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Abstract 

This report describes a graduation project that was carried out for NTS Mechatronics 
in Deurne. The report describes the way to control the different groups of goods 
resulting trom an ABC-analysis in order to minimise risk and maximise customer 
service. To determine the impact of the various control methods, a simulation tool for 
the ordering and assembly process at NTS Mechatronics was developed. 
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Management samenvatting 

NTS Mechatronics is de grootste dochteronderneming van de NTS Group. De NTS 
Group is een system supplier, die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, engineering 
en productie van mechatronische systemen. Negen gespecialiseerde bedrijven van 
de groep verlenen hun technisch hoogwaardige diensten aan onder andere de 
medische, semi-conductor- en nano-industrieën. 

NTS Mechatronics heeft de kennis en organisatie in huis om complexe mechatronica 
systemen te ontwikkelen en assembleren. De organisatie kan zowel op basis van een 
ontwerp van de klant systemen bouwen, als op basis van specificaties van de klant 
systemen ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. 

Logistieke prestaties als doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit bepalen in 
de huidige markt steeds meer het succes van NTS Mechatronics. De toeleverende 
keten beheersen wordt daarmee steeds belangrijker. Vanuit deze hoek komt ook de 
probleemstelling en initiële opdrachtformulering. 

Probleemstelling 

De grootste klant van NTS Mechatronics, Assembléon opereert in een zeer grillige en 
veeleisende markt. De gevolgen hiervan dringen door in de toeleverende keten, waar 
NTS Mechatronics en haar leveranciers toe behoren. 

Assembléon verwacht van NTS Mechatronics een zeer grote flexibiliteit in levertijd en 
-hoeveelheid. In de huidige situatie kan NTS Mechatronics slechts voldoen aan deze 
wensen door dure voorraden aan te houden. Ook is het voor NTS Mechatronics niet 
bekend hoe flexibel zij is. 

De grote onzekerheden in de afname en het feit dat de technisch hoogwaardige 
producten regelmatig aan veranderingen onderhevig zijn, maakt het aanhouden van 
voorraden tot een risico. Dit zijn risico's die een bedreiging vormen voor NTS 
Mechatronics. 

Initiële opdrachtformulering 

De opdracht zoals bij aanvang van dit onderzoek geformuleerd is als volgt te verdelen 
in een aantal deelopdrachten: 

• Het in kaart brengen van de huidige flexibiliteit van NTS Mechatronics en de 
risico's die ze daardoor loopt met betrekking tot de SPR (Standard Placement 
Robot) en CPR (Compact Placement Robot). 

• Het in kaart brengen van de wensen van Assembléon. 

• Het maken van een ontwerp dat het de gewenste leverbetrouwbaarheden 
mogelijk maakt met als belangrijkste randvoorwaarde vermindering van het risico 
dat NTS loopt ten opzichte van de huidige situatie. 
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Het product 

De SPA en CPA zijn modulaire robots, die door de klant op pick-and-place machines 
worden geplaatst. Ze plaatsen met hoge snelheid en precisie componenten op 
printplaten, die vervolgens in vrijwel alle elektronica verwerkt worden. 

Een robot is opgebouwd uit meer dan 350 onderdelen, waarvan bijna 200 
onderdelen. De CPA is smalle variant van de SPA, op breedte na zijn de robots 
echter vrijwel identiek. Dit maakt dat het gros van de onderdelen voor beide robots 
gelijk zijn. 

Analyse 

In de analyse van de huidige situatie is gekeken naar drie deelgebieden, planning, 
inkoop en productie. Per deelgebied is een aantal analyses gemaakt, met als doel het 
in kaart brengen van de huidige prestatie van NTS Mechatronics op deze gebieden. 

Planning 
Een van de analyses die met betrekking tot de planning gemaakt is, is de bepaling 
van de leverbetrouwbaarheid. Het percentage van de weken dat de door NTS 
Mechatronics bevestigde hoeveelheid op tijd geleverd wordt is xx°/o voor de SPA en 
xx% voor de CPA. Een prestatie die onvoldoende scoort in vergelijking met de 
gewenste xx%. Bovendien is de prestatie ten opzichte van de gevraagde 
hoeveelheden van Assembléon slechts xx°/o. 

Ook werden de prognoses van de klant geanalyseerd, hieruit bleek dat deze aan 
grote verandering onderhevig waren en sterk afweken van de uiteindelijke vraag. 

Inkoop 
Voor de onderdelen van de SPA en CPA is ABC-analyse gemaakt op basis van 
jaaromzet, daarnaast is een aantal extra factoren toegevoegd op basis waarvan een 
+ toevoegd aan de ABC-klasse. De + indiceert dat het betreffende onderdeel 
weliswaar op basis van jaaromzet in de betreffende klasse hoort, maar dat andere 
factoren maken dat het extra aandacht verdient. Deze factoren zijn 
wijzigingsgevoeligheid, volume, mate van probleemproduct en lengte van levertijd. 

Hieruit blijkt dat slechts voor één van de A- of B+-delen een specifiek contract 
afgesloten is met de leverancier. Deze onderdelen zijn echter zo kritisch in een van 
de opzichten, dat speciale aandacht gerechtvaardigd is. Verder wordt geconcludeerd 
dat de helft van de C-delen reeds via een 2Bin-systeem beheerst worden, dit 
betekent echter ook dat de overige onderdelen handmatig besteld worden. Hiermee 
creëert men een onnodig grote beheerslast voor de planner. Bij de beheersing van de 
onderdelen laat NTS Mechatronics dus kansen liggen. 

Ook zijn de optimale seriegroottes voor onderdelen bepaald middels een EOQ
analyse. Hierin wordt op basis van jaarvraag, prijs, bestelkosten en voorraadkosten 
de financieel optimale seriegrootte bepaald. In vergelijking met de huidige 
seriegroottes blijkt dat ook hier een behoorlijke besparing mogelijk is. 

Tot slot laat een analyse van de levertijden zien dat de onderdelen voor de robots 
lange tot zeer lange levertijden kennen. Daardoor wordt slechts een beperkt gedeelte 
gedekt door orders en commitment van Assembléon. 

Risicoreductie bij NTS Mechatronics 111 



Productie 
Binnen productie is gekeken naar de twee belangrijkste capaciteiten die nodig zijn. 
Voor de robots zijn dit manuren en kalibratietafels. Hieruit wordt geconcludeerd dat 
de kalibratietafels de grootste bottleneck vormen, met een maximale doorzet van x,xx 
robots per uur. 

Vervolgens is de Practical Worst Case (PWC) uitgerekend, hiermee worden 
productiesystemen beoordeeld op hun doorzet, onderhanden werk en doorlooptijd. 
De PWC is hierbij een functie die per niveau van onderhanden werk laat zien wat in 
praktijk de slechtst mogelijke prestatie is. Voor de assemblage van robots blijkt dat 
NTS Mechatronics iets onder deze praktisch slechtste prestatie scoort. Er wordt een 
doorzet van x,xx robot per uur behaalt. 

Onderzoeksvragen 

Het laatste deel van de opdrachtformulering betrof het maken van een herontwerp om 
de leverbetrouwbaarheid te verbeteren en het risico te verminderen. In de analyse is 
een aantal zaken naar boven gekomen, die potentieel een verbetering op deze 
vlakken kunnen leveren. Door middel van een aantal onderzoeksvragen wordt de 
geschiktheid van deze oplossingen bepaald. 

Het risico is gedefinieerd als het totale commitment van NTS Mechatronics, 
opgebouwd uit voorraad, commitment richting de leverancier en onderhanden werk, 
minus het commitment van de klant. 

Hoofdvraag: 
Op welke manier kan het risico van NTS Mechatronics met betrekking tot de AX 
robots geminimaliseerd worden, met inachtneming van de gewenste 
leverbetrouwbaarheid van xx°/o. 

Deelvragen: 
1. Wat zijn de belangrijkste oorzaken die het financieel risico bepalen? 

Doel: Inzicht geven in de componenten die de grootste bijdrage aan het risico 
voor NTS Mechatronics geven. 

2. Wat is de invloed van het vraagpatroon op het financieel risico? 
Doel: Bepalen van de robuustheid van het model als het werkelijke vraagpatroon 
niet goed bekend is. 

3. Wat is de invloed op het financieel risico van verschillende methoden om de 
klantprognose aan te passen voor eigen gebruik? 
Doel: Bepalen of een bepaalde methode beter werkt dan een andere. 

4. Wat is de invloed van beheersstrategieën voor ABC-geclassificeerde onderdelen 
op het financieel risico? Meer specifiek, prognoses richting de leverancier voor A
onderdelen, Optimale seriegroottes voor de B-delen en uitbreiding van 2Bin voor 
C-delen. 
Doel: Bepalen of deze beheersstrategieën ook vanuit het oogpunt van het risico 
verantwoord zijn. 
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5. Wat zijn de gevolgen van gehele of gedeeltelijke productie van de robots in 
China op het financieel risico en de leverbetrouwbaarheid? 
Doel: Bepalen of NTS Mechatronics met haar huidige koers op de goede weg is. 

Simulatie 

Met als doel een antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen middels simulatie, is 
een model opgesteld dat de verkoop-, plan- en inkoopprocessen beschrijft. Het model 
is vervolgens geprogrammeerd in Delphi. 

Hierbij zijn per onderzoeksvraag scenario's ontworpen, die op enkele aspecten 
afwijken van het basisscenario dat gekenmerkt wordt door: 

A. Er is een veiligheidsvoorraad van xx SPR en xx CPR robots. 
B. Er wordt geen veiligheidsvoorraad van onderdelen aangehouden. 
C. Het vraagpatroon is gelijk aan een gefitte vraagverdeling. 
D. Het prognosepatroon is gelijk aan een gefitte prognoseverdeling. 
E. De prognose van de klant wordt onaangepast gebruikt. 
F. Er zijn geen contractafspraken met leveranciers. 
G. Prijzen, levertijden, seriegroottes zijn gelijk aan de werkelijke situatie. 
H. De kans op een nieuwe prognose is gelijk aan de werkelijke situatie. 
1. De gehele productie vindt plaats in Deurne. 
J. De assemblagecapaciteit is xxx uur per periode, een SPR kost x uur, een CPR 

kost x uur. 

Resultaten 

Figuur 1 laat de opbouw van het risico zien voor het basisscenario. 
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Figuur 1: Componenten financieel risico, basisscenario (fictieve cijfers en verhouding 
klantcommitment - risico, verhouding voorraad leverancierscommitmen en OHW is reëel) 

Hieruit blijkt dat het commitment van Assembléon een erg belangrijke component is 
die het risico enigszins beperkt. In totaal heeft NTS Mechatronics een commitment 
uitstaan in de vorm van voorraad, onderhanden werk en klantcommitment van x 
miljoen euro. 

Op basis van de verschillende ABC-klassen, wordt per klasse een beheersstrategie 
voorgesteld. Daarnaast wordt een methode aangereikt, waar de klantprognose mee 
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aangepast kan worden, zodanig dat het commitment beperkt wordt en de 
leverbetrouwbaarheid verbetert. 

Aanbevelingen 

Aan de hand van de simulatieresultaten en conclusies zijn onderstaande 
aanbevelingen resultaat van dit onderzoek: 

• NTS Mechatronics dient de klantprognose niet direct te gebruiken als middel om 
inkooporders en assemblageorders te bepalen. Ze moet daarentegen een 
combinatie van vraag en prognoses gebruiken. Daarbij moet :xx°/o van de vraag in 
huidige periode genomen worden en xx% van de prognose voor de betreffende 
periode. 
Wanneer NTS Mechatronics dit doet, kan zij een risicoreductie van :xx°/o behalen 
en tegelijkertijd een leverbetrouwbaarheid realiseren die ruimschoots voldoet aan 
de gestelde norm van :xx°/o. 

• NTS Mechatronics dient een ABC-analyse te gebruiken om haar onderdelen te 
classificeren. 
Voor de A- en B+-delen kunnen het beste contractafspraken gemaakt worden, 
waarin NTS Mechatronics de leverancier voorziet van een prognose. Daardoor 
kan de afroeptijd gereduceerd worden tot bij voorkeur x weken. Een vaste periode 
van x weken en een flexibele periode voor het restant van de voormalige levertijd 
met een commitmentpercentage van xxx% en :xx°/o moeten de richtlijn zijn in de 
onderhandelingen met de leverancier. Bij deze variabelen is de risicoreductie de 
moeite waard. 
Voor de overige B-delen kan het beste de optimale seriegrootte gebruikt worden. 
De afname in leverbetrouwbaarheid die dit tot gevolg heeft, kan gecompenseerd 
worden door extra veiligheidsvoorraad van eindproduct, waarbij netto een 
risicoreductie en nog belangrijker een reductie in de bestel- en voorraadkosten 
plaatsvindt. 
De C-delen moeten zoveel mogelijk middels het 2Bin-systeem beheerst worden, 
dit levert een kleine reductie in risico, verbetering in leverbetrouwbaarheid en 
reductie in beheerslast op. Voor de onderdelen waarvoor dit systeem geen 
oplossing is, is een goed alternatief seriegroottes gelijk aan een half jaar vraag, 
met een maand veiligheidsvoorraad. Dit levert niet de risicoreductie op, maar ook 
geen stijging, de andere gunstige effecten blijven wel van kracht. 

• Het is belang dat alle prognose-, vraag-, bevestigings- en leverdata bijgehouden 
worden. Dit maakt verder onderzoek in de toekomst mogelijk. Ook kan deze data 
gebruikt worden om een per jaar met behulp van de ontwikkelde simulatietool de 
inrichting opnieuw te bekijken. 
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Voorwoord 

Dit verslag is als vele andere niet alleen het resultaat van een tiental maanden 
afstuderen, maar van vele jaren studeren. Zeker op een universitaire opleiding wordt 
je volledig losgelaten, waardoor je gedwongen wordt jezelf te motiveren. Iets wat niet 
altijd even eenvoudig is, want wie weet op zijn negentiende nou wat de studie 
Technische Bedrijfskunde inhoudt? 

Vaak vraag je je af wat de toegevoegde waarde is van alle bijeengeraapte vakken 
voor je latere carrière. Gelukkig kwam er het moment dat ik keuzevakken kon gaan 
volgen, waarin ik een duidelijke keuze voor de logistiek gemaakt heb en ik een 
nieuwe motivatie vond. 

Tijdens het afstuderen zelf is verreweg het moeilijkste de discrepantie tussen theorie 
en praktijk op te heffen, weer vraag je je af wat het nut is van de kennis die je 
opgedaan hebt. Aan het einde van de rit is de conclusie dat het niet zozeer de feiten 
zijn, maar het denken in termen van processen. 

Tijdens mijn stage bij NTS Mechatronics heb ik echter ook geleerd dat de rit pas net 
begonnen is, binnen een bedrijf werken betekent niet alleen je kennis en kunde 
gebruiken. Het is minstens zo belangrijk draagvlak te creëren voor je ideeën en iets 
wat niet van zelf gaat zo heb ik ondervonden. Een bedrijfsstage is daarom voor een 
bedrijfskundige van essentieel belang in mijn ogen. 

Graag wil ik dan ook NTS Mechatronics en iedereen die daar werkt bedanken voor de 
tijd die ik daar door heb mogen brengen. Specifiek wil ik Paul van Tiel bedanken voor 
de begeleiding en de vele komische momenten die ik op zijn kantoor heb 
meegemaakt. Daarnaast wil ik Guillaume van Leest bedanken voor het mogelijk 
maken van de stage en de inhoudelijke terugkoppelmomenten. 

Ook aan de kant van de TU/e wil ik graag twee mensen bedanken, dat is Tarkan Tan, 
voor het beoordelen van mijn rapport en de methodologische opmerkingen. En 
uiteraard Gudrun Kiesmüller, voor de uren dat we ons hoofd hebben gebroken over 
complexe en "niet te snappen" kronkels van mijn kant. Maar vooral voor het 
zelfstandig mijn weg laten zoeken, zonder daarbij iets op te leggen. 

Dieuwer Boerma 
Eindhoven, 02 februari 2007 
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Begrippenlijst 

2Bin 

ATB 

AX-3 en AX-5 

CLIP 

CPA 
EOQ 

HPP 

Koopdelen 
Maak delen 
Manco 
MAP 

NTS 
PWC 
RLIP 

SAP 
SPA 

Een principe dat gericht is op het reduceren van administratieve en 
magazijnhandelingen. Het gaat uit van twee bakjes, die ieder de 
capaciteit van ruim een periode vraag van een bepaald onderdeel 
hebben. Een bakje wordt periodiek gevuld zodra het leeg is, in de 
tussentijd dient het andere bakje als grijpvoorraad. Vaak wordt het 
principe toegepast op goedkope en standaard verkrijgbare 
onderdelen. 
Aanvraag Tot Bestelling, bestelopdracht van de planner aan de 
verwerver. 
Machines voor printplaatassemblage, de snellopers van 
Assembléon 
Confirmed Line Item Performance, percentage van de door de 
leverancier bevestigde hoeveelheid dat werkelijk geleverd wordt 
Compact Placement Robot, smalle robot voor de AX 
Economie Order Quantity, ook bekend als de formule van Camp of 
Wilson's EOQ model, berekent de economisch optimale 
seriegrootte 
Hoofd Productie Plan, input voor het MAP, schema van de 
verwachte hoeveelheden benodigd eindproduct 
Onderdelen die standaard verkrijgbaar zijn 
Onderdelen die speciaal voor NTS Mechatronics gemaakt worden 
Tekort aan onderdeel voor een bepaalde assemblage 
Material Requirements Planning, veel gebruikt planningconcept om 
de behoefte van onderdelen in de tijd te bepalen 
Nebato Te Strake 
Practical Worst Case 
Requested Line Item Performance, percentage van de door de 
klant gevraagde hoeveelheid dat werkelijk geleverd wordt. 
Bedrijfsinformatiesysteem dat bij NTS Mechatronics gebruikt wordt 
Standard Placement Robot, brede robot voor de AX 
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1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de probleemstelling, initiële opdrachtformulering en 
onderzoeksopzet om te komen tot een juiste probleemanalyse en een doeltreffend 
herontwerp. Ook wordt de opbouw van het verdere rapport beschreven. 

1.1 Probleemstelling 

De grootste klant van NTS Mechatronics, Assembléon opereert in een zeer grillige en 
veeleisende markt. De gevolgen hiervan dringen door in de toeleverende keten, waar 
NTS Mechatronics en haar leveranciers toe behoren. 

Assembléon verwacht van NTS Mechatronics een zeer grote flexibiliteit in levertijd en 
-hoeveelheid. In de huidige situatie kan NTS Mechatronics slechts voldoen aan deze 
wensen door dure voorraden aan te houden. Ook is het voor NTS Mechatronics niet 
bekend hoe flexibel zij is. 

De grote onzekerheden in de afname en het feit dat de technisch hoogwaardige 
producten regelmatig aan veranderingen onderhevig zijn, maakt het aanhouden van 
voorraden tot een risico. Dit zijn risico's die een bedreiging vormen voor NTS 
Mechatronics. 

1.2 Initiële opdrachtformulering 

De opdracht is te verdelen in een aantal deelopdrachten: 

• Het in kaart brengen van de huidige flexibiliteit van NTS Mechatronics en de 
risico's die ze daardoor loopt met betrekking tot de SPR (Standard Placement 
Robot) en CPR (Compact Placement Robot). 

• Het in kaart brengen van de wensen van Assembléon. 

• Het maken van een ontwerp dat het de gewenste leverbetrouwbaarheden 
mogelijk maakt met als belangrijkste randvoorwaarde vermindering van het risico 
dat NTS loopt ten opzichte van de huidige situatie. 

1.3 Onderzoeksopzet 

In hun handboek voor praktijkstages onderscheiden Kempen & Keizer (2000) in het 
organisatieadviesproces drie op elkaar volgende hoofdfasen; de oriëntatiefase, de 
ontwerpfase en de implementatiefase. Dit handboek is met name geschikt voor een 
project als dit, omdat het uitgaat van de stage als adviestraject, waar veel andere 
methodologische handboeken uitgaan van puur theoretisch onderzoek. 

De oriëntatiefase is bedoeld om het bedrijf te leren kennen, de opdracht te definiëren 
en het onderzoek op te zetten. Het resultaat hiervan is in hoofdstukken 2 en 3 terug 
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te vinden. In de oriëntatiefase vindt ook de analyse plaats, welke ook als aparte fase 
beschouwd kan worden, hierin wordt het probleem uiteengerafeld in drie 
verschillende deelgebieden. Resultaat van de analyse is bij deze opdracht de selectie 
van het gebied waarbinnen de ontwerpopdracht plaats zal vinden. Deze analyse is 
terug te vinden in hoofdstuk 4. Uit de analyse volgt een aantal onderzoeksvragen, 
welke vervolgens beantwoord moeten worden. 

In hoofdstuk 5 wordt de situatie bij NTS Mechatronics gemodelleerd en gesimuleerd. 
Het doel is de onderzoeksvragen die de verschillende oplossingsrichtingen 
representeren te beantwoorden. In hoofdstuk 7 worden conclusies en aanbevelingen 
gedaan naar aanleiding van de resultaten uit hoofdstuk 6. 

Verschuren & Doorewaard (2004) beschrijven een onderzoeksmodel, de kern hiervan 
is een confrontatie tussen de werkelijke situatie en de theorie, waaruit een conclusie 
volgt. In figuur 1.1 is te zien hoe het onderzoeksmodel binnen dit project de kwaliteit 
van het uiteindelijke ontwerp door middel van literatuur en overige bronnen borgt. 

Orientatie 

t-7 
L::J 

EJ 

EJ 
[§] 

EJ 

Inkoopbeleid 
NTS 

Beoordelings -
Productie 
proces NTS 

Beoordelings 
criteria 

Planning&
proces NTS 

Beoordelings 
aiteria 

Figuur 1. 1: Onderzoeksmodel 

Voor drie processen wordt de bestaande situatie vergeleken met de theorie. Deze 
gebieden zijn Planning, Inkoop en Productie. Resultaat hiervan is per gebied een 
conclusie ten aanzien van verbetermogelijkheden op dat gebied. Het gebied met de 
meeste verbetermogelijkheden zal vervolgens onderwerp van de ontwerpopdracht 
worden, hierbij rekeninghoudend met de mogelijkheden binnen de organisatie. 
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, 2 Bedrijfsbeschrijving 

De NTS Group is een bedrijf dat voortgekomen is uit een fusie tussen Nebato en Te 
Strake in oktober 2005. NTS staat voor Nebato Te Strake, voor deze naam is 
gekozen omdat de beide bedrijven een sterke naam hebben in de sector. 

Dit hoofdstuk gaat allereerst in op de historie, organisatie, missie & strategie en cijfers 
van de NTS Group in het algemeen. Vervolgens wordt NTS Mechatronics beschreven 
met een nadruk op de vestiging in Deurne, waar dit project plaatsgevonden heeft. Tot 
slot wordt de afdeling Purchasing & Logistics beschreven. 

Voor dit hoofdstuk zijn enkele bronnen veelvuldig gebruikt, deze zijn: Nieuwsbank, de 
website van de NTS Group, het intranet van NTS Mechatronics en het jaarverslag 
van Te Strake over 2004. 

2.1 NTS Group 

De NTS Group is een system supplier, die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, 
engineering en productie van mechatronische systemen. Negen gespecialiseerde 
bedrijven van de groep verlenen hun technisch hoogwaardige diensten aan onder 
andere de medische, semi-conductor- en nano-industrieën. 

2.1.1 Historie Nebato 

Nebato metaalbewerking BV wordt in 1954 opgericht door de heren Net, Baudewijns 
en Ooijen, de naam is afgeleid van de eerste letters van hun namen. Tussen 1984 en 
1988 worden achtereenvolgens Nebato Combimetaal, Nebato Finishbedrijf en Nebato 
Assemblage opgericht. 

In 1991 en 1993 worden twee metaalbewerkingsbedrijven overgenomen. In 1997 
vestigt Nebato zich met Nebato Prometal in Tsjechië, waar relatief goedkoop 
verspanende bewerkingen plaatsvinden. 

In 1998 wordt Nebato Module- & Apparatenbouw opgericht, dat zich presenteert als 
system supplier, die de processen van ontwerp tot productie over kan nemen voor 
haar klanten. In oktober 2005 besluit Nebato met Te Strake te fuseren en samen 
verder te gaan onder de naam NTS Group. 

2.1.2 Historie Te Strake 

In 1947 richt de heer Te Strake het gelijknamige bedrijf op. Met de meerderheid van 
de aandelen in handen van Enka en Akzo, ontwikkelt Te Strake als eerste het 
luchtinslagsysteem voor weefmachines in 1967, wat later de wereldstandaard wordt. 

In 1973 neemt Rüti uit Zwitserland het bedrijf over, waarmee de naam in Rüti-Te 
Strake verandert en het zich tot hoofdleverancier van moederbedrijf Rüti ontwikkelt. 
Het bedrijf wordt in 1982 wederom overgenomen ditmaal door de Sulzer Brothers, 
een eveneens Zwitsers bedrijf. Vanaf 1985 ontwikkelt het bedrijf zich tot 
hoofdleverancier voor derden. Een management buy-out in 1992 maakt het bedrijf 
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onafhankelijk, met als gevolg een naamswijziging in Te Strake BV. Het bedrijf neemt 
een business unit structuur aan en bouwt haar internationale netwerk uit. De drie 
business units worden, Engineering & Production, Weaving Technology en Corrosion 
Protection. 

In 1993 verwoest een brand een groot deel van het bedrijf, dat snel weer opgebouwd 
wordt. In datzelfde jaar wordt de Mechatronica trofee gewonnen. Te Strake wordt 
uitgeroepen tot beste leerbedrijf van 1996. 

Het bedrijf richt zich steeds meer op twee verschillende markten, die van de 
luchtinslagsystemen voor de textielindustrie, waar ze al jaren een goede naam in 
heeft en de markt van de motion control systemen. Begin 2001 neemt het Deurnese 
Te Strake Optel uit Nijmegen en Hermus uit Venray over. 

Eind 2001 vindt een grote reorganisatie plaats door dalende omzetten, 70 van de 336 
werknemers worden ontslagen. Te Strake splitst zich op in Te Strake BV en Te 
Strake Surface Technology BV aan het begin van 2002. Later dat jaar wordt de 
business unit Weaving Technology van Te Strake aan de Picanol groep verkocht. 

In 2004 vestigt Te Strake zich in het verre oosten middels een vestiging in Shanghai, 
Te Strake Mechatronic Products. Eind dat jaar neemt een interim directeur het roer 
over. Begin 2005 vindt wederom een grote reorganisatie plaats, waarbij overgegaan 
wordt van een klantencel georganiseerde organisatie naar een functionele 
organisatie, ook verdwijnt een aantal banen. 

In oktober van 2005 besluit Te Strake te fuseren met Nebato en samen verder te 
gaan onder de naam NTS Group. In december van dat jaar worden Module & 
Apparatenbouw van het voormalige Nebato en Te Strake samengevoegd onder de 
naam NTS Mechatronics. In mei 2006 verzelfstandigt de voormalige Te Strake 
Machinefabriek TPC en gaat verder als aparte BV onder de NTS Group onder de 
naam NTS Machining. 

2.1.3 Organisatie 

De negen onafhankelijke BV's en twee minderheidsdeelnemingen die onder de groep 
hangen zijn allen voortgekomen uit het voormalige Nebato en Te Strake. Figuur 2.1 
geeft een overzicht van de samenstelling van de NTS Group. 

NTS Group 

Engineering Mechatronlca Verspaning Plaatwerk 
Oppervlakte 
behandeling 

- NS Optel - NTS Mechatronlcs - NTS Machlnlng -NTS - NTS Finish 
(Nijmegen) (Eindhoven & Deurne) (Deurne) Metaalbewerking (Bergeijk) 

- NTS Mechatronic - NTS Prometal (Bergeijk) 
Products (Slavicin - Tsjechië) - NTS Hermus 

-MA3 (25%) (Shanghai -China) (Venray) 
(Eindhoven) - NTS Comblmetaal 
-NBG (9%) (Bergeijk) 
(Nederweert) 

Figuur 2. 1: Organisatie NTS Group 
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De holding heeft haar hoofdkantoor in Eindhoven, waar een vierkoppige directie, 
bestaande uit een algemeen, een financieel, een technisch en een operationele 
directeur leiding geeft aan de groep. 

Eind 2005 had NTS Group 620 medewerkers (FTE, fulltime equivalent) in dienst. De 
groep had in 2005 een gezamenlijke omzet van 83 miljoen euro. In 2006 steeg de 
omzet naar 92 miljoen euro. De winst over 2005 en 2006 waren op moment van 
schrijven nog niet openbaar, wel was bekend dat de winst in 2005 laag was en dat 
deze in 2006 40% is gestegen ten opzichte van 2005. 

2.1.4 Missie & strategie 

De missie van NTS Group is om verantwoordelijkheid te nemen voor de creatie, 
realisatie en optimalisatie van mechatronische systemen van wereldwijd gevestigde 
OEM's. 

De strategie van de NTS Group is haar specialistische kennis op het gebied van 
motion en positionering in mechatronische systemen ten dienste te stellen van 
OEM's. Door de verantwoordelijkheid te nemen voor de inkoop, logistiek en 
productieprocessen, kan de OEM zich volledig richten op haar kernactiviteiten en een 
deel van de vaste kosten variabel maken. 

2.2 NTS Mechatronics 

Mechatronica is de techniek waarin werktuigbouwkunde, elektrotechniek en 
informatietechnologie gecombineerd zijn. NTS Mechatronics is de mechatronica tak 
van de NTS Group, dit is de enige dochter van de groep die bij de fusie ontstaan is uit 
beide voormalige organisaties. Hierdoor heeft NTS Mechatronics twee vestigingen, 
een in Eindhoven en een in Deurne. 

NTS Mechatronics heeft de kennis en organisatie in huis om complexe mechatronica 
systemen te ontwikkelen en produceren. De organisatie kan zowel op basis van een 
ontwerp van de klant systemen bouwen, als op basis van specificaties van de klant 
systemen ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. De strategie is om in Nederland 
prototypes en nulseries te bouwen en om de serieproductie grotendeels bij de 
Tsjechische of Chinese zuster neer te leggen. In de toekomst zullen klanten een 
steeds groter deel van de (proces)ontwikkeling en productie bij bedrijven als NTS 
Mechatronics neerleggen. 

Logistieke prestaties als doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit bepalen in 
de huidige markt steeds meer het succes van NTS Mechatronics. De toeleverende 
keten beheersen wordt daarmee steeds belangrijker. 

NTS Mechatronics heeft een functionele organisatie met één management voor beide 
locaties, zie figuur 2.2. De omzet van NTS Mechatronics was 38 miljoen euro in 2005, 
welke werd gerealiseerd door 205 fulltime equivalenten. De omzet in 2006 en de 
winst over 2005 en 2006 waren op moment van schrijven nog niet bekend. 
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Figuur 2.2: Organisatie NTS Mechatronics 

2.2.1 Klanten & Producten 

Purchasing 
Mechmics 

Finance 

Human Fèsource 

Manager Operations 

Purchasing 
Bectronics 

Quality Management 

Sup~base 
managemert China 

De klanten van NTS Mechatronics zijn vrijwel allemaal grote OEM's, als Assembléon, 
Sterk, FEi, Philips Medica! Systems en ASML. Assembléon bepaalt een groot deel 
van de omzet van NTS Mechatronics. 

3 

■Assembléon 

EIAGFA 

El Lambda 

□Stork 

□ Overige 

Figuur 2.3: Verdeling omzet over klanten NTS Mechatronics Deurne 2005 (miljoenen euro's) 
(fictief) 
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Voor Stork worden bijvoorbeeld delen van printers voor offsetdrukkerijen gebouwd. 
Voor Philips Medical Systems delen van medische scanapparaten en voor FEi 
worden onderdelen van elektronenmicroscopen gemaakt. Figuur 2.3 geeft een 
overzicht van de verdeling van de omzet van NTS Mechatronics over de 
verschillende klanten. 

Assembléon is een Philips dochter die machines maakt om printplaten te 
assembleren. Voor de snelloper van Assembléon, de AX, maakt NTS Mechatronics 
Eindhoven de trolleys die de componenten invoeren. NTS Prometal maakt de basis 
van de machine en NTS Mechatronics Deurne maakt de robots die de componenten 
op de printplaten plaatst en de besturingssystemen. 

DeAX 
In hoofdstuk 1 is aangegeven dat binnen dit onderzoek naar de robots gekeken 
wordt, de SPR (Standard Placement Robot) en de CPR (Compact Placement Robot) . 
De informatie uit de komende alinea's is afkomstig van de website van Assembléon 
en het intranet van NTS Mechatronics Deurne. 

De AX is de snelloper van Assembléon en heeft twee versies, de AX-3 en de AX-5. 
De AX is een machine die met zeer hoge snelheid en nauwkeurigheid componenten 
op printplaten kan plaatsen. Bijlage I toont foto's van de AX-3, AX-5, ook zijn de 
specificaties van de AX er te vinden. 

Een transportband voert de Printplaten in de X-richting door de AX, de TC (Transport 
Controller) stuurt dit proces aan, de TC is een van de producten van NTS 
Mechatronics Deurne. De printplaat wordt langs 20 posities bij de AX-5 en 12 posities 
bij de AX-3 gevoerd, per positie kunnen maximaal 6 verschillende componenten 
geplaatst worden. Deze plaatsing gebeurt door een robot, SPR of CPR, twee 
producten van NTS Mechatronics Deurne, een foto is te vinden in Bijlage 1. 

De robots zijn modulair en kunnen in elke gewenste combinatie op de machine 
geplaatst worden. De SPR is tweemaal zo breed als de CPR en neemt daardoor twee 
posities in, behalve werkbreedte in X-richting zijn er geen functionele verschillen 
tussen de twee robots. Deze robots plaatsen de componenten met een maximale 
snelheid van 7500 componenten per uur, wat de maximale output van een AX-5 op 
150.000 componenten per uur brengt. Dit gebeurt met een nauwkeurigheid van 50 
micrometer. 

De robots plaatsen deze componenten door middel van 4 bewegingen, in de Y
richting beweegt de robot tussen de trolleys en de printplaat om componenten van de 
trolley te pakken. In de X-richting beweegt de robot om de component op de juiste 
plaats op de printplaat te kunnen plaatsen. In de Z-richting wordt de component op de 
printplaat geplaatst, ook kan de plaatsingsmodule nog om haar as draaien voor de 
juiste positionering. De bewegingen van de robot worden aangestuurd door de PCC 
(Placement Control Cabinet), tot eind 2006 eveneens een product van NTS 
Mechatronics Deurne. 

DeSPRenCPR 
De SPR en CPR worden geassembleerd uit een kleine 200 verschillende onderdelen. 
Het grootste deel hiervan is voor beide robots gelijk. In totaal zijn er in één robot ruim 
350 onderdelen verwerkt. Sinds de robot in 2003 in productie is genomen zijn er tot 
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april 2006 zo'n xxxx van gemaakt. Door de hoge benodigde nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid is de robot constant onderhevig aan wijzigingen. De wijzigingen 
dienen om de kwaliteit te verhogen en de kosten te reduceren. 

NTS Mechatronics levert nieuw gebouwde robots aan het ICC (International 
Competence Center} van Assembléon, welke via verkoopkantoren in de hele wereld 
levert aan klanten, zie figuur 2.4. Als een robot bij het ICC binnenkomt ondergaat 

deze een duurproef, mocht de robot deze 
test niet doorstaan dan wordt deze als 

Eindgebruiker PPR (Product Problem Repair} 
geretourneerd aan NTS Mechatronics. 

Assembléon 
ICC 

Assembléon 
SPL 

:;: 
:::, 
0 
.0 
:;: 
:::, 
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SPR &CPR 
NTS Mechatronics 

Figuur 2.4: Goederenstromen robots 

2.2.2 Purchasing & Logistics 

;o 
() 
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Wanneer een robot tijdens haar 
levensduur bij de klant defect gaat, biedt 
Assembléon haar klanten service via de 
afdeling SPL (Service Part Logistics}. 
Deze afdeling stuurt de klant een 
inruilrobot en ontvangt de defecte robot 
retour. Deze defecte robots worden 
doorgestuurd naar een van de 
servicecentra van NTS Mechatronics. 
Deze servicecentra in Deurne, Shanghai 
en de Verenigde Staten vervangen 
standaard een aantal onderdelen en 
voeren benodigde reparaties uit. Na een 
aantal tests en afstellingen zijn de robots 
weer zo goed als nieuw en worden deze 
geretourneerd aan Assembléon SPL. 

Bij Purchasing & Logistics Deurne werken 21 mensen, waarvan 10 in Logistics. 
Purchasing is verantwoordelijk voor het selecteren van leveranciers en het opstellen 
van de raamcontracten met leveranciers. 
Logistics is verantwoordelijk voor planning, verwerving, opslag en transport. Op basis 
van orders en vraagprognoses van de klant berekenen planners een MRP. MRP, 
(Material Requirements Planning} is een veelgebruikte methode om de behoefte aan 
onderdelen in de tijd te bepalen. Dit gebeurt op basis van een Hoofd Productie Plan, 
een input van de te verwachten hoeveelheden eindproduct die per periode nodig zijn. 
De MRP suggereert bestellingen die vervolgens door verwervers ingezet worden op 
basis van de raamcontracten die Purchasing gemaakt heeft. 

Logistics is vervolgens verantwoordelijk dat onderdelen op tijd voor productie 
aanwezig zijn en dat eindproducten op tijd aan de klant geleverd worden. Op dit 
moment krijgt men niet geleverd wat de klant wil. De opdracht zoals geformuleerd in 
hoofdstuk 1 heeft tot doel deze leverbetrouwbaarheid te verbeteren. 
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3 Huidige situatie 

Dit hoofdstuk beschrijft enkele processen in de huidige situatie, die voor dit rapport 
van belang zijn, planning, inkoop, productie en voorraadbeheersing. 

3.1 Planning 

Bij NTS Mechatronics Deurne werken verschillende planners, ieder verantwoordelijk 
voor een of meer klanten. Voor veel planners geldt dat zij via verkoop binnen NTS 
Mechatronics orders doorkrijgen. De taak van de planner is vervolgens om te 
coördineren tussen inkoop, productie en expeditie, om zo de klanten op tijd van hun 
producten te voorzien. 

Met Assembléon bestaan langlopende contracten, vastgesteld door verkoop, de 
planner krijgt daardoor direct vanuit Assembléon een prognose van de vraag. 

3.1.1 Ontvangst van de vraagprognose 

De planner verantwoordelijk voor klant Assembléon ontvangt regulier maandelijks 
een prognose van de vraag voor de volgende drie maanden, samen met de purchase 
orders voor de eerste maand. Eens per kwartaal heeft deze prognose een langere 
horizon, twaalf maanden. De prognoses hebben een rollende horizon, wat betekent 
dat iedere nieuwe prognose de meest recente inzichten weergeeft, ongeacht wat in 
eerdere prognoses aangegeven is. 

De reguliere prognose wordt twee weken vooraf aan de nieuwe maand gestuurd en 
geeft de vraag naar SPR en CPR per week. Assembléon werkt met maanden van 4 
weken, met uitzondering van de maanden 1, 4, 7 en 10, welke 5 weken duren, zie 
ook bijlage ll. 

Ook komt het voor dat Assembléon tussentijds een extra prognose stuurt, dit is vaak 
het geval wanneer haar inzicht in haar toekomstige behoeftes drastisch verandert. 
Deze prognose heeft vrijwel altijd een horizon van x maanden en wordt op dezelfde 
manier behandeld als de reguliere prognoses. 

In de contracten is opgenomen dat de planner Assembléon binnen x werkdagen moet 
laten weten of NTS Mechatronics de in de purchase orders gevraagde hoeveelheden 
kan leveren, deze orders zijn gelijk aan de eerste maand van de prognose. De 
planner doet hiervoor twee controles, de eerste op beschikbaarheid van onderdelen 
en de tweede op beschikbaarheid van assemblagecapaciteit. Figuur 3.1 illustreert het 
verhaal dat in deze alinea's beschreven wordt 

Materiaal beschikbaarheid 
Voor de controle op materiaalbeschikbaarheid wordt allereerst gekeken of de 
benodigde onderdelen op voorraad liggen. Als dat niet zo is, wordt gekeken of de 
onderdelen binnen de standaard levertijd besteld kunnen worden, de planner haalt 
hiervoor de standaard levertijden uit SAP, het bedrijfsinformatiesysteem. Mocht de 
gevraagde levertijd van de klant korter zijn dan de reguliere levertijd, legt de planner 
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bij inkoop de vraag om binnen de standaard levertijd te bestellen neer (zie paragraaf 
3.2, Bestellen). 

Capaciteitsbeschikbaarheid 
Parallel aan de controle op materiaalbeschikbaarheid vindt de controle op 
capaciteitsbeschikbaarheid plaats. Hiertoe overlegt de planner de gevraagde 
hoeveelheden met de teamleider van assemblage. Mocht de benodigde capaciteit 
niet toereikend zijn, dan kan de teamleider in overleg met zijn chef de 
productiecapaciteit uitbreiden (zie paragraaf 3.3.2). 

De uitkomst van bovenstaande controles geeft de planner informatie over de 
maximaal haalbare hoeveelheden. Aan de hand hiervan zal hij richting Assembléon 
de gevraagde of een aangepaste hoeveelheid bevestigen. 

Capaciteits
planning 
overall 

Capaciteits
uitbreiding 

Lever aanvraag Materiaal beschikbaarheid 

Bevestiging 

Inkooporders 

Materiaal
coordinatie 

Voorraadhoogte 

Materiaalvrijgave 

Productieorder 

Sub
assemblages 

Planning 

Figuur 3. 1: Goederenstroombesturing robots 

3.1.2 Planning op basis van de vraagprognose 

Eindmontage 

Capaciteits
planning 

Capaciteits
beschikbaarheid 

Prognose (mnd 1-3 (-12)) 

HPP 
Purchase orders (mnd 1) 

Orderacceptatie 

Productvrijgave 

Voorraadhoogte 

De hoeveelheden die de planner bevestigd heeft richting Assembléon, worden per 
periode in het HPP (Hoofd Productie Plan) gezet. Het HPP is niet meer dan een 
overzicht van de benodigde hoeveelheden per product en is de basis van het 
planningsconcept MRP. MRP is volledig geïntegreerd in SAP, waardoor het 
automatisch de benodigde hoeveelheden eindproduct en de aanwezige voorraden 
van eindproducten en onderdelen kan controleren. Dit maakt het mogelijk dat MRP, 
met behulp van de stuklijst, productietijden, seriegroottes en de levertijden, berekent 
welke hoeveelheden van welk product op welk moment besteld moeten worden. 

Deze zogeheten bestelsuggesties per week legt het systeem voor aan een assistent 
planner, die vervolgens de definitieve bestellingen bepaalt en deze in de vorm van 
ATB's, aanvragen tot bestelling, doorgeeft aan inkoop (zie paragraaf 3.2, Bestellen). 
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Op een zelfde manier signaleert MRP ook het moment dat er gestart moet worden 
met productie, het suggereert ditmaal productievolumes aan de planner, die de 
definitieve productieorders opstelt en afgeeft aan productie. Ook geeft de planner het 
magazijn de opdracht om de bijbehorende producten naar productie te sturen. 

Wanneer tot slot de producten gereed gemeld zijn en in het magazijn klaar staan, 
geeft de planner expeditie opdracht de producten richting de klant te versturen. 

Naast dit traject is de planner ook verantwoordelijk bij verstoringen. Zo lost de planner 
in samenspraak met de assistent planner ook manco's, dreigende tekorten van 
bepaalde onderdelen, op. Ook coördineert de planner de logistieke afhandeling van 
wijzigingen aan producten en de klantretouren. 

3.1.3 Logistiek contract 

Assembléon en NTS Mechatronics hebben een logistiek contract getekend, waarin de 
voorwaarden van de prognoses en de leveringen geregeld zijn. 

De belangrijkste onderdelen van dit contract staan hieronder opgesomd en worden 
visueel ondersteund in bijlage ll. 

Prognoses: Maandelijks levert Assembléon uiterlijk twee weken voor de ingang 
van de nieuwe maand een prognose met een horizon van drie maanden. Bij de 
aanvang van een nieuw kwartaal levert Assembléon een prognose met een 
horizon van xx maanden. 

- Vaste periode: Voor de eerste maand van de prognose worden purchase orders 
geplaatst door Assembléon. De gevraagde hoeveelheden voor deze periode 
liggen vast, maar kunnen nog wel vervroegd of maximaal één maand verlaat 
worden. 
Flexibele periode: Voor de hoeveelheden in de tweede maand van de prognose 
geeft Assembléon een commitment van xx°/4 dat ze de onderdelen uit de stuklijst 
afneemt binnen een termijn van twaalf maanden. 
Voor de hoeveelheden uit de derde maand geldt dat voor die hoeveelheden 
Assembléon xx°/4 van de waarde van de onderdelen uit de stuklijst vergoedt 
uiterlijk twaalf maanden na de geprognosticeerde datum. 

Oriëntatie periode: De vierde tot en met twaalfde maand uit de kwartaalprognose zijn 
enkel ter informatie. 

3.2 Inkoop 

Bij NTS Mechatronics is een aantal inkopers werkzaam, welke verantwoordelijk zijn 
voor verschillende inkoopgebieden; mechanische delen, elektronische delen, 
koopdelen. Koopdelen zijn standaard onderdelen, die in het reguliere assortiment van 
een leverancier zitten. Overige delen, ook wel maakdelen genoemd, worden specifiek 
voor NTS Mechatronics geproduceerd. 

Leveranciersselectie 
De meer 191 onderdelen die in de robots van Assembléon verwerkt zijn, komen van 
45 verschillende leveranciers, waarvan vier binnen de NTS Group. 
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Voor de meeste onderdelen, selecteert de inkoper een leverancier op basis van 
levertijd, prijs en kwaliteit. Hiervoor wordt verschillende leveranciers om een offerte 
gevraagd. De gegevens van de leverancier en prijs en levertijd worden in SAP 
geregistreerd, zodat de planner deze gegevens kan gebruiken bij de planning. 

Met één leverancier is een raamcontract opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt 
over levertijden, prijzen en een minimaal af te nemen hoeveelheid voor een jaar. Voor 
de overige leveranciers zijn geen contracten, desondanks wordt er niet vaak van 
leverancier gewisseld, de specificiteit van de onderdelen staat dit vaak niet toe. 

Verder onderhoudt de inkoper de langere termijn contacten met de leverancier, zo 
onderhandelt hij voortdurend over de prijs en kwaliteit van het geleverde en overlegt 
hij wijzigingen aan de onderdelen. 

2Bin 
Het grootste deel van de koopdelen betreft kleine goedkope onderdelen als boutjes 
en moertjes. De inkoop, uitgifte en opslag hiervan vinden plaats via het 2Bin concept. 
Omdat het bestellen, opslaan en uitgeven van onderdelen normaliter veel kosten met 
zich meebrengt wordt dat voor 2Bin onderdelen vermeden. Het concept gaat uit van 
twee bakken per onderdeel, welke beide gevuld worden met een hoeveelheid die de 
vraag naar dat onderdeel per periode ruim overschrijdt. 

Periodiek komt een gespecialiseerd bedrijf de werkvloer op om alle lege bakjes te 
hervullen. Dit bedrijf werkt zonder bestellingen of afleverbonnen, waardoor 
voornamelijk de administratieve lasten voorkomen worden. Een tweede voordeel is 
dat het onderdeel vrijwel onmogelijk buiten voorraad kan raken. 

Bestellen 
Een team van verwervers is verantwoordelijk voor het bestellen bij de leveranciers. 
Ook krijgen zij van de planner de vraag of bepaalde onderdelen binnen de reguliere 
doorlooptijd geleverd kunnen worden (zie 3.1.1, Materiaalbeschikbaarheid). De 
verwervers leggen deze vraag aan de leverancier voor en geven daarover uitsluitsel 
aan de planner. In moeilijke gevallen kan de verantwoordelijke inkoper hierbij 
assisteren. 

Ook plaatsen de verwervers de werkelijke bestellingen bij de leveranciers op basis 
van de door de planner geplaatste ATB's (zie 3.1.2). 

Contractafspraken leveranciers 
Binnen NTS Mechatronics is een proef gestart met contracten met leveranciers. 
Wanneer contractafspraken tussen NTS Mechatronics en een leverancier worden 
gemaakt kan dit voor beide partijen voordelen hebben. Vaak worden er afspraken 
gemaakt over prognoses, levertijden, maximale hoeveelheden, afroep van 
onderdelen, door de leverancier aan te houden veiligheidsvoorraden en commitment 
van NTS Mechatronics. 

Doordat een leverancier een prognose van de vraag krijgt in plaats van harde orders, 
kan deze veel beter inspelen op wat de toekomst gaat brengen, dit heeft als voordeel 
dat de leverancier capaciteit beter kan inplannen en materiaal beschikbaar kan 
hebben. 
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Doordat de leverancier meer inzicht heeft en een bepaald commitment over de 
prognose, kunnen ook de levertijden aanzienlijk gereduceerd worden, vaak hoeven 
alleen nog de laatste waardetoevoegende stappen uitgevoerd te worden. 

Met betrekking tot het commitment van NTS Mechatronics richting de leverancier 
worden duidelijke afspraken gemaakt. NTS Mechatronics plaatst afroeporders, welke 
een aantal periodes later geleverd worden, deze hoeveelheden liggen vast en NTS 
Mechatronics heeft een commitment van xx°/4 van de kostprijs over deze 
hoeveelheden, ook is het niet mogelijk deze orders uit te schuiven in de tijd. 

Voor de vaste periode geldt een bepaald commitmentpercentage van de prijs, de 
hoeveelheden kunnen echter wel uitgeschoven worden in de tijd. Tot slot is er de 
halffabrikaten periode, welke slechts beperkt commitment kent en waarvan de 
hoeveelheden ook uitgeschoven kunnen worden. 

3.3 Productie 

Binnen de productie wordt gewerkt met vaste medewerkers en met gedetacheerde 
medewerkers, dit is om een bepaalde flexibiliteit in de capaciteit te creëren. De 
teamleider Assembléon 7 vaste en 13 gedetacheerde medewerkers tot zijn 
beschikking. Binnen dit team worden zowel de SPA en CPA als de PCC vervaardigd, 
omdat de PCC buiten de scope van deze opdracht valt, wordt hieronder alleen 
beschreven wat voor de robots van belang is. 

3.3.1 Productie-inrichting 

Er worden binnen de productie van de SPA en CPA 24 verschillende werkplekken 
onderscheiden. Binnen productie worden twee fases onderscheiden, de assemblage 
van subsamenstellingen en de eindmontage met bijbehorende afstellingen, tests en 
kalibratie. Voor beide fases wordt binnen MAP een doorlooptijd van één week 
gerekend. 

Subassemblages 
Uiterlijk twee weken voor de leverdatum 
van een order, wordt er gestart met de 
productie van subassemblages. Dit 
gebeurt in series waarvan de grootte 
afhangt van de gemiddelde vraag op 
langere termijn. 

SPA/CPA 

Translator Wiring Harnass 

X-movement (variant SPA/CPR) 

LX-slkle 
Er zijn vijf verschillende 
subassemblages, van twee van deze 
assemblages bestaan twee varianten, 
een voor de SPA en een voor de CPA, 
zie figuur 3.2. Deze subassemblages 
worden op verschillende werkplekken 
geassembleerd en na iedere werkplek 
bevindt zich een buffer. Verder is er nog 

Opening mechanism (variant SPR/CP 

Pneumatic control unit 

Figuur 3.2: Structuur subassemblages 

een aantal andere subassemblages, hiervoor zijn echter geen aparte werkplekken 
ingericht en deze worden direct verwerkt in een andere subassemblage. 
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Eindmontage en tests 
Een week voor de leverdatum wordt gestart met het assembleren van de 
subsamenstellingen, hier komt ook nog een aantal onderdelen bij. In figuur 3.3 zijn de 
verschillende stappen van het productieproces te zien. 

Na de montage vindt een afstelling plaats op een afstelmal, daarna wordt nog een 
subsamenstelling gemonteerd en kan de robot worden getest. Vervolgens wordt de 
robot gekalibreerd op een van de vier kalibratietafels. Dit kalibreren houdt in dat de 
software geprogrammeerd wordt, zodat de bewegingen van de robot tot op enkele 
micrometers nauwkeurig zijn. 

Figuur 3.3: Productieproces 

Tussen de verschillende stappen van de eindmontage zitten buffers, deze zijn echter 
alleen bedoeld om onderhanden werk te plaatsen. Het proces raakt op deze manier 
niet verstopt, doordat niet alle werkplekken continu bemand zijn. Ook zijn sommige 
andere capaciteiten, zoals de kalibratietafel, niet altijd beschikbaar. 

3.3.2 Productieaansturing 

In overleg met de planner geeft productie aan hoeveel capaciteit er beschikbaar is 
voor de productie van robots. Wanneer de capaciteit niet toereikend is voor de vraag 
vanuit Assembléon, kan de teamleider productie Assembléon extra capaciteit 
aanvragen bij zijn chef. Soms kan van andere productieteams extra capaciteit 
geleend worden of in het geval van een structureel hogere vraag kan de capaciteit 
uitgebreid worden met gedetacheerde of zelfs vaste krachten. 

Vervolgens krijgt productie haar productieorders van de planner, en de benodigde 
materialen van het magazijn. Wanneer alle benodigde onderdelen aanwezig zijn kan 
de productie beginnen. Dit proces is opgedeeld in een aantal stappen, die gedeeltelijk 
ontkoppeld zijn, zoals hierboven beschreven is. 

De teamleider stelt de werkplanning op en verdeeld zijn capaciteiten over de 
verschillende werkplekken. Daarbij rekening houdend met de verschillende 
bevoegdheden van de monteurs, die niet voor iedere werkplek geschikt zijn. 
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Productie in China 
Een ontwikkeling die speelt binnen NTS Mechatronics, is de productie van een deel 
van de robots bij de Chinese dochter in Shanghai. Een steeds groter deel van de 
klandizie van Assembléon komt uit Azië en Assembléon gaat daar ook machines 
produceren. Verder maken de lage lonen China ook voor NTS Mechatronics tot een 
aantrekkelijke locatie om te produceren. Het is op moment van schrijven nog niet 
bekend hoe de verdeling van productie over de productielocaties vorm zal krijgen. 

3.4 Voorraadbeheersing 

Zoals in eerdere paragrafen te zien was, is er een aantal punten waar voorraden 
liggen binnen NTS Mechatronics. Allereerst voorraad van onderdelen, vervolgens 
buffers tussen de verschillende stappen van het productieproces en tot slot een 
voorraad eindproduct. 

Sommige van deze punten zijn echte voorraadpunten, andere zijn wachtlocaties, hier 
liggen producten te wachten tot ze door kunnen naar de volgende werkplek. Dit 
wachten kan een gevolg zijn van een bezette werkplek, het ontbreken van een 
medewerker op die werkplek of tot het gereed komen van een serie. 

Een voorraadpunt wordt ook wel een ontkoppelpunt genoemd, omdat het het proces 
na het punt minder afhankelijk maakt van het proces voor het voorraadpunt, het 
koppelt de processen als het ware los. Volgens Bertrand e.a. (1990} zijn er vier 
aspecten, die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de onderdelen, 
assemblages of eindproducten die op voorraad gelegd worden, de 
goederenstroombeheersings-items. Het eerste aspect is een onzekerheidsverschil, 
dit kan een onzekerheid zijn met betrekking tot de opbrengst van een proces, de 
klantvraag of de levertijd. Een tweede aspect is capaciteitsverschillen tussen 
opeenvolgende stappen van het productieproces. Een derde ligt in de overeenkomst 
in productstructuren en tot slot zijn seriegrootteverschillen een reden om te 
ontkoppelen. 

De voorraden van onderdelen kunnen getypeerd worden als een voorraad in verband 
met seriegrootteverschillen, doordat de inkoopseries groter zijn dan de 
productieseries. Deze voorraad dient geen strategisch doel in de zin dat het 
aangehouden wordt om een betere leverbetrouwbaarheid te krijgen. 

De buffers tussen de verschillende processtappen kunnen getypeerd worden als 
voorraden als gevolg van capaciteitsverschillen tussen opeenvolgende stappen in het 
productieproces, ook hiervoor geldt dat ze niet specifiek dienen om een grotere 
leverbetrouwbaarheid te verkrijgen. 

Tot slot kan de voorraad eindproduct getypeerd worden als een voorraad als gevolg 
van onzekerheidsverschillen. Er is geen zekerheid omtrent de vraag, daarom worden 
deze voorraden aangehouden om de vraagonzekerheden op te vangen, met als doel 
een hogere leverbetrouwbaarheid te realiseren. Een tweede doel van deze voorraad 
is constantere productievolumes te realiseren. 
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4 Analyse 

De oriënterende analyses die als doel hadden om het gebied voor de 
ontwerpopdracht te selecteren staan in komende paragrafen. In dit hoofdstuk is een 
gebiedsafhankelijke opdeling gemaakt, allereerst komt de planning aan bod, gevolgd 
door inkoop en productie. 

4.1 Planning 

De planning voor de producten van Assembléon wordt grotendeels gedaan op basis 
van prognoses, omdat alleen de vraag in de eerste maand wordt afgedekt door 
werkelijke orders. Als gevolg van de lange levertijden worden vrijwel alle onderdelen 
ingekocht op basis van de prognoses. 

Vanwege de afhankelijkheid ervan zal deze paragraaf inzicht geven in de 
betrouwbaarheid van de prognoses. Paragraaf 4.1 .1 laat de leverbetrouwbaarheden 
en het vraagpatroon zien en in 4.1.2 wordt een analyse van de prognoses gegeven. 

4.1.1 Leverbetrouwbaarheden 

De leverbetrouwbaarheid richting Assembléon wordt door NTS Mechatronics en 
Assembléon als onvoldoende ervaren, deze paragraaf toont aan in hoeverre dit 
gevoel terecht is. 

Figuren 4.1 en 4.2 geven de geleverde en gevraagde hoeveelheden SPR, 
respectievelijk CPR voor oktober 2005 tot en met oktober 2006 weer. Vanaf januari 
tot en met oktober 2006 zijn tevens de bevestigde hoeveelheden weergegeven. De 
gevraagde hoeveelheden in de figuren zijn afgeleid van de meest recente prognose 
die Assembléon geeft. 
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Figuur 4. 1: Geleverde, gevraagde en bevestigde aantallen SPR (10-2005 t/m 10-2006) 
(hoeveelheden fictief, verhoudingen juist) 
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Figuur 4.2: Geleverde, gevraagde en bevestigde aantallen CPR (10-2005 t/m 10-2006) 
(hoeveelheden fictief, verhoudingen juist) 

De grafieken bevestigen het grillige vraagpatroon, dat in de probleemstelling van 
deze afstudeeropdracht geschetst werd. Ook is een aantal afwijkingen te zien tussen 
het gevraagde en het geleverde in de tijd. Deze verschillen worden hieronder 
kwantitatief inzichtelijk gemaakt. In eerste instantie valt het wellicht op dat een aantal 
keren meer geleverd is dan gevraagd, dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van te late 
leveringen. 

Binnen Assembléon wordt op twee verschillende manieren de prestatie van een 
leverancier gemeten, via RLIP en CLIP. RLIP (Requested Line Item Performance) is 
het percentage van de door de klant gevraagde hoeveelheid, dat op tijd geleverd 
wordt. NTS Mechatronics kan echter niet altijd leveren wat Assembléon vraagt, zij 
geeft dit aan door andere hoeveelheden te bevestigen dan gevraagd werden. Deze 
prestatie wordt gemeten door CLIP (Confirmed Line Item Performance), het 
percentage van de door de leverancier bevestigde hoeveelheid, dat op tijd geleverd 
wordt. 

De geleverde en gevraagde hoeveelheden zijn gepresenteerd in de figuren eerder in 
deze paragraaf. Voor zowel de RLIP als de CLIP zijn alle beschikbare data 
meegenomen, dat wil zeggen vanaf oktober 2005 voor de RLIP en vanaf januari voor 
de CLIP tot en met oktober 2006. 

In tabel 4.1 zijn de CLIP en RLIP van NTS Mechatronics richting Assembléon te 
vinden. Een toelichting op de berekening is terug te vinden in bijlage 111. Normaliter 
worden leveringen aan een purchase order gekoppeld om de leverbetrouwbaarheid 
te berekenen, omdat deze gegevens echter niet beschikbaar zijn, zijn hieronder twee 
varianten op de CLIP en RLIP gegeven. De eerste is het percentage van de weken 
(kolom% Weken) dat minimaal het bevestigde respectievelijk gevraagde volume op 
tijd is geleverd. De andere manier (kolom% Hoeveelheid) is het gemiddelde 
percentage van het bevestigde respectievelijk gevraagde dat op tijd geleverd is. 
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De resultaten zijn naar verwachting, de CUP is in alle gevallen hoger dan de RLIP. 
Hieruit kan opgemaakt worden dat NTS Mechatronics bij de bevestiging onderkent 
dat niet alle vraag van Assembléon beleverd kan worden. 

Tabel 4. 1: CLIP en RLIP voor SPR & CPR 

CLIP RLIP 
% Weken % Hoeveelheid % Weken % Hoeveelheid 

SPR xx% XX% XX% xx% 
CPR XX% Xx% xx% XX% 

Wel moet hier kritisch opgemerkt worden, dat de CUP geen eerlijke beeld geeft. NTS 
Mechatronics past namelijk de bevestigde hoeveelheid aan op moment dat de klant 
hiermee akkoord gaat. Dit heeft tot gevolg dat de prestatie niet weergeeft wat 
origineel bevestigd was, maar wat NTS Mechatronics kort voor levering als 
bevestigde hoeveelheid heeft "afgesproken". Helaas zijn geen gegevens omtrent de 
originele bevestigingen beschikbaar. 

Binnen NTS Mechatronics streeft men naar een leverbetrouwbaarheid waarbij 95% 
van de bevestigde orders op tijd geleverd wordt. Dit komt het meest overeen met 
CLIP% weken, welke het percentage weken in plaats van orders meet dat op tijd 
geleverd is. Wat betreft de SPR wordt dit gehaald, voor de CPR geldt dat dit niet 
gehaald wordt. Wordt gekeken naar de percentages die op tijd geleverd worden, is de 
prestatie voor beide robots erg goed, bovenstaande kritische noot in aanmerking 
nemend. 

4.1.2 Betrouwbaarheid prognoses 

Het inkopen op basis van prognoses brengt twee risico's met zich mee. Aan de ene 
kant loopt NTS Mechatronics het risico dat de werkelijke vraag lager is dan de 
prognose, daardoor stijgen de kosten voor het aanhouden van voorraad of raakt het 
onderdeel in het slechtste geval incourant. Aan de andere kant loopt NTS 
Mechatronics het risico dat de werkelijke vraag hoger is dan de prognose, waardoor 
er extra kosten gemaakt moeten worden om de onderdelen toch nog op tijd binnen te 
krijgen. In het slechtste geval krijgt Assembléon haar producten niet op het gewenste 
tijdstip krijgt en verliest zij daardoor een klant. 

Het gevoel dat onder de medewerkers van NTS Mechatronics leeft, is dat de 
prognoses van Assembléon erg onbetrouwbaar zijn. Het komt meerdere malen per 
jaar voor dat er een tussentijdse prognose gestuurd wordt, welke op de korte termijn 
sterk afwijkende hoeveelheden laat zien ten opzichte van eerdere prognoses. Er 
wordt dan zo goed mogelijk geprobeerd in te spelen op de gewenste hoeveelheden 
en nieuwe hoeveelheden worden richting Assembléon bevestigd. 

In bijlage Il worden de prognoses geanalyseerd. De variatiecoëfficiënt geeft de 
verhouding tussen het gemiddelde en de standaarddeviatie en is voornamelijk voor 
de prognoses van de SPR hoog. Die voor de CPR is enigszins lager. 
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4.2 Inkoop 

De materiaalkosten van een robot bedragen een kleine xxxx euro voor een SPA en 
ruim xxxx euro voor een CPA. Ter vergelijk, de montagekosten zijn nog geen xx°/o 
van deze bedragen en de marge voor overhead en winst is xx% van bovengenoemde 
directe kosten. Daarmee maken materiaalkosten bijna xx°/o uit van de verkoopprijs. 
Met als doel inzicht te geven in de kosten van deze onderdelen, de levertijden en de 
kosten van bestellen en voorraad houden, wordt hieronder een aantal analyses 
gemaakt. 

4.2.1 ABC-analyse 

Bij de inkoop verdienen niet alle onderdelen evenveel aandacht, het bestellen van 
een onderdeel van 5 eurocent is weliswaar net zo belangrijk als een onderdeel van 
100 euro, want bij tekort zal de assemblage in beide gevallen stil komen te liggen. 
Doordat de bestelkosten voornamelijk bestaan uit administratiekosten, is het 
bestellen van beide onderdelen echter even duur. Naarmate een onderdeel 
goedkoper is, loont het minder de moeite om er aandacht aan te besteden. 

Een ABC-analyse is een geschikte methode om de onderdelen in te delen in klassen. 
Vervolgens kan per klasse een beheersingsstrategie gekozen worden. 

In een ABC-analyse wordt een A-onderdeel als meest belangrijk gezien en een C
onderdeel als minst belangrijk, wat betreft de aandacht die het verdient. Traditioneel 
wordt deze analyse gedaan op basis van de kostprijs van een onderdeel 
vermenigvuldigd met de jaarvraag (Silver e.a., 1998). De scheiding tussen A- en B
onderdelen wordt vaak gelegd rond de eerste 5 à 1 O procent van de onderdelen, 
welke zorgen voor meer dan 50 procent van de jaarlijkse kosten. De B-onderdelen 
beslaat vaak de volgende 40-45 procent van de onderdelen welke het grootste deel 
van de resterende kosten uitmaken. 

Figuur 4.3 geeft de kostprijsopbouw van de onderdelen voor de robots weer, in totaal 
191 onderdelen . De figuur laat zien dat eerdergenoemde verhoudingen ook voor de 
robots gelden. xx onderdelen (5%) zijn verantwoordelijk voor tweederde van de 
kosten en xx onderdelen (50%) voor 99 procent van de kosten. 

Naast jaaromzet zijn er ook andere redenen om bepaalde onderdelen extra aandacht 
te geven. Bij NTS Mechatronics zijn dit onderdelen die een lange levertijd hebben, 
groot risico op wijzigingen hebben, volumineuze onderdelen of onderdelen waar vaak 
problemen mee zijn. Ook onderdelen die bij een leverancier besteld worden waar een 
ander onderdeel van die leverancier hoog scoort, kunnen om extra aandacht vragen. 
Bijlage IV geeft een overzicht van de onderdelen die op deze vlakken hoog scoren. 
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Figuur 4.3: Procentuele kostprijs jaaromzet versus percentage onderdelen (xxx onderdelen) 

Silver e.a. (1998) suggereren op basis van de ABC-analyse, een concept als 2Bin 
voor C-onderdelen. In paragraaf 3.2 was te lezen hoe het 2Bin-concept reeds voor 
een groot aantal koopdelen werk uit handen neemt. Een goede oplossing voor de 
overige C-onderdelen die niet geschikt zijn voor 2Bin is het inkopen in grote series die 
de vraag voor een half of zelfs heel jaar dekken. 

Voor de B-categorie stellen Silver e.a. (1998) het bepalen van optimale seriegroottes 
voor, hierover meer in 4.2.2. De onderdelen die als A geclassificeerd zijn, kunnen ook 
beheerst worden met optimale seriegroottes, maar hiervoor geldt dat complexere 
methodes vaak lonen. Een voorbeeld hiervan is het afgeven van een vraagprognose 
richting de leveranciers. 

4.2.2 Seriegroottes 

Bij het bestellen en voorraadhouden worden kosten gemaakt, de bestelkosten zijn 
vaak een vast bedrag per bestelling en de voorraadkosten zijn vaak een percentage 
van de waarde van de voorraad. Voorraadkosten zijn een optelsom van 
ruimtegebruik, risico, en rentekosten over het geïnvesteerde bedrag. 

De totale kosten van bestellen en voorraadhouden kunnen geminimaliseerd worden. 
Het EOQ-model, EOQ staat voor Economie Order Quantity, is een model waarmee 
de optimale seriegroottes bepaald kunnen worden (Silver e.a, 1998). De EOQ-

formule is als volgt: EOQ = ✓2AD, hierin is EOQ de optimale seriegrootte, Ade 
vr 

vaste bestelkosten, D de vraag per periode, v de waarde van het betreffende product 
en r het risicopercentage per periode, zie ook bijlage V. 

Aan dit model ligt een aantal aannames ten grondslag, de belangrijkste aanname is 
dat de vraag deterministisch en constant moet zijn bij gebruik van het EOQ-model. 
Paragraaf 4.1 heeft laten zien dat de vraag niet deterministisch en constant is. Dit 
heeft tot gevolg dat de uitkomst van het model niet exact gevolgd kan worden, 
desondanks is het resultaat wel een goede indicatie van de huidige prestatie. In 
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bijlage V is een volledig overzicht van alle aannames te vinden, alsmede een 
toelichting op de situatie bij NTS Mechatronics. 

Tabel V.1 in bijlage V geeft een overzicht van de onderdelen die besteld moeten 
worden voor de robots en waar dus seriegroottes voor bepaald dienen te worden. 
Aan de hand van de prijs van en vraag naar de producten en de vaste bestelkosten 
en risicopercentages zijn in dezelfde tabel ook de optimale seriegroottes voor deze 
onderdelen gegeven. Daarnaast is de huidige seriegrootte gegeven en de totale 
kosten die bij de totale en optimale seriegroottes horen. 

Conclusie is dat met de optimale seriegroottes een behoorlijke besparing op de totale 
kosten kan worden gerealiseerd. 

4.2.3 Levertijden 

Onderdelen die volgens het 2Bin-systeem geleverd worden hebben geen levertijd en 
worden hier niet verder beschouwd. De levertijden voor de overige onderdelen lopen 
uiteen van 3 tot 23 weken. Tabel 4.2 geeft aan hoeveel onderdelen een bepaalde 
levertijd hebben en wat de totale kosten van die onderdelen zijn. Zowel de SPA als 
de CPA bevatten 120 unieke onderdelen. 

Tabel 4.2: Aantal onderdelen met levertijd (weken) en waarde (euro's), (exclusief 2Bin) 

SPA CPA 
Levertijd Aantal Totale waarde (€) Aantal Totale waarde (€) 
(weken) onderdelen onderdelen 

3 € XXX € 
4 € XXX € 
5 € XXX € 
6 € XXX € 
8 € XXX € 
9 € XXX € 
10 € XXX € 
12 € XXX € 
14 € XXX € 
15 € XXX € 
16 € XXX € 
23 € XXX € 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Totaal 120 € xxxx 120 € xxxx 

Omdat assemblage twee weken in beslag neemt, dient een inkoopbeslissing uiterlijk 
de levertijd plus twee weken voor de gewenste leverdatum genomen worden voor 
onderdelen in subassemblages en uiterlijk de levertijd plus een week eerder voor 
onderdelen in de eindmontage. 

Figuur 4.4 geeft een overzicht van de cumulatieve bestellingen die uitstaan ten 
behoeve van één robot, hierbij zijn de invloeden van seriegroottes genegeerd. Bij de 
levertijd zijn twee weken assemblagetijd opgeteld. 

Rond 5, 8, 1 O en 16 weken voor levering richting Assembléon, vinden de 
belangrijkste bestellingen plaats die samen ruim 70% van de materiaalkosten 
uitmaken. Volgens het logistiek contract geeft Assembléon voor de eerste twee 
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Figuur 4.4: Uitstaande bestellingen in de tijd (levering aan Assembléon op t=O) (prijzen fictief, 
verhoudingen correct). 

maanden xx% commitment van de hoeveelheden uit de prognose en voor de derde 
maand xx%. Dit kan grofweg gezien worden als xx% commitment voor de eerste tien 
weken, dat is waar de stippellijn in figuur 4.4. staat. Alles aan de rechterkant van de 
stippellijn is in theorie voor risico van Assembléon en links van de lijn is voor NTS 
Mechatronics. 

Dit beeld is echter vertekend, het commitment voor de tweede en derde maand is 
namelijk voor afname binnen een jaar. NTS Mechatronics loopt dus het risico dat de 
betreffende onderdelen een jaar op voorraad moeten liggen. Ook wordt in 
seriegroottes besteld, waardoor een groot gedeelte van de seriegrootte voorraad is, 
waar Assembléon potentieel nog geheel geen commitment voor heeft gegeven. 

Welk risico NTS Mechatronics exact loopt is echter op basis van een eenvoudige 
analyse niet te zeggen. In hoofdstuk 6 wordt hier verder naar gekeken. 

4.3 Productie 

Binnen een productiesysteem is een aantal factoren van invloed op de prestatie. 
Prestatie van een productiesysteem wordt vaak gemeten in termen van doorzet of 
doorlooptijd. Little's Law geeft de relatie van deze termen en de hoeveelheid 
onderhanden werk in een formule. Deze formule zegt dat de hoeveelheid 
onderhanden werk het product is van doorzet en doorlooptijd (Hopp & Spearman, 
2001). 

In de analyse van de productieomgeving is gekeken naar twee verschillende types 
capaciteiten, manuren en hulpmiddelen. Hierbij is op basis van interviews bepaald dat 
de meeste hulpmiddelen nooit een probleem zijn, maar dat de kalibratietafels een 
belangrijke bottleneck zijn. 
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In bijlage VI worden de verschillende beschikbare en benodigde capaciteiten 
uitgerekend. De conclusie is dat qua manuren bij een niveau van xx SPR en xx CPR 
xx FTE per week nodig is, waar over het algemeen xx FTE beschikbaar is, daarnaast 
kan relatief makkelijk over meer FTE's beschikt worden. Wat de kalibratietafels betreft 
is echter de capaciteit een bottleneck. 

In bijlage VII wordt aangetoond dat voor een SPR x uur kalibratietijd nodig is en voor 
een CPR x uur. Met vier kalibratietafels beschikbaar, komt de bezettingsgraad bij xx 
en xx SPR respectievelijk CPR uit op xx%. 

Vanuit de theorie kan een drietal scenario's berekend worden, de Best Case, Worst 
Case en Practical Worst Case (Bijlage VII). Als de huidige prestatie hiermee 
vergeleken wordt, kan geconcludeerd worden dat er slechts marginaal ruimte voor 
verbetering is. 

4.4 Conclusie analyses 

Terugkijkend op de probleemstelling is de eerste vraag, wat de huidige flexibiliteit en 
het risico van NTS Mechatronics zijn, kwalitatief beantwoord. 

Leverbetrouwbaarheid 
Geconcludeerd kan worden, dat de informatie waarop de inkooporders gebaseerd 
worden, zeer onbetrouwbaar is (paragraaf 4.1 .2). Dit in combinatie met de lange 
levertijden (paragraaf 4.2.3) maakt het moeilijk in te spelen op de grillige vraag van 
Assembléon (paragraaf 4.1.1). Dit resulteert in een leverbetrouwbaarheid die door 
beide partijen als onvoldoende ervaren wordt, wat onderschreven wordt door de 
beschikbare data (paragraaf 4.1 .1). 

Uit de ABC-analyse in paragraaf 4.2.1 blijkt dat analoog aan de theorie er drie 
duidelijk te onderscheiden categorieën onderdelen zijn. Een gepaste beheersing per 
categorie komt de beschikbaarheid van de onderdelen ten goede en reduceert het 
risico. 

Risico 
De grillige vraag heeft tot gevolg dat NTS Mechatronics grote risico's loopt, niet alleen 
dat ze niet kan leveren, maar ook dat ze met hoge voorraden zit of zelfs met 
incourante onderdelen. 

Het tweede deel van de opdrachtformulering betrof de wensen van Assembléon. Hier 
is niet veel over bekend, ook is dit lastig te onderzoeken, zeker omdat de relatie 
tussen NTS Mechatronics en Assembléon tijdens de analysefase niet erg goed was. 
Uit het logistiek contract blijkt dat NTS Mechatronics zo goed mogelijk haar best moet 
doen om aan de vraag te voldoen. In de praktijk heeft Assembléon hoge 
verwachtingen. 

Voor NTS Mechatronics is het verstandig zichzelf doelen te stellen, op dit moment 
wordt een tijdige levering van xx% van alle bevestigde orders nagestreefd. Hiernaast 
dienen de wensen van de klant in de gaten gehouden te worden en een prestatie ten 
opzichte van het gevraagde te meten. 
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Het laatste deel van de opdrachtformulering betrof het maken van een herontwerp om 
de leverbetrouwbaarheid te verbeteren en het risico te verminderen. In de analyse is 
een aantal zaken naar boven gekomen, die potentieel een verbetering op deze 
vlakken kunnen leveren. Door middel van een aantal onderzoeksvragen wordt de 
geschiktheid van deze oplossingen bepaald. 

Twee ontwikkelingen die genoemd werden bieden zowel kansen en bedreigingen, 
zeker ook in het kader van risico en leverbetrouwbaarheid. Dit zijn de transfer van 
productie naar China en het afgeven van prognoses richting de leverancier. Ook de 
ABC-analyse geeft aanleiding tot vragen over hoe de verschillende categorieën het 
beste beheerst kunnen worden. 

Hoofdvraag: 
Op welke manier kan het risico van NTS Mechatronics met betrekking tot de AX 
robots geminimaliseerd worden, met inachtneming van de gewenste 
leverbetrouwbaarheid van xx 
%. 

Deelvragen: 
6. Wat zijn de belangrijkste oorzaken die het financieel risico bepalen? 

Doel: Inzicht geven in de componenten die de grootste bijdrage aan het risico 
voor NTS Mechatronics geven. 

7. Wat is de invloed van het vraagpatroon op het financieel risico? 
Doel: Bepalen van de robuustheid van het model als het werkelijke vraagpatroon 
niet goed bekend is. 

8. Wat is de invloed op het financieel risico van verschillende methoden om de 
klantprognose aan te passen voor eigen gebruik? 
Doel: Bepalen of een bepaalde methode beter werkt dan een andere. 

9. Wat is de invloed van beheersstrategieën voor ABC-geclassificeerde onderdelen 
op het financieel risico? Meer specifiek, prognoses richting de leverancier voor A
onderdelen, Optimale seriegroottes voor de B-delen en uitbreiding van 2Bin voor 
C-delen. 
Doel: Bepalen of deze beheersstrategieën ook vanuit het oogpunt van het risico 
verantwoord zijn. 

10. Wat zijn de gevolgen van gehele of gedeeltelijke productie van de robots in 
China op het financieel risico en de leverbetrouwbaarheid? 
Doel: Bepalen of NTS Mechatronics met haar huidige koers op de goede weg is. 

Risicoreductie bij NTS Mechatronics 24 



5 Model 

Dit hoofdstuk beschrijft het model dat gebruikt wordt om te komen tot een antwoord 
op de eerder geformuleerde onderzoeksvragen. In de eerste paragraaf wordt dit doel 
verder toegelicht, worden de in- en output en de principes en aannames die aan het 
model ten grondslag liggen beschreven. De tweede paragraaf geeft een korte 
beschrijving van hoe het model grofweg werkt, waarna een aantal paragrafen in detail 
ingaan op formules van het model. 

In het tweede deel van hoofdstuk 5, wordt de simulatieopzet beschreven en worden 
de verschillende scenario's beschreven. Tot slot wordt een experiment beschreven, 
waarmee de interacties tussen verschillende factoren bepaald kunnen worden. 

5.1 Inleiding 

Aan het einde van hoofdstuk 4 is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, welke 
tot doel hebben inzicht te geven in de leverprestatie en het financieel risico van NTS 
Mechatronics met betrekking tot de robots van Assembléon. De onderzoeksvragen 
benaderen dit complexe vraagstuk elk vanuit een verschillend oogpunt. Omdat het 
doel is een kwantitatief antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen, is 
gekozen het bestel, voorraad- en productieproces van NTS Mechatronics te 
modelleren en simuleren, deze keuze wordt hieronder beargumenteerd. 

Er is een aantal mogelijkheden om een systeem te bestuderen (Figuur 5.1). Allereerst 
dient bekeken te worden of het systeem geschikt is om in werkelijkheid mee te 
experimenteren of dat er een model opgesteld moet worden. In dit geval is 
experimenteren met het werkelijke systeem uitgesloten, omdat het niet alleen te lang 
duurt, maar ook veel te risicovol is. Bij het opstellen van een model is er vervolgens 
de keuze tussen een wiskundig en een fysiek model, waarbij een fysiek model in dit 
geval vrijwel onmogelijk is. Daarmee is de keuze voor een wiskundig model gemaakt. 
In dit hoofdstuk wordt het model opgesteld. 

Eperimenteer 
met werkelijke 

systeem 

Experimenteer 
met model van 

het systeem 

Fysiek model 

Wiskundig model 

Analytische 
oplossing 

Simulatie 

Figuur 5. 1: Manieren om een systeem te bestuderen (Law & Kelton, 2000) 

Om basis van het wiskundige model antwoorden te kunnen geven op de 
onderzoeksvragen, dient het geëvalueerd te worden. Dit kan zowel analytisch als via 
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simulatie, het hieronder beschreven model is echter zodanig complex, dat het zich 
niet analytisch op laat lossen. De keuze om een wiskundig model op te stellen en dit 
te simuleren wordt dus gerechtvaardigd door Law & Kelten (2000). 

5.1.1 Modelgrenzen en aannames 

De werkelijke situatie is in eerdere hoofdstukken beschreven, in figuur 3.1 van 
hoofdstuk 3 is te zien hoe de verschillende elementen in de goederenstroombesturing 
met elkaar verbonden zijn. Deze goederenstroom is het uitgangspunt voor het model, 
wanneer het model als een black box beschouwd wordt, ziet dat er uit als in figuur 
5.1. 

Hierbij zijn de variabelen die aan de bovenkant staan de parameters, dat wil zeggen 
dat ze als onveranderlijk worden aangenomen. Aan de linkerkant staan de 
inputvariabelen, deze zijn niet vast en kunnen gevarieerd worden met als doel het 
testen van verschillende scenario's. Aan de rechterkant staan de outputvariabelen, 
deze waarden zijn afhankelijk van de inputvariabelen en de parameters, alsmede de 
bewerkingen van de black-box. 

De inputvariabelen en parameters zijn vrijwel allemaal eerder in dit rapport 
besproken, de data zijn eerder al in bijlagen of hoofdstukken gebruikt. Verderop in dit 
hoofdstuk worden de verschillende scenario's toegelicht, waar nodig wordt ook de 
veranderde input van de inputvariabelen besproken. In bijlage VIII staat een volledig 
overzicht van alle parameters en variabelen die in het model voorkomen. 
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Figuur 5. 1: Model als black box 
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Om de input naar output te vertalen, vinden in de black box een aantal bewerkingen 
plaats. Hiertoe is een aantal aannames gemaakt die hieronder toegelicht worden. 

1. Voor alle vraag naar eindproducten waaraan niet in de betreffende periode 
voldaan kan worden, worden backorders geplaatst. Dit houdt in dat de 
betreffende hoeveelheden in latere periodes, wanneer er voldoende voorraad is, 
nageleverd wordt. Dit is een reële aanname, omdat in de werkelijkheid ook alle 
orders volledig uitgeleverd worden. Enige discrepantie tussen de werkelijke 
situatie en deze aanname is dat in de werkelijkheid deze hoeveelheden soms niet 
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zo spoedig mogelijk nageleverd worden, maar pas wanneer de klant er behoefte 
aan heeft. 

2. Wanneer onvoldoende gedeelde onderdelen, onderdelen die in beide robots 
verwerkt zijn, beschikbaar zijn om het gewenste aantal robots te assembleren, 
wordt er naar gestreefd om voor beide typen robots een gelijk aantal backorders 
te creëren. In de werkelijkheid worden de beslissingen hierover genomen in 
overleg met de klant, ook kunnen commerciële overwegingen meespelen. Dit 
soort overwegingen is zeer moeilijk realistisch te modelleren en dit wordt dan ook 
niet gepoogd. 

3. Zoals in bijlage Il is te lezen mag volgens het logistiek contract de klant orders uit 
de eerste maand van de prognose maximaal één maand uitstellen. In het model 
worden leveringen echter nooit aan de klant geleverd wanneer deze dat niet wil. 
Dit is geen slechte aanname, in het verleden is slechts een enkele maal een 
hoeveelheid geleverd volgens deze clausule in het contract. 

4. De levertijden van onderdelen en eindproducten zijn constant, dat houdt in dat 
een bestelde hoeveelheid ook exact een x aantal perioden later geleverd wordt. In 
werkelijkheid leveren leveranciers niet altijd op tijd, deze aanname maakt de 
resultaten rooskleuriger dan in werkelijkheid. Daarnaast is een leverancier soms 
bereid een incidenteel kortere levertijd te hanteren (binnen doorlooptijd bestellen), 
wat het model iets pessimistischer maakt dan de werkelijkheid. 
Er bestaat het vermoeden dat voornamelijk onderdelen die binnen doorlooptijd 
zijn besteld vertraging oplopen. De constante doorlooptijd in het model maakt het 
onmogelijk binnen doorlooptijd te bestellen, het effect hiervan wordt in ieder geval 
gedeeltelijk gecompenseerd doordat bestellingen ook nooit te laat binnenkomen. 

5. De assemblagecapaciteit is afhankelijk van de kalibratietafels, er wordt 
aangenomen dat manuren nooit de bottleneck vormen. Zoals besproken in 
hoofdstuk 4.3 is dit een redelijke aanname. Bij een plotselinge toename van de 
vraag kan het echter ook voorkomen dat niet snel genoeg extra mankracht 
ingezet kan worden, het is in zo'n situatie echter ook niet erg waarschijnlijk dat er 
voldoende snel onderdelen beschikbaar zijn. 

6. Onderdelen worden altijd besteld in gelijke malen de seriegrootte, ook is er voor 
sommige onderdelen een maximale bestelgrootte vastgesteld. Eindproducten 
worden ook altijd in een aantal maal de vaste seriegrootte geproduceerd. Bij 
uitzondering komt het voor dat een leverancier een restvoorraad sneller dan de 
reguliere levertijd kan leveren, dit kan in zo'n geval minder dan een volledige serie 
zijn. Bij aanname 4 is echter al aangemerkt dat deze uitzonderlijke situaties buiten 
beschouwing gelaten worden. 

7. Er wordt aangenomen dat iedere klantprognose een horizon van 30 weken heeft. 
Dit is nodig, omdat de levertijden voor sommige onderdelen erg lang zijn en alle 
inkooporders gebaseerd worden op de prognoses. In werkelijkheid heeft alleen de 
kwartaalprognose een horizon die dusdanig lang is. Deze aanname heeft tot 
gevolg dat vraaginformatie voor onderdelen met lange levertijden vaker verandert, 
wat naar verwachting een positief effect heeft op de leverbetrouwbaarheid. 

8. De eigen prognose wordt als prognose richting de leverancier gebruikt. 
9. Subassemblages worden niet beschouwd, er wordt van uitgegaan dat de 

assemblage van de robot in een stap plaats heeft. De doorlooptijd hiervan is gelijk 
aan de werkelijke levertijd van x weken. In de werkelijke situatie zijn de 
subassemblages echter enkel het gevolg van seriegrootteverschillen (paragraaf 
3.4), de impact van deze aanname is daardoor beperkt. 
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5.1.2 Model principes 

Het model gaat uit van twee types items, eindproducten ( G1 = {l, ... , g}) en 

onderdelen ( G2 = {g + 1, .. n} ), voor beide types worden apart orders ingezet en 
voorraden aangehouden, zie figuur 5.2. Er zijn twee verschillende soorten 
eindproducten, (g = 2), voor deze eindproducten zijn 132 verschillende eindproducten 
nodig, die niet reeds via het 2Bin-systeem beheerst worden (n = 132+2 = 134). 
Assemblageorders voor eindproducten worden ingezet aan de hand van de 
werkelijke klantvraag en de prognose van de klantvraag gedurende de 
assemblagetijd. Het uitgangspunt is om op basis van de (veranderende) prognoses 
en werkelijke vraag de voorraden zoveel mogelijk op het niveau van de 
veiligheidsvoorraden te houden. Geassembleerde hoeveelheden worden niet per 
definitie uitgeleverd, dit is geheel afhankelijk van de uiteindelijke klantvraag. 

De onderdelen voor de beide robots worden eveneens besteld op basis van de 
prognose en de daadwerkelijke (interne) vraag naar onderdelen vanuit assemblage. 
Over het algemeen worden onderdelen in seriegroottes besteld met een constante 
levertijd. De onderdelen worden intern uitgeleverd aan de hand van de te 
assembleren hoeveelheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewenste en 
werkelijke ordergroottes, welke verschillen als gevolg van een eventuele beperkte 
materiaal en capaciteitsbeschikbaarheid. 
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Figuur 5.2: Fysieke en order- en informatiestromen robots en onderdelen 
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Het model doorloopt iedere periode een aantal stappen waarin de beslissingen 
omtrent assemblagegroottes en inkooporders worden genomen, deze komen 
overeen met stappen uit de werkelijke situatie. Een periode in het model komt 
overeen met een week in de werkelijkheid, omdat de meeste stappen wekelijks 
terugkomen. De periode wordt aangegeven door (t). 

1. Aan het begin van iedere periode wordt allereerst de vraag naar eindproducten 
van de klant ( d; (t) , Vi E G1 ) ontvangen en eventueel de nieuwe prognose van de 

klant voor de eindproducten ( [;(t,t + ,) , Vi EG1 ). De prognose wordt vertaald 

naar een eigen prognose (F;(t,t + ,) , 'viEGi,G2 ), waar vervolgens mee gewerkt 

wordt. Hoe deze vertaalslag voor het eindproduct gedaan wordt hangt af van het 
scenario, daarover meer in paragraaf 5.3. 

2. Na ontvangst van eerder bestelde onderdelen ( O; (t - f;) , Vi EG 2 ) wordt bepaald 

hoeveel eindproducten van welk type geassembleerd zullen worden 
(O;(t), 'viEG1 ). Dit is een complexe beslissing, omdat er een aantal beperkingen 

geldt. De gewenste hoeveelheid hangt af van de hoeveelheid eindproducten in de 
pijplijn, de gewenste veiligheidsvoorraad (ss;) en de prognose. Vervolgens wordt 

bekeken of hiervoor voldoende onderdelen beschikbaar zijn en of er voldoende 
assemblagecapaciteit is (a). Wanneer dit niet het geval is, worden backorders 
voor beide eindproducten geminimaliseerd, zoals beschreven in aanname 2 in 
paragraaf 5.1.1 . 

3. Aan de hand van de klantvraag en de beschikbare eindproducten worden de af te 
leveren hoeveelheden eindproduct ( D; (t) , Vi E G1 ) bepaald, hierbij wordt altijd 

getracht de klantvraag zo exact mogelijk te beleveren. Ook per onderdeel wordt 
een (intern) geleverde hoeveelheid vastgesteld (D;(t), 'viEG2 ), welke afgeleid 

wordt van de voor assemblage benodigde hoeveelheden uit de vorige stap en de 
stuklijst (mij). 

4. Voor de onderdelen wordt vervolgens bepaald wat de gewenste ordergrootte 
( o; (t)) bij de leverancier is. Deze is afhankelijk van de hoeveelheid onderdelen in 

de pijplijn, de gewenste veiligheidsvoorraad en de eigen prognose. De 
uiteindelijke ordergrootte wordt echter ook bepaald door de seriegrootte ( q;) en 

de maximale bestelgrootte ( q; max ) • 

5. De backorders ( B; (t)), de fysieke voorraad ( S; (t)) en de voorraadpositie ( I; (t)) 
volgen uit de binnengekomen en geplaatste orders, de gewenste en werkelijke 
leveringen. 

6. Alle eerdere informatie maakt het mogelijk prestatiematen als 
leverbetrouwbaarheid ( I';), leverancierscommitment ( SC; (t)), klantcommitment 

( CC; (t)) en het financieel risico ( R; (t)) te bepalen. 

5.2 Specificaties 

Deze paragraaf gaat in detail in op de verschillende formules waaruit het model 
bestaat. Dit wordt gedaan aan de hand van de stappen uit de vorige paragraaf. 
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5.2.1 Vraaginformatie 

Iedere periode wordt nieuwe vraagdata bekend, Assembléon geeft echter niet iedere 
periode een nieuwe prognose af. P(z(t)=1) is de kans dat in een bepaalde periode 
een nieuwe prognose wordt ontvangen. Wanneer de binaire variabele z(t)=O, wordt 
geen nieuwe prognose ontvangen. 

Na observatie van de vraag ( di (t)) en eventueel de nieuwe klantprognose 

( fi (t, t + r) }, dient de klantprognose aangepast te worden voor NTS Mechatronics. 

Deze bewerking is afhankelijk van het scenario dat gesimuleerd wordt en staat 
beschreven in paragraaf 5.3. Omdat de klantprognose echter niet wekelijks wordt 
afgegeven, maar in principe eens per maand met incidenteel een update in andere 
weken geldt onderstaande formule. 

Fi(t,t + r) = 
{

fi(t,t + r) als z(t) = 1 

Fi(t-1,t+r) alsz(t)=O 
r = 1,2, ... ,30; 't/i EG1 

Voor iedere periode dat er geen nieuwe klantprognose is, wordt de eigen prognose 
van de vorige periode één periode verschoven. Deze functie doet dit voor alle 
eindproducten, oftewel voor alle i die behoren tot de verzameling G, 

Voor de onderdelen wordt uitgegaan van de eigen prognose voor eindproducten en 
de stuklijst. 

g 

Fi(t,t+r)= ~mjiFj(t,t+r+l) 't/iEG2 

f:i 
Onderdelen moeten aan het begin van de assemblage beschikbaar zijn, dus is het 
nodig dat de prognose voor de onderdelen li (de assemblagetijd) periodes 
verschoven wordt. De prognose wordt vermenigvuldigd met de stuklijst (mii) en 
gesommeerd over de eindproducten. De onderdelen kunnen meerdere malen en in 
beide robots voorkomen. Dit gebeurt voor alle i die behoren tot de verzameling G2, dit 
zijn alle onderdelen. 

5.2.2 Bepaling assemblagegrootte 

De assemblagegrootte is afhankelijk van een aantal factoren, de eerste is de 
gewenste assemblagegrootte, o;(t). Deze hoeveelheid is gelijk aan wat men 
gedurende de assemblagetijd aan vraag naar eindproducten verwacht, wat men 
reeds in assemblage heeft en wat men aan veiligheidsvoorraad aan wil houden. 

o,(t) = max[ O; ( ~ [F,(t,t + k)]+ d,(t) + ss, - I, (t -1))] 
De sommatie van de prognoses tijdens de assemblage plus de vraag in de huidige 
periode is wat men nodig denkt te hebben tot en met het moment dat deze 
assemblageserie gereed is. Samen met de veiligheidsvoorraad (ss;) is dat de 
hoeveelheid die nu geproduceerd zou moeten worden om aan het eind van de 
assemblagetijd op het gewenste te verwachten niveau uit te komen. Omdat echter in 
het verleden al beslissingen zijn gemaakt om bepaalde hoeveelheden te assembleren 
en er eventueel ook voorraad is, dient de voorraadpositie aan het einde van de vorige 
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periode (l;(t-1)) in mindering gebracht te worden. Tot slot mag de gewenste 
assemblagegrootte nooit negatief worden, vandaar de maximalisatie tussen Oen de 
uitkomst van de functie. 

Deze gewenste assemblagegrootte is echter niet altijd haalbaar door een tweetal 
beperkingen. Dit zijn de materiaal- en capaciteitsbeschikbaarheid. Daarnaast geldt 
dat zowel de SPA als de CPA van dezelfde capaciteit gebruik maken en gedeeltelijk 
van dezelfde componenten. 

Uitgangspunt bij de allocatie van gedeelde componenten en assemblagecapaciteit is 
de aanname uit 5.1.1. Hier is gesteld dat in een situatie waar materiaal- en 
capaciteitsbeschikbaarheid niet toereikend zijn om de gewenste assemblagegrootte 
te maken, de capaciteit en onderdelen zodanig over beide robots verdeeld worden, 
dat de backorders zoveel mogelijk gelijk zijn. In bijlage IX wordt toegelicht hoe de 
werkelijke assemblagegrootte (0/tJ) middels een algoritme bepaald wordt. 

5.2.3 Bepaling leveringen 

De hoogte van de leveringen richting de klant (D;(t)) is afhankelijk van de vraag en de 
beschikbaarheid van eindproducten en eventuele backorders (B;(t)) uit eerdere 
perioden. Zolang er voldoende eindproduct is, wordt altijd de door de klant gewenste 
hoeveelheid geleverd. Wanneer er onvoldoende eindproduct op voorraad is, wordt 
alle voorraad geleverd. 

D; (t) = mïn(S;(t -1) + O; (t -f;);d;(t) + B; (t -1)) 
De functie is een minimalisatie van twee delen, aan de ene kant de gewenst te 
leveren hoeveelheid (d;(t)+B,{t-1)). De andere component is de aanwezige voorraad 
eindproduct, afhankelijk van de fysieke voorraad aan het eind van de vorige periode 
plus de gereed gekomen hoeveelheid uit assemblage, welke gelijk is aan de 
assemblagegrootte die/; (de assemblagetijd) perioden eerder gestart is. 

Voor de onderdelen wordt ook een levering bepaald, deze 'interne' levering zijn de 
hoeveelheden die richting assemblage geleverd worden, deze is eenvoudig af te 
leiden uit de werkelijke assemblagegroottes (0/tJ) en de stuklijst. 

g 

D;(t) = \" mipi(t) ViEG2 f-1 
De onderdelen die voor assemblage van de twee eindproducten nodig zijn, worden 
intern geleverd. Het product van de hoeveelheden uit de stuklijst en de 
assemblagegrootte wordt gesommeerd over beide eindproducten 

5.2.4 Bepaling ordergroottes onderdelen 

Om de gewenste en werkelijk ordergrootte voor de onderdelen te kunnen bepalen is 
de interne vraag naar onderdelen nodig. Deze is afhankelijk van de gewenste 
assemblagegrootte van de eindproducten. 

g 

d;(t) = ~miioi(t) 

Risicoreductie bij NTS Mechatronics 31 



De interne vraag naar onderdelen wordt bepaald door de gewenste 
assemblagegrootte van beide eindproducten vermenigvuldigd met de stuklijst. 

Voor de onderdelen wordt bepaald hoe groot de bestellingen richting de leveranciers 
moeten zijn. Hiertoe wordt allereerst de gewenste ordergrootte bepaald. 

0;(1)- max[o{ ~[F;(l,I + k)]+ d;(t) + ss; -/;(1-1))] 't/iEG, 

Deze formule is gelijk aan de formule die eerder voor de eindproducten gebruikt 
werd. Zie voor toelichting 5.2.2. 

Op basis van de gewenste ordergrootte en de maximale ordergrootte kan de 
werkelijke ordergrootte bepaald worden. Er moet echter ook rekening gehouden 
worden met standaard seriegroottes bij de leverancier. 

O; (t) - min[ q;,. u (l);q; · round up( 
0 ~'.I))] ViEG, 

De werkelijke ordergrootte is het minimum van de gewenste ordergrootte en de 
maximale ordergrootte. De gewenste ordergrootte is eerder bepaald, maar moet nog 
aangepast worden voor seriegroottes. 

5.2.5 Bepaling voorraadniveaus en backorders 

Met de berekende waarden kunnen nu de backorders voor de eindproducten 
berekend worden. 

Bi(t) = Bi (t -1) + di (t)-Di (t) 
De backorders zijn het verschil tussen de vraag en wat er werkelijk geleverd is, 
daarbij rekening houdend met eventuele backorders die nog open stonden uit 
eerdere periodes. 

De fysieke voorraad aan het eind van de periode kan bepaald worden. 

s i (t) = s i (t - 1) + o i (t - li ) - Di (t) 
De fysieke voorraad aan het eind van de voorgaande periode plus de 
binnenkomende orders van li periodes terug minus de werkelijk geleverde vraag. 

De voorraadpositie (l;(t)) wordt aan de hand van de volgende functie bepaald. 

{

I i(t-l)+Oi(t)-d;(t) \:/iEG1 

I i(t) = I i(t-l)+Oi(t )-D;(t) \:/iEG
2 

De voorraadpositie aan het eind van de vorige periode is toegenomen door orders die 
in deze periode geplaatst zijn en afgenomen door de vraag van de klant. De vraag 
van de klant wordt hier gebruikt, omdat eventuele tekorten als backorders nageleverd 
worden en dus ook van de voorraadpositie afgaan. De voorraadpositie is verschillend 
voor de onderdelen, omdat de onderdelen geen backorders kennen. 
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5.2.6 Bepaling prestatiematen 

De prestatiemaat leverbetrouwbaarheid wordt op twee manieren gemeten, de eerste 
is het percentage van de periodes dat er geen backorders zijn, ook wel P1 genoemd. 
De tweede is het gedeelte eindproducten dat als backorder uitgeleverd is, ook wel P2 
genoemd. 

Pl; = ~ k;(t) ' k () {1 als B;(t) = 0 ViEG
1 f:t n ; t = 0 als B; (t) ;I! 0 

De prestatie in een bepaalde periode is 1 als er geen backorders zijn en O als er wel 
backorders zijn. Het gemiddelde over de n gesimuleerde periodes geeft het 
percentage periodes zonder backorders. 

k;(t) = {:- B,(t) 
d;(t) 

De proportie backorders ten opzichte van de vraag, als er meer backorders zijn dan 
vraag in de periode is de leverbetrouwbaarheid 0. Het gemiddelde van alle n 
gesimuleerde periodes geeft het percentage van de vraag dat gebackorderd is. 

Een tweede prestatiemaat is het financieel risico, dat bestaat uit vier componenten, 
het klantcommitment (CC;(t)), leverancierscommitment (SC;(t}), de fysieke voorraad 
en hoeveelheid onderhanden werk. De eerste, het klantcommitment, is het 
commitment dat door de klant gegeven wordt. Het logistiek contract bepaald in 
hoeverre de prognose of de orders bepalend zijn voor het commitment, dit contract is 
eerder beschreven in bijlage ll. 

1(cci (t -1) - B; (t - 2)}, d; (t); 

maxl( ~ b~
1 

) -D; (t) + B; (t - 1) als z(t) = 1 
CC;(t) = x1 ~ /;(t ,t + k) + X 2 k~+f;(t,t + k) 

max[(CC; (t -1)- B; (t - 2)}, d; (t)]- D; (t) + B; (t -1) als z(t) = 0 
Er zijn drie manieren waar commitment uit voort kan komen, het maximum van deze 
drie geldt als commitment. Voor alle drie de componenten geldt dat de backorders uit 
de vorige periode bij het commitment horen, deze zijn immers nog niet geleverd. 
Daarentegen dienen de leveringen uit de betreffende periode in mindering gebracht 
te worden, omdat deze reeds geleverd zijn. 
Als er geen nieuwe prognose binnengekomen is (z(t)=O), is het commitment in 
principe gelijk aan het commitment uit de voorgaande periode minus de backorders 
van twee periodes eerder. De reden dat deze in mindering gebracht worden, is dat 
wanneer deze backorders nog open staan, deze reeds in B,{t-1) meegeteld worden. 
Ook kan het zijn dat er in de betreffende periode vraag binnengekomen is, die hoger 
is dan het commitment uit voorgaande periode, vandaar de maximalisatie. Tot slot 
worden leveringen in mindering gebracht en backorders meegeteld (-D;(t)+B;(t-1)). 

Wanneer er wel een nieuwe prognose binnengekomen is, wordt het commitment 
bepaald door een maximalisatie over drie delen. De eerste twee zijn gelijk aan de 
situatie zonder nieuwe prognose. Wanneer echter een nieuwe prognose 
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binnengekomen is, is het voornamelijk waarschijnlijk dat hier het meest commitment 
door gegeven wordt. Volgens het logistiek contract is het commitment voor de eerste 
b1 weken uit de prognose gelijk aan x,. Voor week b,+ 1 tot en met week b2 is het 
commitment gelijk aan X2. 

Richting de leverancier heeft NTS Mechatronics ook een bepaald commitment 
uitstaan, het leverancierscommitment. 

De orders die in de afgelopen periodes geplaatst zijn en nog niet afgeleverd zijn, 
bepalen het leverancierscommitment. 

Tot slot kan het financieel risico (R(t)) bepaald worden, uitgedrukt in euro's, het risico 
is opgebouwd uit de vier eerder genoemde componenten. 

R(t) = ;it;SC;(t) + i p;S;(t) + ~ ~ p;D;(t -k)-~ p;CC;(t) 

Het leverancierscommitment wordt vermenigvuldigd met de prijs van onderdelen en 
gesommeerd over alle onderdelen. Daarbij worden ook de voorraden van alle items 
vermenigvuldigd met de prijs ervan opgeteld. Tot slot is ook het onderhanden werk 
binnen assemblage een risico, dit bestaat uit de openstaande assemblagegroottes 
vermenigvuldigd met de prijs van het product. Deze drie componenten samen 
vertegenwoordigen het totale bedrag dat NTS Mechatronics aan risico loopt. Echter 
daar tegenover staat het klantcommitment, welke vermenigvuldigd met de prijs en 
gesommeerd over de verschillende eindproducten afgetrokken wordt. Wat overblijft is 
het totale risico van NTS Mechatronics. 

5.3 Validatie & Verificatie 

Validatie en verificatie zijn technieken die dienen te controleren of het theoretische 
model en het simulatiemodel overeenkomstig het gewenste zijn. 

5.3.1 Validatie 

Validatie is het proces waarin bepaald wordt of het theoretische model een juiste 
beschrijving van de werkelijkheid is. Validatie kan op verschillende manieren 
gebeuren afhankelijk van de situatie (Law & Kelton, 2000). Omdat alle beschikbare 
data in dit geval gebruikt is om het model op te stellen, is het niet mogelijk het model 
kwantitatief te valideren met historische data. Wel is het mogelijk kwalitatieve 
uitspraken te doen aan de hand van interviews met kennisdragers van het systeem. 

Binnen NTS Mechatronics is de kennisdrager die het meest ervaring heeft met de 
gemodelleerde situatie, de voormalige planner van Assembléon. Met deze persoon is 
het model besproken en is de redelijkheid van de aannames die ten grondslag liggen 
aan het theoretische model gevalideerd. De resultaten hiervan zijn reeds 
gepresenteerd in paragraaf 5.1.1, waar ook de aannames geponeerd zijn. 
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5.3.2 Verificatie 

Verificatie heeft als doel te toetsen of datgene wat geprogrammeerd is overeen komt 
met het theoretische model. Het draait daarbij voor een belangrijk deel om het 
opsporen en elimineren van programmeerfouten (Law & Kelten, 2000). 

De eenvoudigste fouten komen vanzelf aan het licht, doordat het programma er niet 
mee om kan gaan en een melding geeft. Weer andere fouten komen aan het licht 
doordat de resultaten van de simulatie direct opvallen. Law & Kelten (2000) geven 
een aantal technieken om de minder zichtbare fouten op te kunnen sporen. 

De eerste techniek is te beginnen met een vereenvoudigd model en dat geleidelijk uit 
te breiden, voor de programmeur was dit al de standaard manier van werken, 
waardoor de voortgang ook voor de onderzoeker goed te volgen was. Dat meer dan 
alleen de programmeur zich van de juistheid van de programmacode overtuigt, is een 
van de andere technieken welke toegepast is. Ook was het daarbij mogelijk om de 
simulatie stap voor stap te doorlopen en de berekeningen handmatig te controleren. 

Tot slot is het programma uitgebreid getest toen het af was. Hierbij zijn de instellingen 
gevarieerd met als doel een bepaald voorspelbaar resultaat te krijgen. Hier zijn aan 
de ene kant variabelen gefixeerd, zodat gedeeltes of het gehele model 
deterministisch wordt. Aan de andere kant geeft het instellen van variabelen op 
extreme waardes een hoop inzicht in de werking van delen van het model. In zo'n test 
dient bijvoorbeeld de leverbetrouwbaarheid 100% te zijn, wanneer of de 
veiligheidsvoorraden zeer hoog zijn of wanneer de vraag constant is en gelijk aan een 
(constante) prognose. 

5.4 Vraag- en prognoseverdeling 

Op basis van historische data is het mogelijk een verdeling voor de vraag en 
prognoses te fitten. Deze verdeling kan gebruikt worden als input voor het model, op 
basis van deze verdelingen worden vervolgens vraag en prognoses in de simulatie 
gegenereerd. 

Bijlage X beschrijft hoe voor de vraag en de prognose voor zowel SPA en CPA een fit 
is gemaakt. De negatief binomiale verdeling in combinatie met een uniforme verdeling 
voor de nulvraag bleek in alle gevallen geschikt en is hieronder in algemene vorm 
gegeven. 

{

P(x = 0) 

f(x)= { l )(x+r-1) x 
(l-P(x = O)\l- p' x (1- p) p' voor x > 0 

voor x = 0 

De benodigde variabelen voor deze functie zijn in tabel 5.1 gegeven. 

Tevens wordt in bijlage X, op basis van historische data, de kans bepaald dat in een 
bepaalde periode teen nieuwe prognose van de klant wordt ontvangen. Deze kansen 
zijn: 
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P(z(t)-1): {: 

anders z(t) = 0 

als t = l, 6, 10 (mod13) 

als t = 3, 8, 12 (mod13) 

als t = 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11 (mod13) 

Tabel 5. 1: Variabelen negatief binomiale verdeling gecombineerd met uniforme verdeling 

Vraaaverdelina Proanoseverdelina 
SPR CPR SPR 

P(x=O) XXX XXX XXX 

X XXX XXX XXX 

r XXX XXX XXX 

5.5 Simulatieopzet 

CPR 
XXX 

XXX 

XXX 

Om valide resultaten te verkrijgen, dient een simulatie een bepaalde opzet te hebben. 
Drie aspecten waar rekening mee moet worden gehouden zijn de lengte van de 
opwarmperiode, het aantal replicaties en de lengte van een replicatie. 

5.5.1 Opwarmperiode 

Het model is getypeerd als een niet-eindigende situatie, hiermee hangt samen dat het 
model aanloopverschijnselen kent. Het aantal periodes dat het model nodig heeft om 
een stabiele situatie te bereiken, die gelijk is aan de werkelijke situatie, wordt de 
opwarmperiode genoemd. Anders dan een eindig model dat bijvoorbeeld een winkel 
beschrijft en iedere dag aanloopverschijnselen kent en waardoor het einde door de 
sluiting wordt bepaald. De data uit de opwarmperiode wordt in de analyse van de 
data niet meegenomen, omdat deze niet representatief is voor de werkelijke situatie. 

De grafische methode van Welch is een geschikte manier om de opwarmperiode te 
bepalen (Law & Kelten, 2000). In bijlage XI wordt op deze manier de opwarmperiode 
bepaald, ook wordt de opwarmperiode globaal beredeneerd ter controle. 
Geconcludeerd wordt dat het verstandig is om 200 periodes te rekenen voor de 
opwarm periode. 

5.5.2 Betrouwbaarheidsintervallen 

Een simulatie is in alle gevallen afhankelijk van verschillende willekeurige factoren. 
Daarom is het van belang bij de uitkomsten aan te geven hoe betrouwbaar de 
resultaten zijn. Hiertoe worden betrouwbaarheidsintervallen aangegeven rond de 
gemiddelde uitkomst. Uiteraard wordt in deze berekeningen de opwarmperiode niet 
meegenomen. 

De betrouwbaarheid van de resultaten is afhankelijk van het aantal replicaties dat 
gedaan wordt en de standaarddeviatie van de gemiddelden van de verschillende 
replicaties. Het aantal replicaties is direct beïnvloedbaar, de standaarddeviatie alleen 
indirect, namelijk door de replicatielengte te variëren. Hoe langer een replicatie duurt, 
hoe kleiner de afwijkingen tussen de gemiddelden van de replicaties. In XI wordt een 
toelichting op betrouwbaarheidsintervallen gegeven en wordt het aantal benodigde 
replicaties berekend. 
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Het minimale aantal replicaties benodigd voor een maximale absolute fout van 1 % 
voor de prestatiematen, bij een betrouwbaarheid van 95%, is in bijlage XI vastgesteld 
op 17. Er worden per scenario drie runs van 18200 periodes gesimuleerd, minus de 
opwarmperiode, deze drie runs worden opgedeeld in 18 replicaties van ieder 3000 
periodes. De eerste 200 periodes van iedere run worden zoals gezegd verwijderd in 
verband met opwarmeffecten. 

5.6 Scenario's 

Er worden twee soorten experimenten gedaan met verschillende bijbehorende 
scenario's. Het ene experiment is bedoeld om een indicatie van de interactie-effecten 
van de verschillende factoren te bepalen, dit gebeurt in paragraaf 5.7. Het andere 
experiment is bedoeld om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen, 
binnen deze scenario's is de mogelijkheid om variabelen ruimer te variëren dan in het 
interactie-experiment, waar alleen twee extreme waardes voor een aantal factoren 
bekeken wordt. De resultaten van beide experimenten worden in hoofdstuk 6 
gepresenteerd. 

In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksvragen geponeerd. Om de verschillende deelvragen 
uit de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden verschillende scenario's 
getest. Per scenario wordt slechts op één of een enkele factor afgeweken van het 
basisscenario, op deze manier worden de effecten van enkel deze aanpassing 
gemeten. 

5.6.1 Basisscenario 

Het basisscenario is het scenario dat overeenkomt met de situatie bij NTS 
Mechatronics zoals in eerdere hoofdstukken beschreven is. Voor verschillende 
variabelen betekent dit het volgende: 

A. Er is een veiligheidsvoorraad van xx SPR en xx CPR robots. 
B. Er wordt geen veiligheidsvoorraad van onderdelen aangehouden. 
C. Het vraagpatroon is gelijk aan de vraagverdeling (paragraaf 5.4). 
D. Het prognosepatroon is gelijk aan de prognoseverdeling (paragraaf 5.4). 
E. De prognose van de klant wordt onaangepast gebruikt. 
F. Er zijn geen contractafspraken met leveranciers. 
G. Prijzen, levertijden, seriegroottes zijn gelijk aan de werkelijke situatie (bijlage V). 
H. De kans op een nieuwe prognose is gelijk aan de kansen uit paragraaf 5.4. 
1. De gehele productie vindt plaats in Deurne. 
J. De assemblagecapaciteit is xxx uur per periode, een SPR kost x uur, een CPR 

kost x uur (paragraaf 4.3). 

A tot en met F zijn dezelfde variabelen die in het interactie-experiment zullen worden 
onderzocht. 

5.6.2 Leverbetrouwbaarheid 

In de hoofdvraag is gevraagd hoe het risico geminimaliseerd kan worden onder 
voorwaarde dat de leverbetrouwbaarheid xx°/o is. Omdat de leverbetrouwbaarheid in 
dit model een outputvariabele is en geen inputvariabele, kan slechts een 
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leverbetrouwbaarheid van xx°/o bereikt worden door middels trial en error de 
inputvariabelen aan te passen. 

Verhoging van de veiligheidsvoorraden leidt altijd tot een verhoging van de 
leverbetrouwbaarheid. In onderstaande scenario's wordt het effect op het risico 
gemeten, wanneer de gewenste leverbetrouwbaarheid gerealiseerd wordt door 
middel van veiligheidsvoorraden. 

1. Veiligheidsvoorraad voor de robots is zodanig (xx SPR & xx CPR), dat in xx% 
van de periode op tijd geleverd wordt (P1-leverprestatie). Er worden geen 
veiligheidsvoorraden voor onderdelen aangehouden. 

2. Veiligheidsvoorraad voor de robots is zodanig (xx SPR & xx CPR), dat xx% van 
de vraag direct voldaan kan worden (P2-leverprestatie). Er worden geen 
veiligheidsvoorraden voor onderdelen aangehouden. 

3. Veiligheidsvoorraad voor de robots is zodanig (xx SPR & xx CPR), dat in xx% 
van de periode op tijd geleverd wordt (P1-leverprestatie). Veiligheidsvoorraden 
van onderdelen zijn gelijk aan die bij het interactie-experiment. Een 

veiligheidsvoorraad aangehouden van kCY -Ji; (Silver e.a, 1998). Hierin is keen 

veiligheidsfactor gerelateerd aan de normale verdeling, hiervoor wordt 1,64 
gekozen. o is de standaarddeviatie van de vraag en li de levertijd van het 
onderdeel. 

4. Veiligheidsvoorraad voor de robots is zodanig (xx SPR & xx CPR), dat 97% van 
de vraag direct voldaan kan worden (P2-leverprestatie). Veiligheidsvoorraden 
van onderdelen zijn als in scenario 3. 

5.6.3 Vraag- en prognosepatroon 

De tweede van de onderzoeksdeelvragen is: 'Wat is de invloed van het vraagpatroon 
op het financieel risico?". 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt het vraagpatroon ten opzichte van 
het basisscenario gevarieerd. De verschillende scenario's die worden gesimuleerd 
hebben als aanpassing op het basisscenario: 

1. Het vraagpatroon is gelijk aan de prognoseverdeling (paragraaf 5.4). 
2. Het vraagpatroon is gelijk aan een normale verdeling met gelijk gemiddelde en 

standaarddeviatie als de gefitte vraagverdeling. 

Deze vraag vanuit een breder perspectief betrekt ook het prognosepatroon en de 
kans op een nieuwe prognose. Immers wanneer het vraagpatroon verandert is het 
denkbaar dat ook deze variabelen veranderen en is het dus interessant de invloeden 
hiervan te weten. De verschillende scenario's die worden gesimuleerd hebben als 
aanpassing op het basisscenario: 

3. Het prognosepatroon is gelijk aan de vraagverdeling. 
4. Het vraagpatroon en prognosepatroon zijn gelijk aan standaardnormale verdeling 

met gemiddelde en standaarddeviatie van xxx voor de SPR en xxx voor de CPR. 
Dit komt overeen met een jaarlijkse vraag van Assembléon van xxx SPR en xxx 
CPR robots. Dit zijn de hoeveelheden die Assembléon verwacht in 2007 af te 
nemen. De standaarddeviatie is gelijk aan het gemiddelde, wat ook in de gefitte 
verdeling het geval is. 
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5. De kans op een nieuwe prognose in periode t is 1,0 voor alle periodes t, dat wil 
zeggen dat de klant iedere periode een nieuwe prognose afgeeft. 

6. De kans op een nieuwe prognose in periode t is 0,0 voor alle periodes t die niet 
gelijk zijn aan x (x = 1, 6, 10 mod 13), dat wil zeggen dat de klant slechts eens per 
maand een nieuwe prognose afgeeft, zoals het contract voorschrijft. 

5.6.4 Prognose-aanpassingsmethode 

De derde onderzoeksdeelvraag is: 'Wat is de invloed op het financieel risico van 
verschillende methoden om de klantprognose aan te passen voor eigen gebruik?". 

Voor de beantwoording van deze deelvraag wordt een aantal scenario's gesimuleerd 
waarin een methode wordt gebruikt om de klantprognose aan te passen voor eigen 
gebruik. De achterliggende gedachte is een prognose te creëren op basis waarvan 
assemblagegroottes bepaald kunnen worden en onderdelen besteld kunnen worden. 
De scenario's die voor deze onderzoeksvraag gesimuleerd worden hebben als 
aanpassing op het basisscenario: 

1 . De klantprognose wordt niet gebruikt, de gemiddelde klantvraag uit eerdere 
periodes wordt gebruikt om de inkooporders en assemblagegroottes te bepalen. 
Dit gebeurt volgens onderstaande formule met x=1, vraag in huidige periode geldt 
als voorspeller voor toekomstige vraag. 

1 d (k) 
F;(t,t+r)= 2 _;_ r=l, ... ,30 ViEG1 

k=t-x+l X 

2. Als scenario 1, met x=4, korte termijn (1 maand) voortschrijdend gemiddelde 
vraag. 

3. Als scenario 1, met x=13, middellange termijn (1 kwartaal) voortschrijdend 
gemiddelde van de vraag. 

4. Als scenario 1, met x=52, lange termijn (1 jaar) voortschrijdend gemiddelde vraag. 
5. In het derde scenario wordt de klantprognose voor het eerste kwartaal gebruikt, 

echter wordt hiervan het gemiddelde genomen, welke als voorspeller voor de 
toekomstige vraag dient. 

F( ) 
~J;(t,t+k) 

; t,t+r = LJ 
k; l 13 

r = 1, ... ,30 

6. Scenario 4 gaat uit van een combinatie van de prognose voor de betreffende 
prognose en de gemiddelde klantvraag uit eerdere periodes. De mate waarin de 
prognose en het gemiddelde meewegen wordt bepaald door de variabele a. De 
lengte van het deel van het voortschrijdend wordt bepaald door x. In scenario 4 is 
x=1 en a =0,25. 

1 d (k) 
F;(t,t+r)=a· J;(t,t+r)+(l-a)· 2 _;_ r=l, ... ,30 ViEG1 

k • t-x+l X 

7. Als scenario 4 met x=1 en a =0,5. 
8. Als scenario 4 met x=1 en a =0, 75. 
9. Als scenario 4 met x=4 en a =0,25. 
10. Als scenario 4 met x=4 en a =0,5. 
11. Als scenario 4 met x=4 en a =0, 75. 
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12. Als scenario 4 met x=7 en a =0,25. 
13. Als scenario 4 met x=7 en a =0,5. 
14. Als scenario 4 met x=7 en a =0,75. 

5.6.5 Beheersing ABC-delen 

De vierde onderzoeksdeelvraag is: 'Wat is de invloed van beheersstrategieën voor 
ABC-geclassificeerde onderdelen op het financieel risico?". De aanpassingen op het 
basisscenario zijn als volgt: 

A-delen: Contractafspraken 
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn de A-delen, onderdelen die als gevolg van 
jaaromzet, levertijd, en dergelijke, extra aandacht verdienen in de logistieke 
beheersing ervan. In paragraaf 3.2 is de proef met leveranciersprognoses 
beschreven. In onderstaande scenario's wordt het effect van een dergelijk logistiek 
contract voor de xx A- en B+-delen op het risico bepaald. 

De configuratie van het logistiek contract wordt vereenvoudigd weergegeven door zes 
variabelen, afroeptijd, afroepgrootte, vaste en flexibele periode, 
commitmentpercentage vaste en flexibele periode. De afroeptijd (!; periodes) wordt de 
nieuwe levertijd voor het betreffende onderdeel, de vaste periode (c, periodes) is een 
periode waarover een hoog percentage (y1) van de prijs gedekt is en waarvaan de 
hoeveelheden niet veel uitgeschoven kunnen worden in de tijd. Voor de flexibele 
periode (c;,2 - I; - c,) geldt een lager commitmentpercentage (v2), bovendien kunnen 
de geprognosticeerde hoeveelheden ver uitgeschoven worden. In het model wordt 
aangenomen dat nooit onderdelen geleverd worden volgens dit contract wanneer 
NTS Mechatronics dit niet wenst, kortom dat hoeveelheden altijd onbeperkt 
uitgeschoven kunnen worden. Dit is overeenkomstig aanname 3 in paragraaf 5.1. Tot 
slot biedt het logistiek contract het voordeel dat in kleinere seriegroottes (q;) besteld 
kan worden, omdat vaak voor de langere duur afspraken zijn gemaakt over een 
minimale afname. 

1. Een logistiek contract voor A- en B+-delen, zoals bepaald in paragraaf 4.2.1 met/; 
= 2, c, = 4, C;,2 = "levertijd zonder contract", y, = 100%, Y2 = 50% en q; = 
"seriegrootte zonder contract". 

2. Als scenario 1, maar met q; = ¼ x "seriegrootte zonder contract". Een kleinere 
afroepgrootte is mogelijk wanneer afspraken met leveranciers zijn gemaakt. 

3. Als scenario 1, maar met q; = 1. Geen minimale afroepgrootte. 
4. Als scenario 1, maar met y, = 85% en Y2 = 35%. Het leverancierscommitment 

voor de vaste en flexibele periode wordt verlaagd. 
5. Als scenario 1, maar met c1 = 2. De duur van de vaste periode wordt verkort. 
6. Als scenario 1, maar met c;,2 = ½ x "levertijd zonder contract". De duur van de 

flexibele periode wordt verkort. 
7. Een logistiek contract voor A- en B+-delen, zoals bepaald in paragraaf 4.2.1 met/; 

= 2, c, = 2, C;,2 = ½ x "levertijd zonder contract", y, = 85%, Y2 = 35% en q; =1. 

Om bovenstaande contractafspraken te kunnen simuleren is een aanpassing in het 
model nodig. Dit geldt voor de berekening van het leverancierscommitment, de 
formule hiervoor wordt vervangen door onderstaande. 
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i;-1 

~O;(t-k) als w; = 0, anders 

se; (t) = (sci (t -1)- oi (t - Z;)}, 

max 

Wanneer geen prognose voor het betreffende onderdeel i afgegeven wordt, wordt dit 
weergegeven door de binaire variabele w;=0, in dat geval is het 
leverancierscommitment gelijk aan de formule die in paragraaf 5.2.6 gegeven werd. 
De formule voor het leverancierscommitment in geval dat wel een prognose 
afgegeven wordt voor het onderdeel bestaat uit twee delen, de reeds geplaatste 
orders en de afgegeven prognose. De reeds gedane afroeporders (O;(t)) worden 
gesommeerd over de afroeptijd. 
Tijdens de daarop volgende vaste periode van c, periodes, geldt een percentage van 
Y1 van de verkoopprijs. Tijdens de flexibele periode, die volgt op de vaste periode en 
een lengte heeft van c;,2 periodes, geldt een percentage van Y2 van de verkoopprijs. 
Net als bij het klantcommitment kan het echter voorkomen, dat de prognose op een 
gegeven moment inzakt. Het commitment blijft dan echter even groot als voorgaande 
periode met aftrek van wat die periode geleverd is ( SC; (t -1) - O; (t - Z;)), daarom is 

de formule een maximalisatie hiervan en van wat hierboven beschreven werd. 

8-delen: EOQ 
Voor de B-delen is in hoofdstuk 4 beheersing door middel van optimale seriegroottes 
voorgesteld. In onderstaand scenario wordt de invloed daarvan op 
leverbetrouwbaarheid en risico bepaald. 

8. Optimale seriegroottes voor B-delen, exclusief B+-delen, zoals bepaald in 
hoofdstuk 4. 

Scenario 9 is naar aanleiding van een actie binnen NTS Mechatronics om middels de 
ABC-analyse de beheerslast voor de planner van Assembléon te reduceren. Hierin 
zijn alle niet kritieke B-delen op een seriegrootte van 3 maanden gezet, met een 
veiligheidsvoorraad van 1 maand. Hierdoor hoeven de betreffende onderdelen minder 
vaak besteld te worden. 

9. B-delen, exclusief B+-delen, bestellen in seriegroottes gelijk aan 3 maanden 
verwachtte vraag, veiligheidsvoorraad gelijk aan 1 maand verwachte vraag. 

C-delen: 2Bin 
Vanuit de ABC-analyse is een aantal onderdelen als C geclassificeerd, een groot 
aantal hiervan wordt reeds beheerst door middel van 2Bin. 

10. Alle C-delen worden via het 2Bin-systeem beheerst, wat inhoudt dat NTS 
Mechatronics geen risico loopt voor deze onderdelen en ze altijd beschikbaar zijn. 

Scenario 11 is naar aanleiding van een actie binnen NTS Mechatronics om middels 
de ABC-analyse de beheerslast voor de planner van Assembléon te reduceren. 
Hierin worden alle C-delen die niet via het 2Bin-systeem beheerst worden, besteld in 
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series van een half jaar verwachte vraag met een veiligheidsvoorraad van een 
maand. 

11. C-delen, exclusief 2Bin-delen bestellen in seriegroottes gelijk aan 6 maanden 
verwachtte vraag, veiligheidsvoorraad gelijk aan 1 maand verwachte vraag. 

ABC-delen 
In het laatste scenario van deze paragraaf worden de drie bovenstaande meest 
optimale strategieën in één scenario gecombineerd. 
12. Combinatie van scenario 1, 9 en 11, waarbij alle delen op een specifieke manier 

beheerst worden. 

5.6.6 Productielocatie 

Zoals in hoofdstuk 3 werd beschreven, is binnen NTS Mechatronics een transfer 
gaande van de productie van de robots naar Shanghai, China. Op dit moment is het 
nog niet zeker hoeveel van de productie door de Chinese vestiging voor haar 
rekening genomen zal worden, maar de doelstelling is 75%. Ook is nog niet bekend 
wat de prijzen, levertijden, seriegroottes en andere variabelen in Shanghai zullen zijn. 
De aanpassingen op het basisscenario zijn: 

1. 50% productie in Deurne, 50% productie in Shanghai. Prijzen, levertijden, e.d. 
gelijk voor beide vestigingen. Veiligheidsvoorraad van xx SPR en xx CPR in 
Deurne en xx SPR en xx CPR in Shanghai (samen xx en xx, als huidige situatie). 
Assemblagecapaciteit is xxx in plaats van xxx per vestiging. 

2. 25% productie in Deurne, 75% productie in Shanghai. Prijzen, levertijden, e.d. 
gelijk voor beide vestigingen. Veiligheidsvoorraad van xx SPR en xx CPR in 
Deurne en xx SPR en xx CPR in Shanghai (samen xx en xx, als huidige situatie). 
Assemblagecapaciteit is xxx in Deurne en xxx in Shanghai. 

3. 50% productie in Deurne, 50% productie in Shanghai. Prijsreductie van 10% in 
Shanghai voor alle onderdelen. Veiligheidsvoorraad van xx SPR en xx CPR in 
Deurne en xx SPR en xx CPR in Shanghai (samen xx en xx, als huidige situatie). 
Assemblagecapaciteit is xxx in plaats van xxx per vestiging. 

4. 25% productie in Deurne, 75% productie in Shanghai. Prijsreductie van 10% in 
Shanghai voor alle onderdelen. Veiligheidsvoorraad van xx SPR en xx CPR in 
Deurne en xx SPR en xx CPR in Shanghai (samen xx en xx, als huidige situatie). 
Assemblagecapaciteit is xxx in Deurne en xxx in Shanghai. 

5. 7 Interactie-effecten 

De factoren die in de verschillende scenario's gevarieerd worden hebben 
verschillende invloeden op de uitkomsten van de simulaties. Aan de hand van de 
resultaten kan per factor een schatting gemaakt worden van het effect op een 
bepaalde outputvariabele, deze effecten worden de hoofdeffecten genoemd. 

Het hoofdeffect van een factor (inputvariabele) wordt berekend door het gemiddelde 
verschil van de uitkomsten tussen de verschillende waarden die de factor aanneemt. 

Deze hoofdeffecten zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek, er bestaat 
echter de mogelijkheid dat sommige factoren invloed op elkaar uitoefenen. Zo kan 
bijvoorbeeld factor A gemiddeld een positieve invloed lijken te hebben, maar blijkt bij 
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een analyse van de uitkomsten dat deze invloed alleen geldt wanneer ook een 
andere factor actief is, in dit geval spreekt men van interactie-effecten. Deze effecten 
komen alleen aan het licht bij een goed opgezet onderzoek (Montgomery & Runger, 
1999). 

Omdat geldt dat voor veel factoren meer dan twee niveaus mogelijk zijn, is dit 
experiment voornamelijk bedoeld om interactie-effecten aan te tonen. 

5.7.1 Factorniveaus 

Vanuit de onderzoeksvragen zijn zes factoren geselecteerd die op twee verschillende 
niveaus ingesteld kunnen worden, voor iedere factor is er een niveau "laag" en een 
niveau "hoog", zie tabel 5.2. Deze zes factoren zijn gelijk aan de factoren A t/m F uit 
paragraaf 5.6.1, omdat deze het meest te maken hebben met de onderzoeksvragen. 
Hierbij moet aangemerkt worden dat de onderzoeksvraag met betrekking tot 
productie in China buiten beschouwing wordt gelaten. Dit scenario is moeilijk te 
vergelijken met de andere scenario's. 

Tabel 5.2: Factoren en niveaus 

Factor Niveau 
LaaQ HooQ 

VeiliQheidsvoorraad robots Geen Wel 
Veiligheidsvoorraad Geen Wel 
onderdelen 
Vraaaoatroon VraaQverdelinQ ProQnoseverdelinQ 
ProQnosepatroon Vraaaverdelina Proanoseverdelina 
Prognoseaanpassings- Klantprognose Combinatie(1; 0,25) 
methode 
Contractafspraken Geen Voor A+- en B+-delen 

Voor de eerste factor, de veiligheidsvoorraad van eindproducten, is het niveau "laag" 
dat er geen veiligheidsvoorraad aangehouden wordt, bij niveau "hoog" wordt een 
veiligheidsvoorraad aangehouden van 21 SPR en 44 CPR robots. Voor de factor 
veiligheidsvoorraad onderdelen wordt bij niveau hoog dezelfde veiligheidsvoorraad 
aangehouden als in paragraaf 5.6.2. 

De derde en vierde factor zijn het vraag- respectievelijk prognosepatroon. Voor 
vraag- en prognosepatroon is de vraagverdeling zoals gefit voor de SPR en CPR in 
paragraaf 5.4 het lage niveau en de prognoseverdeling zoals gefit voor de SPR en 
CPR in paragraaf 5.4 het hoge niveau. 

De vijfde factor is de manier waarop de klantprognose aangepast wordt voor eigen 
gebruik en gebruik richting de leveranciers. Het lage niveau is hier de klantprognose, 
wat betekent dat er geen aanpassing plaatsvindt en het hoge niveau is 
overeenkomstig scenario 6 uit paragraaf 5.6.4, wat betekent dat voor xx% de 
klantprognose gevolgd wordt en voor xx% de vraag geobserveerd in de huidige 
periode. 

De laatste factor is of er wel (hoge niveau) of geen (lage niveau) contractafspraken 
voor A+- en B+-delen gemaakt worden, de xx betreffende delen zijn bepaald in 
paragraaf 4.2.1. Als er contractafspraken zijn, wordt gekozen voor de configuratie 
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waar de levertijd gereduceerd wordt tot een afroeptijd van 2 weken, deze worden hoe 
dan ook afgenomen. Verder geldt een commitment van 85% over een vaste periode 
van 4 weken en een commitment van 35% over de flexibele periode. De flexibele 
periode is gelijk aan de levertijd die geldt als er geen contractafspraken gemaakt 
worden. Voor deze configuratie is gekozen, omdat deze het meest overeen komt met 
hoe op dit moment het pilotproject met betrekking tot prognoses richting leveranciers 
binnen NTS Mechatronics ingericht is. 

5.7.2 2k•1 factorial experiment 

Bij zes factoren die ieder twee verschillende niveaus kennen, zijn 26 = 64 
verschillende combinaties mogelijk. Het is echter ook mogelijk om met een kleiner 
aantal combinaties toch de gewenste resultaten te krijgen. Wanneer men kiest voor 
het 2k-1 factorial experiment, komt men uit op 25 = 32 verschillende combinaties, wat 
slechts de helft van de simulatietijd kost. Het enige nadeel dat kleeft aan een 2k-1 

factorial experiment is dat interacties van meer dan twee factoren niet meer gemeten 
kunnen worden. Alle hoofdeffecten en alle interacties tussen twee factoren kunnen 
echter bepaald worden (Montgomery & Runger, 1999). 

Allereerst dienen de verschillende combinaties van factoren bepaald te worden. Bij 
een 25

-
1 factorial experiment gaat men uit van alle mogelijke combinaties van de 

eerste vijf factoren. Vervolgens wordt de zesde factor "hoog" wanneer een even 
aantal van de eerste vijf factoren laag is en "laag" wanneer een oneven aantal laag is, 
een zogenaamd "Resolution V design". Dit resulteert in het schema in bijlage XII. 

De analyse van het 2k-1 factorial experiment is uitgevoerd met behulp van 
Statgraphics Centurion XV. Dit is een statistisch pakket, wat de verwerking van de 
vele data die benodigd zijn voor dit soort analyses mogelijk maakt. 

In 5.5.2 is besproken dat voor een voldoende significantieniveau 18 replicaties van 
3000 periodes nodig zijn. Dit wordt ook toegepast in het factorial experiment, 
waardoor 18 x 32 = 576 verschillende replicaties nodig zijn. 

5. 7.3 Outputvariabelen 

De prestatie van de verschillende combinaties wordt gemeten middels een drietal 
verschillende outputvariabelen. Dit zijn het financieel risico en voor beide robots de 
P2-leverbetrouwbaarheid. De reden dat niet alleen de leverbetrouwbaarheden of 
alleen het risico geanalyseerd worden is dat dit twee outputvariabelen zijn die op 
gespannen voet met elkaar staan. Heel algemeen gesteld is de leverbetrouwbaarheid 
hoger bij een hoger risico. Het doel is om een hoge leverbetrouwbaarheid te 
realiseren bij een laag risico. In paragraaf 7.2 staat de uitkomst van het 25

-
1 factorial 

experiment. 
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6 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de simulaties van de beide experimenten 
uit voorgaande hoofdstuk gepresenteerd. In 6.1 komen de resultaten van de 
scenario's aan bod en in 6.2 de resultaten van het interactie-experiment. 

6.1 Resultaten scenario's 

Onderstaand worden per onderzoeksvraag de resultaten besproken van de voor die 
onderzoeksvraag relevante scenario's. Hierbij wordt dezelfde structuur aangehouden 
als in paragraaf 5.6. In tabellen Xlll.1 en Xlll.2 van bijlage XIII staan de resultaten van 
alle simulaties. De eerste tabel geeft voor zowel het risico, de P1 - en P2-
leverprestatie voor beide robots, het gemiddelde en de onder- en bovengrens van het 
betrouwbaarheidsinterval, zoals besproken in paragraaf 5.5.2. De tweede tabel geeft 
het gemiddelde van de verschillende componenten waaruit het risico opgebouwd is, 
leverancierscommitment, klantcommitment, voorraad en onderhanden werk. 

6.1.1 Basisscenario 

Het basisscenario is zoals gezegd het scenario dat overeenkomt met de huidige 
situatie bij NTS Mechatronics. Figuur 6.1 laat de opbouw van het financieel risico 
zien. 

20 ~------------ ------~ 

15 

D Klantcommitment 

10 

5 9 

IEiJ Leverancierscommitment 

D Onderhanden werk 

0 +--~ ------~ ~-~ ------~ --< 

Figuur 6. 1: Componenten financieel risico in basisscenario {€) (fictieve cijfers en verhouding 
klantcommitment - risico, verhouding voorraad leverancierscommitmen en OHW is reëel) 

Zoals te zien, is het klantcommitment de grootste post en de reden waardoor het 
risico beperkt blijft, in totaal heeft NTS Mechatronics voor xxx miljoen euro aan 
voorraad, onderhanden werk en orders bij de leverancier. 

De andere outputvariabele die van belang is, is de leverprestatie, voor de SPR en 
CPR is de P1-leverprestatie xx°/4 respectievelijk xx%, een ruime tekortkoming ten 
opzichte van de gewenste P1-leverprestatie van xx%. 
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6.1.2 Leverbetrouwbaarheid 

Uitgangspunt bij deze scenario's was wat de invloed op het risico was wanneer de 
gewenste leverprestatie bereikt wordt door middel van veiligheidsvoorraden. 

In de vier verschillende scenario's is uitgegaan van een P1- danwel P2-leverprestatie 
en wel of geen voorraad van onderdelen. De verschillen tussen de scenario's hebben 
alleen invloed op de risicocomponent voorraad en op de leverprestatie. In tabel 6.1 is 
in de laatste kolom de toename van het risico per procentpunt gegeven. Daaruit blijkt 
dat het aanhouden van veiligheidsvoorraden van onderdelen een factor 2 tot 3 maal 
zo duur uitpakt als wanneer alleen in voorraad van eindproducten wordt 
geïnvesteerd. 

Tabel 6. 1: Toename outputvariabelen ten opzichte van basisscenario 

Toename ten opzichte Risico(€) P1SPR P1CPR €/% 
van basisscenario 

Leverbetrouwbaarheid 1 XXX XXX XXX XXX 

Leverbetrouwbaarheid2 XXX XXX XXX XXX 

Leverbetrouwbaarheid3 XXX XXX XXX XXX 

Leverbetrouwbaarheid4 XXX XXX XXX XXX 

Wanneer alleen door middel van voorraden van robots de gewenste 
leverbetrouwbaarheid van xx% wordt gerealiseerd, leidt dit tot xxx duizend euro aan 
extra risico. De toename is geheel toe te wijzen aan de component voorraad. 

6.1.3 Vraag- en prognosepatroon 

Deze scenario's zijn gesimuleerd om antwoord te geven op de vraag: "Wat is de 
invloed van verschillende vraagpatronen op het financieel risico?". 

In scenario 2 is het vraagpatroon gelijk aan een normale verdeling met zelfde 
gemiddelde en standaarddeviatie als de gefitte verdeling. Kijkend naar de resultaten 
van de simulatie, valt op dat resultaten vrijwel gelijk zijn aan het basisscenario. De 
exacte verdeling die gebruikt wordt is dus minder van belang, zolang gemiddelde en 
standaarddeviatie maar overeenkomen. 

In scenario's 1, 3 en 4 zijn het vraag- en prognosepatroon gelijk aan elkaar. Dit 
betekent dat in tegenstelling tot de huidige situatie, de klant haar toekomstige vraag 
niet overschat. Gevolg is dat de leverbetrouwbaarheid met 35 tot 45 procent afneemt, 
afhankelijk van de hoogte van de gemiddelde vraag. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de regelmatig te hoge prognose van de klant een groot voordeel voor 
NTS Mechatronics heeft. 
Scenario's 5 en 6 variëren de kans op een nieuwe prognose in periode t. In scenario 
5 wordt iedere periode een nieuwe prognose ontvangen en in scenario 6 slechts eens 
per maand. Ten opzichte van het basisscenario daalt het risico in scenario 5 met 95 
duizend euro. In scenario 6 stijgt dit met 55 duizend euro. Dit is het logische gevolg 
van het logistiek contract, de klant geeft commitment over de eerste dertien periodes 
van haar prognose. Iedere periode dat geen nieuwe prognose verschijnt wordt de 
resterende periode dus kleiner. Wanneer iedere periode een nieuwe prognose 
verschijnt, is het commitment iedere periode weer maximaal, waardoor het 
gemiddelde risico afneemt. 
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6.1.4 Prognose-aanpassingsmethode 

Op scenario 1, wat de vraag in de huidige periode als voorspeller voor de toekomst 
neemt, heeft een gemiddeld risico van ruim tweemaal dat van het basisscenario, 
verder presteren alle aanpassingsmethoden lager wat betreft risico dan het 
basisscenario. Op scenario's 3, 4 en 12 na scoren ze ook allemaal beter wat betreft 
leverbetrouwbaarheid. Als eerste voorlopige conclusie kan worden gesteld, dat het 
aanpassen van de klantprognose in de meeste gevallen een gunstig effect voor NTS 
Mechatronics heeft. 

Scenario's 2, 3 en 4, welke allen een voortschrijdend gemiddelde van de vraag 
gebruiken om de klantprognose aan te passen, hebben alledrie een opvallend laag 
risico van tussen de 40 en 55 duizend euro, bijna x keer minder dan het 
basisscenario. 

Scenario 5 dat naar het gemiddelde van de prognoses van het eerstvolgende 
kwartaal kijkt, geeft een hogere leverprestatie ten opzichte van het basisscenario van 
3% en 2% voor de SPR respectievelijk CPR, het risico is 50 duizend euro lager. 

Scenario's 6 tot en met 14 zijn onderdeel van 32 factorial experiment, waarbij 2 
factoren, te weten x en a, op drie niveaus getest worden, te weten x= 1, 4, 7 en a= 
0,25, 0,5 en 0,75. In bijlage XIII zijn de hoofdeffecten- en interactie plots te vinden die 
resultaat zijn van dit experiment. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de combinatie 
x=1 met a=0,25 verreweg het meest optimale scenario is voor alledrie de 
outputvariabelen. De P1-leverprestatie voor de SPR is hierbij 99% en voor de CPR 
ruim 99%, terwijl het risico met meer dan een factor x is afgenomen ten opzichte van 
het basisscenario tot 120 duizend euro. Uit de plots in bijlage XIII blijkt dat x 
nauwelijks invloed heeft op het risico en dat naarmate a toeneemt, de invloed van x 
afneemt. 

Tot slot blijkt uit tabel Xlll.4 dat voor alle prognose-aanpassingsmethodes geldt dat 
voorraad de risicocomponent is, die beïnvloed wordt en dus bepalend is voor het 
risico, de overige componenten zijn vrijwel constant voor alle scenario's. 

6.1.5 Beheersing ABC-delen 

Alleen de scenario's 9 tot en met 12, waarin extra veiligheidsvoorraden van 
onderdelen worden aangehouden, leiden tot een betere leverprestatie ten opzichte 
van het basisscenario. Voor de scenario's waar kleinere afroepgroottes gelden dan 
de originele, geldt dat een afname van de leverbetrouwbaarheid het gevolg is. Dit is 
logisch, omdat dan de gemiddelde voorraad afneemt, waardoor men minder flexibel 
is. 

Als gevolg daarvan neemt wel het commitment in deze scenario's sterk af, in scenario 
7, waarin de meest gunstige contractafspraken gemaakt worden, is het gemiddelde 
commitment zelfs 150 duizend euro in de min. Hier staat wel tegenover dat de 
leverbetrouwbaarheid slechts 83% voor de SPR en 76% voor de CPR is. 

Wat betreft de contractafspraken voor A-delen kan gesteld worden, dat de 
contractafspraken in scenario 1 het risico met 65 duizend euro ten opzichte van het 
basisscenario doen afnemen. Een commitmentpercentage van 85% en 35% in plaats 
van 100% en 50% voor de vaste respectievelijk flexibele periode, levert een extra 
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reductie in risico van 55 duizend euro op. Een verkorting van de vaste periode van 4 
naar 2 periodes, levert een extra reductie van 45 duizend euro. 

Voor de B-delen geldt dat optimale seriegroottes, scenario 8, het risico 65 duizend 
euro ten opzichte van het basisscenario doen afnemen. Hier staat echter wel een 
verslechtering van de leverbetrouwbaarheid van 2% tegenover. Scenario 9 kent een 
stijging van het risico van 55 duizend euro, daar staat echter een stijging van 0,5% tot 
1,5% leverbetrouwbaarheid tegenover. Dit is onderdeel van de actie om de 
beheerslast voor de planner te verkleinen. Naast de verbetering in 
leverbetrouwbaarheid krijgt NTS Mechatronics er dus ook een overzichtelijker proces 
voor terug, waardoor de aandacht beter gefocust kan worden op de onderdelen die er 
echt toe doen. 

De beheersing van de C-delen levert voor beide scenario's een stijging van de 
leverbetrouwbaarheid met 1 % op. Gebeurt dit zoals in scenario 10 middels 2Bin, dan 
daalt het risico met 13 duizend euro. Grote series en een veiligheidsvoorraad van 1 
maand, zoals in scenario 11, kost echter bijna niets ten opzichte van het 
basisscenario. 

In scenario 12 worden tot slot de verschillende delen ieder op hun eigen manier 
beheerst. Hier stijgt het risico 40 duizend euro, voor een verbetering van de 
leverbetrouwbaarheid van 3% respectievelijk 4% voor de SPR en CPR. 

Uit tabel Xlll.4 blijkt dat de opbouw van de verschillende componenten van het risico 
op een aantal punten opvalt. Scenario's 6 en 7 kennen allebei een erg laag 
leverancierscommitment, 11 O en 150 duizend euro lager dan in het basisscenario. Dit 
geeft aan hoeveel er met contractafspraken te reduceren valt. Verder valt bij scenario 
1 op, dat ondanks dat de contractafspraken op het eerste oog erg gunstig voor NTS 
Mechatronics lijken, het leverancierscommitment door de contractafspraken met 60 
duizend euro is gestegen. 

6.1.6 Productielocatie 

Uit de scenario's blijkt dat productie op twee locaties een aanzienlijk hoger risico met 
zich meebrengt. Dit ligt ongeveer 250 duizend euro hoger dan wanneer productie op 
een locatie plaatsvindt. Kijkend naar de opbouw van het risico, blijkt dat deze stijging 
geheel veroorzaakt wordt door voorraden. Dit is logisch te verklaren, aangezien nu op 
twee plaatsen onderdelen in series besteld worden, maar het verbruik veel lager is. 
De omloopsnelheid van de voorraad daalt dus, met als direct gevolg toename van de 
gemiddelde voorraad. De leverbetrouwbaarheid stijgt, waarschijnlijk als gevolg van 
meer voorraden, met ongeveer 2%. 

Verder blijkt dat een prijsreductie van 10% voor alle onderdelen, slechts een daling 
van het risico van 35 duizend euro tot gevolg heeft. De reden hiervoor is dat bij 
productie in China, Assembléon een navenant lagere prijs in haar commitment 
berekent. In scenario 3 daalt als gevolg van de prijsreductie het commitment van NTS 
Mechatronics weliswaar 85 duizend euro, het commitment van Assembléon daalt 
echter ook met 50 duizend euro. 
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6.2 Effecten interactie-experiment 

Van alle 32 in hoofdstuk 6 beschreven combinaties van factoren zijn 18 replicaties 
van 3000 periodes gesimuleerd. Omdat de hoofdeffecten in paragraaf 6.1 in meer 
detail bestudeerd zijn, staan de resultaten met betrekking tot de hoofdeffecten uit het 
interactie-experiment in bijlage X 

6.2.1 Interactie-effecten 

Op dezelfde manier als voor de hoofdeffecten kan worden aangegeven wat het 
verwachtte effect is en of dat statistisch significant is. Voor alle interacties tussen 
twee verschillende factoren is dit in tabel Xlll.3 en Xlll.4 weergegeven. Op drie na zijn 
deze interacties statistisch significant. Over interacties tussen meer dan twee factoren 
kan geen conclusie getrokken, omdat slechts de helft van alle mogelijke combinaties 
gesimuleerd werd. 

Prognose- en vraagpatroon 
Het blijkt dat er voor het risico twee zeer sterke interacties zijn, namelijk tussen 
vraagpatroon en prognose-aanpassingsmethode en tussen prognosepatroon en 
prognose-aanpassingsmethode, zie figuur 7.3. In het eerste geval doet de combinatie 
van de twee factoren het risico aanzienlijk toenemen, bij het prognosepatroon is dit 
omgekeerd, bij een hoog prognosepatroon is het gunstig om de combinatie-methode 
te gebruiken. De verklaring voor deze twee effecten komt uit het feit dat de 
combinatie-methode voor een groot deel kijkt naar de historische vraag, wanneer dit 
vraagpatroon hoog is, loopt hiermee ook de hoeveelheid bestellingen op en dus het 
risico. Kijkend naar tabel 7.3 staat bij deze interactie een verwacht positief effect van 
0, 135 voor de leverbetrouwbaarheid van de SPR, het hoogste van alle interactie
effecten. Voor de CPR geldt een interactie-effect van 0, 105. 

Omgekeerd geldt dat wanneer het prognosepatroon hoog is de combinatie-methode 
het risico met een vergelijkbare hoeveelheid verkleint. De verklaring hier ligt in het feit 
dat de combinatie-methode minder op basis van de prognose besteld, terwijl de klant 
hier wel commitment over geeft. In tabel 7.3 valt op dat deze interactie een verwacht 
negatief effect van 0,094 op de leverbetrouwbaarheid van de SPR heeft voor de CPR 
is dit 0,083. 
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Figuur 7.3: Interactie-effecten vraag- en prognosepatroon met prognose-aanpassingsmethode 

Veiligheidsvoorraden 
Voor wat betreft het risico zijn geen andere sterke interactie-effecten aanwezig. Voor 
de leverbetrouwbaarheid is wel een aantal interactie-effecten interessant. De eerste 
is tussen de veiligheidsvoorraden van robots respectievelijk onderdelen. Wanneer 
voor geen van beide type items veiligheidsvoorraden aanwezig zijn, is de prestatie 
erg slecht, wanneer of veiligheidsvoorraden van robots of van onderdelen aanwezig 
zijn is de prestatie ongeveer gelijk. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat 
veiligheidsvoorraden van onderdelen leiden tot een groter risico. 
Veiligheidsvoorraden van zowel robots als onderdelen doet de leverbetrouwbaarheid 
weliswaar verder stijgen, maar met 8% minder dan wanneer er geen interactie 
plaatsvindt. 

Ook tussen de veiligheidsvoorraden voor onderdelen en het vraag- en 
prognosepatroon is enige interactie. Deze veiligheidsvoorraad heeft een groter effect 
wanneer het vraagpatroon gelijk is aan de prognoseverdeling, kortom bij een hogere 
vraag, dan wanneer de vraag lager is. Andersom gaat hetzelfde verhaal op voor het 
prognosepatroon. Wanneer het prognosepatroon gelijk is aan de vraagverdeling, 
hebben veiligheidsvoorraden voor onderdelen meer effect, dan wanneer deze gelijk is 
aan de prognoseverdeling. 

Contractafspraken 
Tot slot valt op dat voor alle factoren geldt dat er een lichte interactie is met de 
contractafspraken, de leverbetrouwbaarheid mét contractafspraken is een fractie 
slechter op het moment dat een van deze factoren hoog is (behalve vraagpatroon, 
wanneer het laag is). Een verklaring voor deze interacties ontbreekt, mogelijk spelen 
hier interacties op een hoger niveau mee, die echter door deze analyse niet ontdekt 
worden. 
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7 Conclusies & Aanbevelingen 

Op basis van de belangrijkste resultaten uit hoofdstuk 6 worden in dit hoofdstuk 
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

7 .1 Conclusies 

Uit paragraaf 6.1.1 blijkt dat in de huidige situatie het financieel risico van NTS 
Mechatronics xxx euro is. Hier staat tegenover dat Assembléon een gemiddeld 
commitment van xxx euro heeft. Dit betekent dat het totale commitment dat NTS 
Mechatronics aangegaan is xxx miljoen euro is en dat ruim xx°/o daarvan door de 
klant afgedekt wordt. Bij de huidige inrichting wordt een leverbetrouwbaarheid 
gehaald van bijna xx°/o voor de SPR en xx% voor de CPR. Een tekortkoming van x
x% ten opzichte van de gewenste leverbetrouwbaarheid. 

Wanneer de gewenste leverbetrouwbaarheid gerealiseerd wordt door middel van 
extra veiligheidsvoorraden aan robots, stijgt het risico met 138 duizend euro. Een 
dergelijke stijging van de leverbetrouwbaarheid wordt echter slechts door enkele 
prognose-aanpassingmethodescenario's behaald. 

Een frequenter prognose van Assembléon leidt tot een aanzienlijke risicoreductie, 
wanneer iedere periode een nieuwe prognose afgegeven wordt, daalt het risico zelf 
bijna25%. 

Vrijwel alle prognose-aanpassingsmethodes hebben een positief effect. Het korte 
termijn voortschrijdend gemiddelde (MA4), gemiddelde prognose (PG) en combinatie 
van vraag en prognose met x=1 en a=0,25 (Mix(1; 0,25)), zijn grafisch weergegeven 
in figuur 7.1. Hieruit blijkt overduidelijk dat de combinatie van prognose en vraag de 
beste methode is voor zowel de leverbetrouwbaarheid als het risico. 
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Figuur 7. 1: Risico en leverbetrouwbaarheid 3 prognose-aanpassingsmethodes (fictieve cijfers, 
verhouding is correct) 

Vanuit de beheersing van ABC-delen blijkt dat bij een leverancierscontract voor A- en 
B+-delen onder een vaste periode van 4 periodes, een flexibele periode gelijk aan de 
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levertijd zonder contract, een commitmentpercentage voor deze periodes van 100% 
respectievelijk 50% en een afroeptijd van 2 weken, een risicoreductie van 52 duizend 
euro mogelijk is. Hierbij stijgt de component leverancierscommitment met 44 duizend 
euro, wat gecompenseerd kan worden door een commitmentpercentage van 85% 
respectievelijk 35%, wat dus een extra risicoreductie van 44 duizend euro oplevert. 

Voor de B-delen leveren optimale seriegroottes niet alleen een daling van de bestel
en voorraadkosten van 35 duizend euro (paragraaf 4.2.2), maar ook een 
risicoreductie van 65 duizend euro ten opzichte van het basisscenario. De 
verminderde leverbetrouwbaarheid van 2% weegt hier echter tegenop, omdat een 
compensatie door bijvoorbeeld veiligheidsvoorraad eindproduct slechts een stijging 
van niet meer dan 50 duizend euro tot gevolg heeft (vergelijk scenario's 
leverbetrouwbaarheid1 en leverbetrouwbaarheid2). 

Een seriegrootte voor de C-delen van een half jaar verwachtte vraag een 
veiligheidsvoorraad van een maand verwachtte vraag heeft nauwelijks effect op het 
risico en heeft een effect dat ongeveer gelijk is aan beheersing middels 2Bin. 

Het risico van twee verschillende productielocaties weegt niet op tegen de eventuele 
reductie van de prijzen. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in het feit dat ook 
Assembléon op dat moment ook lagere prijzen aan NTS Mechatronics betaald. 
Kijkend naar het effect voor Assembléon en NTS Mechatronics samen levert echter 
een 10%-prijsreductie in Shanghai, een risicoreductie van 5% op in het risico bij het 
scenario waar 50% in Shanghai wordt geproduceerd. 

7.2 Aanbevelingen 

Op basis van de belangrijkste conclusies wordt hier een aantal aanbevelingen 
gedaan richting NTS Mechatronics. 

• NTS Mechatronics dient de klantprognose niet direct te gebruiken als middel om 
inkooporders en assemblageorders te bepalen. Ze moet daarentegen een 
combinatie van vraag en prognoses gebruiken. Daarbij moet xx°/o van de vraag in 
huidige periode genomen worden en xx°/o van de prognose voor de betreffende 
periode. 
Wanneer NTS Mechatronics dit doet, kan zij een risicoreductie van xx°/o behalen 
en tegelijkertijd een leverbetrouwbaarheid realiseren die ruimschoots voldoet aan 
de gestelde norm van xx%. 

• NTS Mechatronics dient een ABC-analyse te gebruiken om haar onderdelen te 
classificeren zoals voorgesteld in paragraaf 4.2.1. 
Voor de A- en B+-delen kunnen het beste contractafspraken gemaakt worden, 
waarin NTS Mechatronics de leverancier voorziet van een prognose. Daardoor 
kan de afroeptijd gereduceerd worden tot bij voorkeur 2 weken. Een vaste periode 
van 4 weken en een flexibele periode voor het restant van de voormalige levertijd 
met een commitmentpercentage van 100% en 50% moeten de richtlijn zijn in de 
onderhandelingen met de leverancier. Bij deze variabelen is de risicoreductie de 
moeite waard. 
Voor de overige B-delen kan het beste de optimale seriegrootte gebruikt worden 
zoals beschreven in paragraaf 4.2.2. De afname in leverbetrouwbaarheid die dit 
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tot gevolg heeft, kan gecompenseerd worden door extra veiligheidsvoorraad van 
eindproduct, waarbij netto een risicoreductie en nog belangrijker een reductie in 
de bestel- en voorraadkosten plaatsvindt. 
De C-delen moeten zoveel mogelijk middels het 2Bin-systeem beheerst worden, 
dit levert een kleine reductie in risico, verbetering in leverbetrouwbaarheid en 
reductie in beheerslast op. Voor de onderdelen waarvoor dit systeem geen 
oplossing is, is een goed alternatief seriegroottes gelijk aan een half jaar vraag, 
met een maand veiligheidsvoorraad. Dit levert niet de risicoreductie op, maar ook 
geen stijging, de andere gunstige effecten blijven wel van kracht. 

• Het is belang dat alle prognose-, vraag-, bevestigings- en leverdata bijgehouden 
worden. Dit maakt verder onderzoek in de toekomst mogelijk. Ook kan deze data 
gebruikt worden om een per jaar met behulp van de ontwikkelde simulatietool de 
inrichting opnieuw te bekijken. 

7 .3 Verder onderzoek 

Wanneer aansluitend op de laatste aanbeveling data consequent geregistreerd 
worden, is het mogelijk over een jaar of anderhalf een onderzoek te doen naar de 
ontwikkeling van de prognose van Assembléon in de tijd en hoe NTS Mechatronics 
daarop reageert. 

Risicoreductie bij NTS Mechatronics 53 



Referenties 

Literatuur 

Bertrand J.W.M., Wortmann J.C. & Wijngaard J., Production contra/: A structural and 
design oriented approach, Elsevier, Amsterdam, 1990. 

Hopp W.J. & Spearman M.L., Factory Physics; Foundations of manufacturing 
management, lrwin McGraw-Hill, New York, 2001. 

Kempen P.M. & Keizer J.A., Advieskunde voor praktijkstages; Organisatieverandering 
als leerproces, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2000. 

Law A.M. & Kelton W.O., Simulation modeling and analysis, McGraw-Hill Higher 
Education, New York, 2000. 

Limam S., Simulation of operational processes, Technische Universiteit Eindhoven, 
Eindhoven, 2001. 

Montgomery O.C. & Runger G.G., Applied statistics and probabilities for engineers, 
Wiley, Chichester, 1999. 

Silver E.A., Pyke D.F. & Peterson R., lnventory management and production 
scheduling, John Wiley & Sons, New York, 1998. 

Verschuren P. & Doorewaard H., Het ontwerpen van een onderzoek, Lemma, 
Utrecht, 2004. 

Overige bronnen 

Website Assembléon www.assembleon.com 
Voor het laatst geraadpleegd: 06-06-2006 

Website Nieuwsbank www.nieuwsbank.nl 
Voor het laatst geraadpleegd: 22-05-2006 

Website NTS Group BV www.nts-group.nl 
Voor het laatst geraadpleegd: 23-05-2006 

Intranet NTS Mechatronics BV Intranet 
Voor het laatst geraadpleegd: 06-01-2006 

Te Strake BV, Jaarverslag 2004, Deurne, 2005. 

Risicoreductie bij NTS Mechatronics 54 



Bijlagen 



Inhoudsopgave bijlagen 

Inhoudsopgave bijlagen ........................................................................................... B1 
Bijlage 1: De A:X. ........................................................................................................ B2 
Bijlage Il: Prognoses ................................................................................................ B3 
Bijlage 111: Leverprestatie ........................ ........ ......................................................... B7 
Bijlage IV: ABC-analyse ........................................................................................... B9 
Bijlage V: EOQ-model .................................................................... ...... .................. B10 
Bijlage VI: Werkplekken ......................................................................................... B16 
Bijlage VII: PWC .................................................................................................... B19 
Bijlage VIII: Modelvariabelen .................................................................................. B22 
Bijlage IX: Allocatiealgoritme .................................................................................. B24 
Bijlage X: Vraag- en prognoseverdeling ................................................................. B27 
Bijlage XI: Simulatieopzet ............................... .. ..................................................... B35 
Bijlage XII: Combinaties 26

-
1 experiment ................................................................ B39 

Bijlage XIII: Resultaten .......................... ................................................................. B40 

Bijlagen: "Risicoreductie bij NTS Mechatronics" B1 



Bijlage 1: De AX 

De informatie uit deze bijlage is afkomstig van de website van Assembléon en het 
intranet van NTS Mechatronics. 

Figuur I. 1: De AX-3 Figuur 1.2: De AX-5 

Tabel 1.1: Specificaties AX-3 en AX-5 

AX-3 AX-5 
Optimale output per uur 45 - 90 (x 1000) componenten 75 -150 (x 1000) componenten 

Nauwkeurigheid bij 4 o 50 micron 50 micron 
Component groottes 0,4 x 0,2 mm - 0,4 x 0,2 mm -

45 x 45 mm / 23 x 9 mm 45 x 45 mm / 23 x 9 mm 
Maximale component 6,3mm 6,3mm 
hoogte 10, 75 mm met beperkingen 10, 75 mm met beperkingen 
Maximale printplaat 475 x 390mm 515 x 390 mm 
grootte (lengte x breedte) 475 x 457 mm met beperkingen 515 x 457 mm met beperkingen 
Minimale printplaat 50x50 mm 50 x 50 mm 
grootte (lengte x breedte) 50 x 25 mm mogelijk 50 x 25 mm mogelijk 
1 nvoer posities 156 260 

Figuur 1.3: Compact placement Robot (CPR) 
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Bijlage Il: Prognoses 

Logistiek contract 

Figuur 11.1 geeft weer tot op welke hoogte Assembléon zich verbindt aan de 
prognoses die zij doet. Ook het moment waarop Assembléon haar prognose doet, 
twee weken voor een nieuwe periode, en de acceptatie van de purchase orders door 
NTS Mechatronics, binnen vijf dagen na binnenkomst van de prognose, zijn hierin 
weergegeven. 
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Deze hoeveelheden zijn de purchase orders waarvan de werkelijke levering maximaal x 
weken ultgesteld kan worden vanuit Assembléons kant 

Deze hoeveelheden kunnen maximaal 12 maanden uitgesteld worden vanuit 
Assembléons kant. Assembléon staat in ieder geval garant voor xx% van de 
stuklijstwaarde in de eerste maand en xx"/o in de tweede maand van deze periode 

Voor deze hoeveelheden bestaat geen garantstelling 

Voorspellingen en purchase orders vanuit Assembléon 

- - - - - ► Bevestiging van purchase orders door NTS Mechatronics 
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Figuur 11.1:Visualisatie van het logistieke contract tussen NTS Mechatronics en Assembléon 

Reguliere prognoses 

Tabel ll. 1: Reguliere prognoses SPR (week 40 2005 tot week 25 2006) 

Weeknr. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Proonose 

16/09/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/10/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/11/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

01/12/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/01/200€ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/02/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

20/03/200€ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

14/04/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/05/200€ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

15/06/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Laatste progn. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
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Tabel ll. 1 (vervolg): Reguliere prognoses SPR (week 40 2005 tot week 25 2006) 

Weeknr. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Proçinose 

16/09/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/10/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/11/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

01/12/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/01/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/02/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

20/03/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

14/04/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/05/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

15/06/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Laatste progn. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Tabel ll. 1 (vervolg): Reguliere prognoses SPR (week 40 2005 tot week 25 2006) 

Weeknr. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Gemiddeld Gemiddeld 
Proçinose per week per maand 

16/09/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/10/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/11/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

01/12/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/01/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/02/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

20/03/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

14/04/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/05/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

15/06/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

XX XX 

Laatste progn. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Tabel 11.2: Reguliere prognoses CPR (week 40 2005 tot week 25 2006) 

Weeknr. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 
Proçinose 

16/09/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/10/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/11/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

01/12/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/01/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/02/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

20/03/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

14/04/200E XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/05/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

15/06/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Laatste progn. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Tabel 11.2 (vervolg): Reguliere prognoses CPR (week 40 2005 tot week 25 2006) 
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Weeknr. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Proanose 

16/09/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/10/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/11/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

01/12/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/01/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/02/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

20/03/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

14/04/200€ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/05/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

15/06/200€ XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Laatste progn. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Tabel 11.2 (vervolg): Reguliere prognoses CPR (week 40 2005 tot week 25 2006) 

Weeknr. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Gemiddeld Gemiddeld 
Prognose oer week oer maand 

16/09/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/10/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/11/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

01/12/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/01/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

16/02/2005 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

20/03/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

14/04/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

17/05/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

15/06/2006 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

XX 

Laatste progn. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Betrouwbaarheid prognoses 

Deze analyse is gemaakt met data beschikbaar in mei 2006, daarom kunnen er 
kleine verschillen zitten met data elders in dit rapport. 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

Silver e.a. (1998) gebruiken de Mean Square Error (MSE, gemiddeld kwadratische 
afwijking) om de kwaliteit van een prognose te meten. De MSE is het gemiddelde van 
de verschillen tussen een eerste prognose en 'laatste prognose' in het kwadraat. De 
'laatste prognose' is de laatst afgegeven prognose voor een bepaalde periode t. De 
wortel uit MSE geeft de standaard deviatie ( o). De variatiecoëfficiënt (cv) is een 
indicatie van de grootte van de standaard afwijking ten opzichte van het gemiddelde. 

In de periode van september 2005 tot juni 2006 zijn 10 reguliere maandelijkse 
prognoses afgegeven, hiermee wordt voor verschillende periodes de MSE berekend. 
De reden dat de MSE alleen aan de hand van de reguliere prognoses berekend 
wordt en niet de tussentijdse is, dat er geen zekerheid is omtrent het uitkomen van 
een tussentijdse prognose. 
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MSEX = _!_" (x, -x,-x,1) 2 

n f:1. 
n = aantal observaties 

x, = laatste prognose voor periode t 
(J"x = ,JMSEx 

Cv X = (J"X / µ 
.x,_1,, = prognose voor periode t in periode t - x 

µ = gemiddelde laatste prognoses 

Idealiter wordt de MSEx voor waarden van x van 1 tot 8 berekend, omdat 
inkooporders gebaseerd worden op informatie tot en met de prognose van maand 8. 
De langste levertijd voor onderdelen is 23 weken, daar komt nog twee weken 
productiedoorlooptijd bij. De 25 weken beslaan 6 maanden, er komt echter slechts 
eens per kwartaal een prognose uitkomt die verder kijkt dan 3 maanden. Daardoor 
moet in het slechtste geval besteld worden op basis van de achtste maand van de 
prognose. Tabel 11.3 geeft weer welke levertijden van welke maand uit de prognose 
afhankelijk zijn. Omdat er echter voor x=5,6,7 en 8 onvoldoende of geen data 
beschikbaar is, zijn de uitkomsten daarvoor niet betekenisvol. 

De MSEx staat voor de gemiddelde gekwadrateerde afwijking tussen de 
geprognosticeerde hoeveelheden x maanden vooruit en de laatste prognose. Tot en 
met de derde maand is dit gedaan op weekniveau en vanaf maand 4 op 
maandniveau. 

Tabel 11.3: Levertijd plus productietijd onderdelen afhankelijk van prognosemaand 

Afhankelijk van prognosemaand 
Levertijd + productietijd Maandprognose Kwartaalprognose 

(horizon 3 maanden) (horizon 12 maanden) 
>2 weken Maand 1 Maand 1 
>6 weken Maand 2 Maand 2 
>10 weken Maand 3 Maand 3 
>15 weken Kwartaalprognose Maand 4-6 
>19 weken Kwartaalproçinose Maand 5-7 
>23 weken Kwartaalproçinose Maand 6-8 

In de vorige paragraaf van deze bijlage zijn de laatste prognose en de reguliere 
prognoses met bijbehorende voorspellingen te vinden van de MSE per periode te 
vinden. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.3. Ook is de variatiecoëfficiënt 
gegeven om de grootte van de afwijking weer te geven. 

Tabel 11.4: Afwijkingen tussen gevraagde en voorspelde hoeveelheden 

Periode MSE Standaard deviatie Variatiecoëfficiënt Aantal 
periodes 

SPR CPR Samen SPR CPR Samen SPR CPR Samen 
Maand 1 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Maand 2 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

>< Maand 3 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

u Maand4 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
C: Maand 5 XX (1) XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
(1) 

Maand 6 E XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

ai Maand 7 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
a. Maand 8 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
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Bijlage 111: Leverprestatie 

Tabel geeft de gevraagde, bevestigde en geleverde hoeveelheden robots voor week 
40 2005 tot en met week 45 2006. Voor 2005 zijn echter geen bevestigde 
hoeveelheden bekend. 

Tabel Il/. 1: Gebruikte data voor CLIP & RL/P berekening (week 40 2005 t/m week 45 2006) 

SPR CPR 
qevraaqd bevestigd qeleverd gevraagd bevestigd geleverd 

WEEK 
40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

41 XXX XX)( XXX XXX XXX XXX 

42 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

43 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

44 XX)( XX)( XXX XXX XXX XXX 

45 XX)( XXX XXX XXX XXX XXX 

46 XX)( XXX XX)( XXX XXX XXX 

47 XXX XXX XX)( XX)( XXX XXX 

48 XXX XXX XXX XX)( XXX XXX 

49 XXX XXX XX)( XX)( XXX XXX 

5C XXX XXX XX)( XX)( XXX XXX 

51 XXX XXX XXX XX)( XXX XXX 

52 XXX XXX XXX XX)( XXX XXX 

1 XXX XXX XXX XX)( XXX XXX 

2 XXX XXX XX)( XX)( XXX XXX 

3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

4 XXX XXX XXX XXX XXX XX)( 

5 XXX XXX XXX XXX XXX XX)( 

6 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

7 XXX XXX XXX XXX XXX XX)( 

8 XXX XX)( XXX XXX XXX XX)( 

9 XXX XX)( XXX XXX XXX XXX 

10 XX)( XX)( XXX XXX XXX XXX 

11 XX)( XXX XXX XX)( XXX XXX 

12 XXX XXX XXX XX)( XXX XXX 

13 XXX XXX XXX XX)( XXX XXX 

14 XXX XXX XXX XX)( XXX XXX 

15 XXX XXX XX)( XX)( XXX XXX 

16 XXX XXX XXX XX)( XXX XXX 

17 XXX XXX XXX XX)( XXX XXX 

18 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

19 XXX XXX XXX XX)( XXX XX)( 

20 XXX XXX XXX XXX XXX XX)( 

21 XXX XXX XXX XXX XXX XX)( 

22 XXX XX)( XXX XXX XXX XX)( 

23 XXX XX)( XXX XXX XXX XX)( 

24 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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Bijlage IV: ABC-analyse 

Naast de classificatie op basis van jaaromzet, zijn bij NTS Mechatronics enkele 
andere aspecten van belang in de ABC-analyse. Dit zijn lange levertijden, een groot 
risico op wijzigingen, volume en hoge probleemfrequentie. Ook onderdelen die bij 
een leverancier besteld worden waar een ander onderdeel van die leverancier hoog 
scoort, kunnen om extra aandacht vragen. Tabel IV.1 geeft een overzicht van de 
scores en criteria die voor verschillende aspecten mogelijk zijn. 

Tabel IV. 1: Scores ABC-analyse 

Score 2 3 5 
Aspect 

1 Lanqe levertijd - > 8 weken· > 13 weken .. 
2 Groot wiiziqinqsrisico - - Risico hooq 
3 Volumineus - Per serie meerdere Opslag op pallet niet 

palletplaatsen moqeliik 
4 Veel problemen - - Veel problemen 
5 Leverancier met Ander onderdeel van - Vergelijkbaar 

ander onderdeel dat leverancier in CPA-onderdeel in A-
hooq scoort A-cateqorie of met + cateqorie 

Onderdelen met levertijd >8 weken vallen soms buiten de maandprognose, 
.. Onderdelen met levertijd > 13 weken vallen altijd buiten de maandprognose, 
Er is bij het plannen in deze gevallen geen of gedeeltelijke informatie over de verwachte vraag 
van de klant, anders dan uit de meest recente kwartaalprognose. 

Tabel IV.2 geeft een overzicht van alle onderdelen, met bijbehorende jaaromzet en 
ABC-classificatie. Tabel x.x geeft een overzicht van de onderdelen die in totaal 6 of 
meer scoren. + betekent score >5, ++ betekent score > 10, +++ betekent score > 15. 

Tabel Jv.2: Onderdelen met score 6 of hoger 

Benaming Klasse Aspect (zie tabel x.x) Klasse+ 
1 2 3 4 5 

A A 3 5 A+ 
B A 5 3 5 2 A++ 
C B 5 3 5 5 B+++ 
D B 5 5 B+ 
E B 5 5 B+ 
F B 5 2 B+ 
G B 5 2 B+ 
H B 5 2 B+ 
1 B 5 2 B+ 
J B 5 2 B+ 
K B 5 2 B+ 
L B 5 2 B+ 
M B 5 2 B+ 
N C 5 2 C+ 
0 C 5 2 C+ 
p C 5 2 C+ 
Q C 5 2 C+ 
R C 5 2 C+ 
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Bijlage V: EOQ-model 

De analyse uit deze bijlage is gedaan met data beschikbaar in mei 2006, daarom 
kunnen er kleine verschillen zitten met gegevens over onderdelen elders in dit 
rapport. 

De optimale bestelgrootte is eenvoudig af te leiden. Deze is afhankelijk van twee 
kostencomponenten, welke geminimaliseerd dienen te worden. De eerste 
kostencomponent is de bestelkosten. Hierin is de periodieke vraag (D) gedeeld door 
de bestelgrootte (Q) het aantal bestellingen per jaar (D/Q). Het aantal bestellingen 
per jaar vermenigvuldigd met het de kosten per bestelling (A) levert de bestelkosten 
per periode op {AD/Q). De andere component is de kosten van voorraad houden. De 
gemiddelde voorraad is de helft van de bestelgrootte (Q/2). De kosten van voorraad 
van een onderdeel per periode is v·r. Het gemiddelde aantal onderdelen op voorraad 
vermenigvuldigd met de kosten van voorraad houden van een onderdeel is dus 
(Qvr/2). 

De totale kosten zijn dan: 
Totale kosten = AD / Q + Qvr / 2 

De afgeleide van deze functie gelijk gesteld aan O levert de volgende functie op: 

EOQ= ✓2AD 
vr 

Q!EOQ 

A 

D 

V 

r 

Hierin is EOQ de optimale bestelgrootte. 

Aannames 

= Bestelgrootte 

= Bestelkosten 

= Vraag per periode 

= Waarde product 

= Risicopercentage per periode 

Het EOQ-model is alleen geldig onder een bepaald aantal aannames (Silver e.a, 
1998): 

1 . De vraag is constant en deterministisch. 
2. De ordergrootte hoeft niet een geheel aantal onderdelen te zijn en is niet 

gebonden aan minima of maxima. 
3. Er zijn geen volumekortingen. 
4. De kosten zijn niet veranderlijk in de tijd. 
5. De vraag en prijs van het onderdeel van een bepaald product is onafhankelijk 

van andere de vraag en prijs naar andere producten. 
6. De levertijd is 0. 
7. Tekorten zijn niet toegestaan. 
8. De gehele ordergrootte wordt in één keer geleverd. 
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9. The planningshorizon is lang, oftewel de verschillende inputvariabelen blijven 
gelijk in de tijd. 

Hoe deze aannames van invloed zijn op de situatie bij NTS Mechatronics wordt 
hieronder toegelicht. 

1. Zoals reeds in paragraaf 4.1 te zien was is, is de vraag naar robots door 
Assembléon verre van deterministisch en constant. Dat de vraag niet 
deterministisch is, leidt tot een mogelijk tekort aan onderdelen, een mogelijkheid 
om dit te ondervangen zijn bijvoorbeeld veiligheidsvoorraden, waardoor kosten 
stijgen. Het EOQ-model maakt echter geen afweging van de kosten van buiten 
voorraad raken versus de kosten van voorraad houden. In de huidige situatie 
worden echter ook geen veiligheidsvoorraden aangehouden bij NTS 
Mechatronics, voor de vergelijking in hoofdstuk 4 levert is dit dus geen bezwaar. 
Het EOQ-model gaat uit van een constante afname van de voorraden als gevolg 
van de constante vraag, wanneer dit niet het geval is, wijken de werkelijk kosten 
af van wat het EOQ-model suggereert. Er zijn verscheidene heuristieken die tot 
een meer optimale oplossing komen, Silver e.a. (1998) bevelen het gebruik van 
heuristieken aan bij een variatiecoëfficiënt groter dan 0,2. Zoals in bijlage Il te 
lezen is, is de variatiecoëfficiënt van de vraag naar robots groter dan 0,2. De 
vaste seriegrootte waar het EOQ-model van uit gaat is zo'n geval echter niet 
optimaal. De formule voor de totale kosten wijkt echter bij een variabele vraag niet 
ver af van de werkelijke kosten. 
Omdat in de huidige situatie ook met vaste seriegroottes wordt gewerkt, blijft de 
EOQ een goede methode om de huidige prestatie te beoordelen. 

2. De totale kostenfunctie heeft een verloop dat lijkt op een dal, het minimum ligt 
onderin het dal en is erg vlak, hierdoor is het EOQ-model ongevoelig voor kleine 
afwijkingen van de optimale seriegrootte, waarbij de totale kosten slechts 
marginaal oplopen. 

3. Van volumekortingen is vaak wel sprake, ook met kleinere seriegroottes blijven er 
echter voldoende mogelijkheden voor inkoop om volumekortingen te bedingen. 
Door bijvoorbeeld wel reeds toezeggingen te doen op meer dan een serie, maar 
deze pas later in de tijd af te nemen. Wel zijn er voor enkele onderdelen 
voorwaarden omtrent seriegroottes, de invloed van dit kleine aantal onderdelen is 
echter gering. 

4. Inflatie is laag en verder zijn er geen bijzonderheden waardoor kosten erg zullen 
veranderen. Wel staat voor 2006 een aanzienlijke kostenreductie gepland, dit is 
uiteraard van invloed op de optimale seriegroottes, dit staat het doel van deze 
analyse, een beoordeling van de huidige situatie, echter niet in de weg. 

5. Vrijwel alle onderdelen in de SPR en CPR zijn productspecifiek en dit is dus geen 
beperkende aanname. 

6. Een bekende levertijd is geen probleem voor het EOQ-model zolang de vraag 
deterministisch is. Dat is bij NTS Mechatronics niet het geval, zie punt 1 voor de 
gevolgen hiervan. 

7. Deze aanname wordt niet overtreden. 
8. Deze aanname wordt niet overtreden. 
9. De planningshorizon is lang, de inputvariabelen zijn echter niet constant, 

voornamelijk de vraag fluctueert sterk, zie voor opmerkingen punt 1. Van de 
overige inputvariabelen is alleen de prijs niet constant, tussen verschillende 
bestellingen kunnen kleine prijsverschillen zitten, deze schommelingen zijn echter 
meestal marginaal. 
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Bepaling optimale seriegroottes 

Van de in totaal 191 verschillende onderdelen die verwerkt worden in de SPR en 
CPR, is een derde reeds als 2bin-onderdelen geclassificeerd. De overblijvende 
onderdelen worden middels bestellingen verworven en daar worden 
inkoopseriegroottes gebruikt. Om tot optimale seriegroottes te komen is een aantal 
data nodig. 

De eerste inputvariabele zijn de bestelkosten. Dit zijn niet alleen de kosten die puur 
met bestellen te maken hebben, ook kosten van goederenontvangst, administratie en 
betaling worden hiertoe gerekend. Bij NTS Mechatronics rekent men xx euro per 
bestelling. 

Een tweede inputvariabele is het risicopercentage dat geassocieerd wordt met 
voorraad houden. Binnen NTS Mechatronics wordt hiervoor xx% gerekend. Dit 
percentage dekt niet alleen rentelasten, maar ook het ruimtegebruik en het risico dat 
men op deze onderdelen loopt. 

De vraag naar de onderdelen is afhankelijk van de vraag naar eindproduct en de 
stuklijst. Niet alle onderdelen zijn in beide robots verwerkt en sommige onderdelen 
komen meerdere malen voor in een product. Deze gegevens zijn te halen uit het 
bedrijfsinformatiesysteem, SAP. Voor de langere termijn wordt bij NTS Mechatronics 
gewerkt met een gemiddelde jaarvraag van xxx robots in een onderlinge verhouding 
van xx°/o SPR en xx% CPR. 

De laatste inputvariabele is de prijs van de verschillende onderdelen, ook deze is uit 
SAP te halen. De onderdelen zijn in tabel V.1 gegeven samen met de prijs, vraag per 
jaar en huidige seriegrootte. Ook geeft deze tabel de berekende EOQ weer en de 
berekende totale kosten voor zowel de huidige seriegroottes als de optimale 
seriegrootte. 

Bij de berekening van de optimale seriegrootte en kosten is uitgegaan van de 
bovengenoemde bestelkosten en risicopercentage. 

De totale bestel- en voorraadkosten per jaar in de huidige situatie zijn € xxxx tegen € 
xxxx per jaar bij bestelseriegroottes gelijk aan de EOQ. Dit is een besparing van€ 
xxxx op jaarbasis, een besparing van ruim x%. 
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Tabel V. 1: EOQ, kosten EOQ versus huidige seriegroottes, ABC-classificatie onderdelen 

Kolom 1 Onderdeel Kolom 7 Jaaromzet (afgerond hele€) 
Kolom 2 Levertijd (week) Kolom 8 ABC-cateqorie 
Kolom 3 Huidiqe serieqrootte (stuks) Kolom 9 EOQ (stuks) 
Kolom 4 Aantal in SPA Kolom 10 Bestel- en voorraadkosten bij 

EOQ /jaar (afqerond hele €) 
Kolom 5 Aantal in CPA Kolom 11 Bestel- en voorraadkosten bij 

huidiqe serie /jaar (hele €) 
Kolom 6 Prijs per onderdeel Kolom 12 Bestel- en voorraadkosten 

EOQ-huidiq 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
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B 

B 

B 
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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Bijlage VI: Werkplekken 

Factoren die van invloed zijn op onderhanden werk en doorlooptijd zijn het aantal 
werkplekken dat een product langs moet, de capaciteit op deze werkplekken en de 
duur van de bewerking op de werkplek. Onder onderhanden werk wordt het aantal 
producten verstaan dat zich in het productiesysteem bevindt. Daaronder vallen niet 
alleen de producten waaraan gewerkt wordt, maar ook de producten die in wachtrijen 
voor bewerkingen staan. 

Manuren 
Tabel VI .1 is een overzicht van de verschillende werkplekken met bijbehorende 
bewerkingstijden en de totale benodigde capaciteit op een werkplek. In totaal zijn er 
24 verschillende werkplekken voor de robots, vooral binnen de eindmontage is een 
aantal verschillende plekken te onderscheiden. Niet voor alle werkplekken apart zijn 
data beschikbaar. De tijden voor de cursieve werkplekken zijn inbegrepen in de 
benodigde tijden voor de assemblagestap. De gemiddelde bewerkingstijden zijn 
afkomstig van de werkbriefjes die, gedurende de eerste paar maanden van 2006, 
door de monteurs zijn bijgehouden per productieorder. 

Tabel Vl. 1: Benodigde manuren per assemblagestap 

Gem. bewerkings- Stuks/ week Min./ Uren/ FTE/ 
Werkplek tijden (min) week week week 

SPR CPR SPR CPR 
X-movement SPR 

A 
B 

X-movement CPR 
A 
B 

X-slide 
Ooeninasmechanisme SPR 
Openinqsmechanisme CPR 
Translator Wiring Harnass 

A 
Pneumatic Control Unit 
Eindmontage SPR 

A 
B 
C 
D 
E 

Eindmontage CPR 
A 
B 
C 
D 
E 

Totaal 
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De tabel laat zien dat de meeste werkplekken een bezetting nodig hebben van 
minder dan één FTE per week. De assemblages die meer dan xx manuren per week 
nodig hebben zijn allen onderverdeeld in meerdere subwerkplekken, daarnaast 
kunnen op deze werkplekken meerdere medewerkers tegelijk aan een assemblage 
werken. Ook het totaal aantal FTE benodigd met xx per week onder de huidige 
beschikbare tien monteurs. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de cijfers overeen 
komen met wat medewerkers vertellen, dat mancapaciteit binnen productie in de 
huidige situatie geen bottleneck vormt. 

Kalibratietafe/s 
De tweede capaciteit van belang zijn de kalibratietafels, volgens de medewerkers 
vormen deze wel een bottleneck. 

Om de bezettingsgraad van de kalibratietafels te kunnen bepalen is het van belang te 
weten wat de tijd tot de verschillende stappen is. Deze data zijn niet bekend, maar is 
steekproefsgewijs uit de logs gehaald worden. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in tabel Vl.2 en de gemiddelde tijden worden gebruikt om in tabel Vl.3 
de gemiddelde tijd dat een robot op de kalibratietafel staat te bepalen. 

Tabel V/.2: Geobserveerde tijd tot kalibratiestap 

Stap Kalibratietiid tot sta:> qeobserveerd (minuten Gemiddeld 
SPR 

Eind 

CPR 

Eind 

Tabel Vl.3 geeft een overzicht van de tijd die een robot gemiddeld doorbrengt op een 
kalibratietafel. Voor de SPR is dit xxx minuten en voor de CPR xxx minuten. Hier 
wordt echter nog een insteltijd bijgeteld, welke geschat wordt op xx minuten per 
robot. Hiermee komen de bezettingstijden van een tafel op xxx minuten voor een 
SPR en xxx minuten voor een CPR. 

Er zijn zes verschillende kalibratietafels beschikbaar, waarvan in principe twee voor 
de reparatieafdeling zijn. De overige vier zijn voor de nieuwbouw. De kalibratie 
bestaat uit 36 stappen en loopt vaak vast op een bepaald aantal stappen, waarna de 
kalibratie herstart moet worden. Voor de kalibratie wordt per robot een log 
bijgehouden van het verloop van de kalibratie. Met behulp van een programma 
kunnen de logs uitgelezen worden. Dit is gedaan voor het eerste kwartaal van 2006. 
De meeste robots lopen vast op de stappen 6, 16 en 30, daarom is gekozen alle 
fouten die voor deze stappen plaatsvinden bij die stap te tellen. In tabel Vl.3 staat een 
overzicht van het aantal maal dat de robots uit het eerste kwartaal vast liepen in de 
intervallen van stappen en het aantal robots dat getest is. 
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Tabel Vl.3: Fouten per stap, tijden tot stap en gemiddelde kalibratietijd per robot 

Kalibratiestao SPR CPR 
Aantal Tijd tot Tijd x Aantal Tijd tot Tijdx 
fouten stap aantal fouten stap aantal 

(min) 
1-6 
7-16 
17-30 

Eind 

Totale tijd voor alle 
robots 
lnsteltiid 
Gem. tiid oer robot 

Hieruit valt op te maken dat de gemiddelde tijd voor een SPR 302 minuten op de 
kalibratietafel is, voor de CPR is dit xxx minuten. Het grote verschil tussen deze beide 
tijden heeft twee oorzaken, allereerst heeft de SPR een groter bewegingsgebied dat 
gekalibreerd moet worden, maar ook treden meer fouten op bij kalibratie van de SPR. 

Uitgaande van de huidige aantallen robots per week van xx SPR en xx CPR, die ook 
zijn gebruikt om de benodigde manuren te bereken, komt het benodigd aantal uren 
van robots op kalibratietafels op xxx. De kalibratietafels zijn ongeveer x uur per dag 
beschikbaar, dit komt doordat de kalibratietafels naast de reguliere werkdag van acht 
uur tijdens de lunch door kunnen gaan zolang er geen fouten optreden. Ook na 
werktijd gaat de kalibratie verder zolang geen fouten optreden. De totale extra tijd, 
naast de achturige werkdag, wordt krap geschat op één uur. Hiermee komt de 
bezettingsgraad van de kalibratietafels in de huidige situatie op xx°/o, zie tabel Vl.4. 

Tabel Vl.4: Bezettingsgraad kalibratietafels 

Aantal per week Minuten per robot Totale tijd (uur) 
SPA 
CPA 
Totaal 

Aantal tafels Uur per week per tafel 
Beschikbaar 
Bezettingsgraad XX% 
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Bijlage VII: PWC 

De analyse in deze bijlage is uitgevoerd met data uit april 2006. Hierdoor kunnen 
details verschillen met de huidige situatie. 

Om de prestatie van een productiesysteem te meten, gebruiken Hopp & Spearman 
(2001) de Practical Worst Case (PWC). Dit is een formule gebaseerd op Little's law 
en de wachtrijtheorie, welke de onderlinge verhouding van onderhanden werk, 
doorzet en doorlooptijd geeft. Deze PWC kan vervolgens vergeleken worden met de 
werkelijke situatie. De formule van de PWC wordt hieronder toegelicht. 

Little's Law: WIP=CTxTH 

w 
TH Pwc = ----rb 

W
0 

+w-1 

Aannames 

THPWC 
w/WIP 

= Doorzet PWC 

= Onderhanden werk 

= Doorzet bottleneck 

= Optimale hoeveelheid 

onderhanden werk 

De formules voor de Practical Worst Case (PWC) gaan uit van een drietal aannames 
(Hopp & Spearman, 2001). 

1. Gebalanceerde lijn 
2. Slechts één werkplek per bewerking 
3. Bewerkingstijden zijn exponentieel verdeeld 

Hieronder worden de aannames toegelicht aan de hand van de situatie bij NTS 
Mechatronics: 

1. Een gebalanceerde lijn houdt in dat alle werkplekken een gelijke bewerkingstijd 
hebben, dit is bij NTS Mechatronics niet het geval. De subassemblages worden 
op een aantal parallelle werkplekken gemaakt. De langste bewerkingstijd is die 
van de TWH met xx minuten. De eindmontage bestaat uit zes verschillende 
bewerkingen welke verschillende bewerkingstijden hebben, de langste is hierin de 
kalibratie. De overige hebben tijden van minder dan een uur, terwijl kalibratie tot x 
uur gemiddeld kan duren voor een SPR. 
Hoe minder gebalanceerd de lijn is, hoe groter de variabiliteit in aankomsten en 
hoe lager de prestatie bij een gelijk niveau van onderhanden werk. 

2. Op enkele werkplekken kunnen meerdere monteurs tegelijk werken aan hetzelfde 
type subassemblages. Voor de kalibratietafels geldt dat er standaard vier 
bewerkingsplekken parallel staan. Aan deze aanname wordt dus niet voldaan en 
het gevolg hiervan is de lijn beter presteert. 

3. De bewerkingstijden op een aantal werkplekken zijn erg variabel door het hoge 
aantal keren dat de assemblage herbewerkt moet worden. Hoe lager de 
variabiliteit is, hoe beter het systeem zal presteren bij gelijke niveaus van 
onderhanden werk. 
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Al met al kan geconcludeerd worden dat de afwijking van aannames 2 en 3 de lijn 
beter doet presteren dan de PWC en het afwijken van aanname 1 het 
tegenovergestelde doet. De PWC geeft dus een iets te pessimistisch beeld. 

Best case & Worst case 
Naast de PWC zijn ook de "Best case" en 'Worst case" scenario's waar de huidige 
prestatie mee vergeleken kan worden. De Best case gaat uit van een perfect 
gebalanceerde lijn met deterministische bewerkingstijden, hierbij schuiven alle 
producten in de lijn gelijktijdig een werkplek verder, waarmee de doorzet exact gelijk 
wordt aan de doorzet van de bottleneck werkplek (rb} en dus optimaal is. 

De Worst case gaat uit van de situatie waar pas aan een nieuw product wordt 
begonnen op het moment dat het voorgaande product gereed is. Hiermee wordt de 
doorzet gelijk aan één stuk per totale bewerkingstijd van alle bewerkingsplekken, 
oftewel de slechts denkbare situatie. 

Berekening 
De drie bovengenoemde scenario's worden hieronder berekend voor zowel de 
doorzet als de doorlooptijd. 

T0 is de som van alle bewerkingstijden, omdat de SPR en CPR verschillende 
bewerkingstijden hebben, is hier de gewogen som genomen. Omdat de 
subassemblages op verschillende parallelle werkplekken gemaakt worden, is 
gekozen voor de langste doorlooptijd van de subassemblages, die van de lWH van 
48 minuten voor de SPR en de X-movement van xx minuten voor de CPR. 

Voor de eindmontage zijn respectievelijk xxx en xxx minuten nodig van een 
medewerker. De robot brengt echter ook een aanzienlijke tijd door op de 
kalibratietafel, welke niet in deze tijd meegenomen is, daarom dient voor T0 nog de 
kalibratietijd opgeteld te worden bij de beide andere tijden. Omdat een gedeelte van 
de eindmontage tijd reeds opgeteld is bij de kalibratietijd, namelijk de insteltijd wordt 
nog xx minuten van de totale tijd afgetrokken. Verder wordt voor de berekening een 
gewogen T0 gebruikt, waarbij wederom uitgegaan wordt van xx% SPR, tabel Vll.1. 

Tabel V/1.1: Berekening T0 

Langste Eindmontage Kalibratie To 
subassemblaqe 

SPR 
CPR 

Gewogen (xx% - xx%) 
x uur 

Voor de bottleneck doorzet, rb geldt dat de vier tafels beschikbaar zijn en daarmee de 
doorzet vier maal die van een enkele tafel is. Verder zijn de tafels x uur per dag 
beschikbaar in plaats van x uur zoals voor de andere capaciteiten geldt, daarom 
wordt rb vermenigvuldigd met x. rb = (x X xx/xxx} x x = x robots per uur. 
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Figuur Vll.1: Doorzet versus onderhanden werk voor verschil/ende scenario's (fictieve 
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Figuur V/1.2: Doorlooptijd versus onderhanden werk voor verschillende scenario's (fictieve 
hoeveelheden, werkelijke verhoudingen) 

Figuur Vll.1 geeft de doorzet en figuur Vll.2 de doorlooptijd voor drie verschillende 
scenario's, de PWC, de Best case en de Worst case. Daarin is ook de huidige 
prestatie weergegeven. Bij deze huidige prestatie is uitgegaan van xx SPR en xx 
CPR per week. Met een doorlooptijd van twee weken zoals die gehanteerd wordt, is 
het onderhanden werk xx stuks. Little's law geeft voor een WIP van xx en een 
doorlooptijd van xx weken (xx uur) een doorzet van xx / xx = xxx robots per uur. 

Een doorzet van xx waar een doorzet van xx maximaal mogelijk is, is een benutting 
van xx°/o van de bottleneckcapaciteit. Een redelijke prestatie. 
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Bijlage VI 11: Modelvariabelen 

Tabel V///.1: Mode/variabelen 

Variabele Notatie Toelichting 

Parameters 
Waarde P; Waarde van item i 

Stuklijst 
m;i 

Stuklijst, waarin mg het aantal onderdelen j is, dat in 
eindproduct i verwerkt is. 

g,n Aantal eindproducten g, totaal aantal items n 

Serie-/ qi Seriegrootte voor onderdeel, assemblagegrootte voor 
assemblagegrootte eindproduct i 
Maximale seriegrootte 

qi,max 
Maximale seriegrootte voor item i 

Capaciteit a Assemblagecapaciteit bottleneck per periode 

Contractafspraken b1 ,bz Aantal perioden met commitmentpercentage x1 , x 2 
Klant 

X1,X2 % commitment over periode b 1 , b 2 van de prognose 

Benodigde r; Benodigde assemblagecapaciteit voor eindproduct i 
assemblaoecaoaciteit 

lnputvariabelen 
Lever-/ l; Levertijd van onderdeel, assemblagetijd van 
assemblaoetiid eindproduct i 
Veiligheidsvoorraad SS; Veiligheidsvoorraad voor item i 

Klantprognose /;(t,t+r) Klantprognose op tijdstip t voor vraag naar eindproduct 
; in periode t + r 

Klantvraag d;(t) Klantvraag naar eindproduct i in periode t 

Contractafspraken 
C1 'Cz Aantal perioden met commitmentpercentage y1 , y 2 

leverancier 
Yi,Yz % commitment over periode c1 , c2 van de prognose 

Outputvariabelen 
Financieel risico R;(t) Financieel risico op tijdstip t voor item i 

Leverbetrouwbaarheid P;(t) Leverbetrouwbaarheid op tijdstip t voor item i 

Fysieke voorraad S;(t) Fysieke voorraad op tijdstip t voor item i 

Klantcommitment CC;(t) Commitment vanuit klant op tijdstip t voor eindproduct i 

Leveranciers- SC;(t) Commitment richting leverancier op tijdstip t voor 
commitment onderdeel i 

Interne variabelen 
Item i Item (onderdeel of eindproduct) i 

Tijdstip t Tijdstip t 

Maximale O; max (t) Maximale seriegrootte op tijdstip t voor eindproduct i 
assemblagegrootte 
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Eindproducten Gl i = l, ... ,g 
Onderdelen Gz i = g +l, ... ,n 
Wel of geen nieuwe z(t) Binaire variabele, O betekent geen nieuwe prognose, 1 
proqnose betekent wel nieuwe proqnose in periode t 
Gewenste order- / oi(t) Gewenste ordergrootte voor onderdelen, gewenste 
assemblaqeqrootte assemblaqeqrootte voor eindproducten in periode t 
Order-/ Oi(t) Werkelijke ordergrootte voor onderdelen, werkelijke 
assemblaqeqrootte assemblaqeqrootte voor eindproducten in periode t 
1 nterne vraag di(t) Interne vraag naar onderdeel i in periode t 

Werkelijke (interne) Di(t) Werkelijke levering aan de klant van eindproducten i, 
levering of interne levering aan assemblage van onderdelen i 

op tijdstip t 
Voorraadpositie Ii(t) Voorraadpositie op tijdstip t voor item i 

Backorders Bi(t) Backorders op tijdstip t voor eindproduct i 

Eigen prognose F;(t,t+r) Eigen prognose op tijdstip t voor item i in periode t + r 

Bijlagen: "Risicoreductie bij NTS Mechatronics" B23 



Bijlage IX: Allocatiealgoritme 

De beschikbare assemblagecapaciteit en de materiaalbeschikbaarheid beperken 
echter de maximaal te assembleren hoeveelheid, deze maximale assemblagegrootte 
wordt uitgedrukt door O;,max(t) en is een ondersteunende variabele in het 
allocatiealgoritme. O;,max{t) is de hoeveelheid die geassembleerd zou kunnen worden 
wanneer er geen gedeelde onderdelen en capaciteit waren. In iedere cyclus van het 
algoritme wordt O;,max(t) opnieuw berekend. 

Max Oimax(t) 

onder de voorwaarden : 
g 

a-6rkOk(t) 

oimax(t)~------
' ri 

s .(t) 
0 (t)~-1

-z,max 
mij 

Oimax(t)EN 

VjEG2 waar mij öo! 0 

De functie neemt het minimum van capaciteitsbeschikbaarheid en 
materiaalbeschikbaarheid (beide uitgedrukt in aantallen eindproduct van type 1), 
omdat alleen gehele aantallen geassembleerd kunnen worden, worden deze getallen 
naar beneden toe afgerond. 

De eerste voorwaarde kijkt naar de capaciteitsbeschikbaarheid, welke wordt bepaald 
door de totaal beschikbare assemblagecapaciteit (a) minus de reeds toegewezen 

capaciteit ~>kok (t). Bij de eerste cyclus is uiteraard nog geen capaciteit 

toegewezen en is deze component dus gelijk aan nul. 
De totale toegewezen capaciteit is een sommatie over de toegewezen capaciteit aan 
de twee eindproducten. 
De beschikbare capaciteit gedeeld door de benodigde capaciteit per eindproduct 
geeft het aantal stuks weer waarvoor capaciteit beschikbaar is. 

De tweede voorwaarde geeft de materiaalbeschikbaarheid aan. Voor ieder onderdeel 
dat in een bepaald eindproduct verwerkt is, wordt de fysieke voorraad (Si(t)) gedeeld 
door het aantal stuks uit de stuklijst. De uitkomst staat voor de hoeveelheid die wat 
dat onderdeel betreft geassembleerd kan worden. Ook de beschikbare onderdelen 
worden iedere cyclus aangepast 

De derde voorwaarde zorgt ervoor dat O;,max{t) alleen een natuurlijk (geheel) positief 
getal kan zijn. 

Allocatiealgoritme 
Om het allocatieprobleem, dat ontstaat door gedeelde capaciteit en onderdelen voor 
de SPA en CPA, op te lossen is een algoritme opgesteld. Dit gaat uit van de 
aanname uit paragraaf 5.1, dat bij een tekort aan materiaal of capaciteit de 
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backorders voor beide robots . Het algoritme dient zoals gezegd ter bepaling van 
O;(t). 

Figuur IX.1 geeft een visuele representatie van het algoritme, welke start met de input 
van de variabelen. Bij de start is de assemblagegrootte voor beide producten 0. 

Stap 1. 0 1 (t) - 0 1 (t) > 0 2 (t)- 0 2 (t)? 

Het verschil tussen gewenste en reeds toegewezen assemblagegrootte wordt voor 
beide producten bepaald. Met het eindproduct waarvoor dit verschil het grootst is, 
wordt vervolgens gestart. 

Stap 2. Bereken O;,max(t) 

De maximale assemblagegrootte wordt berekend zoals eerder deze paragraaf 
beschreven is. 

Stap 3. oi max (t) <!: qi en O; (t) > oi (t)? 

Vergelijken van de maximale assemblagegrootte met de standaard 
assemblagegrootte (q), als de maximale assemblagegrootte groter is én de gewenste 
assemblagegrootte groter is dan de reeds toegewezen assemblagegrootte, dan gaat 
men naar stap vier 

Stap 4. 0; (t) - 0; (t) + q; en S j (t) - S j (t) - mijqi 'vj EG 2 

De toegewezen assemblagegrootte wordt verhoogd met de standaard 
assemblagegrootte en tevens wordt de fysieke voorraad voor de onderdelen in het 
eindproduct verlaagd met de hoeveelheden uit de stuklijst. 

Vervolgens wordt teruggegaan naar stap 1 en begint het weer van voor af aan. 
Telkens worden toegewezen assemblagegroottes verhoogd en wordt de maximale 
assemblagegrootte aangepast. Dit proces gaat net zo lang door tot voor een van de 
eindproducten de vergelijking in stap drie niet meer op gaat. Dan is óf de maximale 
assemblagegrootte kleiner is geworden dan de standaard assemblagegrootte, wat 
betekent dat er niet voldoende capaciteit of materiaal meer is om dat eindproduct te 
maken óf de gewenste assemblagegrootte voor dat eindproduct is bereikt. 

Laatste stap. 

Bereken q; max (t) 

als qi max (t) <!: qi . round up[(o; (t)- O; (t))/ qi] 

dan 0;(t)-q; ·roundup[o;(t)/q;] 

anders 0; (t) - 0; (t) + q; · round down[qi,m•x (t) / q;] 

In de laatste stap wordt na berekening van de maximale seriegrootte voor het overige 
eindproduct, zoveel gemaakt als mogelijk of wenselijk is. Er wordt gekeken of de 
maximale assemblagegrootte groter is dan de gewenste assemblagegrootte, 
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wanneer dit het geval is wordt de assemblagegrootte aangepast naar de gewenste 
assemblagegrootte (gecorrigeerd voor seriegroottes), anders wordt deze verhoogd 
naar de maximale assemblagegrootte. 

De assemblagegroottes op het eind zijn output van het algoritme, alle aanpassingen 
aan fysieke voorraadhoogtes worden ongedaan gemaakt, deze worden verderop in 
het model aangepast. 

Oi(t)-0,(t)+q, en 

S;(t)-S;(t)-m,;q, Vj eG2 

Start 
1 nput: variabelen 

~--ja--~--nee 

Bereken q ,.malt) Bereken q 2,maJt) 
O,(t)-O,(t)+q, en 

S;(t)-S;(t)-m,;q, Vj eG, 

ja ___ _ 
q2,mu (t) .!: q2 en 

o2(t)>O2 (t)? 
>-----ia 

nee 

ereken q,....(t) 

als q,....(t) "q2 , roundup((O,(t)-o,)<t)/q, ) 

danO,(t)-q, •rormduJ;{o,(t)/q,) anders 

,(1)-0,(t)+q, · rounddowit,,_(t )/ q, ] 

nee 

Berekenq,_(t) 

als q._(t)" q, · roundup{(O,(t) -0,(1))/q,) 

danO,(t)-q, ·roundup{o,(t)/q,) anders 

O,(t) - 0,(t)+q, •rounddow,{q._(t)fq.] 

Output: O1(t) & Ojt) 
reset alle Sft) 

Eind 

Figuur IX. 1: Allocatiealgoritme ter bepaling van de assemblagegrootte (O;(t)) 
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Bijlage X: Vraag- en prognoseverdeling 

In deze bijlage wordt en verdeling gefit voor vraag en prognose en wordt een 
zogenaamde "goodness-of-fit" toets uitgevoerd, wat inhoudt dat getest wordt of de 
geobserveerde data afkomstig kunnen zijn van de gefitte verdeling. 

Vraagverdeling 

Tabel X.1 geeft een overzicht van de frequentie waarmee bepaalde ordergroottes 
voorkomen, de data zijn afkomstig uit 83 orders van begin 2005 tot week 31 in 2006. 

Tabel X. 1: 83 geobserveerde ordergroottes SPR & CPR (week 1 2005 - week 31 2006) 

Grootte Aantal observaties Grootte Aantal observaties Grootte Aantal observaties 
SPR CPR SPR CPR SPR 

Fit vraag 

De data uit tabel X.1 worden gebruikt om een kansverdeling voor de vraag op te 
stellen. Deze vraagverdeling wordt gebruikt om in het model de klantvraag te 
genereren. 

CPR 

Voordat een vraagverdeling bepaald kan worden, dient eerst de data visueel 
geanalyseerd te worden. Wanneer men naar het frequentiediagram kijkt, figuur X.1, 
valt op dat het grootste gedeelte van de curve de traditionele vorm van een "bel" 
heeft. Een vraag van nul komt echter ook zeer vaak voor. Daarom wordt de verdeling 
in tweeën gesplitst, in een stuk groter dan nul en een stuk voor de nulvraag. 

Niet-nu/vraag 
Voor de SPA zijn 51 periodes met positieve vraag, voor de CPA zijn dat 44 periodes. 
Uiteraard is de vraag van Assembléon altijd in hele aantallen, het ligt dus ook voor de 
hand om een discrete vraagverdeling te kiezen. Daarnaast bestaat er geen negatieve 
vraag en heeft het de voorkeur een verdeling te vinden die ook geen negatieve 
waarden kan genereren. Het gemiddelde en de variantie van de vraagdata voor beide 
types robots is in tabel X.2 te vinden. 
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Tabel X.2: Gemiddelde, variantie en aantal observaties niet-nu/vraag SPR & CPR 

SPR CPR 
Aantal observaties 
Gemiddelde 
Variantie 

Van de meest bekende discrete verdelingen valt de Bernoulli verdeling af, omdat 
deze alleen waardes van Oen 1 kan genereren. Ook de binomiale verdeling ligt 
minder voor de hand, omdat deze eindig is. De geometrische verdeling lijkt ook niet 
voor de hand liggend, omdat in het vraagpatroon een duidelijk "klok"-vorm te zien is 
en deze met de geometrische verdeling niet mogelijk is. De Poissonverdeling lijkt ook 
niet logisch, omdat deze gekenmerkt wordt door een variantie die gelijk is aan het 
gemiddelde, wat in de data duidelijk niet het geval is. de negatief binomiale verdeling 
blijft dan over. De negatief binomiale verdeling wordt beschreven door onderstaande 
kansdichtheidsfunctie met bijbehorende gemiddelde en variantie, (Law & Kelten, 
2000). 

f(x) -(x+ ;-1
) · p' (!- p)' 

Gemiddelde - r(l - p) 
p 

pE(0,1) 

X = {0,1,2 ... } 

Variantie 
_ r(l- p) 

Aan de hand het gemiddelde en de variantie uit tabel X.2 en de bovenstaande 
formules voor het gemiddelde en de variantie kunnen de parameters r en p geschat 
worden. Tabel X.3 geeft het resultaat hiervan. Omdat de negatief binomiale verdeling 
alleen met gehele getallen voor r kan werken, worden deze afgerond. Om echter het 
gemiddelde gelijk te houden, wordt p ook aangepast. Nadeel hiervan is dat de 
variantie van de verdeling enigszins afneemt ten opzichte van de geobserveerde 
verdeling. 

Tabel X.3: Geschatte parameters niet-nu/vraag negatief binomiale verdeling SPR&CPR 

Parameters negatief SPA CPA 
binomiale verdelinq 

Berekend Afoerond Berekend Afoerond 
r 
p 
Veranderinq variantie 

Chi-kwadraat toets vraagverdeling 

Om te testen of de geobserveerde data afkomstig van de negatief binomiale 
verdeling met de afgeronde parameters kunnen zijn, wordt een zogenaamde 
goodness-of-fit-test uitgevoerd. De Chi-kwadraat toets wordt veel gebruikt en is 
geschikt om discrete verdelingen te toetsen. De nulhypothese die voor beide type 
robots getest wordt met een waarde voor a van 0,05 is: 

Ho-· "De vraag voor SPR/CPR robots wordt beschreven door een negatief binomiale 
verdeling met in tabel X.3 genoemde parameters." 
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k (0. -E)2 
De bijbehorende toetswaarde, wordt gegeven door x; = L ' ' 

i=I Ei 
Wanneer de toetswaarde groter is dan de kritieke waarde behorend bij de Chi
kwadraat test, wordt de nulhypothese verworpen. De kritieke waarde is afhankelijk 
van het aantal vrijheidsgraden en de gekozen waarde voor a, 0,05. Het aantal 
vrijheidsgraden is gelijk aan het aantal toetsintervallen minus het aantal te schatten 
parameters, minus 1. Het aantal te schatten parameters voor de negatief binomiale 
verdeling is 2. deze parameters staan in tabel X.4 

Tabel X.4: Parameterwaarden voor de vraagverdeling van de SPR & CPR 

Parameters neqatief binomiale verdelinq SPR CPR 
R 
p 

Tabellen X.5 en X.6 geven de uitslagen van de Chi-kwadraat toets voor SPR en 
respectievelijk de CPR. Bij de Chi-kwadraattoets dienen de intervallen op een 
bepaalde manier gekozen te worden. Montgomery en Runger (1999) geven als 
aanbeveling met betrekking tot de minimale grootte van een interval, dat het 
verwachtte aantal observaties per interval niet kleiner dan drie mag zijn. Voornamelijk 
bij continue verdelingen is het gebruikelijk om intervallen te kiezen die een gelijk 
verwacht aantal observaties hebben. In dit rapport is gekozen voor een andere 
benadering, namelijk intervallen die gelijk zijn aan de verpakkingseenheid van de 
robot. Voor de SPR geldt dat ze per twee robots verpakt worden, voor de CPR is dit 
vier. Deze intervallen, van twee respectievelijk vier, worden samengevoegd totdat de 
verwachting van het aantal observaties minimaal drie is. 

Tabel X.5: Toetsuitslagen vraagverdeling SPR Chi-kwadraat toets 

T estinterval 
Nr. Ondergrens Bovengrens Aantal Aantal verwachtte (O; -E;) 2 /E; 

observaties observaties 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Kritieke waarde Toetswaarde 
2 

(Xo,os;1) (x;) 
14, 1 11,2 

Omdat de kritieke waarde groter is dan de toetswaarde, wordt de nulhypothese met 
betrekking tot de vraagverdeling van de SPR niet verworpen. 
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Tabel X.6: Toetsuitslagen vraagverdeling CPR Chi-kwadraat toets 

T estinterval 
Nr. Ondergrens Bovengrens Aantal Aantal verwachtte (O; -E;)2 /E; 

observaties observaties 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Kritieke waarde Toetswaarde 
2 

( Xo,os;6) (xt) 
12,6 5,9 

Omdat de kritieke waarde groter is dan de toetswaarde, wordt de nulhypothese met 
betrekking tot de vraagverdeling van de CPR niet verworpen. 

Totale vraagverdeling 

Eerder werd de nulvraag buiten beschouwing gelaten, in deze paragraaf worden 
beide delen van de vraag samengevoegd tot één verdeling. Voor de SPR zijn xx van 
de 83 observaties gelijk aan nul, de kans op nulvraag is dus xx, de kansverdeling die 
in de vorige paragraaf bepaald werd echter, is cumulatief gelijk aan 1. De gehele 
verdeling, bestaande uit de twee verschillende gebieden dient cumulatief gelijk aan 1 
te zijn. In onderstaande formules is dit gedaan. Voor waardes van x groter dan 0, 
wordt de standaard formule voor de negatief binomiale verdeling vermenigvuldigd 
met 1 minus de kans op een vraag van 0. Ook wordt nog vermenigvuldigd met 1/(1-p' 
(f(O)=p'), omdat er in de standaard formule voor de negatief binomiale verdeling ook 
een gedeelte nulvraag zit, omdat dat deel van de formule niet bestaat voor x=O wordt 
dit gecompenseerd. 

voor x= 0 

voor x > 0 

voor x= 0 

voor x >0 
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Prognoseverdeling 

Analoog aan het bepalen van de vraagverdeling wordt ook een prognoseverdeling 
bepaald. De data aan de hand waarvan dit wordt gedaan, zijn 192 geobserveerde 
prognosehoeveelheden uit de prognoses van september 2005 tot november 2006. 
De frequenties waarin bepaalde hoeveelheden voorkomen staan in tabel X.7. 

Tabel X.7: 192 geobserveerde prognosegroottes SPR & CPR (week 37 2005-week 47 2006) 

Grootte Aantal observaties Grootte Aantal observaties Grootte Aantal observaties 
SPR CPR SPR CPR SPR CPR 

Fit prognose 

Op dezelfde manier als dit voor de vraag gedaan is, kan ook een verdeling voor de 
prognoses bepaald worden. Ook hier wordt uitgegaan van een negatief binomiale 
verdeling, het gemiddelde, de variantie, en de geschatte parameters van de 
binomiale verdeling zijn weergegeven in tabel X.8. Ook voor de prognose is in eerste 
instantie alleen gekeken naar de niet-nulvraag. 

Tabel X.8: Gemiddelde, variantie en geschatte negatief binomiale parameters voor de 
prognoseverdeling, niet-nu/vraag SPR&CPR 

Parameters negatief SPR CPR 
binomiale verdelina 
Aantal observaties 
Gemiddelde 
Variantie 

Berekend Afaerond Berekend Afaerond 
r 
p 
Verandering variantie 
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Chi-kwadraat test prognoseverdelingDe nulhypothese die voor beide kandidaat
verdelingen getest wordt met een waarde voor a van 0,05 is: 

Ho: "De prognoses voor SPR/CPR robots wordt beschreven door een negatief 
binomiale verdeling met in tabel X.9 genoemde parameters." 

De geschatte parameters zijn weergegeven in tabel X.9. 

Tabel X.9: Parameterwaarden voor de prognoseverdeling van de SPR & CPR 

Parameters neaatief binomiale verdelina SPA CPA 
p 
R 

Tabellen X.10 en X.11 geven de toetsuitslagen voor de prognoseverdelingen van de 
robots weer. Hierbij is dezelfde intervalkeuze aangehouden als bij de vraagverdeling. 

Tabel X.10: Toetsuitslagen prognoseverdeling CPR Chi-kwadraat toets 

T estinterval 
Nr. Ondergrens Bovengrens Aantal Aantal verwachtte (O; -E;) 2 /E; 

observaties observaties 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Kritieke waarde Toetswaarde 
2 

(Xo,os;1s ) (x; ) 
25,0 24,2 

Omdat de kritieke waarde groter is dan de toetswaarde, wordt de nulhypothese met 
betrekking tot de prognoseverdeling van de SPR niet verworpen. 
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Tabel X. 11: Toetsuitslagen prognoseverdeling CPR Chi-kwadraat toets 

T estinterval 
Nr. Ondergrens Bovengrens Aantal Aantal verwachtte (Oi -Ei) 2 /Ei 

observaties observaties 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Kritieke waarde Toetswaarde 
2 

( X o,os;12) (x; ) 
21,0 30,7 

Omdat de kritieke waarde kleiner is dan de toetswaarde, wordt de nulhypothese met 
betrekking tot de prognoseverdeling van de CPR verworpen. Het valt echter op dat 

de data behoorlijk goed bij de verdeling passen, dat wil zeggen (Oi -E;)2 /Ei is niet 

al te groot voor de meeste intervallen. Alleen de eerste twee intervallen en het 
achtste interval tonen een grote afwijking van de verwachtte waarde. Daarbij valt het 
op dat het eerste interval een groot aantal observaties bevat en tweede niet een. 
Wanneer het eerste en het tweede interval tot één interval samengevoegd worden, 
blijkt de toetswaarde nog maar 14,3, in plaats van 30,7 te zijn. 

wordt 

Weliswaar valt er een interval weg, en is er dus ook een vrijheidsgraad minder, 
waardoor de kritieke waarde 19, 7 wordt. Omdat echter de toetswaarde met 14,3 
kleiner is dan de kritieke waarde, kan de nulhypothese niet verworpen worden. 

Totale prognoseverdeling 

Ook voor de prognoses was een groot gedeelte nulvraag, onderstaand staan de 
totale prognoseverdelingen voor zowel de SPR als de CPR. 

voor x= 0 

voor x >0 
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voor x= 0 

voor x > 0 

Kans nieuwe prognose 

P(z(t)=1) is de kans dat in een bepaalde periode een nieuwe prognose wordt 
ontvangen, wanneer de binaire variabele z(t)=O, wordt geen nieuwe prognose 
ontvangen in periode t. 

Zoals vastgesteld in het logistiek contract levert Assembléon in ieder geval iedere 
maand een nieuwe prognose, dat is opt= 1, 6, 10 (mod 13). Verder blijkt uit 
historische data dat in xx van de 16 maanden (in de periode van 09-2005 tot 12-
2006) halverwege de maand een nieuwe prognose afgegeven werd en in xx van de 
16 maanden werd bovendien in een andere week een prognose afgegeven. Dit 
vertaalt zich in onderstaande kansen op z(t)=1. 

P(z(t) = 1) = {: 

anders z(t) = 0 

als t = l, 6, 10 (modl3) 

als t = 3, 8, 12 (modl3) 

als t = 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11 (mod13) 
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Bijlage XI: Simulatieopzet 

Deze bijlage beschrijft hoe gekomen is tot valide simulatieresultaten. 

Opwarm periode 

Beredenering opwarmperiode 

Wanneer het model opgestart wordt zijn er nog geen leveringen vanuit de 
leveranciers onderweg. Het duurt daardoor minimaal een aantal periodes gelijk aan 
de langste levertijd voordat er voldoende onderdelen zijn. Vervolgens duurt het 
afhankelijk van de gemiddelde vraag en de assemblagecapaciteit nog een aantal 
periodes voordat alle backorders geleverd zijn. 

De langste levertijd van een onderdeel is xx weken. Uitgaande van de situatie dat de 
veiligheidsvoorraden O zijn, is er naar verwachting bij een gemiddelde vraag van xx 
robots per week een hoeveelheid van xx x xx = xx robots aan backorders. Dit is 
equivalent aan ruim xx x xx = xxx uur kalibratietijd, bij een gemiddelde vraag van xx 
robots per week blijft er maximaal xxx kalibratietijd per week over, waarmee het naar 
verwachting nog xx weken plus xx weken assemblagetijd duurt voordat deze 
backorders weggewerkt zijn. Op deze manier komt de verwachtte opwarmtijd op 47 
weken uit. 

Omdat het altijd beter is om de opwarmperiode te ruim te kiezen dan te krap en 
simulatietijd tegenwoordig niet heel veel tijd en geld kost, is het verstandig volgens 
deze beredenering de opwarmperiode minimaal gelijk aan 100 periodes te kiezen. 

Grafische methode van Welch voor bepaling opwarmperiode 

De grafische methode van Welch gaat uit van een aantal testruns, waarmee de 
opwarmperiode bepaald kan worden (Law & Kelton, 2000). In woorden komt deze 
methode erop neer dat minimaal een vijftal testruns gedraaid worden. Voor iedere 
periode wordt vervolgens het gemiddelde over de verschillende testruns van een 
bepaalde prestatiemaat voor die periode genomen. 

Van de gemiddelden per periode ( Y; ) wordt een voortschrijdend gemiddelde bepaald 

volgens onderstaande formules: 

S=-W 

2w+l 
Y; (w) = i-1 

als i = w+l, ... ,m-w 

IF;+. 
s=-(i- 1) 

2i-l 
als i = l, ... ,w 
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m is hierbij een zo groot mogelijk getal en de lengte van de testrun. w is een waarde 
niet groter dan een vierde van m, in dit geval is voor ween waarde van 5 gekozen. 
De aldus verkregen data worden uitgezet in een grafiek tegen de tijd. Vervolgens 
dient men te beoordelen waar gezien de grafiek het einde van de opwarmperiode ligt. 

Allereerst is het belangrijk een prestatiemaat te kiezen waar de waarde tijdens de 
opwarmperiode duidelijk verschilt van de stabiele situatie en waar de verwachte 
waarde min of meer bekend is. In het geval dat hier beschreven wordt zijn dit 
bijvoorbeeld de verschillende leverprestaties en de backorders. De keuze valt hier op 
de backorders voor de CPR omdat deze, als gevolg van het algoritme, als laatste 
stabiel worden. 

Figuur Xl.1 laat deze grafische weergave zien voor de eerste 500 periodes. De 
methode is voor 3000 toegepast, het is echter grafisch niet overzichtelijk een grafiek 
van 3000 periodes hieronder te plaatsen. 

Figuur XI. 1: Grafische methode van We/ch (Backorders CPR) (hoeveelheden fictief, 
verhoudingen correct) 

De figuur laat zien dat rond periode 40 de backorders ongeveer 0 zijn, wat 
vergelijkbaar is met het grootste deel van de werkelijke situatie. 40 is minder dan in 
voorgaande paragraaf beredeneerd werd, dit is echter logisch verklaarbaar, omdat 
het model met voorraden van robots en onderdelen begint. Verder valt in de grafiek 
op, dat tussen periode 40 en 100 een relatief lange periode zonder 
noemenswaardige backorders zit. Dit zou een gevolg van hoge voorraden kunnen 
zijn, die tijdens de periode met veel backorders opgebouwd is. Als men verder kijkt 
(zelfs tot 3000 periodes) komt dit verschijnsel nauwelijks terug. Het is daarom 
verstandig ook deze periode bij de opwarmperiode te betrekken. 

Tot slot is het wenselijk dat niet voor ieder scenario apart een opwarmperiode 
bepaald hoeft te worden. Een opwarmperiode van 200 periodes moet daarom voor 
alle scenario's waar de vraag niet twee maal zo groot wordt of de levertijden niet 
tweemaal zo lang worden voldoende zijn. 
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Betrouwbaarheidsintervallen 

Het betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde van een outputvariabele wordt 
gegeven door de volgende formule (Law & Kelton, 2000): 

- ,;2 
X ± (n-11-a / 2 -, n 

Hierin is X het gemiddelde van de gemiddelden ( Y;) van den replicaties, tn-i,i-aiz is 

de kritieke waarde van de t-verdeling en S de standaarddeviatie van de gemiddelden 
van de replicaties. Zie ook onderstaande formules: 

- f,Y 
X = ~ -2._ 

i= l n 
sz = i (1~ -x)z 

i=I n-l 
Het aantal replicaties kan berekend worden door de formule voor het 
betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde om te draaien (Limam, 2001). 

N ~ ( '•-,;~• ,,S r 
Hierin is N het aantal benodigde replicaties en e de absolute fout die acceptabel is, in 
feite de gewenste breedte van het interval. Om bovenstaande te kunnen berekenen 
valt op dat gesimuleerde data nodig is. Hiertoe worden dezelfde testruns gebruikt als 
eerder voor de opwarmperiode. De resultaten van deze berekeningen zijn te vinden 
in tabel Xl.1 . 

De absolute fout die geaccepteerd wordt is voor de leverprestatie 0,01 (oftewel 1,0%) 
en voor het risico 6000 (eveneens 1,0%). Met een gewenste betrouwbaarheid van 
95% (a=0,05) komt het benodigde aantal replicaties voor het risico en de 
leverprestatie van de CPR op 4 en voor de leverprestatie van de SPR op 1 uit. 

Tabel XI. 1 :Benodigd aantal replicaties per outputvariabele serie testruns 1 

Risico PsPR PcPR 
-
~ (gemiddelde run 1) 
-
Y2 (gemiddelde run 2) 
-½ (gemiddelde run 3) 
-
~ (gemiddelde run 4) 
-
Y,; (gemiddelde run 5) 
-
X (gemiddelde runs) 
S (standaarddeviatie) 

(4;0,975 
2,776 

e 6000 0,01 0,01 
N 3,7-4 0,4-1 3,7 - 4 
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In de eerste serie testruns is de leverprestatie erg hoog, bij een hoge leverprestatie 
zijn de fluctuaties over het algemeen kleiner dan bij een lagere leverprestatie. 
Daarom is een tweede serie testruns gedaan met een scenario met een lage 
leverbetrouwbaarheid, zie tabel Xl.2. Hieruit blijkt dat, zoals verwacht, een veel groter 
aantal replicaties nodig is, voor de leverprestatie van de SPR zijn er 17 nodig. 

Tabel Xl.2: Benodigd aantal replicaties per outputvariabele serie testruns 2 

Risico PsPR PcPR 
-
~ (gemiddelde run 1) 
-
Y2 (gemiddelde run 2) 
-

½ (gemiddelde run 3) 
-fi (gemiddelde run 4) 
-

.fs (gemiddelde run 5) 
-
X (aemiddelde runs) 
S (standaarddeviatie) 

t4;0,975 
2,776 

e 6000 0,01 0,01 
N 5,5---+6 16,5---+ 17 15,0---+ 15 

Voor ieder scenario worden 18 replicaties van 3000 periodes gesimuleerd, om een 
voldoende significantie uitspraak te kunnen doen over de uitkomsten. 

De replicaties worden verkregen uit 3 runs van 18200 periodes ieder. Daar wordt de 
opwarmtijd van 200 periodes van afgetrokken en de overgebleven data wordt in zes 
gelijke replicaties van 3000 periodes verdeeld. Iedere run binnen een bepaald 
scenario wordt gestart met een nieuwe set random seeds. In tabel Xl.3 staan de 
random seeds weergegeven die per run per variabele gebruikt worden. Voor ieder 
scenario worden dezelfde random seeds gebruikt. 

Tabel Xl.3: Random seeds 

Run 1 Run 2 Run 3 
Vraaaverdelino SPR 12345 1 2 
Vraagverdeling CPR 23456 2 4 
Proonoseverdelino SPR 34567 3 6 
Proonoseverdelino CPR 45678 4 8 
Nieuwe prognose 56789 5 10 

Bijlagen: "Risicoreductie bij NTS Mechatronics" B38 



Bijlage XII: Combinaties 26
-
1 experiment 

Tabel XII. 1: Combinaties factoren voor :t-1 experiment 

Prognose- Contract-
Prognose- aanpassings- afspraken 

Nr. Robots w Onderdelen w Vraaapatroon patroon methode ~- & B+delen 
1 laag laag laag laag laaa laaa 
2 laaa laaa laaa laaa hooa hoog 
3 laag laag laag hoog laaa hooa 
4 laaa laaa laaa hooa hooa laaa 
5 laag laaa hooa laaa laaa hooa 
6 laaa laaa hooa laaa hooa laag 
7 laaa laaa hooa hooa laaa laaa 
8 laaa laaa hooa hooa hooa hoog 
9 laaa hooa laaa laaa laaa hooa 
10 laaa hooa laaa laaa hooa laag 
11 laaa hooa laaa hooa laaa laaa 
12 laaa hooa laaa hooa hooa hoog 
13 laaa hooa hooa laaa laaa laaa 
14 laaa hooa hoog laaa hoog hoog 
15 laaa hooa hooa hooa laaa hooa 
16 laaa hooa hooa hoog hoog laag 
17 hooa laaa laaa laaa laaa hooa 
18 hoog laag laag laag hooa laaa 
19 hooa laaa laaa hooa laaa laaa 
20 hoog laaa laaa hooa hooa hooa 
21 hooa laaa hooa laaa laaa laag 
22 hooa laaa hooa laaa hooa hooa 
23 hooa laaa hooa hooa laaa hoog 
24 hooa laaa hooa hooa hooa laaa 
25 hoog hoog laaa laag laag laag 
26 hooa hooa laaa laaa hooa hooa 
27 hoog hoog laag hoog laag hoog 
28 hooa hooa laaa hooa hooa laaa 
29 hoog hoog hoog laaa laaa hooa 
30 hooa hooa hooa laaa hooa laaa 
31 hoog hoog hoog hoog laag laag 
32 hooa hooa hooa hooa hooa hooa 
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Bijlage XI 11: Resultaten 

Tabel X/11.1: Resultaten simulaties, gemiddelde en 95%-betrouwbaarheidsinterval 

Scenario Risico(€) P1SPR P1CPR P2SPR P2CPR 
Basisscenario 

95%-BI Onderarens 
95%-BI Bovengrens 

Leverbetrouwbaarheid 1 
95%-BI Onderqrens 
95%-BI Bovenqrens 

Leverbetrouwbaarheid2 
95%-BI Ondergrens 
95%-BI Bovenqrens 

Leverbetrouwbaarheid3 
95%-BI Onderqrens 
95%-BI Bovengrens 

Leverbetrouwbaarheid4 
95%-BI Onderqrens 
95%-BI Bovenqrens 

Vraaq- & proqnoseoat.1 
95%-BI Onderarens 
95%-BI Bovengrens 

Vraaq- & proqnosepat.2 
95%-BI Onderqrens 
95%-BI Bovenqrens 

Vraaa- & oroanoseoat.3 
95%-BI Onderqrens 
95%-BI Bovenqrens 

Vraaq- & proqnoseoat.4 
95%-BI Ondergrens 
95%-BI Bovenqrens 

Vraaq- & proqnoseoat.5 
95%-BI Onderqrens 
95%-BI Bovenqrens 

Vraag- & prognosepat.6 
95%-BI Onderqrens 
95%-BI Bovenqrens 

Proanoseaano.meth.1 
95%-BI Ondernrens 
95%-BI Bovengrens 

Proqnoseaanp. meth.2 
95%-BI Onderqrens 
95%-BI Bovenqrens 

Proqnoseaano. meth.3 
95%-BI Ondergrens 
95%-BI Bovenqrens 

Proqnoseaanp. meth.4 
95%-BI Onderqrens 
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Tabel X/11.2: Resultaten simulaties, gemiddelden componenten risico (€) 

Scenario Leveranciers- 1 Klant- Voorraad Onderhanden 
commitment commitment werk 

Basisscenario 
Leverbetrouwbaarheid 1 
Leverbetrouwbaarheid2 
Leverbetrouwbaarheid3 
Leverbetrouwbaarheid4 
Vraag- & prognosepat.1 
Vraag- & prognosepat.2 
Vraag- & prognosepat.3 
Vraaq- & proqnosepat.4 
Vraaq- & proqnosepat.5 
Vraag- & prognosepat.6 

Prognoseaanp.meth.1 
Prognoseaanp.meth.2 
Proqnoseaanp.meth.3 
Proqnoseaanp.meth.4 
Prognoseaanp.meth.5 
Prognoseaanp.meth.6 
Prognoseaanp.meth. 7 
Proqnoseaanp.meth.8 
Proqnoseaanp.meth.9 
Proqnoseaanp. meth .10 
Prognoseaanp.meth.11 
Prognoseaanp.meth.12 
Proqnoseaanp.meth.13 
Proqnoseaanp.meth.14 

ABC1 
ABC2 
ABC3 
ABC4 
ABC5 
ABC6 
ABC? 
ABC8 
ABC9 
ABC10 
ABC11 
ABC12 
Productielocatie1 D 
Productielocatie1 S 
Productieloc1 Samen 
Productielocatie2D 
Productielocatie2S 
Productieloc2Samen 
Productielocatie3D 
Productielocatie3S 
Productieloc3Samen 
Productielocatie4D 
Productielocatie4S 
Productieloc4Samen 
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Resultaten 32 experiment x en a 

Hoofdeffecten voor P2SPR 
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Figuur XIII. 1: Hoofdeffecten voor P2 SPR 

Interactie plot voor P2SPR 
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Figuur Xl//.2: Interactie plot voor P2 SPR 

De hoofd- en interactie-effecten voor de CPR zijn overeenkomstig die van de SPR. 
Voor het risico zijn geen interactie-effecten. X blijkt nauwelijks een effect te hebben 
op het risico, echter wel op de leverprestatie. Uit de interactie plot voor de 
leverprestatie blijkt dat naarmate a toeneemt, de invloed van x afneemt. 
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Figuur Xl//.3: Hoofdeffecten voor Risico 

Interactie plot voor Risico 
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Figuur Xl//.4 Interactie plot voor Risico 

Resultaten 26-1 experiment 

Tabel X/11.3: Variantieanalyse outputvariabele risico 

Effect Schatting Som van Vrijheids-
effect kwadraten (x 1010

) qraden 
A: w SPR CPR 480,99 1 
B: w onderdelen 925,561 1 
C: Vraaaoatroon 270,176 1 
D: Proqnose-patroon 254,322 1 
E: Prognose-aanpassings- 57,1857 1 
methode 
F: Contract A-delen 15,5688 1 
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AB 0,00051027 1 0,02 0,9002 
AC 2,11215 1 65,17 0,0000 
AD 2,08022 1 64,19 0,0000 
AE 2,30736 1 71,20 0,0000 
AF 1,82831 1 56,42 0,0000 
BC 2,49211 1 76,90 0,0000 
BO 2,911 1 89,82 0,0000 
BE 1,23953 1 38,25 0,0000 
BF 1,95108 1 60,20 0,0000 
CD 0,0917413 1 2,83 0,0930 
CE 155,356 1 4793,76 0,0000 
CF 0,0790153 1 2,44 0, 1190 
DE 146,683 1 4526,15 0,0000 
OF 0,25483 1 7,86 0,0052 
EF 0,147262 1 4,54 0,0335 
Total error 17,954 554 
Total (corr.) 2341,29 575 

Tabel 7.3: Variantieanalyse outputvariabele leverbetrouwbaarheid SPR 

Effect Schatting Som van Vrijheids- Fa P-Waarde 
effect kwadraten (x 1010

) graden 
A: w SPR CPR 7,20482 1 2463,32 0,0000 
B: w onderdelen 6,47179 1 2212,69 0,0000 
C: Vraaaoatroon 9,66871 1 3305,72 0,0000 
D: Prognose-patroon 5,46268 1 1867,68 0,0000 
E: Prognose-aanpassings- 9,73183 1 3327,30 0,0000 
methode 
F: Contract A-delen 0,0241556 1 8,26 0,0042 
AB 0,925436 1 316,41 0,0000 
AC 0,250063 1 85,50 0,0000 
AD 0,228655 1 78,18 0,0000 
AE 0,00222273 1 0,76 0,3837 
AF 0,214026 1 73,18 0,0000 
BC 0,712765 1 243,69 0,0000 
BO 0,693618 1 237,15 0,0000 
BE 0,00286448 1 0,98 0,3228 
BF 0,100154 1 34,24 0,0000 
CD 0,422549 1 144,47 0,0000 
CE 2,61265 1 893,26 0,0000 
CF 0,204986 1 70,08 0,0000 
DE 1,2797 1 437,53 0,0000 
OF 0,33203 1 113,52 0,0000 
EF 0,050792 1 17,37 0,0000 
Total error 1,62036 554 
Total (corr.) 48,2169 575 
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Hoofdeffecten 

Kijkend naar de effecten van de zes factoren valt op dat drie factoren een negatief 
effect op de outputvariabele risico hebben, oftewel bij niveau hoog tot een hoger 
risico leiden. Deze drie factoren zijn veiligheidsvoorraad voor robots en onderdelen 
en het vraagpatroon, zie figuur 7.1 links. In figuur 7.1 rechts valt op dat de overige 
drie factoren een gunstig effect op het risico hebben bij niveau hoog. 

(X 10000,0) 
5 3 ~~-------- ---~----------- --~ H o ofdeffecten voor Risi co 

5 8 

53 

8 48 
·u, 

et: 4 3 

3 8 

33 c__ ____________ ~-----------------' 
+ + + + + + 

vv_ , o b o ts vv_ond . V,aag pat, . P , o g pat,. P , .a a np meth Contract 

Figuur 7. 1: Hoofdeffecten risico 

Het meest gunstige effect vindt plaats wanneer het prognosepatroon hoog is, wat 
betekent dat de prognoseverdeling geldig is. Het verwacht risico neemt in dat geval 
met ruim 130.000 euro af, het tweede positieve effect heeft half keer zoveel effect, 
terwijl de contractafspraken een risicoafname van 32.000 euro betekenen, tabel 7.1. 

Tabel 7.1: Schatting hoofdeffecten 

Factor Schatting effect Schatting 
effect SPR 

Gemiddelde 
Veiliqheidsvoorraad SPR & CPR 
Veiligheidsvoorraad onderdelen 
Vraaaoatroon 
Proanoseoatroon 
Proqnose-aanpassinqsmethode 
Contract A-delen & B+-delen 

H o ofde ffe cten le verbe trouwbaarhe id SPR 
0,9 

-=0,85 
,:i, 

-E 
~ 0,8 

] o.7s 
a5 
j 0.7 
ID 

-'0.65 

Schatting 
effect CPR 

0,6 ~-----,-+---- - +-,-------+.,-----~--------,+--------,+,--------+.,-----~ 

vv_ro b o ts vv_ ond. Vraagpatr . P rog .patr. Pr.aanp . m e th . Contrac t 

Figuur 7.2: Hoofdeffecten leverbetrouwbaarheid SPR 
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Voor de leverbetrouwbaarheid van de SPR hebben alle factoren op het vraagpatroon 
na een positief effect op de leverbetrouwbaarheid, zie figuur 7.2. De resultaten voor 
de leverbetrouwbaarheid van de CPR zijn vergelijkbaar. Op de contractafspraken na 
hebben alle effecten een sterke invloed op de leverbetrouwbaarheid. 

Variantieanalyse 
Middels een variantieanalyse kan bepaald worden of de geobserveerde effecten ook 
statistisch significant zijn. Hiervoor wordt de som der kwadraten voor iedere factor 
(SSR) uitgerekend alsmede de som der kwadraten voor de fouttermen (SSE) en het 
totaal (SSr) volgens onderstaande formules (Montgomery & Runger, 1999). 

n 

SST = ss R + ss E = ~ (Y; - y)2 

Middels een F-test kan vervolgens getest worden of de resultaten statistisch 
significant afwijken van het gemiddelde. De teststatistieken voor de 21 mogelijke 
effecten {F0, zie tabel x.x) worden vergeleken met de kritieke waarde, bij een a van 
0,05 en 1 respectievelijk 576-1-21 = 554 vrijheidsgraden, is bij benadering 3,84. 

F - SSR/1 
0 

- SSE /(n-21-1) 

Uit bijlage XIII, tabel Xlll.3 kan geconcludeerd worden dat alle hoofdeffecten 
statistisch significante invloeden hebben op het risico. Voor de leverbetrouwbaarheid 
SPR geldt hetzelfde, zie bijlage XIII, tabel Xlll.4. 6.1.2 
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