 en 16. 
Risicostelling Sb heeft betrekking op het ontwerp van het product documentatie pakket (PDP). 
Voor verdere analyse van deze risicostelling is specifieke kennis over onderdelen en assemblage 
nodig. Dit maakt deze risicostelling minder geschikt voor verdere analyse. 
Risicostelling 16 is ook minder geschikt voor verdere analyse analoog aan risicostelling Sb. Het 
behalen van de initiële kostprijsdoelstelling hangt voor een groot deel af van de supply base in 
de regio van Maleisië. De beslissing of onderdelen wel of niet binnen deze supply base vallen 
stoelt op specifieke kennis over deze onderdelen. 
Risicostelling 9 valt af voor verdere analyse omdat de problematiek achter deze stelling niet 
leidt tot een project "op academisch niveau " . De staat van Océ's gereedschappen bij 
leveranciers omvat in principe geen operationeel proces maar een afspraak tussen Océ en de 
leverancier en de handhaving van deze afspraak 
De vier overgebleven hoge risico's , stelling 20, 22, 24 en 2S, hebben betrekking op logistiek en 
alle vier zijn ook geclassificeerd met een # . Dit betekent dat er een groot verschil van inzicht 
bestaat over het profiel van deze risico's tussen de respondenten. 
Daarom is voor de selectie van een deze risicostellingen een aantal interviews gehouden met 
logistieke experts binnen Océ. Uit tweetal interviews met logistieke managers kwamen er drie 
argumenten naar voren dat stelling 20 " de voorraad vanwege de vraagonzekerheid van Océ 
is gerechtvaardigd" het meest geschikt is voor verdere analyse. 

• De benodigde data voor deze risicostelling is in ieder geval aanwezig. 
• De risicostelling heeft het meest betrekking op het reguliere logistieke proces van Océ, 

hierdoor wordt er verwacht dat de aanpak van dit risico het meest voor het bedrijf 
oplevert. 

• De wens van Océ om de outbound supply chain tegen het licht te houden. 

Risicostelling Risico Profiel 
5 a) De bemanning bij de CMP voor Vertraging in de invoering van de projecten door 
transferprojecten is zodanig dat het onderbemanning bij de CMP F!u 
transferproject volgens schema verloopt. 
13) De beheerskosten zijn in de nieuwe Hogere beheerskosten dan verwacht door 

F! supply chain zoals vooraf werd verwacht. bi j voorbeeld meer werk in het verre Oosten. 
15) De kosten voor wijziging van productie en Hogere kosten voor flexibiliteit , door de tussenkomst 
producten zijn voor Océ, met een formele van de CMP als formele partij is het duurder te F! 
tussenpersoon (CMP) , zoals vooraf verwacht. wijzigen. 
Sb) Het product documentatie pakket (POP) Vertraging in de invoering van de projecten doordat 
is zodanig dat een transferproject volgens het POP niet voor 100% sluitend geëngineerd is, wat F 
schema verloopt leidt tot kinderziektes. 
9) De staat van de gereedschappen van Océ Vertraging transfer van leverancier doordat het 
bij de z nd tier leverancier is zodanig dat ze gereedschap van Océ bij de leverancier niet altijd F 
direct beschikbaar zijn voor een transfer. direct beschikbaar is. 
16) Océ behaalt bij ieder project de initiële Het niet behalen van de initiële gestelde kostprijs 
kostpri jsdoelstelling doelstellingen doordat de supply base in ZO-Azië niet Fu 

goed past waardoor veel onderdelen uit Europa 
moeten komen. 

20) De voorraad vanwege de Extra voorraad, er ts meer voorraad aanwezta dan 
vraagonzekerh~d van Océ Is de vraagonzekerheid doet rechtvaardigen H* 
gerechtvaardigd 
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22) De logistieke vakkennis in de keten is van Extra voorraad , er is meer voorraad nodig dan 
die kwaliteit dat de logistieke keten stabiel noodzakelijk door de instabiliteit van de keten H# 
is vanwege wisselende vakkennis door het hoge verloop 

van werknemers bij de CMP. 
24) De vraagvoorspelling van een lncourantie of extra kosten, doordat de 
productintroductie is voldoende nauwkeurig vraagvoorspelling bij productintroductie 

onnauwkeurig is. Bij een te hoge inschatting van de H# 
vraag blijft Océ met producten zitten . Bij een te lage 
inschatting van de vraag moet Océ in een korte tijd 
opschalen dit kost tijd en geld. 

25) De vraagvoorspelling van een product lncourantie of tekort, doordat de vraagvoorspelling 
uitfasering is voldoende nauwkeurig bij product uitfasering onnauwkeurig is . H# 

Tabel 1: De kritische risico's 

De belangrijkste conclusie uit de risico assessment is de volgende: 

~ De risico enquête is voor de respondenten bruikbaar gebleken ondanks de zeer 
verschillende gebieden die ze behandelt. Van de 30 risicostellingen zijn er 5 beoordeeld als 
"geen mening". 
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6. RISICO ANALYSE 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de eerste stap van risico behandeling. De eerste stap van de 
risico behandeling is een analyse van het te behandelen risico. Hierdoor wordt het duidelijk 
wat er behandeld moet worden zodat de risicomanager een geschikte risico behandeling kan 
kiezen. In 6.1 van dit hoofdstuk wordt de risico analyse besproken. Paragraaf 6.2 past dit toe 
op het geselecteerde risico uit de risico assessment. 

6.1 Risk Chain 
Het doel van de risico analyse is om de verschillende interacties van het risico in kaart te 
brengen. De risico analyse geeft antwoord op oorzaken en gevolg van de twee belangrijkste 
kenmerken van risico: kans en impact. De risico analyse wordt in Harland et al. (2003) op deze 
manier uitgevoerd. Norrman en Jansson (2004) stellen voor om de risico analyse in te vullen 
met een "fault tree analysis" (FTA) of een "event tree analysis " (ETA). 
In Young en Tippens (2001) wordt een methode voorgesteld die de voorgaande twee aanpakken 
samen neemt. De methode stelt een oorzaak·gevolg keten voor die begint bij de kans, hoe 
ontstaat een risico, en eindigt met de impact. Deze "risk chain" bestaat uit een zestal ketens 
Young en Tippens (2001 ): 
De eerste drie ketens stellen de kans van het risico vast. 
1. Environment link (omgeving) : Geeft de algemene conditie weer waarin verlies kan 

optreden. 
2. Risk factor link (risico factor) : Bepaalt binnen de omgeving de kans verhogende/verlagende 

condities. 
3. Exposure link (blootstelling) : Is de "enabler" van risico, bepaalt wanneer een risico zich 

kan manifesteren . 
De laatste drie ketens bepalen de impact van het risico. 

4. Peril link (gevaar) : Het proces waarin het risico door de interactie van de "risk factor" en 
"exposure" link zich manifesteert. 

5. Outcome link (uitkomst): Is de meetbare directe impact van de "peril". 
6. Consequence link (consequentie): Het lange termijn effect van het verlies door de impact. 

De "risk chain" is weergegeven in figuur 10. 

Figuur 10: Risk Chain [Young en Tippens (2001)} 

6. 2 Risico analyse in de supply chain van Océ 
Op het einde van hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat het risico: "Er is meer voorraad aanwezig 
dan de vraagonzekerheid doet rechtvaardigen", behandeld dient te worden. Deze paragraaf 
analyseert dit risico alvorens in paragraaf 7.2 maatregelen vast te stellen om het risico te 
managen. 
In paragraaf 2.4, de projectaanpak, is vastgesteld dat binnen het risicomanagement proces de 
risico analyse stap gezien kan worden als de oriëntatie fase. Hierbij wordt het geponeerde 
risico als een initieel probleem beschouwd en leidt de risico analyse tot een afbakening van het 
probleem en uiteindelijk tot een definitieve opdracht formulering, in 7.2.1. 
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Om een beter inzicht te krijgen in het risico omtrent voorraadhoogte, moet deze in kaart 
worden gebracht. Een methode hiervoor is de "risk chain", deze bestaat uit zes ketens, deze 
worden in de volgende zes sub-paragrafen uitgewerkt. 

6.2.1 Environment 

Allereerst moet er inzicht verkregen worden in de omgeving. De volgende paragrafen 
beschrijven de supply chain en lichten de activiteiten toe. Uit de risicostelling blijkt dat het 
gaat om voorraad om in de klantvraag te voorzien. In de keten wordt de klantvraag 
stroomopwaarts (upstream) losgekoppeld op het klantorder-ontkoppelpunt (KOOP) [Bertrand et 
al. (1998)]. Hierdoor vangt het KOOP het verschil tussen planning en werkelijke orders op. Dit 
betekend dat het KOOP het voorraadpunt is waar vraagonzekerheid wordt opgevangen. De 
input van het KOOP is de eindassemblage in Venlo, de output de eindklant. Dit deel van de 
supply chain, outbound genaamd, is de omgeving van het risico. 

6. 2. 1.1 De autbaund supply chain 
De outbound supply chain is weergegeven in figuur 11 en geldt voor de drie productieunits van 
Mftl-machines: DDS1, DDS 2 en WFPS. 
De supply chain bestaat uit zeven delen: productieplanning ft scheduling, assemblage, 
ontkoppelpunt Venlo, configuratie Venlo, crossdock, ontkoppelpunt in USA/ APW en 
configuratiecentra in USA/ APW. 
De supply chain begint met de productieplanning, op basis hiervan wordt er wekelijks een 
hoeveelheid "engines" geassembleerd. De assemblage bestaat uit het monteren van 
verschillende modules en onderdelen tot een "engine". De fabricage van de modules is sinds 
kort uitbesteed en verplaatst, de onderdelen worden betrokken bij leveranciers. 
Na de assemblage worden de engines op voorraad gehouden in het ontkoppelpunt in Venlo. 
Hieruit wordt voor de Europese markt (en de rest van de wereld) op klantorder besteld. De 
gevraagde engine wordt in het configuratie centrum klantspecifiek gemaakt. Het 
ontkoppelpunt in Venlo verricht voor de Noord-Amerikaanse en Aziatische markt iedere week 
een replenishment. 
Afhankelijke van de engine wordt deze replenishmentorder in Venlo geconfigureerd of 
"plaatselijk" in de VS (ltasca) of in Azië (Singapore). 
De al dan niet geconfigureerde engines worden in het crossdoek geconsolideerd, en voor de 
Europese bestemmingen Less than Truck Laad (LTL) en voor de Aziatische en Noord
Amerikaanse bestemmingen Full Truck Laad (FTL) vervoerd. Aan de Europese bestemmingen 
wordt via vrachtwagens geleverd en het overzeese transport wordt verscheept. 
De producten komen voor de Europese markt, soms via crossdocks , direct aan bij de eindklant. 
De producten bestemd voor Azie en Noord-Amerika komen aan in de ontkoppelpunten aldaar. In 
Azie komen alle producten, on- en geconfiguureerd, aan in het ontkoppelpunt in Singapore, het 
Asian Pacific Wharehouse genaamd (APW). Ongeconfigureerde producten (engines) worden op 
klantorder geconfigureerd en geleverd aan de klant, geconfigureerde producten worden op 
klantorder geleverd. 
In de VS liggen de ontkoppelpunten voor de geconfigureerde en de ongeconfigureerde 
producten op een geografisch andere locatie. De configureerde producten worden vanuit het 
crossdoek in Venlo vervoerd naar een van de vier wharehouses. Deze vier wharehouses liggen 
verspreid over de VS, de locaties zijn Carol Stream IL (Chicago), Jessup MD (Baltimore), 
Secaucus NJ (New York) en Santa Fe CA (Los Angeles) . Vanuit deze vier wharehouses worden de 
producten op klantorder geleverd. De ongeconfigureerde producten worden vervoerd naar het 
centrale wharehouse, gelegen in ltasca IL (Chicago). Hier worden ze op klantorder 
geconfigureerd en aan de eindklant geleverd. 
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6.2. 1.2 Activiteiten en besturing 

In het volgende gedeelte worden de activiteiten nader besproken. 

Productieplanning & scheduling: 
De productieplanning aggregeert in drie stappen de jaarlijkse planning naar beneden tot de 
wekelijkse scheduling van de workload. 

Aggregaatplanning: 
De aggregaatplanning gebeurt jaarlijks in de vorm van het manufacturing and delivery plan . De 
verkooporganisaties van Océ (OpCo's) geven voor iedere productfamilie een voorspelling af 
voor het komende jaar. 
De Strategie Business Unit (SBU) heeft een strategisch plan geformuleerd gekregen met daarin 
omzet, winst en voorraad targets voor iedere OpCo. Het strategisch plan, de voorspellingen van 
de OpCo 's en historische verkoopcijfers resulteren in een "placement plan". Dit plan geeft aan 
per maand hoeveel van ieder product de OpCo moet verkopen. Dit plan verandert niet 
gedurende het jaar. De SBU vertaalt het placement plan in een "delivery plan" , de 
productieplanning over het komende jaar verdeeld in maanden. Dit plan verandert wel 
gedurende het jaar. 
Het delivery plan is de basis van het "manufacturing plan". De "planning groep", bestaande uit 
de medewerkers van de SBU en de desbetreffende productie unit (DOS, WFPS) , komen het 
manufacturing plan overeen. Het manufacturing plan wordt ieder kwartaal overeengekomen op 
basis van het delivery plan , de voorraden in de keten, historische verkoopcijfers, de meest 
actuele verkoopcijfers en voorspellingen van de OpCo's (latest estimates) en de beschikbare 
capaciteit. Het manufacturing plan loopt een jaar vooruit en is verdeeld in maanden. 

Productieplanning: 
De productieplanning bestaat uit het assemblage programma en het configuratieplan. Het 
assemblage programma wordt op basis van de eerste drie maanden van het manufacturing plan, 
de commitment van productie aan verkoop, gemaakt. Maandelijks wordt het assemblage plan 
bijgesteld op basis van OpCo voorspellingen, recente assemblage, materiaal en arbeid 
capaciteiten. Het assemblage programma loopt 13 weken (= 1 kwartaal vooruit) en is verdeeld 
in weken en maakt onderscheid tussen varianten binnen productfamilies. 
Het doel van de maandelijkse herziening is tweeledig. Voor de korte termijn wordt het verschil 
tussen de geplande productie en de werkelijke productie weggewerkt. Op de langere termijn 
kan er besloten worden op basis van voorraden en "forecasts" om een plan verhoging door te 
voeren. Wanneer deze planverhoging mag/kan worden doorgevoerd is niet vastgelegd , deze 
hangt van de productieunit af en het aanwezige materiaal en arbeid. 
Het configuratieplan wordt op dezelfde manier opgesteld als het assemblage programma en 
deze worden op elkaar afgestemd. 
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Scheduling: 
De geplande wekelijkse werklast van het assemblage programma wordt voor iedere productielijn 
gescheduled over de week zodat het plan in principe gehaald wordt. De voor die week geldende 
materiaal en arbeid capaciteit en de productie van de afgelopen weken resulteert in de 
werkelijke productie voor die week. Wekelijks kan de productieplanner besluiten op basis van 
voorraad in Venlo, om minder dan plan te produceren . De werkelijke productie kan dus afwijken 
van de geplande. 

Assemblage 
De productieplanning & scheduling stuurt de assemblage aan. De assemblage voor producten van 
DDS 1, DDS 2 en WFPS vindt plaats in drie verschillende fabrieken. De productie is te 
onderscheiden in productfamilies, waar een productfamilie uit verschillende engines bestaat . 
Voor de drie units ziet die verdeling als volgt uit: 

I Product familie Engine I 
DDS 1 Fermi VP 20xx, VP 1 Oxx 

I lthaka VP 2090, VP 21xx, VP 30xx I 
DDS 2 CPS 800, CPS 900 

I WFPS LV TOS 300, TOS 400 I 
MV TDS 600 

I HV TOS 800 I 
Tabel 2: Productfamilies en engines 

Het doel van de productieplanning is om de assemblage stabiel te houden. 

Ontkoppelpunt Venlo 
De input van dit ontkoppelpunt is de werkelijke productie van de assemblage afdeling. De output 
is de directe en indirecte klantvraag. 
De directe (werkelijke) vraag komt van de Europese markt, voor deze markt is dit ontkoppelpunt 
een KOOP. De indirecte vraag komt van de wekelijkse replenishment orders van de 
ontkoppelpunten gelegen in de VS en Azië . 
Doordat dit voorraadpunt een dubbele functie vertolkt, heeft het verschillende doelen. Vanuit de 
functie van KOOP geldt dat het ontkoppelpunt, ten behoeve van de Europese markt, na de 
assemblage ligt vanwege levertijden en voor de configuratie vanwege de variëteit . De levertijden 
worden te lang als er op bestelling wordt geassembleerd. De grootste differentiatie in het 
productieproces vindt plaats tijdens de configuratie, hierdoor is het inefficiënt om op voorraad te 
configureren. 
Een ander doel is dat het als een wereldwijd ontkoppelpunt fungeert , op deze manier vangen de 
fluctuaties van de drie markten elkaar op in een wereldwijde vraag. 
Het derde doel is dat door het ontkoppelpunt de productie stabiel gehouden kan worden, dit is 
tevens ook een doel van het KOOP [Bertrand et al. (1998)] . 
Dit voorraadpunt wordt bestuurd door een vastgestelde onder- en bovengrens van respectievelijk 
een en drie weken vraag. 

Configuratie Venlo 
De productieplanning van het configuratiecentrum is het configuratieplan . Het configuratieplan is 
vergelijkbaar met het assemblage programma en worden op elkaar afgestemd. Scheduling 
gebeurt echter dagelijks vanwege directe klantorders van de Europese markt. 
De producten voor de Europese markt worden op order geconfigureerd en de producten voor de 
Aziatische en Amerikaanse markt op wekelijkse replenishment. Een deel van de producten voor 
die markten wordt echter "lokaal" geconfigureerd. Aan deze producten wordt alleen een 
bestemming toegewezen en verpakt 
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voor transport alvorens ze aankomen in het crossdock. De "due dates" van de vrijgegeven orders 
in het ontkoppelpunt zijn in principe op basis van het "spoorboekje" van het crossdock. 

Crossdoek 
In het crossdoek komen de verpakte en toegewezen producten binnen. De producten met een 
Europese bestemming hebben in de week vaste vertrektijdstip(pen). Op die tijdstippen wordt er 
een vrachtwagen L TL geladen met de dan aanwezige producten voor die bestemming. De 
vrachtwagen vervoert de producten al dan niet naar een crossdock, vandaar uit wordt het 
product aan de eindklant geleverd. 
De producten met als bestemming APW of de VS worden verzameld. Als er een volle container is 
verzameld dan wordt er een container bij de reder besteld. Een aantal dagen later worden de 
producten FTL in een 20 ft container geladen en door een vrachtwagen opgehaald en 
overgeslagen op een containerschip in Rotterdam of Antwerpen. 

KOOP's VS 
In de VS liggen vijf verschillende ontkoppelpunten, alle vijf zijn ze een KOOP. Naar het centrale 
KOOP gaan de ongeconfigureerde producten en naar de vier decentrale KOOP's gaan de 
geconfigureerde producten. 

KOOP 1, centraal (ltasca): 
In dit ontkoppelpunt komen ongeconfigureerde engines binnen. Deze worden iedere week besteld 
op basis van de voorspelde behoefte. Dit is te typeren als een (R,S) bestelsysteem waar de review 
periode R een week is en de S iedere review periode opnieuw bepaald wordt op basis van de 
verwachte vraag Silver (1998). 
De output van dit ontkoppelpunt is de werkelijke klantvraag. Op basis van deze klantvraag 
worden engines geconfigureerd tot eindproducten en gedistribueerd naar de klant. 
Dit betekent dat dit ontkoppelpunt het KOOP is voor engines die hier op voorraad liggen. 
De reden van dit KOOP op deze plek in de supply chain is tweeledig: variëteit en levertijd. Zoals 
eerder genoemd neemt de variëteit vooral toe tijdens de configuratie, het KOOP moet dus voor 
eindproducten met een grote variëteit voor de configuratie liggen. Het KOOP ligt in de USA 
vanwege levertijd restricties, het verschepen van engines/eindproducten naar de USA wordt op 
zes weken verondersteld. De aangehouden veiligheidsvoorraad wordt pragmatisch vastgesteld en 
is ongeveer een maand vraag. 

KOOP 2, decentraal: 
In dit ontkoppelpunt komen eindproducten binnen. Verder worden deze KOOP's hetzelfde 
bestuurd als het centrale KOOP. Het bestelsysteem als de veiligheidsvoorraad is analoog aan het 
centrale KOOP. Deze KOOP bestaat uit 4 wharehouses verspreid over de VS 
Het doel van dit KOOP is kortere levertijd waarborging dan het centrale voorraadpunt. Voor 
sommige producten geldt een nog kortere levertijd dan het configuratiecentrum en de centrale 
ligging van ltasca (transporttijden) waar kunnen maken. In dit geval worden de engines in Venlo 
geconfigureerd en verscheept direct naar een van de 4 lokale wharehouses. Dit heeft als gevolg 
dat deze eindproducten vanwege voorraadkosten niet in veel varianten aangeboden kunnen 
worden. 

KOOP's APW 
De ongeconfigureerde en de geconfigureerde producten komen in het APW binnen. 

KOOP 1 APW, (engines): 
Engines bestemd voor de Aziatische (en Oceanische) markt komen hier binnen. Wekelijks wordt 
er een bestelling gedaan met behulp van een (R,S) bestelsysteem 
De werkelijke klantorders voor de Aziatische markt komen hier binnen, dit ontkoppelpunt is dus 
het KOOP voor deze markt. Op basis van deze orders wordt er geconfigureerd en gedistribueerd. 
De reden voor de ligging van dit KOOP is analoog aan die van het centrale KOOP in de USA, dus 
levertijdrestricties en variëteit. Ook hier is de aangehouden veiligheidsvoorraad ongeveer een 
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maand vraag. De leadtime tussen het ontkoppelpunt Venlo en het APW wordt op zeven weken 
verondersteld. 

KOOP 2 APW, (eindproducten): 
Dit ontkoppelpunt is vrijwel analoog aan het KOOP voor engines (APW). Het verschil zit hem in de 
productsoort, in dit KOOP liggen dus eindproducten op voorraad. 
Het bestaansrecht van dit KOOP naast het KOOP voor engines is een kostenverhaaL Alleen 
eindproducten die in weinig varianten leverbaar zijn worden in Venlo geconfigureerd. Hiervoor is 
het goedkoper om hele producten te vervoeren dan losse engines en onderdelen apart. 

Configuratie APW IVS: 
De configuratie in het APW en de VS is vrijwel analoog aan de configuratie in Venlo. Het verschil 
is dat hier alles op klantorder wordt geconfigureerd . De producten worden in Noord-Amerika en 
Azië in minder varianten aangeboden, hierdoor zijn de configuratiecentra buiten Venlo kleiner 
dan in Venlo. 

6.2.2 Risk factor 

De risicofactoren zijn die zaken die kans verhogend werken op het manifesteren van het risico. 
Voorraadrisico manifesteert zich als er gedurende een periode een tekort op treedt of als er op 
het einde van een periode meer voorraad aanwezig is dan gepland. In deze situaties treedt er 
verlies op. 
De kans op verlies en de grootte ervan is gerelateerd aan het gat tussen de planning en de 
werkelijkheid. Hoe groter dit gat hoe groter het verlies. Als de werkelijkheid, moeilijker te 
voorspellen is dan is de kans op een groter gat hoger. Bij voorraadrisico hebben de risicofactoren 
invloed op de kans en de impact. Om de risicofactoren aan te kunnen wijzen moet er eerst 
gekeken worden wat voor soort voorraden er zijn, hoe deze gepland worden en hoe deze planning 
tot een verlies kan leiden. 
Er zijn verschillende definities van voorraad. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen fysieke 
voorraad, netto voorraad, de voorraad positie en de veiligheidsvoorraad [Silver et al. (1998)]. De 
eerste drie voorraden worden gebruikt om tegen minimale voorraad en bestelkosten te kunnen 
voldoen aan de verwachte vraag. De veiligheidsvoorraad is gedefinieerd als de gemiddelde 
fysieke voorraad net voordat er een nieuwe bestelling binnen komt [Silver et al. (1998)]. Dat wil 
zeggen dat de veiligheidsvoorraad in principe pas wordt aangesproken als de vraag over een 
bepaalde periode hoger is dan de verwachting ervan. 
In principe wordt een voorraadpunt bestuurd door twee parameters: het bestellen en de 
veiligheidsvoorraad. In een klassiek voorraad model bepaalt de hoogte van de veiligheidvoorraad 
de mate van risico voor een stock-out. De veiligheidsvoorraad is dus een belangrijk middel voor 
risico management van voorraad. Maar wat bepaalt de veiligheidvoorraad? In principe wordt er 
een bestelling geplaatst op het moment dat er precies genoeg voorraad is om aan de vraag 
gedurende de levertijd van die bestelling te kunnen voldoen. Uitgaand van de definitie van Silver 
et al. (1998), wordt de veiligheidvoorraad pas aangesproken als de werkelijke vraag groter is dan 
de voorspelde vraag gedurende de levertijd van de volgende bestelling. Hoe groter de 
veiligheidvoorraad (vv) hoe grotere voorspellingsafwijkingen kunnen worden opgevangen . De 
grote van een voorspellingsafwijking kan uitgedrukt worden in de standaard afwijking van de 

voorspellingstout gedurende de levertijd: (J L [Silver et al. (1998)]. Door de standaard afwijking 

te vermenigvuldigen met een factor k, kan men aan de hand van de verdeling van (J L en een 
gekozen waarde voor k de kans berekenen dat men direct uit de fysieke voorraad kan leveren 
[Silver et al. (1998)]. Het management zet deze kans, het service level, tot doel. De hoogte van 
de w wordt als volgt geformuleerd: vv= kar [Silver et al. (1998)]. Als de factor k bepaald wordt 

aan de hand van het service level wat bepaalt dan de (J L ? 

Als aangenomen mag worden dat de vraag stationair en onafhankelijk is dan kan (JL ontbonden 
worden in vier factoren: de verwachting van de levertijd, de standaard afwijking van de 
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levertijd, de verwachting van de vraag gedurende de levertijd en de standaard afwijking van de 
vraag gedurende de levertijd [De Kok (2002)]. Deze vier factoren kunnen worden beschouwd als 
de risicofactoren van voorraadrisico. 

6.2.3 Exposure 

De exposure in de risk chain geeft aan wanneer de kans op een risico bestaat. Het geeft dus de 
tijdstippen aan dat er verlies kan optreden, buiten deze tijdstippen is de kans op het 
manifesteren van het risico nul. 
Voor het outbound voorraadrisico zijn er twee soorten verlies, out-of-stock en meer voorraad dan 
gepland. Het laatste kan alleen geconstateerd worden op het einde van een periode, vlak voor de 
komst van een nieuwe replenishment. Dit verlies heeft daarom alleen exposure aan het einde van 
de periode. 
Het out-of-stock verlies kan zich in principe voordoen zodra er een klantvraag is waar direct aan 
voldaan moet worden. De klantvraag is in principe onafhankelijk is van de tijd, daarom kan het 
zich altijd voordoen. Hetgeen betekent dat out-of-stock ook altijd voor kan komen, de exposure 
van dit verlies is dus continu in de tijd. 

6.2.4 Peril 

De peril link is het proces waarin een van de risicofactoren tijdens de exposure leiden tot een 
verlies, de impact. De kans op het risico zit besloten in de eerste drie processen, de peril 
benoemt het verlies in concrete termen. 
Voorraadrisico heeft te maken met twee soorten verliezen: stock-outs en extra voorraad. De 
impact van het risico wordt bepaald door de "kosten" per eenheid van de twee verliezen. 

6.2.5 Outcome 

De outcome zijn de directe gevolgen van de perils op de korte termijn. 
In het geval dat er meer voorraad aangehouden wordt dan (achteraf) noodzakelijk, wordt er meer 
kosten gemaakt. Bertrand et al. (1998) beschrijft de kosten van voorraad als rente, ruimte en 
risico. In Silver et al. (1998) spreekt men ook nog over handelingskosten. 
Het niet kunnen voldoen aan de klantvraag levert in het gunstigste scenario een vertraging op in 
de cashflow, men verkoopt het eindproduct immers later. In het slechtste geval verliest men de 
order wat leidt tot marge derving. 
Nu er aan voorraad kosten zijn toe te schrijven, kunnen er afwegingen gemaakt worden. 
Op dit punt begint het risico management van voorraad. De hoogte van a-L wordt bepaald door de 
risicofactoren. Door de kosten van het verlagen van de risicofactoren, , a-L af te wegen tegen de 
baten (minder voorraad) kan de risico manager de juiste risico maatregel nemen. Verder kan voor 
het management de kosten van het service level in kaart worden gebracht. 

6.2.6 Consequence 

Op de lange termijn heeft het aanhouden van te veel voorraad gevolgen op de cash flow van het 
bedrijf. De lange termijn gevolgen van nee-verkoop kan zijn dat het de reputatie schaadt, 
waardoor het vasthouden en de werving van klanten moeilijker kan worden. 
Dit leidt tot een belangrijk inzicht. Aan het verlies van "te veel voorraad" is eenvoudig kosten 
toe te wijzen en heeft voornamelijk effect op de operationele kosten. Echter, de kosten voor 
nee-verkoop zijn moeilijk te bepalen. Zeker de kosten van reputatie schade voor de lange 
termijn. Hierdoor kan het behaalde service level, en dus het geleden nee-verkoop, invloed 
hebben op de strategie van een bedrijf. Idealiter is het service level op operationeel niveau een 
gegeven en wordt het op tactisch/strategisch niveau vastgesteld. Dit wordt bevestigd door de 
literatuur over voorraadbeheersing die een service level benadering hebben in plaats van een 
integrale kosten benadering. 
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7. RISICO MAATREGELEN 

De tweede stap in de risico behandeling is het nemen van risico maatregelen. Dit hoofdstuk 
beschrijft in het kort de te nemen risico maatregelen in paragraaf 7.1. Voor het geselecteerde 
risico wordt in paragraaf 7.2 een voorraadmodel ontwikkeld waarmee risico maatregelen 
genomen kunnen worden. Paragraaf 7.3 bespreekt de te nemen risico maatregelen voor het 
geselecteerde risico. Hoofdstuk zeven wordt besloten met een discussie over de toepasbaarheid 
van het beslissingsmodel in paragraaf 7.4. 

7. 1 De te nemen risico maatregelen 
Zoals in hoofdstuk 3 gesteld bestaat risico behandeling uit twee stappen : risico analyse en risico 
maatregelen. Op basis van de analyse wordt er door de risicomanager een van de zes 
risicomaatregelen gekozen: 
1 . Risico transfer 
2. Risico nemen 
3. Risico eliminatie/vermijding 
4. Risico reductie 
5. Risico deling 
6. Verdere analyse van individuele risico's 

7. 2 Risico maatregelen in de supply eh a in van Océ 
In deze paragraaf worden de te nemen risico maatregelen bepaald. In 7.2.1 wordt op basis van de 
risico analyse een tweede probleem en opdracht formulering gemaakt. Sub-paragraaf 7.2.2 gaat 
dieper in op het gestelde probleem en is te beschouwen als de analyse fase, zoals gesteld in 2.4. 
Sub-paragraaf 7.2.3 ontwerpt een beslissingsmodel als oplossing van het geformuleerde 
probleem. Uit dit herontwerp volgen de te nemen risico maatregelen. 

7.2.1 Probleem en opdrachtformulering outbound voorraadrisico 

Het startpunt van de totstandkoming van deze probleem- en opdrachtformulering is het 
geselecteerde risico: "Er is meer voorraad aanwezig dan de vraagonzekerheid doet 
rechtvaardigen". Dit is een gepercipieerd probleem, en is te decomponeren in de aanwezige 
voorraadhoogte en de rechtvaardiging ervan. Allereerst moet er gerechtvaardigd kunnen worden, 
want hieruit volgt de gewenste voorraadhoogte. Door de gewenste voorraadhoogte te vergelijken 
met de werkelijke kan er vastgesteld worden of er dan wel meer of minder voorraad aanwezig is 
in de keten dan noodzakelijk. 
De eerste stap is om de rechtvaardiging te onderzoeken . 

Symptomen 
Uit de risico analyse komen een aantal feiten naar voren die de rechtvaardiging bemoeilijken, 
deze zijn: 
• De pragmatische bepaling van de safety stocks in de KOOP's. 
• Veronderstelde en deterministische leadtimes tussen Venlo en de KOOP's , 
• De voorraad wordt niet vanuit een ketenperspectief bestuurd . 

De bovenstaande drie punten bemoeilijken de bepaling van de gewenste voorraad in de keten. 
Dit vanwege het ontbreken van een directe koppeling tussen de veiligheidsvoorraad en het 
geëiste service level. En doordat de outbound supply chain nauwkeuriger gemodelleerd kan 
worden. Dit betekent dat de besturingsparameters van de keten nauwkeuriger bepaald kunnen 
worden. 
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Verdere afbakening 
Océ assembleert in Venlo 11 verschillende engines. Om de voorraad in de keten optimaal te 
besturen moet voor iedere engine de besturingsparameters nauwkeurig bepaald worden. Dit gaat 
echter op dezelfde manier voor iedere engine op basis van de gegevens van de engine. Om 
binnen de gestelde tijdsrestrictie van het afstudeerproject te blijven is er voor gekozen om voor 
een engine de parameters te bepalen. De gekozen engine is de VP 2100/2110 van DDS 1. De VP 
2100/2110 is heeft een gemiddelde vraag en prijs ten opzichte van de andere engines. 
Verder heeft Océ zich ten doel gesteld om de voorraden de komende jaren te verminderen . 
Dit leidt tot de volgende probleem en opdrachtformulering: 

De probleemformulering. 

"Océ heeft vaak een pragmatische benadering ter Sepaling van de besturingsparameters 
voor de voorraad in de outbound supply chain, hierdoor is het moeilijk om de 
voorraadhoogte te rechtvaardigen" 

De opdrachtformulering, 

"Ontwerp een model voor Océ waarmee de besturingsparameters, voor de VP 2110/2110, 
in de outbound supply chain bepaald kunnen worden, tegen zo min mogelijk voorraad tn 
de keten gegeven de leverbetrouwbaarheid" 

7. 2. 2 Probleem analyse 

Het doel van de opdrachtformulering is om de voorraad in de outbound supply chain te kunnen 
rechtvaardigen . Het model is daarna een middel om op een gerechtvaardigde manier 
voorraadrisico 's te managen in de outbound supply chain van Océ. 
Een model is een abstractie van de werkelijkheid , daarom moet er een keuze gemaakt worden 
welke zaken wel en welke niet worden meegenomen in de modellering. Dit betekent dat er eerst 
antwoord gegeven moet worden op de volgende vragen: 

• Met welke zaken moet het model rekening houden? 
• Wat zijn de besturingsparameters? 

Nadat de voorwaarden van het model opgesteld zijn , kan er uit de literatuur een model gevonden 
worden dat aan zoveel mogelijk voorwaarden voldoet. Wordt er niet voldaan aan een bepaalde 
voorwaarde, dan moeten er aannames gemaakt worden of het model uit de literatuur moet 
worden gerepareerd. 

Voorwaarden: 

• Productieplanning & scheduling 
- Fixed fence MPS, in de productie planning werkt met een bepaalde periode waarin het MPS 
niet meer veranderd mag worden. 
- Wekelijkse MRP-run, voor de hele outbound keten wordt iedere week het MRP gerunned. 
Hierdoor werkt men met bucket's van een week. 
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• Assemblage 

- Eindige capaciteit, de assemblage heeft een eindige capaciteit voor arbeid (=productie) en 
materialen. Hierbij voeren de materialen in het algemeen de boventoon. 
- Scheduling per week, de vrijgegeven werklast gaat per week. De werklast houdt rekening 
met de arbeid en de materiaal capaciteiten, hierdoor kan de planning in principe altijd 
gehaald worden. 

• Ontkoppelpunt/KOOP Venlo 
- Variabele klantvraag Europa, de directe klantvraag uit Europa komt hier binnen. Deze 
klanten bestellen op verschillende tijdstippen verschillende order groten. 
- Levertijd orders, de orders van de directe klantvraag hebben in principe een vaste 
levertijd. 
- Replenishment orders USA, APW, iedere week op vrijdag wordt er voor USA en APW een 
bestelling geplaatst om de voorraad aldaar op peil te houden. 
- Leverbetrouwbaarheid, ieder KOOP moet voldoen aan een bepaalde leverbetrouwbaarheid. 

• Configuratie centrum 
- Variabele doorlooptijd, doordat het configuratiecentrum voor de Europese markt dagelijks 
op klantorder configureerd wordt en een eindige capaciteit heeft, zijn de doorlooptijden voor 
engines voor de Aziatische en Amerikaanse markt variabel. 

• Crossdoek 
- FTL voor APW en USA, producten met deze bestemming worden FTL vervoerd vanaf Venlo. 
-Variabele transporttijden, de transporttijden tussen het Crossdoek en KOOP's in USA en 
APW zijn variabel. 

• KOOP APW en USA 
-Variabele klantvraag, de directe klantvraag komt hierbinnen. Deze is variabel omdat klanten 
op verschillende tijdstippen verschillende order grotes bestellen. 
- Levertijd orders, de orders van de directe klantvraag hebben in principe een vaste 
levertijd. 
- Leverbetrouwbaarheid, ieder KOOP moet voldoen aan een bepaalde leverbetrouwbaarheid. 

Besturingsparameters 
In het volgende gedeelte wordt bepaald wat de besturingsparameters van de keten zijn. De keten 
is te beschouwen als een systeem met een input, level en output. De output is de klantvraag, 
hierop heeft het systeem geen invloed en het is daardoor ook geen besturingsparameter. De input 
is de hoeveelheid producten die geproduceerd wordt. Het systeem kan hierover beslissen, de 
input is een besturingsparameter. De hoeveelheid voorraad in de keten bepaalt het level van het 
systeem. Deze bestaat uit pijplijn voorraad, fysieke voorraad om aan de verwachting van de 
vraag te kunnen voldoen en veiligheidsvoorraad. De eerste twee voorraden zijn afhankelijk van 
de output en zijn in principe geen besturingsparameters. De hoogte van de veiligheidsvoorraad 
echter niet, het systeem kan de hoogte van het level besturen met de veiligheidsvoorraden. De 
keten bestaat uit verschillende KOOP's, daarom moet er bepaald worden hoe de input verdeeld 
wordt over deze voorraadpunten. Dit is de laatste besturingsparameter. 
Samenvattend bestaat de keten uit de volgende drie besturingsparameters: 

• De wekelijkse te produceren hoeveelheid: 
De input van de outbound supply chain is de productie. Voor iedere week moet bepaald 
worden hoeveel engines te assembleren. 

• De verdeling van de wekelijkse geproduceerde hoeveelheid: 
leder week wordt er een bepaalde hoeveelheid engines geassembleerd. Hiervoor moet 
bepaald worden welk deel van de engines naar welk KOOP gaat. 
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• Veiligheidsvoorraden KOOP's: 

leder KOOP moet een veiligheidsvoorraad aanhouden om onzekerheden in de outbound supply 
chain op te kunnen vangen, deze moet bepaald worden. 

De besturingsparameters moeten zodanig worden ingesteld dat de outbound supply chain een 
bepaalde leverbetrouwbaarheid heeft tegen zo laag mogelijke voorraad in de keten. 

7.2.3 Het beslissingsmodel 

In 7.2.2 zijn de randvoorwaarden en de doelen van het beslissingsmodel vast komen te staan. Op 
basis hiervan wordt het beslissingsmodel ontworpen. Om tot een bevredigend ontwerp te komen, 
wordt er een aantal stappen doorlopen. Sectie 7.2.3.1 geeft een beschouwing van de aanwezige 
literatuur en kiest een model dat het best aan de gestelde voorwaarde voldoet. Het vervolg, 
sectie 7.2.3.2, beschrijft welke aannames en reparaties er gedaan moeten worden om tot het 
beslissingsmodel te komen. 

7.2.3.1 Model selectie 
Alvorens de literatuur te kunnen raadplegen moet het probleem getypeerd worden. Uit figuur 11, 
de supply chain, blijkt dat na de productie de producten centraal worden opgevangen en vandaar 
uit wordt een deel van de voorraad over twee voorraadpunten verdeeld. De supply chain heeft 
dus een divergente structuur. De werklastbeheersing van de productie wordt per week 
gescheduled, daarom wordt de keten wekelijks bestuurd. In de vorige paragraaf is tevens 
vastgesteld dat de voorraad met een (R,S) bestelsysteem beheerst wordt. Het bovenstaande 
samennemende, is de keten te typeren als een divergente 2-echelon netwerk met een (R,S) 
bestelsysteem. Een modelmatige weergave hiervan is afgebeeld in figuur 12. 

Figuur 12: 2-echelon divergente keten [Diks et al. (1996)} 
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De 2-echelon divergente keten bestaat uit j eindvoorraadpunten. Deze worden bevoorraad uit 
een en hetzelfde voorraadpunt, het centrale voorraadpunt. Deze wordt weer bevoorraad door 
productie, deze productie kan een leverancier zijn of de eigen productie. Tussen de 
eindvoorraadpunten vind er in principe geen uitwisseling plaats van voorraad. 
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Tussen de productie en het centrale voorraadpunt zit een bepaalde levertijd en tussen het 
centrale voorraadpunt en de eindvoorraadpunten een bepaalde transporttijd. 
Het idee om de voorraad in een divergent netwerk te besturen vanuit een ketenperspectief in 
plaats van de eindvoorraadpunten afzonderlijk komt van Clark en Scarf (1960). Hieruit volgt veel 
literatuur over base-stock of echelon-stock. Deze literatuur bestaat uit twee scholen, de ene 
school benadert optimale beheersing vanuit een integraal kostenperspectief en de andere vanuit 
leverbetrouwbaarheid restricties. 
Vanuit de laatste school volgt er vanaf 1996 een reeks artikelen van Van der Heijden, Diks en de 
Kok, waar uitgegaan wordt van een divergente N-echelon netwerk onder een (R,S) bestelsysteem 
met verschillende leverbetrouwbaarheden en vraag karakteristieken voor de eindvoorraadpunten. 
De reeks begint met een literature review over dit onderwerp [Diks et al. (1996)]. Daarna worden 
stapsgewijs problemen en aannames aangepakt. 
Het eerste probleem dat aangepakt wordt heet supply rationing. Dit behelst de optimale 
verdeling van de voorraad in het centrale punt, over de eindvoorraadpunten in het geval van een 
tekort [Van der Heijden (1997a) en Van der Heijden et al. (1997b)]. 
Hierna worden de modellen preciezer door aannames te verhelpen; het achterhouden van 
voorraad in het centrale voorraadpunt [Van der Heijden (1997a)], het hebben van verschillende 
transport frequenties tussen de verschillende voorraadpunten [Van der Heijden (1999a)], het 
toevoegen van stochastische transport- en levertijden [Van der Heijden et al. (1999b)] en de 
reeks eindigt bij een benadering van de optimale voorraadhoogte voor de hele keten [Van der 
Heijden (2000)]. Het laatste gerefereerde artikel neemt echter wel aan dat de levertijden 
constant zijn. 
De artikelen van Van der Heijden et al. (1999b) en Van der Heijden (2000) zijn het meest precies 
in de modellering van een divergente 2-echelon netwerk onder een (R,S) bestelsysteem. Het 
verschil tussen de artikelen is de beschouwing van de grootte van de maximale voorraad die kan 

worden achtergehouden op het centrale voorraadpunt, Vc + . Het idee hiervan is om die voorraad 
in een later stadium te allaceren aan de eindvoorraadpunten in plaats van, alles direct na 
binnenkomst. 

In Van der Heijden et al. (1999b) wordt Vc + als input beschouwd, terwijl Van der Heijden (2000) 
een optimale waarde hiervoor bepaalt. Van der Heijden et al. (1999b) is echter preciezer in de 
gebruikte benaderingen dan Van der Heijden (2000). 

Een conclusie in Van der Heijden (2000) is dat de optimale hoogte Vc + bijna nul is wanneer de 
kosten van de voorraad op het centrale punt en de eindpunten even hoog zijn. 
Het doel van het beslissingsmodel is om de voorraad in de totale keten te verlagen, hierdoor zijn 
de kosten op ieder voorraadpunt even hoog. 
Voor het model betekent dit dat in eerste instantie de modellering in Van der Heijden et al. 

(1999b) wordt aangehouden met een waarde voor Vc + =0, dit moet echter geverifieerd kunnen 
worden. 

De modellering 
In het volgende gedeelte wordt het idee van de modellering zoals in Van der Heijden et al. 
(1999b) uiteengezet. De echelon stock policy streeft erna om de totale voorraad in de keten op 
een bepaalde hoogte te houden, een order-up-to-level. Deze totale voorraad omvat het totaal 
wat er besteld is bij de leverancier, de voorraad in het centrale voorraadpunt, de 
pijplijnvoorraden van het centrale voorraadpunt naar de eindvoorraadpunten en de voorraad in 
de eindvoorraadpunten minus de totale backlog van het netwerk. 

In een 2-echelon netwerk zijn er drie soorten order-up-ta-levels gedefinieerd; S0 , s; en SJ. De 

S0 is ten behoeve van de hele keten, de s; ten behoeve van eindvoorraad punt j en SJ is de 

echelon voorraad positie van eindvoorraadpunt j net na allocatie. De voorraadhoogte van SJ is 

dus de totale pijplijn voorraad van het centrale voorraadpunt tot het voorraadpunt j in, de 
fysieke voorraad in j minus de backlog van j. 
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De relatie tussen S0 en s; is als volgt: 

(eq7.1) 

Dit is als volgt te interpreteren, het order-up-to-level voor eindvoorraadpunt j , s;, beslaat de 

totale voorraad in de keten die nodig is om dit voorraadpunt te bevoorraden. Hierbij wordt 
echter wel alle voorraad die aankomt in het centrale voorraadpunt direct gealloceerd over de 
eindvoorraadpunten. 
Zoals eerder gesteld is het doel van echelon-voorraad om de totale voorraad in de keten over de 

tijd constant te houden. Dit totaal is S0 • 

In de situatie dat het wel mogelijk is om maximaal Vc + in het centrale voorraadpunt achter te 
houden verandert vergelijking 7.1 in: 

J 

S0 = Vc + +Is; (eq 7.2) 
j= l 

Doordat de keten periodiek beheerst wordt moet de keten er naar streven om net na elke nieuwe 

periode het totaal op S0 te krijgen. In het geval voor Océ betekent dat wekelijks. In 7.4.2 is 

gesteld dat de input van de keten de productie is en de output de vraag. Om geen ophoping in 
het systeem te krijgen moet voor iedere week gelden dat de productie gelijk is aan de vraag van 
de week èrvoor. 
Het idee achter echelon-stock geeft antwoord op de eerste besturingsparameter; de wekelijks te 
produceren hoeveelheid. 

Omdat S0 uit alle openstaande productieorders kan bestaan is het niet strikt noodzakelijk dat de 

vraag van afgelopen week, de komende week gemaakt wordt. Hierdoor is het mogelijk om een 
bestelling te plaatsen direct na de gestelde fixed fence van het MPS. De leadtime van de 
supplier, in dit geval de eindassemblage van Océ, wordt dan de fixed fence van het MPS plus de 
week werkelijke productie. 

Nu is het zo dat op het begin van een periode de totale voorraad in de hele keten S0 is. Echter 

gedurende de leadtime van de productie ondervindt de keten ook vraag namelijk, D o,Lo. 

Omdat het zeer waarschijnlijk is dat er vraag is gedurende de leadtime van productie, kan s; 
nooit bereikt worden op het tijdstip dat er gealloceerd moet worden. In die situatie vindt er 

supply rationing plaats zoals eerder gesteld. Het tekort veroorzaakt door D o,Lo wordt verdeeld 

over de voorraadhoogte van de eindvoorraadpunten S1 door middel van de fracties, f 1 , die 

bepaald zijn uit het supply rationing probleem. Dit is de relatie tussen s; en S1 : 

S1 = s;-(!1 * Do.LJ (eq 7.3) 

J 

s.t . L IJ= 1 
J= l 

Uit de vergelijking 7.3 is het controle mechanisme van het model te herleiden , gegeven Qals de 

bestelgrootte en z 1 als de voorraad positie van j net voor allocatie: 
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(eq 7.4) 

Het probleem is om gegeven de leverbetrouwbaarheid de optimale waarden te vinden van de 

controle parameters s; 'f j en v c+ . 

Deze kunnen onafhankelijk van elkaar bepaald worden Van der Heijden (1997b) (1999b). Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat de optimale f 1 alleen bepaald kan worden wanneer Vc + =0. 

Als Vc+ > 0 dan moet worden aangenomen dat de f 1 voor Vc+ =0 bevredigende resultaten 

oplevert [Van der Heijden et al. (1997b)]. 

In principe komt f 1 neer op de tweede besturingsparameter zoals gesteld in 7.4.2, de verdeling 

van de wekelijkse geproduceerde hoeveelheid . Het promotieonderzoek van Spitter (2005) 
vergelijkt verschillende benaderingen voor de optimale verdelingsfracties voor de 
eindvoorraadpunten. 

In de controle parameter s; zit de veiligheidsvoorraad voor eindvoorraadpunt j besloten. Deze is 

te herleiden door van s; de totale pijplijn voorraad in het netwerk ten behoeve van 

eindvoorraadpunt j en de verwachte vraag voor j over de review periode R af te trekken. 
Hiermee is vast komen te staan dat het gekozen model de drie besturingsparameters kan 
bepalen . 

Aannames: 
Alvorens over te gaan tot de bepaling van de optimale waarden van de controle parameters 
worden de gemaakte aannames in het model uit Van der Heijden et al. (1999b) besproken. 
Eventuele kleine aanpassingen op de gemaakte aannames worden direct besproken en gemaakt. 
Mocht een van de aannames leiden tot rigoureuze verandering van het model dan wordt dat 
besproken in de volgende sub-paragraaf 7.4.3.2. 
De volgende aannames worden in Van der Heijden et al. (1999b) gemaakt: 

1. Klantvraag vindt alleen plaats op de eindvoorraadpunten. 
Doordat het ontkoppelpunt in Venlo zowel directe als indirecte vraag ondervindt, is deze 
aanname niet van toepassing op de supply chain van Océ. Deze aanname is echter gemakkelijk te 
repareren door modelmatig het ontkoppelpunt in Venlo te splitsen. Een deel wordt het centrale 
voorraadpunt zoals gemodelleerd in figuur 12. Het ander deel fungeert als eindvoorraadpunt, 
waarbij de leadtime en variantie van de leadtime tussen deze voorraadpunten nul is. In appendix 
Gis een modelmatige weergave afgebeeld van de outbound supply chain van Océ. 

2. De klantvraag per periode is stochastisch en stationair. 
Het modelleren van de klantvraag als een stochast is een vrij nauwkeurige representatie van de 
werkelijkheid en daarom een geschikte aanname voor het beslissingsmodel. Voor een product dat 
niet in de introductie of de uitfasering zit, kan worden aangenomen dat de vraag over een 
langere periode stationair is. Dit wordt onderstreept door het vraagpatroon naar de VP 2100/2110 
van afgelopen jaar, deze is afgebeeld in appendix H. Beide aannames kunnen voor het 
beslissingsmodel gemaakt worden. 

3. De klantvraag tussen de eindvoorraadpunten en periodes zijn onafhankelijk. 
Het is reëel om aan te nemen dat er geen relatie bestaat tussen de vraag van de 
eindvoorraadpunten. Deze voorraadpunten bedienen alle drie een ander deel van de wereld, 
waarbij deze delen strikt gescheiden zijn. Dat de vraag van periodes onafhankelijk is, is in 
werkelijkheid deels waar. In appendix H is de vraag van het afgelopen jaar afgebeeld. Op het 
einde van het derde kwartaal is de vraag duidelijk hoger en tijdens de zomer vakantie lager. Dit 
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soort "einde" periode en seizoenseffecten zijn tijdsgebonden . Deze aanname blijft staan omdat 
dit soort vraag patronen bekend zijn binnen de organisatie waardoor zij kan interveniëren in het 
model , indien noodzakelijk 

4. De gehele klantvraag die niet direct voorzien kan worden uit de fysieke voorraad is 
backlogged. 

De machines die Océ aan haar klanten levert vergen over het algemeen een aanzienlijke 
investeringsbeslissing. Het is daarom aannemelijk dat de klantvraag niet verloren gaat als de 
klant een paar dagen langer moet wachten op de bestelde kopieermachine. 

5. Deelleveringen zijn toegestaan. 
Analoog aan de redenering van de aanname vier, is het aannemelijk dat bestellingen in gedeeltes 
geleverd kunnen worden aan de klant. 

6. Replenishment orders halen elkaar niet in de tijd in. 
In de praktijk kan het voorkomen dat replenishment orders elkaar inhalen. De kans hierop is niet 
zo heel groot omdat er altijd een week tussen het vrijgeven van opeenvolgende orders zit. Mocht 
het toch voorkomen dan is er voor een bepaalde periode meer fysieke voorraad op een 
eindvoorraadpunt dan gepland. Dit betekent dat deze aanname in ieder geval niet leidt tot een 
onderschatting van de benodigde voorraad. Kortom deze aanname kan zonder veel problemen 
worden aangenomen. 

7. Er is geen minimum order grootte, en iedere allocatie van materiaal voor de 
eindvoorraadpunten is toegestaan zolang deze niet negatief is. 

De machines van Océ worden niet in batches gemaakt of verpakt, hierdoor zijn er geen restricties 
op de te bestellen hoeveelheid. 
Doordat de geografische locaties van de eindvoorraadpunten erg verspreid liggen, Singapore en 
ltasca, is er alleen tegen hele hoge kosten mogelijk om het ene eindvoorraadpunt te bevoorraden 
vanuit de andere. Vanuit het gemodelleerde eindvoorraadpunt Venlo is dat wel mogelijk. De kans 
wordt echter op deze situatie geminimaliseerd door de bepaling van de optimale waarde voor de 

fracties f 1 . Hierdoor zal deze aanname het resultaat niet sterk beïnvloeden. 

8. Er zijn geen capaciteit restricties op productie, opslag en transport. 
Uit gesprekken met medewerkers van Océ is niet gebleken dat opslag en transport capaciteit 
problemen opleveren in het reguliere productie proces. Hiervoor kan aanname acht veilig gedaan 
worden. 
De productie capaciteit levert echter wel problemen op. In werkelijkheid wordt deze beperkt 
door de beschikbare arbeid en materialen. 
Deze aanname is zonder meer niet van toepassing op de outbound supply chain van Océ. De 
invoering van eindige capaciteit in de modellering vergt echter een flinke aanpassing. Daarom 
wordt in het volgende stuk gemodelleerd vanuit de oneindige capaciteit, en zal sub-paragraaf 
7.4.3.2 bespreken hoe het model aangepast dient te worden voor eindige capaciteit. 

Additionele aanname 
Voor de keten van Océ kan een aanname gedaan worden die de modelering zoals in Van der 
Heijden et al. (1999b) versimpelt. In Van der Heijden et al. (1999b) wordt er vanuit gegaan dat 

alle levertijden stochastisch zijn en dat de levertijden van de productie, L 0 ook nog afhankelijk 

is, gemodelleerd door een AR(1) proces. 
Maar, bij Océ is het zo dat de productieplanning gecontroleerd wordt op de beschikbaarheid van 
arbeid en materialen. Hierdoor is in principe ieder productieplan over een week haalbaar. Zeker 
uit te gaan van een maximale productiecapaciteit, mag er worden aangenomen dat de productie 
deterministisch is. Hierdoor kan ook worden aangenomen dat alle levertijden onafhankelijk zijn. 
Deze extra aanname zal worden verwerkt in de bepaling van de controle parameters. 
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Notaties 
Alvorens over te gaan tot de berekening van de controle parameters zal in dit stuk de gebruikte 
notaties uiteengezet worden. 

Algemeen: 
j = Eindvoorraadpunt index. 

X + = max. [X ,O] 

Levertijden en vraag karakteristieken: 

L 0 = Productie levertijd voor het centrale voorraadpunt, met verwachting E[ L 0 ] en 

standaard deviatie o-[ L0 ] • 

L 
1 

= Distributie levertijd tussen het centrale voorraadpunt en de eindvoorraadpunten, 

met verwachting E[ L 1 ] en standaard deviatie o-[ L J] • 

R = Review periode 

D 0 =Vraag per periode voor de gehele keten, met verwachting E[D0 ] en standaard deviatie 

o-[D0 ]. 

DJ = Vraag per periode voor eindvoorraadpunt j, met verwachting E[DJ] en standaard 

deviatie a-[ DJ] 

D o,Lo = Vraag voor de gehele keten gedurende de levertijd L 0 , met verwachting E[ D o.Lo ] en 

standaard deviatie a-[ D0 L, ] • 

D1,L
1 

= Vraag voor eindvoorraadpunt j gedurende de levertijd LJ , met verwachting 

E[DJ.L, ] en standaard deviatie o-[D
1

.L
1
]. 

DJ.L1 ~R =Vraag voor eindvoorraadpunt j gedurende de levertijd LJ en de review periode R, 

met verwachting E[D1,L1+R]en standaard deviatie o-[DJ.L1TR]. 

Overige: 

n j = lmbalance van eindvoorraadpunt j. 

Q 0 =Totale imbalance van de keten. 

z J = Voorraad positie van eindvoorraadpunt j net voor allocatie van een replenishment 

order. 

SJ = Voorraad positie van eindvoorraadpunt j net na allocatie van een replenishment 

order. 

Prestatiematen: 

fJJ =De nagestreefde leverbetrouwbaarheid (fill·rate) van eindvoorraadpunt j. 

Ijl J = De gemiddelde fysieke voorraad in eindvoorraadpunt j. 

Controle parameters: 

JJ = Rationing fractie voor eindvoorraadpunt j . 

s; =De hoogste mogelijke voorraadpositie voor eindvoorraadpunt j. 
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Vc + =Maximale fysieke hoeveelheid voorraad voor het centrale voorraadpunt. 

Fracties f J 

Het promotieonderzoek van Spitter (2005) vergelijkt de prestaties van de verschillende 
benaderingen voor de fracties. Het idee achter de benaderingen is het minimaliseren van de 
"imbalance". Deze situatie kan voorkomen in een periode waar het ene eindvoorraadpunt veel 

vraag heeft gehad tijdens L 0 en de andere weinig . Doordat er geen onderling transport mag 

plaats vinden tussen de eindvoorraadpunten, kan het zo zijn dat voor het punt met weinig vraag, 

de voorraadpositie z
1 

hoger is dan S
1

. De imbalance, n 
1

, wordt dan weergegeven door Van der 

Heijden et al. (1997b): 

(eq 7.5) 

Spitter (2005) geeft een benadering voor de bepaling van f J op basis van de gemiddelde vraag 

en de standaarddeviatie voor iedere j. Deze benadering is gemakkelijk te berekenen en geeft een 
ongeveer 22% beter oplossing dan de oplossing van de LP formulering van de "imbalance". Alleen 
zwaardere berekeningen leiden tot een preciezere benadering [Spitter (2005)]. Daarom wordt er 
voor gekozen om de fracties als volgt te bepalen: 

(eq 7.6) 

Order-up-ta-level 
In het model van Van der Heijden et al. (1999b) wordt er vanuit gegaan dat bij de bepaling van 

s; , de andere twee controle parameters, Vc + en f J bekend zijn. Op basis van de resultaten 

in Van der Heijden (2000) wordt Vc + op nul gesteld en f J kan los van s; bepaald worden. 

Door aanname 4 en 5 is het mogelijke om de P2 -maat (= de fillrate) van de keten te bepalen. De 

definitie van de P2 -maat is het startpunt van de bepaling van s; [Silver et al. (1998)]: 

1 
_ fJ = Verwacht tekort per replenishment cycle 

Verwachte replenishment grootte 
(eq 7.7) 

De teller van vergelijking 7.7 is gelijk aan de verwachting van het tekort aan het einde van de 
replenishment cyclus minus de verwachting van het tekort aan het begin van de replenishment 
cyclus [Silver et al. (1998)). Voor eindvoorraadpunt j leidt dit tot de volgende formulering voor 

de P2 -maat: 

1
_ = E[(D1.L,+R -s1 r J-E[(DJ.L, -sjrJ 

jJJ R * E[DJ] 
(eq 7.8) 
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Via de vergelijkingen 7.3 en 7.4 kan de vergelijking herschreven worden tot: 

l- f3 = E[(D1_L1
+R + f 1 *(D0 L0 - V/f - s ; r J-E[(D1 LJ + / 1 *(DoL, -vc+f -s;r J (eq 7_9) 

1 R * E[D1 ] 

Vergelijking 7.9 kan numeriek worden opgelost. De eerste stap om vergelijking 7.9 op te lossen is 
de bepaling van de vraag karakteristieken. Uit historische gegevens zijn bekend, de verwachting 

en de variantie van L0 , L1 , D1 . Terwijl de lengte van R en Vc + gegeven is en f 1 bepaald. 

Om vergelijking 7.9 op te lossen zijn de verwachting en de variantie nodig van D D 
j ,L1+R ' O,L0 

enD1,L
1

• In Van der Heijden et al. (1999b) wordt dit als volgt gedaan: 

J 

E[D
0

] = L E[D1 ] (eq 7.10) 
j= l 

J 

VAR[D0 ] = L VAR[D1 ] (eq7.11) 
J = l 

E[ D . L . ] = E[ D . ] * E[ L . ] 
J. ) J J 

(eq7.12) 

VAR[ D L ] = 0' 
2 * E[ L . ] + E[ D . f * VAR[ L ] 

J . ) J J J J 
(eq 7.13) 

(eq 7.14) 

(eq 7.15) 

De tweede stap is de bepaling van de verwachting van de backlog, deze heeft de volgende 

expressie (X -sr . De backlog is een stochast, deze stochast is een functie van de stochast X 
en de constante S [Van Houturn (2005 )] . 
De stochast X heeft betrekking op de vraag. In verschillende literatuur, onder andere Van der 
Heijden (1999a) en (2000) wordt aangenomen dat de vraag een mixed Erlang verdeling heeft. In 
Van Houturn (2005) worden twee voordelen genoemd van het gebruik van een Erlang verdeling 
boven een standaard normaal verdeling voor de modelering van de vraag. Een normale verdeling 
is niet goed bruikbaar voor relatief hoge standaard deviaties in de vraag. Daarnaast heeft de 
Erlang functie handige mathematische eigenschappen die van pas komen in berekeningen voor 
echelon voorraad . Van deze eigenschap wordt later gebruik gemaakt. 
Tijms (1986) geeft aan dat een mixed Erlang distributie iedere arbitraire distributie kan 
benaderen zolang de "massa" op de eerste helft van positieve x-as ligt en het 
variantiecoëfficiënt niet groter dan een is. 
In het beslissingsmodel wordt aangenomen dat de vraag mixed-Erlang verdeeld is. 
Nu blijkt in Van der Heijden et al. (1999b) en Houturn (2005) dat een Erlang verdeling minus een 

constante ook een Erlang verdeling is. De Erlang verdeling van Fy = (X -sr is te verkrijgen 

door de Erlang verdeling van X, Fx , S eenheden naar links te verschuiven en pas te laten lopen 
voor waarden groter danS. Dit betekend dat de kans op waarden voor X die kleiner zijn danS op 

nul wordt gesteld, Fx (x < S) = 0. 
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Hierdoor kan F" als volgt beschreven worden: 

{
F -.: (x + S) 

F"(x) = 
0 

ifx~ -S 
ifx < -S (eq7.16) 

De volgende stap is om X te bepalen. Dit kan gedaan worden door een "two moment 
approximation" [Van der Heijden et al. (1999b)] . Als X 11 hoort bij de eerste term van de teller 

in vergelijking 7.9 en X 21 bij de tweede term, dan volgt uit de "two moment approximation" 
het volgende: 

(eq7.17) 

(eq 7.18) 

(eq7.19) 

(eq 7.20) 

Om X 11 en X 21 te bepalen moet eerst, het eerste en het tweede moment van de stochast 

(Da.J.o - Vc+r bekend zijn. 

Verwachting(Da,Lo - V/ r 
Om de mixed Erlang verdeling van ( D a L - vc+) + te bepalen moet eerst de mixed Erlang 

' 0 

verdeling van Do,Lo bekend zijn. Deze verdeling wordt benaderd door de parameters van de 

mixed Erlang verdeling te "fitten" op de eerste twee momenten van D 0 L [Tijms (1994)]. 
, 0 

Een mixed Erlang verdeling heeft drie parameters, E q.r ,À . Uit historische vraag gegevens kunnen 

E[Do,Lo] en VAR[Do,Lo] bepaald worden, hieruit volgt het variantie coëfficiënt in het kwadraat: 

(eq 7.21) 

Hieruit volgen de parameters, q , ren À van de mixed Erlang verdeling: 

(eq 7.22) 

(eq 7.23) 
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r -q 

À =---=--
E[Do L ] 

' 0 

(eq 7.24) 

Uit Van Houturn (2005) is nu makkelijk het eerste en het tweede moment te bepalen van 

(DoL - V/ f : 
' 0 

E[(D - V+)+]=(l- ) * ~ r - j * (À *V/ )*e-A*V/ + * ~ r - j * (A,*Vc+)* e-),•vc· 
o,Lo c q L... 1 of q L... 1 of 

J~O /1, } 0 )~O /1, } 0 

(eq 7.25) 

E [(D -V+) +2]= (1- )* ~(r-j)*(r - j +l)*(À*Vc+ )*e-,!' 1~· + 
ooL0 c q L.... 12 OI 

j =O /L j o 

* ~ (r - j) * (r- j + 1) *(À* V/ )* e - .<•v: 
q L.... 12 °' 

j=O /L }o 

(eq 7.26) 

Door dezelfde procedure uit te voeren voor X 11 en X 21 kan de waarde van s; numeriek 

bepaald worden, dit kan bijvoorbeeld door bi-sectie of door gebruik van de "Goal seek" functie in 
Excel. 

7.2.3 .2 Eindige productie capaciteit 

De modellering, in Van der Heijden et al. (1997b) en (1999b) voor de bepaling van de 
besturingsparameters in de outbound supply chain van Océ neemt een oneindige 
productiecapaciteit aan. Deze aanname maakt het model niet goed bruikbaar voor de situatie 
voor Océ. Door het weglaten van deze onzekerheid zijn de schattingen voor de 
veiligheidsvoorraden aan de lage kant. In het volgende gedeelte wordt er een methode 
voorgesteld om de aanname te repareren. 
Het doel van de echelon-stock policy is om de totale voorraad in de keten op een hoogte te 
houden. Een eindige productie capaciteit impliceert een maximale productie capaciteit. Dit 
betekent dat bij een hoge vraag de optimale echelon voorraadhoogte niet bereikt kan worden . 
Hierdoor is er minder voorraad in de keten dan berekend, waardoor de kans op backlog toe 
neemt. Deze toegenomen kans kan worden gecompenseerd door een hogere veiligheidvoorraad. 
Door een uitdrukking te vinden voor deze compensatie en deze te verwerken in het model , wordt 
deze bruikbaar voor de situatie van Océ. 
Er is heel wat literatuur die dit probleem beschrijft; Paschalidis en Liu (2003 ), Bertsimas en 
Paschalidis (2001 ), Rappold en Muckstadt (2000) , Roundy en Muckstadt (2000) en Glasserman en 
Tayur (1994). De hoeveelheid die productie niet kan maken maar die wel gemaakt zou moeten 
worden om de echelon voorraad op peil te houden heet in deze literatuur de productie shortfall, 
SF. 
Zoals eerder gesteld blijft het doel om in het begin van iedere periode de optimale echelon 
voorraadhoogte na te streven. Hierdoor wordt de productie beslissing voor een periode, de 
maximale productie als de klantvraag, van de vorige periode, hoger is dan de maximale 
productie. De maximale productie als de klantvraag , van de vorige periode, plus de SF van de 
vorige periode hoger is dan de maximale productie. Als laatste optie wordt de productie de 
SF van de vorige periode plus de klantvraag van die periode. De totale echelon voorraad in de 
keten, EV, voor perioden wordt dan [Rappold en Muckstadt (2000)]: 
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(eq 7.27) 

Cmax = Maximale productie capaciteit 

Uit vergelijking 7.26 is de shortfall voor perioden af te leiden: 

SF,, = S0 - EV,, (eq 7.28) 

De bedoeling is om het eerste en het tweede moment van SF te bepalen voor iedere periode. De 
periode in dit geval is de productie van een week. Aannemende dat de maximale productie 
capaciteit per periode hoger is dan de gemiddelde vraag per periode dan volgt de SF over de 
periodes het volgende proces [Rappold en Muckstadt (2000)]: 

SF0 =0 

SF,, = [SF,,_, + Do,n - Cmax ]+ 
(eq 7.29) 

Het onderste gedeelte van vergelijking van 7.29 staat in de wachtrijtheorie bekend als een 
Lindley proces [Paschalidis en Liu (2003), Bertsimas en Paschalidis (2001 ), Rappold en Muckstadt 
(2000), Roundy en Muckstadt (2000) en Glasserman en Tayur (1994)]. 
Dit impliceert dat het proces van de SF een wachtrij is. Dit is ook goed voor te stellen met de 
klantvraag als aankomst proces, de productiecapaciteit als bedieningsproces en de productielijn 
als server. De bedieningstijd is deterministisch, omdat over een week gezien, aangenomen mag 
worden dat het productieplan altijd gehaald wordt. Dit betekent dat de shortfall te typeren is als 

een GIDII wachtrij. 

In Bertsimas en Paschalidis (2001) wordt beschreven hoe de verwachting van SF benaderd kan 
worden. Gesteld wordt om deze benadering vanuit de verwachting van de wachttijd van een 

"continue", GilGil, wachtrij te bepalen. De wachttijd voor klant i, is ook een Lindley proces. 

Als de interaankomst tijd voor klant i, !i is, de bedieningstijd, K i en de wachtijd W; is, dan: 

(eq 7.30) 

Door in deze GilGil wachtrij de Wi te substitueren voor SF,, , de K i voor D0 ,n en de I i voor 

het bedieningsproces voor periode n B", evolueert de "continue" GilGil wachtrij naar een 

discrete GIGII wachtrij. Uit deze GIGII wachtrij is dan vervolgens de E[ SF] te bepalen voor 

het einde van iedere periode, gegeven de bezettingsgraad, p ,van de productielijn en c 2 [B] ~ 1 
[Bertsimas Paschalidis (2001 )] : 

E[D
0

] 

p= 
cmax 

? 2 - 2(1 - p)( l -c2 [B]) 2 

E[SF] = c[Do]+c [B] * p* E[Do] *e 3p(c' [BJ+c' [Doll 

2 (1- p) 

(eq 7.31) 
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Vergelijking 7.31 geeft de verwachting van de shortfall gegeven een generieke verdeling voor de 
vraag en de bedieningstijd. Zoals eerder vastgesteld is de bedieningstijd deterministisch, dit 

betekent dat c 2 [B] = 0. 
Op deze manier kan de verwachting van de shortfall benaderd worden. In appendix I is voor 
verschillende bezettingsgraden de werkelijke shortfall per periode bepaald. Hieruit blijkt dat 
vergelijking 7.31 een te lage schatting geeft voor de verwachte shortfall per periode. Dit is 

wellicht te verklaren uit het feit dat er een extreme waarde voor c 2 [B], namelijk nul, ingevuld 

moet worden 
In Senden (2000) wordt er een exacte formule gegeven voor de verwachting van de wachttijd 

voor een MJGil wachtrij. Deze exacte formule is om te zetten in een GJDil wachtrij door de 

juiste variantiecoëfficiënten in te vullen. Hierdoor wordt vergelijking 7.31 verkregen zonder de 
e-macht. 

Deze benadering voor E[ SF] pakt beter uit, dit is weergegeven in appendix I. 

Een betere schatting voor de verwachting van de shortfall voor een GJDil wachtrij is: 

E[SF] = cz[Do] * p * E[Do] 
2 (1- p) 

(eq 7.32) 

Het tweede moment van de shortfall is echter zeer lastig via deze weg te bepalen. In Grassmann 
en Tayur (1989) wordt een methode behandeld voor de bepaling van het tweede moment van de 

wachttijd voor een GIJGil wachtrij. Het eerste en het tweede moment wordt benaderd door een 

Wiener-Hopf factorization. 
Een makkelijkere schatting van het tweede moment is om een distributie functie aan te nemen 
voor de shortfall. Een negatief exponentiele verdeling is een reële optie, hierdoor wordt de 
shortfall een random, onafhankelijk, (poisson) proces. Dit betekent voor de shortfall dat 

c[SF] = 1. 
Een andere benadering die wat preciezer is dan de vorige gaat als volgt. In Tijms (1986) wordt er 

een formule gegeven voor de eerste twee momenten van de wachtrijlengte van een MJGil 
wachtrij. 

E[ L] = ,.-1? * E[ S z ] 
2(1- p) 

(eq 7.33) 

In vergelijking 7.33 is de A het aankomstproces en de S het bedieningsproces. Voor een GJDil 
wachtrij ,dus met een deterministische bedieningstijd , geldt voor het tweede en het derde 

moment hiervan dat E[S 2
] = E[Sf en E[S 3

] = E[S]3
• Hierdoor zijn de vergelijkingen in 7.33 

te herschrijven in: 

E[L] = -12 * E[S] z 
2(1- p) 

(eq 7.34) 
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De E[L] en de E[SF] bepalen beide de verwachting van een wachtrijlengte. Als deze 

verwachtingen in vorm overeenkomen , zoals in: 

c 2 [D0 ]* p * E [D0 ] _ À2 * E[Sf 

2(1- p ) - 2(1- p) 
(eq 7.35) 

dan is uit vergelijking 7.34 het tweede moment van de shortfall te bepalen. 

(eq 7.36) 

De schatting voor het tweede moment van de shortfall zoals in vergelijking 7.36 is wat 
nauwkeuriger dan de aanname van een negatief exponentiële verdeling voor de shortfall. Echter 
de drijvende kracht achter vergelijking 7.36 is de laatste term. Deze maakt dat de 
standaarddeviatie van de shortfall ten minste gelijk is aan de verwachting. Het verschil tussen de 
aanname en vergelijking 7.36 is de linker term. In appendix I, figuur 1.2, is goed te zien dat de 
schattingen van de standaarddeviaties bij verschillende bezettingsgraden door de aanname en 
vergelijking 7.36 een vergelijkbaar verloop hebben. 
Uit dezelfde figuur blijkt ook het verschil in nauwkeurigheid ten opzichte van de werkelijke 
standaarddeviatie van de shortfall . Doordat vergelijking 7.36 in het werkgebied nauwkeuriger is 
dan de aanname wordt deze in de modelering gebruikt. 

Door de shortfall te beschouwen als extra vraag tijdens L 0 kan deze worden mee genomen in 

vergelijking 7.9, hieruit volgt de evenwichtvergelijking voor s; : 
l-fJ = E [(D1.L

1
+R + / 1 *{SF + (Do.Lo - V/ t} - S~ t ]- E[(D1, L1 + / 1 * {SF+ (Do.Lo - Vc+t} - s; r ] 

1 R * E[D1 ] 

(eq 7.37) 

7.2.4. Essentie beslissingsmodel 

Deze sub-paragraaf heeft als doel om het kwantitatieve gedeelte uit de vorige sub-paragraaf te 
recapituleren. Het beslissingsmodel geeft antwoord op drie beslissingen die nodig zijn om de 
voorraad in de outbound keten optimaal te beheersen. Deze sub-paragraaf gaat hier verder op in. 

De wekelijkse te produceren hoeveelheid 
De input van de outbound supply chain is de productie. Voor iedere week moet bepaald worden 
hoeveel engines te assembleren, dit is de belangrijkste beslissing omdat deze de enige is die 
invloed heeft op de voorraadhoogte in de outbound keten. 
Op dit moment is het besturingsmodel bij Océ zo ingericht dat de klantvraag volledig ontkoppeld 
wordt van de productie. Hierdoor schakelt de productie zeer langzaam waardoor het systeem bij 
aanhoudende tegenvallende vraag zeer snel volloopt. 
Het beslissingsmodel berekent voor de gehele keten een optimale voorraadhoogte, de productie 
wordt dan wekelijks zo gestuurd dat de totale voorraad in de keten op die optimale 
voorraadhoogte blijft. De productiebeslissing die hieruit volgt is om de vraag van afgelopen week 
te produceren, waardoor er geen ophoping of leegloop in de keten plaatsvindt. 
Echter, vanwege een maximale productiecapaciteit loopt het systeem deels leeg tijdens een 
periode met een hogere vraag dan de maximale productiecapaciteit. Het model schrijft voor om 
de opgelopen leegloop zo snel mogelijk weg te werken in door in periodes met lage vraag meer te 
produceren . Dit betekent dat maximaal geproduceerd wordt bij hogere vraag dan de maximale 
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productie en zolang de opgelopen leegloop niet weggewerkt is. In appendix J is in figuur J.1 de 
voorgestelde productie weergegeven met verschillende productiemaxima. 
Deze leegloop wordt in de modellering shortfall genoemd. De berekende verwachting van de 
shortfall geeft aan wat gemiddeld voor iedere periode de hoogte van deze leegloop is. Deze 
leegloop gaat ten koste van de veiligheidsvoorraad hoogte, door geen rekening te houden met de 
shortfall vallen de service levels in werkelijkheid lager uit. Door de verwachting en de 
standaarddeviatie van de shortfall me te nemen in de verwachting van de backlog worden de 
veilighiedvoorraden aangepast op de shortfall. 
In figuur J.2, van appendix J is het verloop van het optimale order-up-to-level over de tijd 
weergegeven, hier komt duidelijk de leegloop naar voren en het streven om deze weg te werken. 

De verdeling van de wekelijkse geproduceerde hoeveelheid 
leder week wordt er een bepaalde hoeveelheid engines geassembleerd. Hiervoor moet bepaald 
worden welk deel van de engines naar welk KOOP gaat. Het vraagpatroon op de KOOP's varieert, 
daarom is het moeilijk om een aantal weken van te voren in te schatten welk deel waarheen 
dient te gaan. De beste beslissing in deze is degene die gemiddeld het minste spijt oplevert. Spijt 
in deze is dat er voorraad in een bepaald KOOP staat die idealiter in een ander KOOP had moeten 
staan. Uit literatuur blijkt, onder andere Spitter (2005), dat de minimale spijt gevonden wordt 
door iedere week een vast fractie van de wekelijkse geproduceerde hoeveelheid naar de KOOP's 
te sturen. Een goede benadering van de fracties die tot de minimale spijt leiden is een gewogen 
gemiddelde tussen de gemiddelde vraag en de standaarddeviaties van de vraag van de KOOP's, 
zie vergelijking 7.6. 

Veiligheidsvoorraden KOOP's 
leder KOOP moet een veiligheidsvoorraad aanhouden om onzekerheden in de outbound supply 
chain op te kunnen vangen, deze moet bepaald worden. Nadat alle onzekerheden van de hele 
supply chain in kaart is gebracht kunnen de veiligheidsvoorraden voor de KOOP's bepaald worden 
aan de hand van de gestelde leverbetrouwbaarheid van ieder KOOP. 
De onzekerheden die het model meeneemt in de bepaling van de veiligheidsvoorraden zijn: de 
gevolgen van een maximale productiecapaciteit, onzekere transporttijden tussen het centrale 
voorraadpunt en de KOOP's en onzekere klantvraag op de KOOP's. 

7.2.5 Resultaten beslissingsmodel 

Deze sub-paragraaf bestaat uit drie delen alvorens de resultaten van het beslissingsmodel 
gepresenteerd kunnen worden. Allereerst wordt de dataverzameling en de bepaling van de 
parameters uiteengezet in 7.2.5.1 Daarna volgt een validatie van het model voordat deze sub
paragraaf afgesloten wordt met de resultaten in 7.2.5.3 

7.2.5.1 Data verzameling 

Uit de historische gegevens van de vraag en de leadtimes kunnen de benodigde karakteristieken 
van het afgelopen jaar ervan bepaald worden. 

Vraag gegevens 
De vraaggegevens zijn voor de drie eindvoorraadpunten uit de wekelijkse "Oracle" download 
gehaald. De vraag in deze download is gedefinieerd als de ingevoerde sales orders voor ieder 
eindvoorraadpunt. Over de periode van week 14 van 2005 tot en met week 8 van 2006 zijn de 
wekelijkse salesorders geïnventariseerd. Uit deze verzameling zijn de eerste en tweede 
momenten van de vraag voor de drie punten bepaald. 

Leadtime gegevens 
In onder andere sub-paragraaf 7.2.3.2 is vastgesteld dat de productie leadtime deterministisch 
gesteld kan worden op een week, vanwege de wekelijkse productieplanning. De leadtimes van 
het centrale voorraadpunt tot de eindvoorraadpunten in de USA en APW zijn echter stochastisch. 
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Op dit moment wordt iedere vrijdag MRP gerund, waarbij de replenishment orders voor Azie en 
Amerika worden vrijgegeven. Het is niet mogelijk binnen SAP om individuele engines te volgen 
vanaf de vrijgave tot het eindvoorraadpunt. De tijd tussen het vertrek van een container uit 
Venlo en aankomst op de eindvoorraadpunten is echter wel bekend. Verder is de tijd van vrijgave 
tot het vertrek van een volle container uit het crossdoek ook bekend . Op deze manier is de tijd 
per container van vrijgave tot aankomst in de voorraadpunten te herleiden. Voor de USA zijn 
deze gegevens bekend van het afgelopen jaar, echter voor het APW zijn deze gegevens pas vanaf 
2006 te herleiden, dit betekend dat er voor 20 containers deze gegevens bekend zijn. 

Weggelaten [Vertrouwelijke informatie] 

Tabel 3: Vraag en leadtime gegevens 

Naast de bovenstaande karakteristieken moet de parameters van het model zo gekozen worden 
dat het de werkelijkheid het best benaderd. 

Parameter setting 
De waarde van de volgende parameters moeten bepaald worden: de lengte van de review 
periode, de lengte van de fixed fence van het MPS (of de productie leadtime) , de maximale 
productiecapaciteit, de maximale voorraad voor het centrale voorraadpunt en de fill rates van de 
eindvoorraadpunten. 

Review periode 
Océ werkt voor de beheersing van de logistieke ketens met buckets van een week, dit maakt de 
lengte van de reviewperiode ook een week. 

Fixed fence 
De aan te houden lengte van de fixed fence hangt af van de gewenste flexibiliteit van de 
materiaalverwerving. Océ is voor de opschaling en afschaling van modules een flexibiliteitmodel 
overeengekomen met een CMP . Hierin staat onder andere dat ze tussen vier en acht weken 30% 
kunnen op of afschalen . Om de fixed fence niet te lang te maken wordt ervoor gekozen om de 
fixed fence op vier weken te zetten zodat de flexibiliteit voor de materiaalverwerving 30% is ten 
opzichte van nu. Dit maakt de productie leadtime vijf weken. 

Maximale productiecapaciteit 
Omdat de werkelijke productiecapaciteit eindig is moet er per engine een maximale 
productiecapaciteit geschat worden. Deze maximale productie vormt de basis van de 
productiebeslissing. In eerste instantie beschouwt Océ de materiaalverwerving als bottleneck, 
hierdoor wordt de maximale productiecapaciteit hierop afgestemd. De flexibiliteit van de 
materiaalverwerving is door de vaststelling van de fixed fence 30%. De maximale 
productiecapaciteit voor de VP 2100 wordt dan gesteld op een verhoging van 30% ten opzichte 
van de verwachte productie. De gemiddelde productie van de VP 2100 over de gemeten periode 
is [ ... ], afgerond maakt dit een maximale productiecapaciteit van [ ... ] engines per week. 
Natuurlijk is de maximale productiecapaciteit in ieder gevallager in te stellen. 

Maximale voorraad centrale voorraadpunt 

In Van der Heijden (2000) werd geconcludeerd dat bij gelijke voorraadkosten Vc + nul moet zijn . 
Dit blijkt ook uit het beslissingsmodel. Bij de bovenstaande vastgestelde parameters neemt de 

totale voorraad in de keten toe bij een hogere waarde voor Vc + • Dit is weergegeven in figuur 
13. 
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Figuur 13 : Effect centrale voorraad op totale voorraad 

Afrondingsverschillen daargelaten neemt de totale voorraad in de keten, Sa· toe bij Vc +groter 
dan [ ... ] engines. Dit is te verklaren uit het feit dat de centrale voorraad en het eindvoorraadpunt 
voor Europa fysiek hetzelfde punt zijn. Hierdoor maakt het niet veel uit voor het model of de 
voorraad op het centrale voorraadpunt ligt dan wel op het eindvoorraadpunt. Pas vanaf [ ... ] 
engines wordt er blijkbaar meer voorraad aangehouden in Venlo dan noodzakelijk voor de 
Europese markt. 

Uiteindelijk heeft de waarde voor Vc + niet veel invloed op voorraad in de totale keten. Om van 

de optimale situatie uit te gaan wordt Vc+ op nul gesteld. 

Fill rates 
Het doel van het beslissingsmodel is om aan de gestelde leverbetrouwbaarheid te kunnen 
voldoen. Deze is in het model vrij te verkiezen. Océ streeft een hoge leverbetrouwbaarheid na, 
daarom wordt er in de resultaten gewerkt met 99% en 95% leverbetrouwbaarheid, wat twee 
gangbare maten zijn. 
In de onderstaande tabel worden de waarden van de parameters samengevat. 

Review periode Fixeet fence Max productie Fill rates 

7 dgn 4 wkn [ ... ] 0 # 99% en 95% 

Tabel 4: Parameters 

7.2.5.2 Model validatie 

In de validatie worden er drie zaken besproken. Allereerst wordt er verklaard waarom er een 
groot verschil zit tussen de varianties van de leadtime naar de USA en APW. Daarnaast wordt de 
benadering van het eerste en het tweede moment van de shortfall bekeken. Dit wordt gedaan 
omdat deze benaderingen de minst exacte zijn van het model. 
Het model wordt uiteindelijk gevalideerd op het werkelijke voorraad verloop van de 
eindvoorraadpunten over de gemeten periode. 

Varianties Leadtimes 
Er zijn twee redenen die het verschil in variantie tussen de leadtimes verklaren. Allereerst loopt 
het vervoer van Venlo naar lthasca in de VS, eerst via de boot daarna per trein en als laatste per 
truck. Het overslaan van het ene transportmiddel op het andere, het vervoer per trein en truck 
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veroorzaken variantie in het proces. Daarentegen is de container die aankomt in Singapore al 
bijna op de plaats van bestemming, er hoeft slechts een keer overgeslagen te worden. 
De andere reden is dat de populatie van containers voor het APW veel kleiner is dan voor USA. 
Hierdoor is de schatting van de variantie ruwer en kan het toevallig zo uitpakken dat deze te laag 
geschat wordt op basis van de aanwezige informatie. De tijd biedt uitkomst omdat de populatie 
groeiende is. 

Benadering shortfall 
Het eerste en het tweede moment van de shortfall wordt bepaald op basis van de gekozen 
maximale productiecapaciteit en de aanwezige variantie in de vraag. Op basis van de historische 
vraag van de gemeten periode kan het verloop van de werkelijke shortfall gemeten worden. In de 
modellering is besproken dat het tweede moment benaderd kan worden door een bepaalde 
verdeling aan te nemen voor de shortfall of door het voorgestelde model. Door de werkelijke 
waarden van de shortfall in het model te gebruiken kan de afwijking van de benadering bepaald 
worden. Afhankelijk van het service level en de bezettingsgraad is de procentuele afwijking van 
de totale voorraad in de keten veroorzaakt door het model en de aanname weergegeven in tabel 
5. 

IBezetttngqraad ~-.93 0,89 0,85 0,82 0,78 0,75 0,65 0,56 1 
model95% 6,6% -4,2% -6,2% -2,1 % -1 ,5% 1,6% 1,4% 3,9% 
!aanname 95% ~,7% -5,4% -6,3% -4,9% -2,0% 0,2% 0,6% 3,4% 1 

I Bezettingsgraad ~,93 0,89 0,85 0,82 0,78 0,75 0,65 0,56 1 
model99% 7,9% -4,7% -6,1% -3 ,3% -2 ,0% 0,6% -0,3% 1,9% 
!aanname 99% 3,3% -5,5% -6,2% -4,9% -2,8% -0 9% -0,9% 1,4% 1 
Tabel 5: Afwijking shortfait 

Door asymptotische effecten in het model worden het eerste en het tweede moment bij hoge 
bezettingsgraden te hoog geschat, dit geldt zowel voor de aanname als voor het model. In 
appendix I is dit weergegeven . Tabel 5 geeft aan dat de asymptotische effecten hun intrede doen 
bij een bezettingsgraad hoger dan ongeveer 0, 90. Bij lagere bezettingsgraden blijft de foutmarge 
ongeveer binnen de 6%. 
De aangenomen maximale productiecapaciteit leidt tot een bezettingsgraad van 0, 78, in dit 
werkgebied is de benadering rond de 2% precies. 

Werkelijk voorraadverloop 
Als laatste wordt er gecontroleerd of het model reële uitkomsten produceert. Dit wordt gedaan 
door de berekende gemiddelde voorraad op de eindvoorraadpunten te vergelijken met het 
werkelijke voorraad verloop. Appendix K geeft dit weer voor de drie voorraadpunten bij een 

leverbetrouwbaarheid van 95% en 99%, met een maximaal productiecapaciteit van[ ... ], Vc + is nul 
en de fixed fence is vier weken. Uit tabel 6 blijkt dat de berekende gemiddelden geloofwaardige 
waarden opleveren in vergelijking tot de werkelijke voorraadhoogten. 

Weggelaten [Vertrouwelijke informatie] 

Tabel 6: Gemiddelde voorraad eindvoorraadpunt 
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7.2.5.3 Resultaten 

In deze sub-paragraaf worden de resultaten van het beslissingsmodel gepresenteerd. Deze 
resultaten bestaan uit twee delen. Het eerste deel geeft de voorraad reductie en de 
kostenbesparing weer. In het tweede deel wordt er een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd op het 
service level , hierdoor worden de kosten van het service level voor de VP 2100 in kaart gebracht. 

Voorraad- en kostenreductie 
Voordat de voorraadreductie van het model aanbod komt, wordt eerst uiteengezet welke 
aannames er moeten gelden om tot deze reductie te komen. Allereerst moet de assemblage in 
staat zijn geweest om het productieplan, bestaande uit een maximale productie van [ ... ] eniges 
per week te verwezenlijken . Met een fixed fence van vier weken betekent dit dat de assemblage 
na vier weken altijd 0- [ ... ) VP 2100 kan maken. Een andere aanname is dat alle onderdelen en 
modules het patroon van de assemblage precies kunnen volgen. Op deze aannames wordt dieper 
ingegaan in paragraaf 7.5. 
Verder wordt er gerekend met een kostprijs van [ ... ] Euro en met de opportunity kosten van 
voorraad van 12% per jaar, wat de beoogde ROA van Océ is [Jaarverslag Océ (2005)]. 
Het beslissingsmodel zou over het afgelopen jaar met een leverbetrouwbaarheid van 95% en 99% 
aan voorraad en kosten reduceren: 

i99% rtenlo APW USA Totaal I 
Voorraad reductie EUR 573 .339 EUR 56.571 -EUR 80.054 EUR 549 .856 
!Kosten reductie ~UR 68.801 EUR 6.789 -EUR 9.607 EUR 65.983 1 

j95% [Venlo APW USA Totaal I 
Voorraad reductie EUR 792 .000 EUR 152.830 EUR 125.952 EUR 1 .070. 783 

JKosten reetuetie EUR 95.040 EUR 18.3<il0 EUR 15.114 EUR 128.494 I 
Tabel 7: Voorraad en kosten reductie 

Kosten service level 
In dit deel worden de benodigde voorraadkosten afgewogen tegen het beoogde service level. Ook 
hier wordt voor de kosten van voorraad 12% per jaar gerekend. De verschillende service levels en 
de bijbehorende kosten voor de VP 2100 worden weergegeven in figuur 14. 
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Figuur 14: Voorraad kosten service level 
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7. 3 De te nemen risicomaatregelen 
In deze paragraaf wordt de eerst stap teruggemaakt naar het risicomanagement proces. In eerste 
instantie stelt het beslissingsmodel voor om anders om te gaan met de voorraad in de outbound 
supply chain dan in de oude situatie, hierop wordt in sub-paragraaf 7 .3.1 verder ingegaan. 
Daarnaast stelt het beslissingsmodel de risicomanager in staat om de reductie van de risk factors 
te kwantificeren. In 6.2.2 zijn de vier risk factors vastgesteld: de verwachting van de levertijd, 
de standaard afwijking van de levertijd, de verwachting van de vraag gedurende de levertijd en 
de standaard afwijking van de vraag gedurende de levertijd. Van deze vier risk factors heeft het 
alleen voor de verwachting van de vraag geen zin om deze te reduceren. In 7.3.2 worden de 
effecten van de reductie van de overige drie risk factors in kaart gebracht. 

7.3.1 Risicomaatregelen beslissingsmodel 

Generaliserend kan gesteld worden dat er voorraad wordt weggenomen op het eindvoorraadpunt 
in Venlo, wat heeft dit voor gevolgen voor het voorraadrisico? Het voorraadrisico bestaat uit de 
afweging van twee nadelige gevolgen, nee-verkoop en "te" veel voorraad. Door het kiezen van 
een bepaald service level neemt de risicomanager een bepaalde kans op nee-verkoop. 
Uit de analyse van het beslissingsmodel blijkt dat zelfs bij een hoge service level er "te" veel 
voorraad in de keten aanwezig is. Uit appendix Ken tabel 6 blijkt dat de gemiddelde voorraad op 
de eindvoorraadpunten in USA en APW niet veel beïnvloed wordt door het beslissingsmodel. 
Gesteld kan worden dat daar de voorraad gefinetuned wordt aan de hand van het gekozen service 
level. Hierdoor is er een voorraadreductie mogelijk. 
Echter, het grootste gedeelte van de voorraadreductie zit in het eindvoorraadpunt Venlo. Dit is 
te verklaren uit het feit dat het voorraadpunt Venlo als ontkoppelpunt van vraag en productie 
fungeert. Het beslissingsmodel gaat flexibeler om met de productie waardoor er minder snel 
ophoping plaatsvindt in de keten, wat in de huidige besturing terecht komt in Venlo. Het 
beslissingsmodel geeft aan dat het risico op "te" veel voorraad gereduceerd kan worden door 
voorraad in de keten weg te halen zonder dat dit het risico op nee-verkoop significant 
beïnvloedt. 
De te nemen risicomaatregelen zijn risico neming en risico reductie. 
Doordat risico's complex zijn en onderling verbonden kunnen zijn [Harland et al. (2003)], moet er 
nagegaan worden wat het gevolg van voorraadreductie in Venlo is voor de andere 
geïdentificeerde risico's. Dit wordt besproken in hoofdstuk 8, risico monitoring. 

7.3.2 Risicomaatregelen risk factors 

Deze sub-paragraaf heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de effecten van risk factors 
reductie. Per risk factor wordt besproken wat de besparingen kunnen zijn in voorraad en in 
opportunity kosten. Gerekend wordt met de parameters zoals bepaald in sub-paragraaf 7.2.5.1. 

Lengte leadtime 
De leadtime in de outbound supply chain met werkelijke pijplijn voorraad is de transporttijd 
tussen het centrale voorraadpunt in Venlo en de eindvoorraadpunten USA en APW. Het reduceren 
van deze leadtime brengt twee effecten met zich mee. Ten eerste wordt de pijplijn verkort 
waardoor de pijplijn voorraad vermindert, daarnaast wordt de reactietijd korter en neemt de 
onzekerheid af, hierdoor is er minder veiligheidsvoorraad nodig op de eindvoorraadpunten. In 
tabel 8 zijn de besparingen weergegeven van de verkorting van de leadtime voor 95% service 
level. 
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jleadttme verl<.orttng o-wk 1 wk. 2 wk.n 3 wl<.n ~ wk.n I 
Vooraad in de keten [ ... ] [ ... ] ( ... ] [ ... ] [ ... ] 
IVoorraad besJ)aring in# 0,0 [ ... ] ( ... ] -[ .. :] -[ ... ] ] 
Voorraad besparing in E EUR 0 EUR 253 .303 EUR 502.805 EUR 705.467 EUR 933.033 
!Kosten cesparing in E EURO EUR 30.396 EUR 60.337 EUR 84.656 EUR 111 .964 l 
Tabel 8: Besparingen leadtime verkorting 

De leadtime zou in de praktijk verkort kunnen worden door voor een sneller transportmiddel te 
kiezen, bijvoorbeeld een snellere boot of vliegen. 

Variantie leadtime 
De variantie in de leadtime van het centrale voorraadpunt tot de eindvoorraadpunten leidt tot 
een hogere veiligheidsvoorraad om deze onzekerheid op te vangen. De besparingen vanwege de 
reductie van de standaarddeviatie van de leadtime zijn weergegeven in tabel 8 voor 95% service 
level. 

freductte STDEV leadtime ~% 10% 20% 30% 40% I 
Vooraad in de keten [ ... ] ( ... ] [ ... ] [ ... ] [ ... ] 
IVoorraaa cesparing in # p;o [ ... ] [ ... ] [ ... ] [ ... ] I 
Voorraad besparing in E EUR 0 EUR 38.238 EUR 73.355 EUR 54.366 EUR 60.038 
ITotale cesparing in E EURO EUR 4.589 EUR 8.803 EUR 6.52.o4 EUR 7.205 1 
Tabel 9: Besparingen leadtime variantie reductie. 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het reduceren van de variantie van de leadtime geen groot 
effect heeft op de voorraad in de keten. Vanaf de reductie van 20% is het effect zo klein dat 
afrondingsfouten in Excel en de benaderingen van het model een groter effect hebben. 
De standaarddeviatie van de leadtime zou verkort kunnen worden door afspraken te maken met 
de transporteur, waardoor de containers van Océ altijd hetzelfde vervoerd en afgehandeld 
dienen te worden. 

Variantie klantvraag 
De grootste risk factor is de variantie in de klantvraag, omdat aan de klantvraag uiteindelijk 
voldoen moet worden. Uit tabel 10 blijkt dat een reductie in deze onzekerheid flinke 
voorraadbesparingen met zich mee brengt, deze voorraadbesparing zit dan in de 
veiligheidvoorraden. 

!STDEV riöüctie vraag 0%- 10% 20% 30% 40% I 
Vooraad in de keten [ ... ] ( ... ] [ ... ] ( ... ] [ ... ] 
IVoorraaa cesparing in # 0,0 [ ... ] [ ... ] [ ... ] [ ... ] I 
Voorraad besparing in E EUR 0 EUR 219.131 EUR 357.302 EUR 472.781 EUR 628.543 

!Totale cesparing in E EURO EUR 26.296 EUR42.876 EUR 56.734 EUR 75.425 1 
Tabel 10: Besparingen vraag variantie reductie 
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In appendix H is de klantvraag voor de eindvoorraadpunten weergegeven. Daaruit blijkt duidelijk 
dat de variantie in de vraag veroorzaakt wordt door eindejaarseffecten zoals in het derde 
kwartaal en door seizoenseffecten zoals minder verkoop in de zomervakantie. 
Het eindejaarseffect is bekend onder het hockeystick effect en wordt veroorzaakt door de 
verkoopincentives. De reductie in de standaarddeviatie van de vraag kan worden gereduceerd 
door de verkopers niet een keer per jaar af te rekenen, maar over een kortere periode 
bijvoorbeeld een maand. 

7.4 Discussie 
Deze paragraaf zet een aantal kanttekeningen bij het beslissingsmodel op basis van een aantal 
interviews met stakeholders. Derhalve kan deze paragraaf beschouwd worden als de 
implementatie van het beslissingsmodel. 
Allereerst wordt er beschreven welke randvoorwaarden aanwezig moeten zijn om de uitkomsten 
van 7.3 te rechtvaardigen. Daarna wordt de praktische toepasbaarheid belicht. 

7 .4. 1 Randvoorwaarden 

Aan twee randvoorwaarden moet worden voldaan willen de eerdere uitkomsten een reëel beeld 
schetsten. Allereerst moet het productieplan haalbaar zijn voor zowel de materiaalverwerving als 
de arbeidscapaciteit. 

7 .4. 1. 1 Arbeidscapaciteit 

Door het instellen van de maximale productiecapaciteit kan het productieplan naar "boven" toe 
in principe gehaald worden . De productiecapaciteit naar "onder" toe kan problemen opleveren. 
In appendix J zijn de productieplannen van het beslissingsmodel voor een maximale productie 
van [ ... ] en [ ... ] engines per week weergegeven. Het beslissingsmodel geeft aan dat bijvoorbeeld 
in week 15 van 2005 er acht VP 2100 geproduceerd dienen te worden. De vraag is of de 
overcapaciteit aan arbeid in die week volledig op andere engines ingezet kan worden zonder dat 
dit productiviteits- en kwaliteitsverliezen opleveren. In sub-paragraaf 7.4.2 wordt er verder 
ingegaan op de nu aanwezige flexibiliteit van arbeid en wat de toekomst zou kunnen zijn. 

7.4. 1.2 Materiaalverwerving 

In de vorige sub-paragraaf is besproken dat de ook de materiaalverwerving geen bottleneck vormt 
op de ingestelde maximale productiecapaciteit. 
De toegevoegde waarde van de eindassemblage wordt geschat tussen [ ... ] -[ ... ], dit betekent dat 
de materialen het grootste gedeelte van de waarde van de engine vertegenwoordigen. In de 
situatie van aanhoudende zwakke vraag raadt het model aan om minder engines te produceren. 
Dit heeft alleen zin als de onderdelen en de modules ook buiten de deur gehouden worden, 
anders neemt de voorraad engines af terwijl de voorraad onderdelen toe neemt. Deze situatie 
levert per saldo alleen de toegevoegde waarde van de arbeid op. Idealiter zou de 
materiaalverwerking dus een op een mee moeten kunnen bewegen met het productieplan van het 
beslissingsmodel. 

7 .4. 2 Praktische toepasbaarheid 

Door middel van interviews met stakeholders is besproken wat de waarheid binnen Océ is voor de 
flexibiliteit van de arbeidcapaciteit en materiaalverwerving. En wat deze in de toekomst zal gaan 
inhouden. 

7.4.2.1 Arbeidsflexibiliteit Océ 

Bij DOS 1 worden beide productfamilies gemaakt op een productielijn, een "mixed model" lijn. 
Als vuistregel wordt er gesteld dat de totale productiecapaciteit per week overeenkomt met een 
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fte per engine per week. Opschaling en afschaling van de totale productiecapaciteit vindt slechts 
enkele malen per jaar plaats door inzet van uitzendkrachten. De hele productiecapaciteit is in 
principe niet flexibel. Dit vanwege de productiviteits-en kwaliteitsverliezen. 
Echter de flexibiliteit is tussen en binnen de twee productfamilies aanwezig om op wekelijkse 
basis per engine te variëren in de te produceren hoeveelheid. 
Een ontwikkeling binnen Océ is om de vaste arbeidskrachten volgens een 7/9 uren contract te 
laten werken. Dit zou op termijn een flexibiliteit voor de hele productielijn van ± 15% op 
wekelijkse basis betekenen. 

7 .4. 2. 2 Materiaalverwervingsflexibiliteit 

De modules vertegenwoordigen de grootste waarde binnen de materialen daarom zal dit deel zich 
voornamelijk hierop richten. 
Het idee van de uitbestedingstraject is om op termijn alle modules te laten assembleren door 
een CMP. Daarnaast worden de modules vanuit Nederland, Vendor Managed lnventory (VMI) 
geleverd door de CMP, dit vanuit kwaliteitsredenen. Een voorbeeld is de module genaamd ADF. 
Deze wordt door een CMP in Venraaij op voorraad gehouden en beleverd. De afgesproken 
flexibiliteit voor de ADF is de uitgangspositie voor de toekomstige materiaalverwerving. Dit houdt 
in dat na verloop van tijd er een bepaald percentage op- en afgeschaald kan worden, dit loopt 
van 0% tot 100%. 
Deze flexibiliteit houdt in dat in de toekomst de aanvoer van modules zo geschakeld kan worden 
dat ze met enige vertraging de productie kunnen volgen. 

7.4.3 Conclusie beslissingsmodel 

De kracht van het beslissingsmodel zit in de wekelijkse terugkoppeling van de werkelijke vraag 
met de productie, hierdoor wordt er op korte termijn input en output gelijk geschakeld en vindt 
er weinig ophoping plaats in de keten. De input en output over alle engines van DDS 1 kunnen nu 
alleen op lange termijn geschakeld worden, daarom is de totale voorraad in de keten over alle 
engines moeilijk te sturen. Op dit moment kan dat alleen op engine niveau. Het beslissingsmodel 
biedt in dit geval een ondersteuning om te schakelen in het totale aantal FTEs. 
Mits het 7/9 uren contract werkelijkheid wordt kan er wel op korte termijn geschakeld worden. 
Mocht de situatie ontstaan waarbij over DDS 1 de vraag over een langere periode tegenvalt, kan 
er tot 15% van de totale productie aan voorraad bespaard worden. Hierbij wordt er vanuit gegaan 
dat de modules VMI geleverd worden met het flexibiliteitmodel dat nu geldt voor de ADF. 
Hierdoor kunnen de modules afgestemd worden op de productie, voor onderdelen moet verder 
onderzocht worden hoe deze in de nieuwe situatie gemanaged dienen te worden. 
De conclusie van het beslissingsmodel is om het verschil van input en output niet alleen op te 
vangen met voorraad zoals nu gebeurt. De 20/80 regel van Pareto vertelt in deze dat met het 
toevoegen van een beetje flexibiliteit , er veel voorraad in de outbound keten gewonnen kan 
worden. Naast de VP 2100 kenne binnen DDS 1, vier andere engines een soortgelijk 
voorraadverloop. Een indicatie van de totale voorraadreductie binnen DDS 1, alle aannames 
meenemende, is 5 miljoen Euro. 
Dit betekent dat Océ zowel nu als in de toekomst de maximale flexibiliteit die aanwezig is in 
arbeid en materiaal moet opzoeken, gebruiken en uitbreiden. Het beslissingsmodel is een tool om 
dat te bewerkstelligen. 
Het beslissingsmodel is zodanig generiek dat deze gemakkelijk aan te passen is voor een 
outbound supply chain met meer of minder eindvoorraadpunten. leder bedrijfsonderdeel van Océ 
dat een 2-echelon outbound supply chain heeft kan het model toepassen. Over het geheel 
genomen kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

~ Voorraadrisico in de outbound keten wordt als volgt behandeld: op tactisch niveau wordt 
bepaald hoeveel risico er "genomen" wordt door het instellen van de service levels. Het 
beslissingsmodel reduceert zoveel mogelijk het voorraadrisico. 

~ Houdt alleen voorraad op de eindvoorraadpunten . 
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~ Zonder productieflexibiliteit is voorraadbeheersing in de outbound keten onmogelijk. 

~ Het is belangrijk om de flexibiliteit van arbeid en materiaal op te zoeken en te gebruiken, 
hierdoor kan de ophoping in de outbound keten geminimaliseerd worden. Voor een engine als 
de VP 2100 kan dit tot een voorraadreductie leiden van een miljoen Euro. 

61 



TU., "Risico management in de nieuwe supply chain van Océ " Q 
e----~----~-------~ 

8 RISICO MONITORING 

De risico monitoring stap besluit het risicomanagement proces door feedback te geven op de 
eerste stap. Het nemen van een risicomaatregel kan gevolgen hebben op de andere risico's, dit 
wordt besproken in paragraaf 8.1. Daarnaast heeft risico monitoring de functie om het 
geselecteerde risico na de risico behandeling over verloop van tijd in de gaten te houden. Dit is 
noodzakelijk omdat het risico kan veranderen waardoor de risico maatregel minder van 
toepassing kan zijn. Hoe het voorraadrisico gemonitoord dient te worden beschrijft paragraaf 
8.2. 
Paragraaf 8.3 besluit met een advies voor de implementatie van het risicomanagement proces bij 
Océ. 

8.1 Gevolgen beslissingsmodel. 
Risico's zijn vaak gecorreleerd, door een risico te verminderen kan het zijn dat andere risico's 
toenemen [Harland et al. (2003)]. Het beslissingsmodel stelt voor om minder voorraad aan te 
houden in Venlo, vooral tijdens een periode van zwakke vraag kan het verschil in voorraad groot 
zijn. De gemiddelde voorraadhoogte in Azië en Amerika worden gefinetuned aan de hand van het 
gekozen service level, gesteld kan worden dat hier niet veel verandert. Nu moet er gekeken 
worden wat het effect is van het verminderen van de voorraad in Venlo op de andere risico's. 

MITIGATION STRATEGY 
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Figuur 15: Risico reductie strategieën [Chopra en Sodji (2004)} . 
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Figuur 15 geeft in grote lijnen aan wat het effect is van het toevoegen van voorraad op van een 
aantal risico categorieën. In het volgende gedeelte wordt iedere risico categorie besproken aan 
de hand van de geïdentificeerde risico's voor de supply chain van Océ. 
Voorraad kan in termen van risicomanagement gezien worden als een middel en als een risico 
ansich. Daarnaast kan voorraad beschouwd worden als gekochte "tijd" om eventuele problemen 
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op te vangen en te herstellen. Voorraad brengt naast kosten ook een incourantie risico met zich 
mee. 

Disruptions 
Disruptions zijn grote incidenten die de supply chain voor langere tijd stil leggen. Voorbeelden 
zijn natuurrampen, aanslagen en boycots. 
Deze incidenten kunnen in principe worden opgevangen door voorraad. Echter in dit geval 
spreekt men dan niet over voorraad in het operationele proces maar van strategische voorraad. 
Strategische voorraden hebben daardoor een order grootte van een half jaar tot een jaar vraag. 
Océ heeft er voor gekozen om voor "engines" geen strategische voorraden aan te houden in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld "toner". Dit impliceert dat Océ disruption risico's voor de engines 
neemt. In de praktijk betekent dit dat de aanwezige voorraad veel lager is dan een strategische 
voorraad. 
Hierdoor heeft het reduceren van voorraad in Venlo geen significant effect op disruption risico's. 

Delays 
Delays zijn risico's die het operationele proces verstoren. De verstoringen die zichtbaar zijn in 
het operationele proces kunnen in principe in het model worden meegenomen, zoals variëteit in 
de vraag en transporttijden. Waar het model geen rekening mee houdt zijn incidenten. Deze 
incidenten liggen voornamelijk in de inbound supply chain. Geïdentificeerde risico's zijn dat de 
kwaliteit van een lading modules niet voldoet of dat de transporttijd van Singapore naar Venlo is 
toegenomen bijvoorbeeld door de kerst drukte. 
Doordat er minder voorraad in Venlo aanwezig is heeft Océ minder "tijd" om een delay op te 
vangen, dit betekent dat de impact van delay risico's toegenomen is. Deze incidenten hoeven 
echter niet tot een stop in de supply chain te leiden, omdat Océ, ultimo, de mogelijkheid heeft 
om onderdelen in te vliegen. Dit betekent dat delay risico's zich vertalen in hogere 
transportkosten. 
Ergo, het reduceren van de voorraad in Venlo verhoogt de kans op hogere transportkosten. 

Forecast 
Forecast risico's in de supply chain van Océ hebben betrekking op 
voorspellingsonnauwkeurigheden bij product introductie en uitfasering. Voor Océ zijn de 
voorspellingsonnauwkeurigheden in de outbound supply chain voor introductie geen probleem 
omdat vaak alle voorraad in die situatie al gealloceerd is. 
Bij uitfasering is incourantie een risico doordat het moeilijk is om in te schatten hoe de vraag in 
werkelijkheid verloopt. Het beslissingsmodel anticipeert op de werkelijke vraag, hierdoor is er 
tijdens uitfasering in principe minder voorraad in outbound keten. 
Het beslissingsmodel reduceert de kans op incourantie. De kosten van incourantie voor Océ 
ontstaan doordat de machines in deze situatie vaak tegen lagere prijzen worden verkocht of 
helemaal afgeboekt moeten worden. 

Legal 
Legal risico's komen voort uit het bewust of onbewust niet voldoen aan bepaalde wetgeving. Dit 
geldt voor Océ maar ook voor de partijen waarmee Océ samenwerkt. Vanuit voorraad gezien kan 
het zo zijn dat bepaalde engines niet voldoen aan bijvoorbeeld milieuwetgeving of inbreuk maken 
op octrooiwetgeving. In dit geval heeft dat gevolgen voor alle engines die de keten heeft 
voortgebracht. De voorraad (reductie) voor engines in het operationele proces valt in het niet 
vergeleken met het totaal waar het risico op van toepassing is. 
Het reduceren van de voorraad in Venlo heeft dus geen significant effect op legal risico's. 

Praeurement 
Praeurement risico's hebben betrekking op hogere inkoopprijzen. Aangezien de doorzet niet 
verandert en er geen hogere flexibiliteit van de leveranciers wordt verwacht, zijn er geen hogere 
kosten te verwachten op dit vlak. Het reduceren van de voorraad in Venlo heeft geen effect op 
de verwerving, hierdoor heeft het geen significant effect op de praeurement risico's. 
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Receivables 
Deze risico's hebben betrekking op het niet kunnen innen van debiteuren. Voor de supply chain 
van Océ is hier voor een risico geïdentificeerd. Océ is ook toeleverancier voor de CMP, als Océ de 
productie verlaagt kan de CMP met deze toeleveringen blijven zitten waar Océ voor op moet 
draaien. 
Het model verlangt van de CMP niet meer flexibiliteit dus in principe wordt de kans met de 
invoering van het model hierop niet groter. 
Het reduceren van de voorraad in Venlo heeft geen significant effect op het receivable risico. 

lnventory 
Het beslissingsmodel geeft tegen dezelfde leverbetrouwbaarheid een lagere voorraad. Dit 
betekent dat zowel de voorraad in het operationele proces verlaagd wordt als de kans op 
incourantie. 

Quality 
Kwaliteitsrisico's uiten zich in het feit dat onderdelen, eindproducten of diensten niet voldoen 
aan de klantwens. Het beslissingsmodel slaat alleen terug op de kwaliteitsrisico's met betrekking 
tot de eindproducten. Een gevolg van een kwaliteitsrisico voor een engine is dat eventuele 
kwaliteitsproblemen verholpen worden door rework. 
Door de voorraad in Venlo te reduceren, wordt ook het aantal engines dat rework nodig heeft 
gereduceerd. 
De impact voor dit specifieke kwaliteitsrisico wordt door het beslissingsmodel verminderd, op de 
andere kwaliteitsrisico's heeft het geen invloed. 

8.2 Monitoring voorraadrisico 
Zoals voor ieder risico, kan voor het voorraadrisico de omgeving ook veranderen. Het 
beslissingsmodel gaat er vanuit dat de risicomanager een goede schatting kan maken van de vier 
risicofactoren: de verwachting van de levertijd, de standaard afwijking van de levertijd, de 
verwachting van de vraag gedurende de levertijd en de standaard afwijking van de vraag 
gedurende de levertijd. 
Door verandering van het vraagpatroon kan de werkelijkheid afwijken van de eerdere schatting. 
Analoog hieraan kunnen ook de karakteristieken van de leadtime veranderen . Belangrijk voor de 
risicomanager is om periodiek deze schattingen te toetsen aan de werkelijkheid. Aangenomen 
kan worden dat veranderingen in de vraag vaker voorkomen dan veranderingen in de leadtime. 
Gedacht moet worden om de vraag karakteristieken ieder kwartaal te monitoren na het opstellen 
van het manufacturing plan, zie 6.3.1.2. De leadtime karakteristieken moeten jaarlijks 
gemonitoord worden. 

8.3 Implementatie risicomanagement proces 
De eerste stap in risico management die binnen een organisatie dient te gebeuren is om 
bedrijfswijd "awareness" te kweken. De eerste twee stappen van het risicomanagement proces 
zijn laagdrempelig en hierdoor uitermate geschikt voor het risico bewustzijn. 
Een risicomanager zou periodiek het risico inventarisatie raamwerk en de lijst met 
geïdentificeerde risico's moet verversen door stakeholders te interviewen. Dat dit noodzakelijk is 
blijkt uit het feit dat een aantal Océ medewerkers gedurende het afstudeerproject zich hele 
nieuwe risico's zijn gaan realiseren. Voorbeelden; zorgen om de dollar koers vanwege de 
aanhoudende "double deficit" van de VS, de olieprijs en het tanende onderhoud aan de 
Amerikaanse havens. 
Uit de risico enquête is gebleken dat er verschil van inzicht bestaat over bepaalde risico's, deze 
inzichten moeten gedeeld worden tussen de betreffende stakeholders, de risicomanager moet dit 
faciliteren. Als laatste dienen de kritische risico's naar het juiste niveau gedelegeerd te worden 
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alwaar ze behandeld kunnen worden, vanaf daar wordt de cirkel rond gemaakt door feedback , 
ontstaan uit de genomen risico maatregelen, te geven op de geïdentificeerde risico 's. 
In hoeverre de organisatie openstaat voor de implementatie van het risicomanagement proces en 
hoe dat verder ingericht dient te worden, moet verder onderzocht worden. 
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het afstudeerproject besluit met het trekken van conclusies over het risicomanagement proces 
en het beslissingsmodel. Daarnaast worden er een aantal aanbevelingen aan Océ meegegeven 
over het gebruik van het risicomanagement proces en het beslissingsmodel. 

9. 1 Conclusies 
Allereerst bespreekt deze paragraaf de conclusies voor het risicomanagement proces, daarna 
volgen de conclusies van het beslissingsmodel. 

Risicomanagement proces 

1. De risico identificatie en assessment zijn bruikbaar gebleken en kunnen toegepast 
worden in iedere supply chain. 

De risico identificatie en assessment zijn ontworpen voor risico's in een supply chain context in 
de brede zin. Deze zijn getest op de supply chain van Océ en bruikbaar gebleken. Te verwachten 
valt dat de ontwerpen , vanwege de generieke opzet, toepasbaar zal zijn op iedere supply chain. 
Een brede risico identificatie en assessment in een supply chain context wordt hierdoor 
toegevoegd aan het vakgebied van het risicomanagement. 

2. De confrontatie tussen risicomanagement met voorraadbeheersing vult het gat tussen 
het "strategische" risicomanagement en het "operationele" voorraadbeheersing. 

In deze afstudeerscriptie is eerder opgemerkt dat het risicomanagement proces afspeelt op 
strategisch niveau. Het verhelpen van de geïdentificeerde en de geassesseerde risico 's is echter 
vaak op operationeel niveau. Door deze twee vakgebieden samen te nemen in de risico analyse 
en behandeling wordt er invulling gegeven aan het tactische niveau van risicomanagement . 

Beslissingsmodel 

1. In een outbound supply chain met lange transporttijden is voor de 
voorraadbeheersing de allocatie beslissing en de bepaling van de veiligheidsvoorraad 
niet kritisch, de productiebeslissing daarentegen wel. 

Door de lange transporttijden en de daarbij behorende variabiliteit in het proces zijn er hoge 
veiligheidsvoorraden nodig. Hierdoor verandert de ordergrootte van de veiligheidsvoorraad van 
stuks tot "week" vraag. De bepaling van de veiligheidsvoorraad geschied dus minder precies en is 
daardoor minder kritisch geworden. Analoog aan dit verhaal is de allocatiebeslissing. Intuïtief is 
dit te verifiëren, de gevlogen van de allocatie beslissing worden pas na vier of vijf weken 
merkbaar. 
De productiebeslissing is echter wel op de korte termijn merkbaar, als de productie niet aansluit 
bij de vraag dan loopt de keten direct vol of leeg. De productiebeslissing dient dus wel 
nauwkeurig genomen te worden in deze situatie. 

2. Voor de beheersing van de voorraad in de outbound supply chain dient Océ zich te 
richten op de productieflexibiliteit. 

De outbound supply chain van Océ heeft lange transporttijden. Ondanks de pragmatische 
benadering zijn de voorraden op de KOOP's in APW en USA redelijk onder controle. Dit betekent, 
gezien de voorraden, dat de productiebeslissing niet onder controle is. Dit is in lijn met de 
constatering dat er slechts enkele malen per jaar de totale productiecapaciteit van de 
productielijn wordt aangepast. Om de productiebeslissing onder controle te krijgen moet Océ de 
flexibiliteit op arbeid en materiaalverwerving vergroten en afstemmen. 
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9.2 Aanbevelingen 
Ook in deze paragraaf volgen eerst de aanbevelingen voor het risicomanagement proces waarna 
de aanbevelingen voor het beslissingsmodel volgen. 

Risicomanagement proces 
~ Bijna de helft van de risico's is vastgesteld door een persoon . Ondanks dat dit deels te 

verklaren is door de structuur van de interviews, is het aan te bevelen de 36 risico's te 
communiceren naar alle belanghebbenden van de inrichting en besturing van de nieuwe 
supply chain . 

~ De risico's behorend bij risicostellingen Sa, 13 en 15 zijn een bedreiging voor het succes van 
de nieuwe supply chain van Océ. Deze zijn: 
• Vertraging in de invoering van de projecten door onderbemanning bij de CMP 
• Hogere beheerskosten dan verwacht door bijvoorbeeld meer werk in het verre Oosten. 
• Hogere kosten voor flexibiliteit, door de tussenkomst van de CMP als formele partij is het 

duurder te wijzigen . 
Te meer door de lage beïnvloedbaarheid ervan dienen deze risico's door het hoger management 
aangepakt te worden. 

~ De informatie van de respondenten over de risico ' s behorend bij risicostellingen 20, 22, 24 en 
25 moet eerst gedeeld worden alvorens deze te behandelen. Deze zijn: 
• Extra voorraad, er is meer voorraad aanwezig dan de vraagonzekerheid doet 

rechtvaardigen 
• Extra voorraad , er is meer voorraad nodig dan noodzakelijk door de instabiliteit van de 

keten vanwege wisselende vakkennis door het hoge verloop van werknemers bij de CMP. 
• lncourantie of extra kosten, doordat de vraagvoorspelling bij productintroductie 

onnauwkeurig is. Bij een te hoge inschatting van de vraag blijft Océ met producten 
zitten. Bij een te lage inschatting van de vraag moet Océ in een korte tijd opschalen dit 
kost tijd en geld. 

• lncourantie of tekort, doordat de vraagvoorspelling bij product uitfasering onnauwkeurig 
is. 

Dit zodat er over deze risico's een consensus gevormd wordt. 

~ Binnen de organisatie moet een risicomanager aangesteld worden om de drie bovenstaande 
aanbevelingen te faciliteren. 

Beslissingsmodel 
~ De risk factors dienen periodiek gemonitoord te worden, zorg er voor dat dit per kwartaal en 

jaarlijks gebeurt voor de desbetreffende risk factors. 

~ Gebruik het beslissingsmodel voor alle 2·echelon outbound supply chains binnen Océ. 

~ Zoek de productieflexibiliteit op en gebruik deze en indien noodzakelijk breidt deze uit. 

~ Het beslissingsmodel is slechts een model dat goed functioneert in het reguliere proces. 
Realiseer dat er altijd menselijke interventie nodig blijft om uitzonderingen op te vangen. 
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9.3 Verder onderzoek 
Doordat het ontworpen risicomanagement proces een vrij afgesloten geheel is richt deze 
paragraaf zich op gebieden van het beslissingsmodel die verder onderzocht dienen te worden. 

);> In de aanbevelingen is al aangegeven dat het beslissingsmodel toepasbaar gemaakt dient te 
worden voor alle engines. Het eerste onderzoeksveld is hoe binnen een van de drie 
productieunits, DDS 1, DDS 2 en WFPS de gegenereerde productieplannen van de 
afzonderlijke engines samengenomen kunnen worden in een optimaal productieplan. 

);> Het beslissingsmodel houdt nu geen rekening met een minimale productie hoeveelheid, in 
werkelijkheid bestaat deze wel waardoor een negatieve production shortfall of een 
production surplus kan ontstaan. Hierdoor houdt het model te veel veiligheidsvoorraad aan 
omdat de gemiddelde productie shortfall met een minimale productie lager uitvalt. 
Onderzocht dient te worden hoe het beslissingsmodel aangepast dient te worden, gegeven 
een minimale productie. 

);> In de toekomst zou het kunnen zijn dat Océ ook de eindassemblage uitbesteed aan een CMP. 
Onderzocht dient te worden welke aanpassingen nodig zijn om het beslissingsmodel in deze 
situatie toe te passen. 

);> Het beslissingsmodel bekijkt alleen de outbound supply chain , het optimaliseren van een deel 
van de totale keten is waarschijnlijk suboptimaaL Onderzocht dient te worden hoe, gegeven 
alle randvoorwaarden , de gehele supply chain afgestemd dient te worden zodat deze 
optimaal bestuurt kan worden. 
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APPENDICES 

Appendix A: Het risico identificatie raamwerk 
Uit een aantalliteratuur bronnen is dit risico identificatie raamwerk gesynthetiseerd. Het 
raamwerk is onderverdeeld in 3 hoofd categorieën: "Disruptions", "Supply & demand" en 
"Untangible". Onder iedere hoofdcategorie zijn één of meer risico categorieën geplaatst. En een 
risico categorie bestaat weer uit een of meer risico drivers (bronnen). 

Disruptions 

Disruptions : 
Disruption of the flow of materialsin the supply chain (Chopra S., Sodhi M.S, 2004). 

Drivers: 
• Natural disaster (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) (Norrman A., Jansson U., 2004) (Zsidisin G. , 

Panelli A., Upton R. , 2000) (Zsidisin G., 2003) 
• Labor dispute (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) (Norrman A. , Jansson U., 2004) 
• Supplier bankruptcy (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) , (Zsidisin G., 2003) (Zsdisin G., Panelli A., 

Upton R. , 2000) 
• War & Terrorism (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) 
• Dependency on a single supplier as well as the capacity and responsiveness of alternative 

suppliers. (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) (Zsidisin G. , 2003) 
• Trade embargo/boycott ( Harland C. et al. , 2003) 
• lnstability of a country (Zsidisin et al. , 2004) 
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Supply/Demand 

Delays: 
Delays in the flow of the materials (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004). 

Drivers: 
• High capacity utilization at supply souree (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) 
• lnflexibility of supply souree (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) (Zsidisin G. , 2003) 
• Excessive handling due toborder crossingor to change in transportation modes. (Chopra S. , 

Sodhi M.S, 2004) 
• Supplier inadept to product design changes (Zsdisin Panelli , 2000) (Zsidisin G. , 2003) 

(Hallikas J. et al. , 2004) 
• Supplier inadpet to production/process technologkal changes (Zsdisin G. , Panelli A. , Upton 

R. , 2000) (Zsidisin , 2003) (Hallikas et al. , 2004) 
• Shipment quantity inaccuracies (Zsidisin G. , 2003) 
• (lnbound) transportation (Zsidisin G., 2003) (Zsidisin et al. , 2004) 
• Low priority for the suppliers (interview RCM) 

Systems: 
System faiture in the supply chain (Chopra S. , Sodhi M.S. , 2004). 

Drivers: 
• lnformation infrastructure breakdown (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) (Norrman A. , Jansson U. , 

2004) 
• System integration or extensive system networking (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) (Zsidisin G. , 

2003) 
• E-commerce (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) 

Forecast: 
Forecast risk result from a mismatch betweena campany's projections and actual demand 
(Chopra S., Sodhi M.S, 2004). 

Drivers: 
• Inaccurate forecasts due long and variable lead times, seasonality, product variety, short life 

cycle, small customer base. (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) (Zsidisin G. , 2003) (Zsidisin et al. , 
2004) (Norrman A. , Jansson U. , 2004) 

• Bullwhip effect or information distartion due to slales promotions, incentives, lack of supply
chain visibility and exaggeration of demand in times of product of production shortage. 
(Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) 

Legal: 
Alllegal aspectsof the supply chain such as intellectual property, regulations and laws. 

Drivers: 
• Vertical integration of the supply chain. (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) (Zsidisin G. , 2003) 
• Global outsourcing and markets. (Chopra S. , Sodhi M.S, 2004) (Zsidisin G. , 2003) 
• Polities, e.g. environmental regualtions, tax issues ( Harland C. , 2003) (Zsdisin G. , Panelli A. , 

Upton R., 2000) (Norrman A., Jansson U., 2004) 
• Contracts (Zsidisin et al. , 2004) 

Procurement: 
Praeurement risk refers to unanticipated increase in acquisition casts (Chopra S. , Sodhi M.S., 
2004). 
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Drivers: 
• Exchange ra te risk (Chop ra S., Sodhi M. S, 2004) (Zsidisin et al., 2004) 
• Percentage of a key component or raw material procured froma single souree (Chopra S., 

Sodhi M.S, 2004) 
• lndustry wide capacity utilization, market price increase (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) 

(Zsidisin G., 2003) (Zsidisin et al., 2004) 
• Long-term vs short-term contracts (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) 
• Cast reduction/management capabilities (Hallikas J. et al., 2004) (Zsidisin G., 2003) 

Receivables: 
The possibility of being unable to colteet on receivables (Chopra S., Sodhi M. S., 2004 ). 

Drivers: 
• Number of customers (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) 
• Financial strenght of customer (Chopra S., Sodhi M. S, 2004) ( Harland C. et al., 2003) 

lnventory: 
The risk of excess inventory and product obsolescence (Chopra S., Sodhi M.S., 2004). 

Drivers: 
• Rate of product obsolescence (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) (Zsidisin et al., 2004) 
• lnventory holding cast (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) 
• Product value (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) 
• Demand and supply uncertainty (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) 
• lnventory management (Zsidisin G., 2003) 

Capacity: 
The risk of having under or over capacity (Chopra S., Sodhi M.S., 2004). 

Drivers: 
• Cast of capacity (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) 
• Capacity flexibility (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) 
• Capacity constraints (Zsidisin, 2003) (Zsdisin G., Panelli A., Upton R., 2000) 
• Supply availability (Zsidisin, 2003) (Hallikas J. et al., 2004) 

Quality: 
Quality means that the direct and the indirect materials, service or product do meet consistently 
requirements and that supporting processes are in place to ensure control (Chopra S., Sodhi M.S., 
2004). 

Drivers: 
• Poor quality or yield at supply souree (Chopra S., Sodhi M.S, 2004) (Zsidisin, 2003) (Zsidisin et 

al., 2004) 
• Damage due to transportation (Zsdisin G., Paneli i A., Up ton R., 2000). 
• Poor end-product quality 
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Untangible 

Reputation: 
Erades value of whole company due to loss of confidence ( Harland C. et al., 2003). 

Drivers: 
• Doing business unethically 

Health and safety: 
Issues concerning health and safety and compliance with governmental agency policies (Zsidisin 
et al., 2004). 

Drivers: 
• Near misses 
• Safety measures 
• Working times 
• Hazardous substances in parts/end products 
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Appendix B: Risico inventarisatie 
Uit de interviews uitgewerkt in appendix L zijn er in totaal 36 risico's aan de hand van het risico 
identificatie raamwerk geïdentificeerd. In deze appendix is van die identificatie een 
inventarisatie gemaakt naar risico categorie. Elk risico wordt kort toegelicht en achter ieder 
risico wordt aangegeven hoeveel geïnterviewde het desbetreffende risico geïdentificeerd heeft. 
De risico's die cursief en rood zijn aangegeven vallen a-priori af voor de risico assessment stap 
omdat ze niet binnen het kennisgebied van de technische bedrijfskunde vallen of niet op een 
academisch verantwoord niveau zijn. 

Disruptions 

Disruptions : 
Disruption of the flow of materials in the supply chain 

Risks: 
• Het niet kunnen overzetten van de portefeuille van een contract manufacturing partner 

(CMP) binnen de opzegtermijn. De opzeg termijn is 9 maanden deze tijd is waarschijnlijk te 
kort om al het werk bij de CMP te verplaatsen naar een andere. 4 

• Verplaatsing van productielocatie. Door instabiliteit van de landen waarin geoutsourced 
wordt kan het zo zijn dat Océ gedwongen wordt om ergens anders de productie te laten 
plaatsvinden. Stork moest in de jaren 90 in Jakarta 5 jaar na opening van een fabriek, hem 
alweer sluiten door instabiliteit daar. 1 

• Verlies van kennis. Doordat er niet meer geassembleerd gaat worden kan deze kennis 
verloren gaan dit kan problemen opleveren bij een transfer naar een andere CMP, de achter 
liggende reden is het niveau van het product documentatie pakket (POP). 2 
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Supply/Demand 

Delays: 
Delays in the flow of the materials (Chopra S., Sodhi M.S., 2004). 

Risks: 
• Uitleverstop. Als in de regulier fase de kwaliteitsborging niet de structurele fouten eruit 

filtert die niet op korte termijn op te lossen zijn dan loopt Océ met de lange levertijd risico 
op een uitleverstop. 3 

• Vertraging in de invoering van de projecten. Door onderbemanning en doordat het POP niet 
voor 100% sluitend is, wat leidt tot veel kinderziektes, kan de invoering van projecten 
vertraging oplopen. 3 

• Backlogs. Door onvoldoende productieflexibiliteit in de keten, vooral bij Océ en bij de 2nd tier 
leverancier voor onderdelen met een lange leadtime kunnen er backlogs ontstaan. 5 

• Stock-out voor modules/eindproducten die je kostentechnisch niet invliegt. Door de formele 
relatie met de CMP en de 6 weken transporttijd is de keten minder flexibel waardoor er 
stock-outs kunnen voorkomen. 1 

• Langere leadtime transporttijd over zee voor en tijdens kerst. In de periode voor kerst is er 
een piek vraag is naar vervoer in Zuidoost Azië, hierdoor kan de leadtime van het vervoer in 
die periode toenemen. 1 

• Vertraging transfer leverancier. Doordat het gereedschap van Océ bij de leverancier niet 
goed gemanaged wordt is het niet altijd direct beschikbaar voor een transfer, waardoor er 
een vertraging kan optreden in de verplaatsing van die productie naar een andere 
leverancier. 1 

Systems: 
System faiture in the supply chain (Chopra S., Sodhi M.S., 2004). 

Risks: 

• 

Forecast: 
Forecast risk result from a mismatch between a campany's projections and actual demand 
(Chopra S., Sodhi M.S., 2004). 

Risks: 
• Hoge voorspellingsonnauwkeurigheid bij productintroductie. Door grote verschillen in de 

werkelijke vraag en de voorspelde vraag naar net geïntroduceerde producten. Hierdoor zit 
Océ of met te veel voorraad zeker nu de keten langer is geworden of de keten moet in korte 
tijd flink opgeschaald worden met delays en extra kosten als gevolg. 1 

• Hoge voorspellingsonnauwkeurigheid bij uitfasering. Het gevolg hiervan is of een tekort of 
incourantie. 1 

Legal: 
Alllegal aspectsof the supply chain such as intellectual property, regulations and laws. 

Risks: 
• Claim. Doordat Océ inbreuk maakt op het octrooirecht met betrekking tot onderdelen en 

werkwijzen . De CMP draagt wel onderdelen en werkwijzen aan maar neemt deze 
verantwoordelijkheid niet op zich . Océ moet dus alle onderdelen/werkwijzes checken op 
octrooien . 1 

• Verkeerde interpretatie of verandering van de douane wetgeving . Door verkeerde 
interpretatie van Océ betalen ze nu in Maleisië 6% in plaats van 2,5% invoerrechten. 2 
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• Inbreuk op de octrooien van Océ. Via de CMP bestaat de mogelijkheid dat derden inbreuk 

maken op octrooien van Océ. 2 
• Het niet meer mogen bedienen van de Amerikaanse overheidsinstellingen . Door de Buy 

American Act en de Trade Areement Act kan het zo zijn dat Océ door de productie in 
Maleisië, niet meer door de Amerikaanse douane komt. 1 

• Niet meer voldoen aan milieuwetgeving. Door de als maar strenger wordende 
milieuwetgeving in Europa bestaat het risico dat de CMP en / of de lokale leveranciers daar 
niet aan kunnen voldoen. 1 

• Het niet kunnen executeren van een vonnis. Door het internationale karakter van de markt en 
de supply chain kan het zo zijn dat in het land van het vonnis er geen assets zijn. 1 

Procurement: 
Preeurement risk refers to unanticipated increase in aquisition casts (Chopra S., Sodhi M.S., 
2004). 

Risks: 
• Te hoge onderdeelprijzen. Doordat Océ op module niveau gaat inkopen kan ze vervreemden 

van de onderdelen markt. Zodoende verliest ze scherpte. 3 
• Hogere inkoopprijzen door een stijgende dollar. De lokale valuta in Maleisië in gekoppeld aan 

de dollar, door een stijging van de dollar ten opzichte van de Euro wordt de inkoopprijs in 
Euro duurder. 1 

• Hogere inkoopprijzen door loskoppeling van de dollar. De Yuan, de Chinese valuta , is onlangs 
losgekoppeld van de dollar en daarna veel gestegen , dit kan ook met de Ringit gebeuren. 1 

• Prijs druk van de CMP. Door afhankelijkheid van Océ en de hoge uitstap barrières kan het zo 
zijn dat de CMP de macht heeft tot prijsverhogingen. 3 

• Hogere verborgen kwaliteitskosten en beheerskosten. Bijvoorbeeld bij de ADF komen iedere 
week nieuwe problemen voor die moeten worden opgelost en dat kost geld. Hoe complexer 
het product hoe langer het duurt. Hogere beheerskosten, meer werk in het verre Oosten voor 
Océ dan verwacht. 2 

• Hogere ombouwkosten. Doordat er structurele fouten in onderdelen door de 
kwaliteitscontrole kan komen en doordat er een leadtime 6 weken is loopt Océ het risico om 
een groot hoeveelheden om te moeten ombouwen . 1 

• Hogere kosten voor flexibiliteit. Door de tussenkomst van de CMP wordt de relatie met de 
productie formeler. Wijzigingen in de productie, product of problemen in de toeleveringen 
van producten kunnen nu meer geld kosten . 3 

• Niet behalen van de initiële kostprijs doelstelling. De door Océ gestelde kostprijs van een 
project wordt niet gehaald doordat de supply base niet goed past, waardoor er veel 
onderdelen uit Europa moeten komen. 2 

• Wildgroei 2nd tier leveranciers. Doordat iedere CMP zijn eigen supply base heeft en iedere 
module uit 10 tot 12 cammodities bestaat wordt de supply base per saldo groter. Dit heeft als 
gevolg dat er buying power verloren gaat en de beheerslast toeneemt. 1 

Receivables: 
The possibility of being unable to colteet on receivables (Chopra S., Sodhi M. S. , 2004 ). 

Risks: 
• Het moeten betalen van door Océ toegeleverde onderdelen. Het kan zo zijn dat Flextronics 

bepaalde onderdelen moet afnemen en ermee blijft zitten, doordat Océ de productie 
verlaagt. Hier draait Océ voorop. 1 

lnventory: 
The risk of excess inventory and product obsolescence (Chopra S., Sodhi M.S., 2004). 

Risks: 
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• Groter deel van de onderdelen kunnen niet lokaal gesourced worden. Onderdelen die uit 
Europa komen zorgen voor een extra lange keten, dus meer beheerslast en voorraad. 1 

• Hoge incourantie bij product verandering of uitfasering. Door commitmens en onvoldoende 
zicht op die commitmens vooral van de 2nd tier supplier, kan het zo zijn dat Océ met meer 
incourantie dan verwacht blijft zitten. 2 

• Extra voorraad . Instabiliteit van de keten door wissellende vakkennis (hoog verloop 
werknemers) , bijv niet goed met Excel om kunnen gaan, leidt tot meer voorraad in de keten. 
2 

• Extra voorraad. Door de hoge vraagonzekerheid van Océ is er meer voorraad nodig om die 
onzekerheid op te vangen maar er is meer voorraad dan de vraagonzekerheid doet 
rechtvaardigen. 2 

• End·of-live situaties. Dit geldt voor zowel een onderdeel als een leverancier, hierdoor moet 
je voorraad aanleggen. 2 

• Lage leverbetrouwbaarheid leveranciers. Dit resulteert in hogere voorraden. 1 

Capacity: 
The risk of having under or over capacity (Chopra S. , Sodhi M.S ., 2004). 

Risks: 

• 

Quality 
Quality means that the direct and the indirect materials, service or product do meet consistently 
requirements and that supporting processes are in place to ensure control (Zsdisin G., Panelli A., 
Upton R., 2000). 

Risks: 
• Product voldoet niet aan klantwens. Door het gat tussen product/module/onderdeel 

specificatie en klantwens, verborgen assemblage kennis, en doordat R&D niet op worst case 
ontwerpt kunnen onderdelen/modules/eindproduct niet voldoen aan de klantwens. Door de 
grote leadtime kan het zo zijn dat grote hoeveelheden in de pijplijn vervuild kunnen zijn. 4 

• Product voldoet niet aan klantwens. Door de vele veranderingen in de keten, zoals 
verandering in onderdelen, modules software en veranderingen in het productieproces van de 
leveranciers is het moeilijk om de kwaliteit te borgen . Dit komt voornamelijk omdat het PDP 
niet helemaal afgedekt is. Ook worden veranderingen in het productieproces van de 
leverancier niet altijd gecommuniceerd door de leverancier. 1 

• De verkeerde dingen doen. Door dat het contact met de 2"d tier suppliers indirecter wordt, 
kan R&D het zicht op de markt verliezen en de verkeerde onderdelen, maak en proces 
technologie ontwikkelen. 1 

79 



TuI e----____.:"R.:..:.:is~ic:.:o...:.:m~a::..:.na==g~em::..:..::..:en.:;.t...:..:in.:...:d:.:e....:.n:.:..:ie:..::u.:..:.w.:....e .:.:SU:!:Pr:.:PI:.!..y..::.:ch~a::..:.in:....:v:..::a:.:...n .=.O.:.:cé:....:" ______ _ 

Untangible 

Reputation: 
Erades value of whole company due to lossof confidence (Harland C. et al., 2003) 

Risks: 
• 

Health and safety 
Issues concerning health and safety and compliance with governmental agency policies (Zsidisin 
et al., 2004) . 

Risks: 
• 
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Appendix C: De risico enquête 
De 28 overgebleven risico's van appendix B vormen de risico enquête. De risico's zijn omgezet in 
positieve risicostellingen. Dit zijn er 30 in totaal. De vorm van de enquête is naar Keizer (2001 ), 
waar de geënquêteerde iedere risicostelling moet beoordelen op een 5-puntsschaal op drie 
parameters. Deze parameters zijn: mate (kans), beïnvloedbaarheiden impact. 

Geachte geïnterviewde, 

Voor mijn afstudeeropdracht heb ik middels interviews met verschillende medewerkers een 
aantal risico's geïdentificeerd. Voor de volgende stap van mijn afstudeerproject zou ik nogmaals 
gebruik willen maken van uw kennis. Ik hoop dat u 15 minuten van uw kostbare tijd wil vrijmaken 
voor het invullen van deze enquête, zodat ik verder kan met mijn afstudeeropdracht. 
Middels deze enquête wil ik op objectieve en verantwoorde wijze een beeld verkrijgen van de 
aard van de risico's. De risico's zijn in termen van stellingen geformuleerd. Het beeld van de 
risico's wordt verkregen op basis van uw mening over drie aspecten van ieder stelling. Deze drie 
aspecten zijn: 
1. De mate waarin de stelling opgaat voor Océ, dus hoe zeker is de stelling voor Océ. 
2. De mogelijkheid van Océ om de stelling te beïnvloeden, dus in hoeverre is het mogelijk voor 

Océ om de stelling te veranderen. 
3. De impact van de stelling op het functioneren van de supply chain van Océ, dus wat is het 

belang voor Océ dat de stelling opgaat voor Océ. 

De stellingen zijn positief geformuleerd. Om een stelling te illustreren het volgende voorbeeld: 

"Océ zal, al het assemblage werk op een bepaalde locatie, vanwege de contract manufacturer 
partners (CMP) njet hoeven te verplaatsen naar een andere locatie binnen de opzegtermijn van 9 
maanden." 

Wanneer u van mening bent dat de stelling volledig opgaat voor Océ dan kruist u het vakje 5 aan. 
Echter mocht u de mening toebedeeld zijn dat de stelling slechts in beperkte mate opgaat voor 
Océ dan kruist u het vakje 1 aan. Hetzelfde geldt voor de beïnvloedbaarheid van de risicostelling. 
De laatste inschatting is de impact, als u van mening bent dat de stelling grote gevolgen heeft 
voor Océ dan kruist u de 1 aan en andersom. 
De gevolgen van de risicostellingen 1 t/m 3 hebben betrekking op een "disruption", hiermee 
wordt bedoelt dat de goederen stroom in de supply chain stokt. 
Risicostellingen 4 tlm 9 hebben betrekking op vertragingen van de goederenstroom in de supply 
chain. 
Risicostellingen 10 tl m 20 hebben betrekking op kosten in de supply chain. 
Risicostellingen 21 t/m 26 hebben betrekking op zowel vertragingen in de supply chain. 
Risicostellingen 27 t/m 30 hebben betrekkingen op de kwaliteit van de producten van de supply 
chain. 
Stellingen beoordeeld met lage cijfers hebben dus een hoger risico dan stellingen beoordeeld met 
hoge cijfers. 
Mocht u over een bepaalde stelling geen voldoende inzicht hebben dan kruist u het vakje "geen 
mening" aan. 
Het is de bedoeling dat U de stelling leest om vervolgens 1 kruis neer te zetten bij ieder 
aspect van een stelling. 

In totaal zijn er 30 vragen en zal de enquête ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Mocht u nog 
vragen hebben dan beantwoord ik die graag voor u via e-mail (sanne.kramer@oce.com ) of via de 
telefoon (2544). Bij voorbaat dank en succes met het invullen van de enquête. 
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De mate waarin de stell ing De mogelijkheid van Océ om de De impact van de "dismption" 
opgaat voor Océ. ste ll ing te bei'nvloeden. veroorzaakt door de stelling. 

Ris ico stell ingen geen in beperkte in hoge geen in beperkte in hoge geen in hoge in beperkte 
menmg mate mate menmg mate mate menmg mate mate 

I 2 3 4 5 l 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
l. Océ zal, al het assemblage werk op een bepaalde 
locatie, vanwege de contract manufacturer partners D D D D D D D D D D D D D D D D D D (CMP) niet hoeven te verplaatsen naar een andere 
locatie binnen de opzegtermij n van 9 maanden. 
2. De landen, China en Maleisië, waarheen het 
assemblage werk is gebracht zijn voldoende stabie l voor D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
productie. 
3. Voor een succesvolle transfer tussen CMP 's is er bij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Océ voldoende kennis aanwezig. 

De mate waarin de stelling De mogelijkheid van Océ om de De impact van de stelling op 
opgaat voor Océ. stelling te bei'nvloeden. gebied van tijd (vertraging) . 

Risico stellingen geen in beperkte in hoge geen in beperkte in hoge geen in hoge in beperkte 
menmg mate mate menmg mate mate menmg mate mate 

l 2 3 4 5 I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
4. De kwali teitsborging zorgt ervoor dat structurele 0 0 0 D D 0 0 D 0 0 0 D 0 0 0 D 0 0 fouten die leiden tot een ui tleverstop worden gefi lterd. 
5. 
a) De bemanning bij de CMP voor transferprojecten is D D 0 0 D D 0 D D D D 0 0 D D D D 0 
zodanig dat het transferproject volgens schema verloopt. 
b) Het product documentatie pakket (PDP) is zodanig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
dat een transferproject volgens schema verloopt 
6. De productieflexibili teit van Océ is zodanig dat de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 levertijden voor de eindklant gehaald worden. 
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7. De productieflexibiliteit van de 2"" tier suppliers is 

zodanig dat de levertijden voor de eindklant gehaa ld D D D D D D D D D D D D D D D D D D worden 

8. In de periode voor kerst loopt het overzeese 
vervoer, van Zuidoost Azië ondanks de piekvraag D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
daar dan, volgens _Qian. 

9. De staat van de gereedschappen van Océ bij de 2"" 
tier leverancier is zodanig dat ze direct beschikbaar D D D D D D D D D D D D D D D D D D zijn voor een transfer. 

Risico stellingen De mate waarin de stelling opgaat De mogelijkheid van Océ om de De impact van de stelling op 
voor Océ. stelling te beïnvloeden. gebied van prijs (kosten). 

geen in beperkte in hoge geen in beperkte in hoge geen in hoge in beperkte 
menmg mate mate menmg mate mate menmg mate mate 

1 2 3 4 5 I 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
10. Océ blijft scherp op de onderdelen markt als ze op D D D D D D D D D D D D D D D D D D moduleniveau gaan inkopen. 
11. De afhankelijkheid van Océ aan de CMP is zodanig 

dat de prijzen van de CMP daardoor op hetzelfde D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
prijsniveau blijven. 

12. De verborgen kwaliteitskosten zijn in de nieuwe D D D D D D D D D D D D D D D D D D supply chain zoals vooraf werd verwacht. 
13 . De beheerskosten zijn in de nieuwe supply chain D D D D D D D D D D D D D D D D D D zoals vooraf werd verwacht. 
14. De ombouwkosten zijn in de nieuwe supply chain D D D D D D D D D D D D D D D D D D zoals vooraf werd verwacht. 
15 . De kosten voor wijziging van productie en 

producten zijn voor Océ, met een formele D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
tussenpersoon (CMP), zoals vooraf verwacht. 

16. Océ behaalt bij ieder project de initiële D D D D D D D D D D D D D D D D D D kostprijsdoe I steil i 11g. 

17 . De groei en het aantal 2"" tier suppliers blijven D D D D D D D D D D D D D D D D D D binnen de perken. 
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18. De kosten voor de commitments (afname 
verplichtingen) van Océ voor dure onderdelen, die D D D D D D D D D D D D D D D D D D de CMP op voorraad heeft gehouden voor Océ, zijn 
zoa ls vooraf verwacht. 

19. Het aanta l onderdelen dat lokaal (Zuidoost Azië) D D D D D D D D D D D D D D D D D D gesourced kan worden is groot genot:g. 
20. De voorraad vanwege de vraagonzekerheid van Océ D D D D D D D D D D D D D D D D D D is gerechtvaardigd. 

De mate waarin de stelling opgaat De mogelijkheid van Océ om de De impact van de stelling op 
voor Océ. stelling te beïnvloeden. gebied van prijs (kosten) en tijd 

(vertraging). 
Risico stellingen geen in beperkte in hoge geen in beperkte in hoge geen in hoge in beperkte 

menmg mate mate menmg mate mate mening mate mate 

l 2 3 4 5 I 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
21. a) De incourantie door product verandering is zoals D D D D D D D D D D D D D D D D D D verwacht. 

b) De incourant ie door product uitfasering is zoals D D D D D D D D D D D D D D D D D D verwacht. 
22. De logistieke vakkennis in de keten is van die D D D D D D D D D D D D D D D D D D kwaliteit dat de logistieke keten stabiel is. 
23. a) De 2'"1 tier supp liers houden alle onderdelen in de D D D D D D D D D D D D D D D D D D toekomst in productie. 

b) Alle 2"" tier supp liers blijven voor Océ D D D D D D D D D D D D D D D D D D produceren. 
24. De vraagvoorspelling van een product introductie is D D D D D D D D D D D D D D D D D D voldoende nauwkeurig. 
25. De vraagvoorspelling van een product uitfasering is D D D D D D D D D D D D D D D D D D voldoende nauwkeurig. 
26. De leveranciers van Océ hebben een vo ldoende D D D D D D D D D D D D D D D D D D leverbetrouwbaarheid. 
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De mate waarin de stelling opgaat De mogelijkheid van Océ om de De impact van de stelling op 
voor Océ. stelling te beïnvloeden. gebied van kwaliteit 

Risico stellingen geen in beperkte in hoge geen in beperkte in hoge geen in hoge in beperkte 
mening mate mate menmg mate mate menmg mate mate 

I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
27. Producten voldoen aan de wens van de klant 

ondanks het gat tussen de specificaties en de D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
klantwens. 

28. Producten voldoen aan de wens van de klant 
ondanks het feit dat R&D niet op "worst' case D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
ontwerpt. 

29. a) Producten voldoen aan de wens van de klant 
ondanks er product/module/onderdeeVsoftware D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
veranderingen in de keten plaats vinden. 
b) Producten voldoen aan de wens van de klant 
ondanks er productieproces veranderingen in de D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
keten plaat vinden. 

30. R&D blijft zicht houden op de maak en 
procestechnologie van de onderdelen markt 
(ondanks dat het contact met de 2"" tier supplier D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
indirecter wordt). 
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Appendix D: De risico klasse lijst 
Met behulp van deze risico klasselijstkunnen de resultaten van de enquêtes omgezet worden in 
het risicoprofiel van de risicostellingen. De risico klasselijstis voor een deel gebaseerd op die in 
Keizer (2001 ) . 

Score: 
"*"Ten minste 50% van de scores hebben waarde 1 of 2 (1 betekend erg risicovol) en er wordt 
geen 5 gescoord op de 5 puntsschaaL 
"0" Ten minste 50% van de scores hebben de waarde 4 of 5 en er wordt geen enkele 1 
gescoord. 
"m " Ten minste 50% van de scores heeft de waarde 3 en er wordt geen enkele 1 of 5 gescoord . 
"gm" Ten minste 50% van de scores heeft de waarde "geen mening". 
"?" Ten minste 3 enkele scores en voor de rest van de scores, er is geen consensus. 
Als er een # achter een classificatie komt dan verandert de classificatie door het schrappen van 
de score(s) van een respons . 

Score Risico Score Risico 
klasse klasse 

M(ate) B(eïnvloedbaar) l(mpact) M(ate) B( eïnvloedbaar) l(mpact) 

* * * F! ? of gm * * F-G l 
* m * Fl ? of gm m, 0, ? of gm * F-G 
* 0,? of gm * F ? of gm *, m, 0, ? of gm m H-L 
m * * Hl ? of gm * , m, 0,? of gm 0 L-V 
m m, 0,? of gm * H ? * , m, 0,? of gm gm ? 
0 * , m, 0,? of gm * G gm * , m, 0,? of gm gm GM 
* * m Hl ? of gm *, m, 0,? of gm ? ? 
* m, 0,? of gm m H * * ? of gm F-L! 
* *, m, 0, ? of gm 0 L * m, 0,? of gm ? of gm F-L 
m *, m, 0, ? of gm m G m *, m, 0, ? of gm ? of gm H-L 
0 *, m, 0, ? of gm m L 0 *, m, 0, ? of gm ? of gm G-V 
m *, m, 0, ?ofgm 0 L 
0 *, m, 0, ?ofgm 0 V 

Betekenis van de risico klassen 
V= Veilig Bij een uitkomst van zowel GM, ?, ff ' als een 
L= Laag combinatie van risico klasse moet de 
G= Gemiddeld risicomanager verder onderzoek doen , 
H= Hoog respondenten beter informeren en/ of de 
F= Fataal respondenten informatie laten delen zodat deze 
GM= Geen mening wel tot een consensus kunnen komen. 
?= Geen uitspraak Een ! betekent dat de beïnvloedbaarheid van het 

risico in combinatie met de twee andere 
parameters zodanig is dat het doorgegeven moet 
worden naar het hoger management. 
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Appendix E: Het risico profiel 
In totaal zijn er 17 enquêtes verstuurd , 9 daarvan zijn ingevuld en teruggestuurd . Met behulp van de risico klasselijstvan appendixDis het 
volgende risicoprofiel opgesteld. 

De male waarin de stelling opgaat voor Océ. De moge lijkheid van Océ om de stelling Ie De impact veroorzaakt door de stelling. score voor 
beïnv loeden. "I" iedere 

" M" " B" parameier 
Risico stelling geen in beperkte in boge geen in beperkte in hoge geen in hoge in beperkte 

mening mate male mening mate mate mening male mate 

I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 M B l 

Océ za l, al bel assemblage 
werk op een bepaa lde locatie, N resp. 2 2 I 2 2 2 2 I 3 I 3 2 3 I 
vanwege de contract 
manufacturer partners (CMP) Cum% 33 66 100 40 100 40 100 

? ? * niet hoeven Ie verplaatsen 
naar een andere locatie binnen 50% • • • 
de opzegtemlijn van 9 
maanden. 

De landen, China en Maleisië, N resp. 3 2 I 3 7 I I I 6 I I 
waarheen het assemblage 
werk is gebracht zijn Cum% 38 63 100 100 100 ? * * 
voldoende stabiel voor 
productie. 50% • • • 
Voor een succesvolle transfer N resp. I I 3 I 2 I I I 3 4 I 2 3 3 
tussen CM P's is er bij Océ 
vo ldoende kenn is aanwezig. Cum% 60 100 43 100 25 63 100 ? 0 * 

50% • • • 
De kwaliteitsborging zorgt N resp. I 3 2 I 2 2 3 4 I 4 3 I 
ervoor dat structurele fouten 
die leiden tot een ui ll everslop Cum% 43 7 1 100 22 55 100 57 100 ? 0 * 
worden gefi lterd. 

50% • • • 
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5) N resp. 3 4 I I I 4 I 2 I 2 5 2 
a) De bemanning bij de CMP voor * 1111:1 * F' " 
transferprojecten is zodanig dat hel Cum% 43 100 67 100 71 100 
transferproject volgens schema 
verloopt. 50% • • • 

b) Het product documentatie pakket N resp. I 7 I 5 4 2 4 3 
(PDP) is zodanig dat een 
transferproject volgens schema Cum% 100 55 100 57 100 * 0 * F 
verloopt 

50% • • • 
6) De producti efl ex ibili teit van N resp. I 2 I 2 3 I I 3 4 2 5 I I 

Océ is zodan ig da t de 
levertijden voor de eindklant Cum% 29 57 100 43 100 100 0 0 •• G" 
gehaa ld worden . 

50% • • • 
7) De productieflexib ili teit van N resp. 3 I 3 2 I 2 3 2 I 2 4 I 2 

de 2"d tier suppliers is zodanig 
dat de levertijden voor de Cum% 60 100 29 7 1 100 67 100 ? m" * F-G" 
eindklant gehaald worden 

50% • • • 
8) In de periode voor kerst loopt N resp. 6 2 I 6 2 I 6 I I I 

hel overzeese vervoer, van 
Zuidoost Azië ondanks de Cum% gm gm gm GM 
piekvraag daar dan, volgens 
p lan. 50% 

9) De staat van de 
gereedschappen van Océ bij N resp. 3 2 3 I 3 I I I 2 I 3 3 2 I 
de 2"d tier leverancier is 
zodanig dat ze direct Cum% 40 100 60 100 * ? * F 
beschikbaar zijn voor een 
t.ransfèr. 50% • • 

10) Océ blijft scherp op de N resp. I 2 I 3 I I I I 3 4 I 6 I I 
onderdelen markt als ze op 
moduleniveau gaan inkopen. Cum% 43 100 100 ? ? * F-G 

50% • • 
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11) De athankelijkheid van Océ N resp. 2 2 I 3 I I 3 2 3 I 4 4 

aan de CMP is zodanig dat de 
prijzen van de CMP daardoor Cum% 40 100 38 63 100 50 100 ? 0 • F-G 
op helzelfde prijsniveau 
blijven. 50% • • • 

12) De verborgen kwaliteitskosten N resp. 5 3 I 5 I 2 I 5 3 I 
zijn in de nieuwe suppl y chain 
zoa ls vooraf werd verwacht. Cum% gm gm gm GM 

50% 

13) De beheerskosten zijn in de N resp. 2 3 2 2 2 2 I 4 2 2 2 2 I 
nieuwe supply chain zoals 
vooraf werd verwacht. Cum% 43 7 1 100 33 100 33 67 100 

• m • F! 
50% • • • 

14) De ombouwkosten zijn in de N resp. 5 2 I I 5 I 3 5 I I 2 
nieuwe supply chain zoals 
vooraf werd verwacht. Cum% gm gm gm GM 

50% 
15) De kosten voor wijziging van N resp. 2 2 2 I 2 2 I 4 2 2 2 3 2 

productie en producten zijn 
voor Océ, mel een formele Cum% 33 67 100 67 100 29 7 1 100 • 111 • F! 
tussenpersoon (CMP), zoals 
vooraf verwacht. 50% • • • 

16) Océ behaa ll bij ieder project N resp. I 4 2 I I 3 4 2 4 2 2 I 
de initiële 
kostprijsdoelstelling. Cum% 67 100 33 77 100 50 75 100 •• 0 • F" 

50% • • • 
17) De groei en het aantal 2"" tier N resp. 2 I 3 3 2 2 I 4 2 2 2 2 I 

suppliers blijven binnen de 
perken. Cum% 50 100 33 100 33 67 100 ? 0 •• F-G" 

50% • • • 
18) De kosten voor de 

commilmenls (afname N resp. 5 I 2 I 5 I I I I 5 I 3 
verp lichtingen) van Océ voor 
dure onderdelen, die de CMP Cum% gm gm gm GM 
op voorraad heef! gehouden 
voor Océ, zijn zoa ls vooraf 50% 
verwacht. 
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19) Het aanta l onderdelen dat N resp. 3 2 2 I I 2 I I 2 3 2 4 2 I 

lokaa l (Zuidoost Azië) 
gesourced kan worden is groot Cum% 50 100 40 100 67 100 ? o' • F-G' 
genoeg. 

50% • • • 
20) De voorraad vanwege de N resp. 3 I 2 2 I 2 I 3 2 2 4 I 2 

vraagonzekerheid van Océ is 
gerechtvaardigd. Cum% 50 100 67 100 67 100 

m' 0 * H' 
50% • • • 

21) N resp. 5 I 2 I 4 I 2 2 4 3 I I 
a) De incourantie door product 
veranderi ng is zoa ls verwach t. Cum% 50 100 100 

0 * F-G gm 

50% • • 
N resp. 6 I I I 5 2 2 5 3 I 

b) De incourantie door product Cum% gm gm gm GM 
uilfitsering is zoa ls verwacht. 

50% 

22) De logist ieke vakkennis in de N resp. 4 4 I 3 I 3 2 3 4 I I 
keten is van die kwaliteit dat 
de logistieke keten stabiel is . Cum% 100 60 100 100 m' 0 * H" 

50% • • • 
23) N resp. 5 I 2 I 4 2 3 4 2 I I I 
a) De 2"• tier supp liers houden alle 
onderdelen in de toekomst in Cum% 40 60 

? ? productie. gm 0 

50% • 
N resp. 4 l 2 I I 3 2 I 3 3 I I 2 I I 

b) Alle 2"d tier supp liers blijven 
voor Océ produceren. Cum% 

40 100 ? 0 ? ? 

50% 
• 
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24) De vraagvoorspelling van een N resp. I 5 2 I 3 2 2 2 5 I I 2 

produelintroductie is 
vo ldoende nauwkeurig. Cum% 7 1 100 33 55 77 100 71 100 

m" ? * H" 
50% • • • 

25) De vraagvoorspelling van een N resp. I 3 2 2 I 2 I 4 2 4 2 3 
productu ittàsering is 
voldoende nauwkeurig. Cum% 57 71 100 25 75 100 44 66 100 m• 0 * H' 

50% • • • 
26) De leveranciers van Océ N resp. I 4 2 2 I 5 3 I 4 4 

hebben een voldoende 
leverbetrouwbaarheid. Cum% 50 75 100 63 100 50 100 ? ? ? ? 

50% • • • 
27) Producten voldoen aan de N resp. 4 I I 2 I 4 3 2 4 3 2 

wens van de klant ondanks het 
gat tussen de specificaties en Cum% 60 100 60 100 ? 0 * F-G 
de k:lantwens. 

50% • • 
28) Producten voldoen aan de N resp. 3 2 2 2 3 3 3 3 4 I I 

wens van de klant ondanks het 
fe it dat R&D niet op '·worst' Cum% 33 67 100 50 100 100 0 0 * G 
case ontwerpt. 

50% • • • 
29) N resp. 3 I 2 3 3 3 3 3 4 2 
a)Prod uct.en vo ldoen aan de wens 
van de klant. ondanks er Cum% 40 60 50 100 67 100 0 0 * G 
product/module/onderdeel/software 
veranderingen in de keten plaats 50% • • • 
vinden. 

N resp. 3 2 4 3 3 3 3 4 2 

b) Producten vo ldoen aan de 
wens van de klant ondanks er Cum% 33 100 50 100 67 100 0 0 * G 
productieproces veranderingen in de 
keten plaat vinden. 50% • • • 
30) R&D blijft zicht houden op de N resp. 2 I I 3 2 2 4 3 2 3 3 I 

maak en procestechnologie 
van de onderdelen markt Cum% 60 100 57 100 50 100 o• 0 * G' 
(ondanks dat het contact met 
de 2"d tier suppl i er ind irecter 50% • • • 
wordt). 
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Appendix F: Selectie kritische risicostellingen & risico's 
In deze appendix zijn de 10 kritische risicostellingen met de daarbij behorende risico's 
weergegeven. Ze zijn gerangschikt naar prioriteit. 

Risicostelling Risico Profiel 

5 a) De bemanning bij de CMP voor Vertraging in de invoering van de 
transferprojecten is zodanig dat het projecten door onderbemanning bij de F!# 
transferproject volgens schema CMP 
verloopt. 
13) De beheerskosten zijn in de Hogere beheerskosten dan verwacht door 
nieuwe supply chain zoals vooraf bijvoorbeeld meer werk in het verre F! 
werd verwacht. Oosten. 
15) De kosten voor wijziging van Hogere kosten voor flexibiliteit , door de 
productie en producten zijn voor tussenkomst van de CMP als formele partij 
Océ, met een formele is het duurder te wijzigen. F! 
tussenpersoon (CMP) , zoals vooraf 
verwacht. 
Sb) Het product documentatie Vertraging in de invoering van de 
pakket (POP) is zodanig dat een projecten doordat het PDP niet voor 100% F 
transferproject volgens schema sluitend geëngineerd is , wat leidt tot 
verloopt kinderziektes. 
9) De staat van de gereedschappen Vertraging transfer van leverancier 
van Océ bij de 2"d tier leverancier is doordat het gereedschap van Océ bij de F 
zodanig dat ze direct beschikbaar leverancier niet altijd direct beschikbaar 
zijn voor een transfer. is. 
16) Océ behaalt bij ieder project de Het niet behalen van de initiële gestelde 
initiële kostprijsdoelstelling kostprijs doelstellingen doordat de supply 

base in ZO-Azië niet goed past waardoor F# 
veel onderdelen uit Europa moeten 
komen . 

20) De voorraad vanwege de Extra voorraad, er is meer voorraad 
vraagonzekerheid van Océ is aanwezig dan de vraagonzekerheid doet H# 
gerechtvaardigd rechtvaardigen 
22) De logistieke vakkennis in de Extra voorraad, er is meer voorraad nodig 
keten is van die kwaliteit dat de dan noodzakelijk door de instabiliteit van 
logistieke keten stabiel is de keten vanwege wisselende vakkennis H# 

door het hoge verloop van werknemers bij 
de CMP. 

24) De vraagvoorspelling van een lncourantie of extra kosten, doordat de 
productintroductie is voldoende vraagvoorspelling bij productintroductie 
nauwkeurig onnauwkeurig is. Bij een te hoge 

inschatting van de vraag blijft Océ met H# 
producten zitten. Bij een te lage 
inschatting van de vraag moet Océ in een 
korte tijd opschalen dit kost tijd en geld . 

25) De vraagvoorspelling van een lncourantie of tekort, doordat de 
product uitfasering is voldoende vraagvoorspelling bij product uitfasering H# 
nauwkeurig onnauwkeurig is. 

Tabel F.1: Kritische risico 's 

I 
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Appendix G: Modelmatige weergave supply chain 
In het beslissingsmodel moet er modelmatig onderscheid worden gemaakt in het voorraadpunt in 
Venlo. Dit vanwege de aanname dat er alleen vraag kan plaats vinden op de eind voorraadpunten. 
Het voorraadpunt in Venlo bestaat derhalve uit een KOOP waaruit de Europese klantvraag wordt 
voorzien en uit een ontkoppelpunt. Dit ontkoppelpunt is het centrale voorraadpunt waaruit de 
eind voorraadpunten beleverd worden. Zoals eerder gesteld is de transporttijd tussen het 
centrale voorraadpunt en KOOP Venlo en de variantie ervan nul. 

Assemblage 

Figuur G. 1 : Modelmatige weergave outbound supply chain 

Venlo 

Viiil 
V 

Vraag Europa 

Vraag USA 

Vraag APW 
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Appendix H: Vraag patroon VP 2100/2110 
In figuur H.1 is de vraag voor de 2100/2110 weergegeven over het afgelopen jaar voor de drie 
eind voorraadpunten. De vraag zijn de binnengekomensalesorders geplaatst door de OpCo's. Uit 
de figuur zijn verschillende zaken op te maken. Ten eerste lijkt de aanname dat de vraag 
stationair is gegrond, er lijkt geen trend in de vraag te zitten. Verder komen de seizoensen 
eindekwartaal effecten naar voren, zoals de dip in de zomermaanden en piek op het einde van 
het derde kwartaal in week 46. 

111 
Q) 

.5 
Cl 
s:::: 
Q) 

111 -s:::: 
111 
<( 

Vraag 2100/2110 

~ ~ ~ o/ ~ ~ o/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Week nr 

Figuur H. 1 : Klantvraag VP 210012110 

- vraag EUR 

- vraagAPW 

vraag USA 
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Appendix 1: Shortfall 
Appendix I illustreert de nauwkeurigheid van de verschillende benaderingen voor het eerste en 
het tweede moment van de shortfall. De benaderingen van de verwachting van de shortfall zijn 
afgezet tegen de werkelijke shortfall bij verschillende bezettingsgraden in figuur 1.1. Uit de 
onderstaande figuur komen twee zaken naar voren. Allereerst blijkt dat de benadering van de 

wachtrijlengte van een G\Gil wachtrij , vergelijking 7.31 , de shortfall structueel te laag schat. 

Dit is de rode lijn . De exacte formule, gegeven in vergelijking 7.32, voor de verwachting van de 

wachtrijlengte voor een M\Gil wachtrij levert een preciezere schatting op, dit is de gele lijn. 

De benaderingen voor zowel de G\Gil wachtrij als de M\Gil wachtrij zijn om te zetten voor een 

benadering van een G\Dil door de werkelijke variantiecoefficienten in te vullen voor het 

aankomst proces als het bedieningsproces. 
Ten tweede is voor beide modellen goed te zien dat vanaf een bezettingsgraad van 0, 93 
asymptotische effecten de overhand hebben waardoor de schatting te hoog uit komt. 

IJ) 
Cl) 
s::: 
·s, 
s::: 
w 
'**' 

Shortfall 

- · 

\ 
\ 
~~ 

' \~\ 
,. 

~i 
~~ 

.._., ;;:-:,.... 

= iio 

0.98 0.93 0.89 0.85 0.82 0.78 0.75 0.65 0.56 

bezettingsgraad 

Figuur I. 1: Werkelijke shortfall vs modellen 

- werkelijk 

- model (7.31) 

model (7.32) 
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De benaderingen voor het tweede moment en daarmee de standaard deviatie ten opzichte van de 
werkelijke standaarddeviatie is weergegeven in figuur 1.2. 
Wat opvalt is dat beide benaderingen voor de standaarddeviatie van de shortfall minder 
nauwkeurig is dan de verwachting. Over het werkgebied genomen, vanaf een bezettingsgraad van 
0, 7 is het voorgestelde model significant nauwkeuriger dan de aanname dat de shortfall negatief 
exponentieel verdeeld is. 
Uit de onderstaande figuur komt verder naar voren dat de asymptotische effecten voor de 
schaating van de standaarddeviatie zich voordoet vanaf een bezettingsgraad van ongeveer 0, 9. 
Deze bezettingsgraad is daardoor de bovengrens van het model. 

liJ 
Ql 
c:: 
'61 
c:: 
w 
:u: 

0.93 0.89 0.85 

STDEV Shortfall 

0.82 0.78 0.75 

bezettingsgraad 

Figuur I. 2: Werkelijke standaarddeviatie shortfall vs model en aanname 

--werkelijk 

- model (7.36) 

aanname 

0.65 0.56 

71 



~IJI J't!----------"~Rr~·sr~·co~m~an~a~ge~m~e~n~t~in~d~e~n~ie~u_w~e~su~p~p~ly~c~ha~i~n~~~n~O~c~é-' ' ____________ __ 

Appendix J: Productieplan 
In deze appendix is weergegeven hoe het productieplan afgelopen jaar eruitgezien zou hebben op 
basis van het beslissingsmodel en de aanname dat de maximale productiecapaciteit voor de VP 
2100 respectievelijk[ ... ] en[ ... ] stuks per week was. 
Uit de figuur is op te maken dat de shortfall, onstaan gedurende de periode met veel vraag, eerst 
weggewerkt wordt alvorens er minder te produceren. Hoe lager de maximale productiecapaciteit 
hoe hoger de gemiddelde shortfall, hoe meer periodes de maximale productiecapaciteit wordt 
aangehouden om de shortfall weg te werken. 

productie vs vraag 

,...., 

~ 1\ 

~ \ t1 I\ A 
UI 

·~ 
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~ 01J ~!~ r j 
L \1 - \faag CP 

c: ~~./ '·'· 
Cl - productie 
c: V\ I V ," CP 

~ ! J i' Jàlf productie 
=1:1: 

I 
~ 

W ~ \YJ V 
1! 

y 
~ \j 

' ' 

~ ~ fl ')/> ~ ~ '?")... '?Î() '?Oj b<'? b<Î() ~ ~")... '? Î() 

week nr 

Figuur J. 1: Productieplan vs de vraag 
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In de onderstaande figuur is de invloed van de productie shortfall weergegeven op de werkelijke 
aanwezige voorraad in de hele supply chain. Dit onder de aanname dat er alleen een maximale 
productiecapaciteit is. 

Verloop order-up-to-level 

._____" V' -~ 
~/ 

~ 

~ 

111 --order-up-to-le-.el Q) 
s:::: 

'61 --werkelijk 
s:::: 
Q) werkelijk 

=1:1: -

' ' ' ' '' ' I I I I I I ' ' ' ' ' ' 

~ <'- ~ v "),.'<> ~ ~"),. ~~ ~co b<" ~ ~ ~<:) " b< 

week nr 

Figuur J. 2: Verloop order·up-to-level 
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Appendix K: Werkelijk voorraadverloop KOOP's 
In deze appendix is het werkelijk verloop van de voorraad van de drie einvoorraadpunten 
weergegeven van het afgelopen jaar. Tegen dit verloop is de gemiddelde voorraad, berekend 
door het beslissingsmodel, afgezet. Dit is gedaan voor een leverbetrouwbaarheid van 95% en 99%. 

t/1 
Cll 
r::: 
.Öl 
r::: 
Cll 

'1:1: 

Venlo voorraad 

~ -0 '1.-<0 "\.-'? '1.-co "\.-<?> '?"\.- '?co '?<?> ""'? '>-co ""<?> ~"\.- '? co 

week nr 

Figuur K. 1: Voorraadverloop Venlo 

- Vooraad Venlo 

- gem I.Qorraad 99% 

gem I.Qorraad 95% 
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voorraad USA 

"b< 0 '1.-Ç) ').,":) '1.-Î() f> ":)')., ":)Î() ":)Oj b<":) b<Î() b<Oj ~')., ":) Î() 

Figuur K. 2: Voorraadverloop USA 

fl) 
Cll 
c:: 

"61 
c:: 
Cll 

'l:t: 

week nr 

Voorraad APW 

"b< 0 ~ ').,":) '1.-Î() f> ":)')., ":)Î() ":)Oj b<":) b<Î() b<Oj ~')., ":) Î() 

week nr 

Figuur K. 3: Voorraadverloop APW 

--- Voorraad USA 

--- gem 1.0orraad 99% 

gem 1.0orraad 95% 

--- Voorraad APW 

--- gem 1.0orraad 99% 

gem 1.0orraad 95% 
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• Appendix L: Uitgewerkte interviewschema's 

• Weggelaten [Vertrouwelijke informatie] 

• 
• 
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