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Voorwoord 

Beste lezer, voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeerproject. Dit verslag betekent het einde 
van mijn tijd als student. Tot aan de start van het afstuderen zijn het lange, maar geweldige jaren 
geweest! lk heb ontzettend genoten van het alle facetten van het studentenleven en dat is iets wat 
me voor altijd bij zal blijven. Met name de vele activiteiten bij en het jaar bestuur van de Eindhovense 
Studenten Tennisvereniging Fellenoord zal ik nooit vergeten·. Oak denk ik nag dagelijks aan de vier 
maanden StudyTour in Zuid-Korea en het jaar voorbereiding hiervan. lk wil hierbij dan oak mijn 
familie bedanken voor het ontzettende geduld wat ze met mij gehad hebben. Het heeft even 
geduurd, maar jullie zoon/broer heeft zijn lngenieursdiploma! 

Na de start van het afstuderen zijn de afgelopen acht maanden ontzettend snel voorbij gegaan en ik 
heb deze periode oak met plezier gewerkt aan een geweldig project. lk wil Rob en Marielle, van IPL 
Consultants, van harte bedanken voor de zeer prettige samenwerking, steun en inhoudelijke kennis. 
Oak iedereen bij Philips ETG wil ik van harte bedanken voor hun medewerking, vooronderzoeken en 
kritische blik, maar oak voor de tripjes naar Almelo. Veel dank gaat er oak uit naar mijn eerste en 
tweede begeleider. Het laatste moment moest er nag veel gebeuren op ICTA gebied, maar met de 
hulp van Jan heeft het zeker bijgedragen aan de kwaliteit van het verslag. Paul zijn logistieke en 
kritisch bedrijfskundige commentaar hebben mij het hele traject p gehouden. 

lk wens u veel leesplezier to 

Jeroen Panken 

7 november 2006 
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Abstract 

Philips Enabling Technologies Group has to cope with a volatile Wafer Fabrication Market where 
customer forecasts changes frequently. Also, the job-shop environment is inherent to operational 
disturbances. This report introduces a new logistical concept by shifting the Customer Order 
Decoupl ing Point from a Make-To-Order situation to an Assemble-to-Order situation. This will 
decouple Assembly and Parts production through means of a Multilevel Master Production Schedule . 
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lnleiding 

Ter afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is het 
de taak van een student zijn opgedane kennis in de praktijk te brengen in het afstudeerproject. Dit 
negen maanden durende project wordt uitgevoerd bij een bedrijf en betreft het analyseren van een 
realistisch bedrijfskundig probleem, het ontwerpen van een oplossing ervoor en (een aanzet geven 
tot) het implementeren ervan. 

Philips Enabling Technologies Group (ETG) heeft het logistieke consultancy bureau IPL Consultants 
gevraagd te kijken naar hun logistieke besturing. IPL heeft de afstudeerder hierbij betrokken en de 
kans gegeven om dit project tot zijn afstudeerproject te ma ken. 

In dit eindrapport wordt een nieuw logistiek concept neergelegd waarmee Philips ETG de hoge 
beheerslast kan aanpakken die ontstaat door wijzigingen op de planning, verstoringen in het 
productieproces en de druk van de klant om de levertijd te verkorten. Allereerst zal er in hoofdstuk 
een een beschrijving gegeven warden van: Philips ETG; de marktsituatie waarin deze zich bevindt, 
om aan te geven waarom de vraag fluctueert; en de vraag waarom klanten een korte levertijd eisen. 
In hoofdstuk twee zal aandacht besteed warden waarom dit een p bleem is (aanleiding, achter-
grond, definitie) en wat de vast tis. Vervolgens z,al fdstuk drie de aanpak van 

c, +·'(·k~ 
het onderzoek verantwoord , agen, ond,erz.6~ s . . sering) . De resultaten 
van de analysefase zijn gepr; uk vier. Hier wo:r~t een ana ys ~emaakt van de 
huidige situatie en wordt stgesteld, op operationeel, tactisch e!l strategisch niveau, 
van de oorzaken waarom ETG niet goed in .staat is om deze problemen te verhelpen. Er wordt tevens 

¥ ",' 

aandacht besteed aan de uitgangspunten,en stuurvariabelen van het ontwerp. In Hoofdstuk vijf 
wordt dit ontwerp ge resenteerd. Het draagt logistieke concepten aan o~t~ kunnen ontkoppelen en 
te onthaasten, de twee speerpunten van het onderzoek. De conclusies en a.an evelingen zijn te 
vinden in hoofdstuk zes. Philips ETG heeft reeds een begin ge~aakt aan de'i1""· 
concept. De huidige tand van z ' '< og F p~~'\10or im 
hoofdstuk 7 toegelic 
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Management Samenvatting 

Philips ETG is leverancier in subsystemen voor Wafer Fabrication Equipement (WFE). De klanten van 
ETG zijn leveranciers van WFE en leveren op hun beurt aan chipfabrikanten. De vraag van klanten uit 
deze sector is sterk afgeleid van de vraag uit de WFE-leveranciersketen en is conjunctuur gevoelig. 
Ontwikkeling gaan steeds sneller en om competitief te blijven is de druk groot om de time-to-market 
steeds weer te verkleinen. De klanten van ETG eisen een steeds kortere levertijd we Ike nu al onder 
de integrale doorlooptijd ligt. Hierdoor is het noodzakelijk dat onderdelen, de zogenaamde Long Lead 
Items (LLl's), zonder klantorder opgestart worden. ETG heeft tevens te maken met een orderafname
voorspelling welke niet stabiel is en vaak herzien wordt. Om de productieplanning te kunnen 
optimaliseren wenst de onderdelenfabricage (Parts) een stabiel productieplan. Bijkomend feit is dat 
er binnen Parts een groot aantal verstoringen zijn geconstateerd welke inherent zijn aan een job
shop omgeving. Hierdoor onstaat een enorme beheerslast voor de planners in Parts en grote 
problemen met de betrekking tot de leverbetrouwbaarheid . Bovenstaande constateringen heeft ETG 
doen besluiten om Parts te ontkoppelen van de assemblage (Systems). 

Dit verslag geeft een antwoord op de vraag van ETG om een logistiek concept te ontwikkelen op 
welke wijze de ontkoppeling tussen Parts en Systems tot stand te brengen. Met andere woorden: de 
onderzoeksvraag is om een concept te ontwikkelen waarin duidelij omschreven volgens welke 
logistieke principes er gestuurd zou moeten warden. Het onderzoe niet het geven van een 
compleet uitgewerkt systeem z;, . ~ · · efd~0¥ beschikt zelf over de 

kennis van het producten p ze parameters in te 
willen vullen. De opdrach logistiek 
consultancy bureau uit 
verantwoordelijkheid u 

Ontkoppelen 
Hetgeen hier gevraagd wordt, wordt in de literatuur omschreven als het verplaatsen van het Klant 
Order Ontkoppel Punt (KOOP) van een gke-to- situatie naar een ·~ 

1

tjnble-to-order 
, .;:;.. .r,47' - --,,, - 'l.-:. '" , ., 

(ATO) situatie. In de ~JO situati ., lie ac . p basis van werkeli" ntorders 
uitgevoerd. Bij een ATO~ituatie . ~· Ivan de eten uitgevoerd op waarbij 

Ar·~.,;·• w, 
(standaard) artikelen op voorraacf"wora roauceerd. Pas zodra een klantor rdt ,.,., . 
geregistreerd, worden de betreffende ohd rdelen (klantspecifiek) geassembleerd. erzoek heeft 

~ ' ~ 
uitgewezen dat de situatie bij ETG. zich hier perfect voor leent. Ruim driekwart van de rders in Parts 

'% \&< 
zijn repeterende orders vanuit Systems. E~n nadeel vanee r deze keten is, dat op 
voorraad wordt geproduceerd. Hoewel de onderdele , de key-items zijn waar 
de ke'fficompetenties van ETG lig~repr;senteren de waarde van een 
compleet systeem. De overige onn rden ems. Het personeel in Parts 
werkt op basis van een vast contract en n vast gegeven. Hierdoor is het 
cashflow effect van de extra voorraad minimaa . 

Op basis van een literatuurstudie en een parallel onderzoek naar de mogelijkheden van het huidige 
ERP systeem is gebleken dat de enige manier om een ontkoppeling tussen Parts en Systems te 
realiseren is, het inleggen van een Multilevel Master Production Schedule (Multilevel MPS}. 
Momenteel wordt alleen op het hoogste niveau in Systems een MPS gevuld en genereert een MRP 
run orders in de Parts fabriek. Door ook de eindartikelen van Parts middels een MPS te sturen, 
genereert de MRP run een afhankelijke vraag op Parts niveau. Een planner in Parts kan op basis van 
deze afhankelijke vraag zelf een productieplan inrichten welke hiermee geheel ontkoppeld is van 
Systems. Hierdoor komen wijzigingen in de vraag bij Systems niet meer door in Parts. Andersom, 
verstoringen in de Parts productie zorgen niet meer voor een tekort aan onderdelen in Systems, daar 
deze worden opgevangen door de ontkoppelbuffer. 
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Het Computation Independent Model van het Multilevel MPS planningsproces 
Het ontkoppelen, middels een Multilevel MPS, is uitgewerkt aan de hand van het Bertrand
Wortmann-Wijngaard-raamwerk (BWW-raamwerk) en het kranenmodel. Deze modellen, bekend uit 
de literatuur, leggen vast welke (soort) beslissingen, waar en wanneer genomen moeten warden. 
Hieraan voorafgaand is een Computation Independent Model (CIM) opgesteld. Dit CIM bestaat uit 
een viertal domein- en procesmodellen opgesteld in de Unified Language Modeling (UML) en in de 
Petri-net notatie. Het CIM heeft de basis gelegd voor de invulling van het BWW-raamwerk. Een use
case diagram verbindt de verschillende processen, rollen en hun oogpunten. Het domeinmodel stelt 
de verschillende objectclassen, hun attributen en onderlinge relaties voor. De activiteiten met de 
erbijhorende rollen in het Multilevel MPS planningsproces warden voorgesteld door een aantal 
hierarchisch verbonden procesmodel len in een High Level Petri net notatie. Middels deze modellen is 
inzicht verschaft in de beslissingsvrijheden die het ontwerp biedt aan de planners. Door het varieren 
van de waarde van een attribuut, kan een planner uiteindelijk een hogere leverbetrouwbaarheid 
realiseren. Door de CIM te valideren, is bewezen dat het onderstaande ontwerp voor het 
ontkoppelen te realiseren is. 

Ontwerp van het ontkoppelen 
Doordat een kleine duizend eindartikelen van Parts ten behoeve van de repeterende stroom in 
Systems zijn, kunnen deze niet allemaal handmatig middels een MPS gestuurd warden daar dit teveel 
bestuurslast met zich meebrengt. Om toch te kunnen ontkoppele en tevens de bestuurslast te 
verminderen zijn er enkele opties aan edragen: de eerste o s, welke eenzelfde 
bovenliggend stuklijst niveau h hen 
tweede is om voor een groo 
de derde optie is om een 
(verstoringen warden m 
voorraadontkoppeling. 
detail ziet deze oploss· 

Allereerst wordt and 
aangestuurd. Hierbij 
analyse: een multicri 
afdelingen met een h . .... ez~tt 

"02n?',-t::: · , ' 

stuklijst niveaus, het aaiital ond 

plan te generen en 
ontkoppelde MRP 

-bin 
e derde optie. In 

Vervolgens is de logistieke besturing voor ericht. De gedefinieerde A-items 
warden middels het Multilevel MPS aangestuurd en kunnen met minder beheerslast ingepland 
warden volgens de huidige methode van schedulen. De B-items warden aangestuurd via de huidige 
manier van een niet-ontkoppeld MRP. De verstoringen in Parts en de vraagschommelingen in 
Systems kunnen opgevangen warden door seriegroottes. Veel B-items lopen reeds via een optima le 
serie doordat deze relatief minder capaciteit vragen. Nieuw hier is het aanleggen van een 
veiligheidsvoorraad op eindartikel Parts niveau. Het is in het ERP systeem oak mogelijk om een 
bepaald percentage van deze voorraad te gebruiken, m.a.w. het is geen 'ijzeren' voorraad. Deze 
veiligheidsvoorraad bestaat conceptueel uit twee delen: een deel voor verstoringen in Parts en een 
deel voor wijzigingen in de vraag bij Systems. Alleen indien de voorraad onder een bepaalde grens 
komt, warden herplanningsboodschappen gegenereerd. De C-items vragen of zeer weinig capaciteit, 
bf zijn goedkoop of beide en kunnen via een simpel voorraad-herbestel-systeem warden 
aangestuurd. Er wordt niet gekeken naar de toekomstige vraag, maar er wordt pas een (optima le) 
serie besteld als de voorraad beneden een bepaald niveau komt (een two-bin systeem). 

/faculteit tethnologie mana.gement v • [SJ 
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Onthaasten 
Een heel ander probleem binnen ETG is kritiek plannen. Inherent aan MRP speelt het volgende: een 
eindsysteem heeft vele onderliggende assemblagestappen en bestaat uit ruim duizend onderdelen; 
deze structuur is als een boomstructuur. Door het vaststellen van een leverdatum van een systeem 
wordt ook vastgesteld wanneer alle onderliggende stappen klaar moeten zijn. Het gevolg van deze 
boomstructuur is, dat wanneer men, ergens in het proces, een stap te laat is, het complete systeem 
vertraagt. Eigenlijk is er maar een langste 'tak'. Deze tak zou eigenlijk veel aandacht moeten krijgen 
en de overige takken moeten ruimer gepland worden zodat deze 'onthaast' worden. Dit onthaasten 
heeft een aantal effecten. Het eerste effect is dat door ruimere planning meer werk wordt 
vrijgegeven op de vloer, waardoor productiemiddelen effectiever gebruikt worden metals positief 
gevolg een hogere dekking. Ook wordt hierdoor de kans grater dat de niet-kritieke orders op tijd 
gereed zijn. Een tweede effect is dat hiermee, in theorie, het kritieke pad verkort kan worden. 
Kritieke-pad-delen krijgen overal prioriteit, zijn hierdoor sneller gereed en kunnen daarom later 
gestart warden. 

De operationele uitwerking van onthaasten is onderzocht en uit vier alternatieven is gekozen voor de 
oplossing, om de niet-kritieke delen een geplande langere wachttijd mee te geven. Hierdoor is er 
ruimte om middels prioriteitsregels een hoge leverbetrouwbaarheid te realiseren, spoedorders met 
een korte doorlooptijd mogelijk te maken en middels lokale optimalisatie de productiviteit te 
verhogen. Het verhogen van de wachtti~geschiedt vanzel~preken~ niet meer dan de lengte 

van het kritie~e pad . V~or dez,~~;R.1~.s~1~.g !~ ge~ozen mdatnbjer: oldaan aan de criteria 
dat het beladingsoverz1cht k ·. · • n de t11o? er niet me rdt en dater 
middels prioriteitsregels c . kan worden gestuurd. . .. · .. · Is zijn Spel ing per 
Bewerking (SB) voor lok lissingen, welke kunnen warden o~ . ritical Ratio (CR) 
voor overall optimalisa mee kan men bewerkstelligen dat in een m• hine twee orders 
aankomen, een kritiek niet-kritieke, beide metdezelfde "Vf eli e order met de 
hoogste CR toch voorra . Dit is per definitie het kritieke deel om 
resterende deel van zijn outing weinig tot geen speling heeft. 

lmplementatie 
Op het moment van di1'schrijve 
gezet. Een 30-tal A-items in Part . uurd middels een Multilevel M een 
evaluatievergadering hebben de ~la nne r:s . ngegeven zeer tevreden te zijn met de ethode. De 

? • ' 
wijze van ontkoppelen met betrekking tpt de El-items is in detail uitgewerkt, enkel m .,ten de 
parameters per individueel item n'tg • .bepaald ~orden . De t.~?-bi.~ .~an tu ring van de C-items moet 
nog verder uitgezocht worden. De implementatie van h .·. ··' .: '*Ph moment ook gestart. 
Reeds is uitgezocht wat de lengte van de .. extra wachtti dit eenvoudig en 
automatisch ingevoerd kan worden. W£(i•f0l!J•;M ·· 

ren in de organisatie zijn een drietal 
cursussen ontwikkeld. Een cursus Logistieke Concepten en Toepasssingen, een MPS cursus en een 
werkvoorbereiding, prioriteitstelling & voortgang cursus. Het gehele project is uitgevoerd in 
samenwerking met IPL Consultants, een logistiek Consultants bureau. Deze nemen tevens de 
verzorging van de cursussen op zich. 
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Hoofdstuk 1. Bedrijfsbeschrijving 

In 1891 begon Gerard Philips met de fabricage van gloeilampen in een textielfabriekje aan de Emmasingel 
te Eindhoven. Deze periode wordt gezien als het begin van industriele expansie. Uit deze expansie is 
Philips Electronics N.V. ontstaan. 

1. 1. Philips ETG 

Philips Enabling Technologies Group (ETG) is een onderdeel van Philips Electronics N.V. en is ontstaan uit 
Philips Machinefabrieken B.V [1]. Het bedrijf is in 1900 opgericht als werkplaats ter ondersteuning van de 
Philipsorganisatie. Het bedrijf ondersteunde de Philipsorganisatie met industriele mechanisatiemachines 
en productiegereedschappen. De nadruk lag binnen het bedrijf sterk op het vakmanschap en alles wat de 
Philipsorganisatie vroeg werd dan ook geproduceerd. Philips Machinefabriek werd betaald uit een 
algemene Philips-pot; er we rd niet gekeken naar winst of verlies. Begin jaren tachtig kregen de bedrijven 
binnen Philips de opdracht om op zelfstandige basis te worden, zo ook Philips Machinefabrieken. Men 
moest op zoek naar klanten buiten de Philips organisatie. Andere kleine divisies binnen Philips Electronics 
NV, zoals ASML en FEI COMPANY moesten omgevormd worden tot zelfstandige organisaties, maar bleven 
klant bij Phil ips Machinefabrieken. Medio jaren negentig werqe aantal gereedschapmakerij-divisies 
binnen Philips Electronics NV ·nefabrieke '"' Tevens werden er klanten 
geworven uit de vliegtuigi ., een groep gespecialiseerde 
bedrijven met als werkt rdige productietechnieken. 
ETG bestond uit dried" P) en High Tech Aerospace 
(HTA) . 

Met de aanstelling 
strategie van Phili 
aan Philips gelieer 
voor verkoop. HT 

leverancier van subsystemen 
ASML, Applied Materials, FEI CO 

oor de consument direct 
de lijst van bedrijven 

ook vervangen door ETG. 

aat concentreren op 
st niet in deze 

e n der Leegte Group 
rhande ingen zijn t ijdens dit 

er (Eindhoven) en diverse 
, uzhou). ETG is de grootste 

E) en levert apparatuur aan o.a. 
cor en Axcelis. 

ETG Acht, de grootste fabriek binnen de ETG en vakkenniscentrum en productiebedrijf voor 
WFE- en CRl-apparatuur en bestaat uit een drietal workflows (WF): Systems, Parts en Projects. Projects 
concentreert zich op eenmalige ontwikkelprocessen, Systems is de assemblage afdeling van de 'reguliere' 
orders en Parts produceert de onderdelen hiervoor. Parts verkoopt ook producten aan externe klanten 
('5S b/ en Systems koopt zelf ook externe onderdelen in ( l El). De fabriek in Almelo werkt met een 
soortgelijke opzet, met het verschil dat Projects in Almelo geen eigen machinepark heeft. De focus van het 
project ligt op beide vestigingen. Figuur 1 t/m 3 tonen de organogrammen van het ETG hoofdkantoor, ETG 
Acht en ETG Almelo. 
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1.2. Bedrijfsprofiel 
Voor een profiel van Philips ETG zie Bijlage 1. 

1.3. Markt Situatie 
ETG is leverancier van subsystemen voor Wafer Fabrication Equipement (WFE}. De klanten van ETG zijn 
leveranciers van WFE en leveren aan chipfabrikanten. De vraag van klanten uit deze sector is sterk afgeleid 
van de vraag uit de WFE-leveranciersketen (zie Bijlage 2. }. Zoals in veel klantspecifieke 
kapitaalgoederenindustrieen heeft de WFE-leveranciersketen een orderverwerkingsdilemma. Enerzijds 
verwachten kopers van apparatuur, chipfabrikanten, dat leveranciers snel en positief reageren en orders 
kunnen verwerken binnen een korte levertijd. Anderzijds maakt de hoge financiele waarde en de 
klantspecifieke aard van de apparatuurhet riskant voor de leverancier om producten of subsystemen op 
voorraad te houden. De vraag van WFE is een gevolg van de chipbehoefte en dit verzoek is weer afgeleid 
van de elektronica-apparatuurbehoefte. Hierdoor staan WFE-fabrikanten vaak aan de verkeerde zijde van 
het opslinger effect. ETG probeert dit op te vangen door een deel van de capaciteit in Parts in te zetten 
voor externe klanten met een stabieler vraagpatroon, met name de Competence Related Industries (CRI} . 
Tot deze industrie behoort de markt van laserapparatuur, robotica-apparatuur en medische apparatuur. 

1.4. Product Et Proces 
Philips ETG maakt als lever~~~rigil'lal -~quiprnen 
plaats daarvan vervaardi t ; H!P aritspecifie~onaer 
met name de WFE mar ;'concentreert zich op en v 

.. ULTAA·PRECIS\ON TECHNOLOGY 

• VACUUM TECHNOLOGY 

• ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY y l 
• HIGH-SPEED MACHINING TECHNOLOG 

OM ASSEMBLY 
• CLEAN P.0 EET METAL, INCL.}OINING 
.. HIGH PP,.ECISION SH METIW MACHINING 

• MULTI-AXIS COMPLEX GEO SUP!'ORT 

OGY AND ENGINEERING 1J METROL 
.. WAFER FAS EQUIPMENT 

• LCD EQUIPMENT 
1J PROFESSIONAL MEDICAL EQUIPMENT 

Figuur 4. Competenties Philips ETG 
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Hoofdstuk 2. Project Omschrijving 

Dit hoofdstuk geeft een omschrijving van de opzet van het project. Achtereenvolgens is geformuleerd wat 
de (h istorische) aanleiding, de opdracht, de probleemdefinitie, een korte probleemanalyse en het doel van 
het project is. Allereerst een beknopte uiteenzetting over de opzet van dit afstudeerproject: Philips ETG 
heeft in maart 2006 IPL Consultants B.V. benaderd met de vraag om een cursus te ontwikkelen voor de 
logistieke medewerkers. Deze vraag is al snel uitgebreid met de vraag om een nieuw logistiek concept te 
ontwikkelen, implementeren en als input te gebruiken voor de cursus. IPL Consultants is een logistiek 
consultancy bureau uit Veldhoven [2]. Via de afstudeerbegeleiders is het contact gelegd met IPL en is de 
afstudeerder bij het project betrokken geraakt. Samen met het team van IPL is begonnen aan de opdracht 
met goedkeuring van ETG. Gezien deze driehoeksverhouding, is er reeds in een vroeg stadium in het 
traject gereflecteerd op de specifieke bijdrage van de afstudeerder aan de opdracht (zie paragraaf 2.6) . In 
de opdrachtomschrijving is daarom ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen de opdracht van ETG aan IPL 
en de opdracht voor de afstudeerder. 

2. 1. Aanleiding 
Historie 

In 2001 is het BaanlV4 systeem ge'installeerd bij Philips ETG, destijds specifiek ontworpen en 
ge'implementeerd voor een stabiele rkt. De ' tis in de loop der jaren steeds 
minder stabiel geworden r dezelfde producten (ATO, 
MTS) van steeds grater · te kampen heeft met 
tekortkomingen in he 

Business case 

Philips ETG heeft de volgende slogan:, custo11Jers are given the freedom t .. imize their business 
potential, especially in cyclical market's". DeJ<lanten van Systems geven een (vaa~isselende) voorspelling 
af en eisen ook een steeds korter~le~~ rt ijd.' Deze levertijd is inomepf,~~I'~~:1,'.korter d~ n de integrale 
doorlooptijd en er zullen hierdoor, per definitie, plangedreven activ!~Wr\' moeten warden ondernomen. 
Eisen met betrekking tot flexibilite· 'ficatie- en leverdatum wUiJgingen, zijn tevens aan de orde van 

hv"H . 0>m;~$f' 

de dag. Verder heeft men nog t ' e klantenJn Pa~s- welke op order bestellingen 
plaatsen. Door deze verschillende o a '.w< thillende businessmodellen [3], [4] en 
ontstaat hiermee de noodzaak tot het r tieke ~oppeling tussen Parts en Systems. 
Fundamentele keuzen dienen gemaakt te wor e logistieke inrichting van ETG, ten einde optimaal 
te kunnen plannen en aansturen. De vraag reist wat het bestaansrecht van Parts is; Systems voorzien van 
onderdelen of zelf een autonome fabriek zijn die winst wil maken met tevens externe verkopen. Deze 
vraag zal verd~fW. in dit verslag door het ETG management beantwoord warden. 

Een tweede reden voor een logistieke ontkoppeling is te voorkomen dat de continue (leverdatum) 
wijzigingen in Systems niet een-op-een gevolgen hebben in Parts. Door de grate MRP explosie levert dat 
een enorme beheerslast op binnen Parts. Een derde reden is dat men wil men voorkomen dat allerlei 
operationele problemen in Parts een tekort aan onderdelen in Systems veroorzaken. 

I facu lteit technologie management - 4 -
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2 .2. Opdrachtformulering 
Deze paragraaf zal ingaan op het tot stand komen van de opdracht. Doordat de afstudeerder onderdeel 
uitmaakt van het gehele IPL Project zal achtereenvolgens ingegaan warden op de opdracht zoals deze door 
IPL is aangenomen en wat de overeengekomen opdracht voor de afstudeerder is. De initiele opdracht 
staat omschreven in Bijlage 4. 

Vanuit Philips ETG is de volgende opdracht gekomen voor IPL: 

"Na een reorganisatie is in oktober 2005 een nieuw concept neergezet, waarbij de onderdelenfabricage 
{Parts) en de eindassemblage (Systems) ontkoppeld zijn. De grondvorm van het nieuwe concept staat en de 
plaats van het ontkoppelpunt is vastgesteld. De logistieke besturing kan nog warden verbeterd. Momenteel 
is de levertijd van Parts aan Systems weinig betrouwbaar. Philips ETG heeft aan IPL Consultants gevraagd 
om een besturingsconcept neer te leggen waarbij de betrouwbaarheid omhoog gaat en de besturingslast 
vermindert. Daarnaast moet warden nagegaan of het BaanlV informatiesysteem een vernieuwde 
werkwijze kan ondersteunen. Voor het verspreiden van de kennis over de nieuwe werkwijze warden 
modulair opgebouwde cursussen opgesteld, die standaard kunnen warden gegeven." 

Voor de afstudeerder is het de taak om hierin zijn eigen project te vormen. Een deel zal overlap zijn door 
de gezamenlijke uitvoering, maar de afstudeerder zal een aanto r deel eigen werk verzetten en het 
project van zijn input voorzi n deze in , · het geven van 
wetenschappelijke input aakt van werk van een 
ander, zal dit door mid tussentijdse presentatie is 
de volgende opdracht 

projecten uit: ont 
Parts te verhogen 
structuur en facili 
Kritiek Plannen, d 

2.3. Probleemdefinitie 
De probleemdefinitie is twee le 

ract de volgende eigen 
etrouwbaarheid van 
onderliggende IT 
et (voorkomen van) 

en voor de 
ge in leveren. Er moet 
brengen. 

1. Momenteel is de externe leve g (gemiddeld 20 weken) en weinig 
betrouwbaar (ongeveer ... De kla tis korter wordende levertijd (momenteel 
rand de 15 weken) en hiermee is de gevraagde levertijd hiermee korter dan de integrale doorlooptijd. 
Hierdoor moet op aggregaat niveau op voorspelling gewerkt warden, zonder klantenorder wordt er al 
gestart aan enkele onderdelen in Parts met een lange doorlooptijd. 

2. Ook de interne leverbetrouwbaarheid van Parts aan Systems is laag (ongeveer_,. Hierdoor komt 
Systems zonder onderdelen te zitten en kan zij niet verder assembleren. Twee oorzaken liggen hieraan 
ten grondslag: 

a. De wijzigingen van Systems op het aggregaat plan werken nog direct door in Parts door de 
MRP explosie. Het verplaatsen van de leverdatum van een bepaald systeem veroorzaakt de 
verplaatsing van honderden productieorders in Parts. 

b. Ook zijn er in Parts vele verstoringen welke een tekort aan onderdelen veroorzaken in 
Systems. De ontkoppeling tussen de twee afdelingen is organisatorisch tot stand gekomen, 
maar de vraag is nu hoe de twee afdelingen logistiek aangestuurd moeten warden teneinde 
een hoge leverbetrouwbaarheid van Parts aan Systems te realiseren. 
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2.4. Probleemanalyse 
Een van de eerst ondernomen stappen is een korte analyse van het probleem. Hierbij is niet inhoudelijk 
gekeken, maar naar de verschi llende dimensies van het probleem zoals probleemhebber, soort probleem, 
ernst van het probleem en onderzoeksfocus [5]. 

Voor de start aan het project is een inschatting gemaakt of het project kan voldoen aan de kwaliteitseisen 
voor een professioneel verbeterproject. In het nawoord zal hier een (positieve) terugblik op gegeven 
warden. 

Probleemhebber 
De eerste dimensie is de probleemhebber. In dit project zijn er veel probleemhebbers: De WF manager 
Systems krijgt zijn onderdelen onbetrouwbaar aangeleverd en de WF manager Parts wordt afgerekend op 
zijn slechte leverbetrouwbaarheid . DE WF manager Supply Cha in Management wordt oak afgerekend op 
de slechte inrichting van de keten welke de slechte leverbetrouwbaarheid als gevolg heeft. 

Soort probleem 
Na de externe analyse, 17 orienterende interviews en een eerste probleemanalyse is snel duidelijk 
geworden dat het een realiteitsprobleem betreft (Bijlage 3. ). Hiermee is het project geschikt voor een 
bedrijfskundig verbeterproject. In hoofdstuk 4 zal duideli'k worde fl'd t het geen perceptieprobleem is 

g . ' 
door een uitgebreide probleem~ia~~.o~e"7i~'h~o{dstuk bi' het ·. " van het ontwerp duidelijk naar 
voren komen hoe de gest elen beret.kt kun 

Ernst van het problee . 

Een van de redenen d~,, kiezen voor ETG is dat deze het mo\~ heeft fle~ibel om te kunnen gaan 
met een klantvraag Ook . . . erbetrouwbaarheid van groat belang orri'dat het een markt betreft met 
(zeer) du re B2B kla~tspecifi~~e subassemblages. Te late Jev s,J1.,!Nt JG kuhnen betekenen dat de 

• ·)1(4\t ' 
klant oak te laat 11\o~t levef~n aan zijn klanten. Door de la . < .. " roujvbaarheid kan ETG 
slechts met grate moeite en veel beheerslast voldoen aan deze e. ,yan groat belang dat deze 

problemen verhol ~en ,wor p. ~e k.2wrt.~ termijn, -

Onderzoeksfocus 
De focus van het project is smal, in grot 1jnen zijn de kernproblemen bij aanva I duidel ijk en de 
beoogde oplossing oak. Hierdoor moet er extra aandacht warden besteed aan ee'ri4\ iet te smalle 

'i'< ')(,. ' - ~ 

onderzoeksfocus en aan de relevantie .en de onderbouwing van de aan edragen problemen en 
oplossingen. Daar er bij het project oak sprake is van ee id§lijke · cus, vanwege de implementatie 

van het logistieke concept in h.~~7 systee npak hier oak rekening mee 
houden. In het volgende hoofd; iu 

2. 5. Doe/ van het onderzoek 
Dael van het onderzoek is het verbeteren van de prestaties, voor de afdeling Parts, in de logistieke 
driehoek (zie paragraaf 5.3) met minimale investeringen. Dit uit zich in een meer beheersbare omgang van 
de orderstroom waardoor de besturingslast daalt. De doorlooptijden zullen beter voorspeld kunnen 
warden voor de repetitieve orders en hiermee wordt de levertijd makkelijker vast te stellen en 
betrouwbaarder voor de externe klanten. Dael van de nieuwe beheersing is oak zorgen voor een hogere 
flexibiliteit waardoor men beter in staat is om te gaan met externe- en spoedorders. Door de ontwikkeling 
van de verschillende modellen krijgt het bedrijf oak een beter inzicht in de planningprocessen en deze 
geven de mogelijkheid tot continue procesverbeteringen. In Bijlage 5. staat een uitgebreide beschrijving 
van de doelstellingen van het project, opgesteld door IPL. 
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2.6. Bjjdrage Afstudeerder 
Gezien de driehoeksverhouding IPL, TU/e en de afstudeerder zal specifiek ingegaan moeten warden op de 
bijdrage van de afstudeerder. M.a.w. wat is het aandeel van de afstudeerder, waar ligt het aandeel en 
waarom is dat het aandeel. Oak moet ingegaan warden hoe ervoor gezorgd gaat warden dat dit project 
oak echt impact heeft op de organisatie en het niet, zoals eerdere verslagen, in de kast verdwijnt. 

Aandeel van de afstudeerder 
Als afstudeerder dien je zelfstandig te werken aan een eigen, afgebakend project. Daar de afstudeerder in 
dienst is bij IPL en samen met hen aan het project werkt moet aan het einde van de rit wel duidelijk zijn 
wat zijn eigen input en bijdrage is geweest aan het project. Als afstudeerder heb je bepaalde voordelen 
ten opzichte van anderen. Een voordeel is dat de afstudeerder 5 dagen per week aanwezig is en fulltime 
aan de opdracht werkt. Dit in tegenstelling tot de collega's van IPL welke 1 a 2 dagen in de week met het 
project bezig zijn. Door de fulltime bezetting kan er bijvoorbeeld een diepgaandere analyse uitgevoerd 
warden en kan er tijd besteed warden aan de detail uitwerking van verschillende zaken. Een ander 
voordeel is dat je als afstudeerder makkelijker contact kunt leggen met de mensen in het bedrijf. Je bent 
toch een buitenstaander en nag student. Mensen zullen in het algemeen openhartiger zijn en een 
luisterend oar bieden kan veel informatie boven tafel brengen. Daarnaast ligt in dit project het aandeel 
van de afstudeerder specifiek bij het in kaart brengen van del1uidige besturing en het doen van literatuur 
onderzoek teneinde een wetenschappelijk verantwoord ant te dragen. Het verzamelen van de 
nodige data uit het BaanlV s " drage va r. Voor de verdere uitwerking 
van het project ligt de bijd rking van het ontwikkelde 
logistieke besturingsco aadwerkelijke 
implementatie om de 

Impact op de organ 
Een ander belangri 

I gedaan naar de 
urd voor dit project wil 
er. De afstudeerder moet 
hier het creeren van 

erschillende 
e mensen. Om dit op 
erd met daarin a.a. 

al cases. Tijdens deze dag is er 
oak overeenstemming bereikt over water t de juiste strategie zou moeten 
zijn. Oak is op deze dag hard ge nderen'. Verder zitten er relatief 
veel jonge mensen in het MT deringen daar ze nag niet vastgeroest 
zitten in bepaalde denkbeelden (w rug wel het geval was, zo men zegt). Oak 
is ETG de laatste tijd onderhevig aan vee eeft een groat verbeterproject, het ELAN 
project, plaatsgevonden, de reorganisatie van 1 o to er j.1. is een feit en binnenkort is er de overgang naar 
VDL. Deze fase kan omschreven warden 11unfreeze", zoals Lewin het noemt in zijn drie stappenplan. Hierna 
kan er veranderd warden 11change", waarna men de nieuwe situatie vastlegt 11freeze" [5] . Na de eerder 
gedane organisatorische veranderingen is ETG momenteel in de fase 11change" en kunnen er zaken 
veranderd warden voordat alles wordt vastgelegd. Met dit vastleggen wordt bedoeld de daadwerkelijke 
verandering van het besturingssysteem. De output van het project is het nieuwe concept vastleggen in 
BaanlV en de implementatie is een belangrijke stap voor het waarborgen van de impact op de organisatie. 
Een deel van het 11freeze" wordt door IPL gewaarborgd. De opgedane kennis, theorieen en oplossingen 
warden in een drietal cursussen verwerkt, welke door de gehele (logistieke) organisatie zal warden 
uitgerold en vervolgens jaarlijks wordt herzien en gegeven. In Hoofdstuk 6 zal ingegaan warden op de 
specifieke acties om de implementatie te waarborgen. 
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Hoofdstuk 3. Aanpak in het onderzoek 

Voor dit project dient het tien-stapp~n plan (TSP) van Kempen en Keizer [3] als kapstok. Dit TSP is een 
algemeen gebruikte methode voor Technisch Bedrijfskundigen om verbeterprojecten aan te pakken. Het 
bestaat uit een drietal algemene fasen, onderverdeeld in een tiental stappen. In Bijlage 6. zijn deze tien 
stappen afgebeeld met een tijdsfasering. Het TSP is in paragraaf 3.2 uitgebreid met het 3V-model, 
specifieker voor Information and Communication Technology Architectures (ICTA) projecten [8] 

3. 1. Onderzoeksvragen 
Naar aanleiding van de strategiedag is een groat aantal onderzoeksvragen vastgesteld (Bijlage 7. ). 
Gedurende de diepteanalyse (stap 7 in het TSP) zijn deze beantwoord, waarvan de resultaten terug zijn te 
vinden in Hoofdstuk 4. 

3.2 . Van vragen naar project- en onderzoeksmodel 
Zoals hierboven reeds vermeld, is gebruik gemaakt van het TSP. Daar het project een logistieke tint bevat 
en focust op informatiesystemen, is de projectaanpak gebaseer op het 3V model [8]. 

technlsche universite!t elndtroven 

Figuur 5. 3V model 

Dit model is ontwikkeld door de capaciteitsgroep IS van de faculteit TM, TU/e. Het model is opgebouwd uit 
een drietal 'V's, welke de stappen in een bepaald verbeterproject bepalen. Uitgegaan wordt van een 
bestaand systeem, in dit geval de besturing van Parts. Rechts in de figuur wordt de prestatie van het 
systeem gemeten (Scorecard based monitoring & Evaluation) en indien er een afwijking wordt 
geconstateerd, wordt links in figuur Seen Development in gang gezet. Hierna kan op basis van het soort 
afwijking een drietal acties ondernomen warden: 
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een directe beslissing nemen (lste V) 

o een machine raakt defect (afwijking) 
o er wordt een monteur ingeschakeld (actie) 

een probleem orienterend project opzetten (2de V, logistieke aspect) 

o machines geven niet meer de juiste uitput (afwijking) 
o wat is de reden hiervan (analyse) 
o wat wordt besloten als oplossing (decision) 
o hoe wordt deze oplossing vormgegeven (constructing & testing) 
o hoe wordt de oplossing ge"implementeerd (installation & delivery) 

Een ICTA project opzetten(3de V, IT aspect) 
o er kunnen oak IT aspecten meespelen en hierop wordt vervolgens het stappenplan 

uitgebreid met 13, 14 en 16 uit figuur 5 

De nummers in de stappen van figuur 5 geven de chronologische volgorde aan waarin deze lopen in een 

bepaald project. Het TSP concentreert zich op de operations projecten. Het 3V model is een aanvulling 

hierop met de stappen 13, 14 en 16 voor het IT gerelateerde aspect. 

van de inrichtingseisen. Aa 

be~urin&isheto~ecto 

uitleg over dit model. 

Analyse Logistieke 
Ballonnen (23] 

Vaststellen 
· strategie 

Literatuur studie 
- planning 
- ontkoppeling 
- kritiek plannen 

Figuur 6. Onderzoeksmode/ 

Analyse besturing (H4) 
- Operationeel 
- Tactisch 
- Strategisch 

3.3. Fasering, Strategie en Planning 

6), Deze geeft schematisch de globale 

input bieden voor het ontwerp 

richtingseisen en de huidige 

e.3. voor verdere theoretische 

Objectontwerp (H5) 
- Bepaling KOOP 
- Ontwerp CIM 
- Prestatieindicatoren 

. - 6otwerp besturing 
"& - ABC analyse 

- Onthaasten 

Realisatie ontwerp 
(H6) 

Het afstudeerproject omvat een periode van acht a negen maanden. In Bijlage 6. is de tijdsfasering van het 

project te zien, uitgaande van de ingevulde tien stappen in het TSP. In de laatste kolom is de 
overeenkomstige fase uit het 3V model weergegeven. Hiertoe zijn er enkele stappen toegevoegd aan het 
TSP. 
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3.4. Technjeken en Methoden 
Een groat aantal technieken en methoden staat een Technisch Bedrijfskundige tot zijn/haar beschikking 
(zie Bijlage 3. ). De gebruikte kwalitatieve technieken voor de analysefase zijn: 

orienterende en diepte interviews 
groepsinterviews in de vorm van meetings 
documentatie m.b.t. werkprocedures, oude afstudeerverslagen, interne onderzoeken en 
verzamelde data van de ETG netwerkschijven. Tevens is veel informatie ontleend aan het 
afstudeerverslag van Rens [9] . Deze bevindingen zijn tijdens de interviews geverifieerd en er zal 
ook regelmatig aan gerefereerd warden. 
observaties van o.a. vergaderingen 

Gebruikte kwantitatieve informatie is voornamelijk afkomstig van het BaanlV systeem en het ETG iQBS
systeem welke data uit het BaanlV systeem kan halen. Vaak is ook teruggegrepen op de literatuur. Zie de 
literatuurlijst voor een overzicht van gebruikte bronnen. 

De gebruikte strategieen voor gegevensverzameling zijn de Tracer Studies waarbij bijvoorbeeld de 
vertaling van een klantvraag tot een productieorder gevolgd is ei;i ~ · Stakeholder analysis waarbij a lie 
processen random de orderve 1rtkaart_ i"n gebra 

Voor de analyse van de 
kristallisatie benaderin 
literatuur over het B 

pi, 
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Hoofdstuk 4. Analyse van de huidige situatie 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer na de eerste fase van het onderzoek, de analyse. De eerste 
paragraaf geeft een beschrijving van de huidige situatie onderverdeeld in: Product, Proces, Besturing, 
lnformatie en Organisatie (PPBIO model). Oak is ingegaan op de aspecten van en de score op de huidige 
leverbetrouwbaarheid. De tweede paragraaf gaat diepgaand in op de problemen die spelen in deze 
huidige situatie. Eerst zijn de operationele problemen geschetst, daarna is aangetoond dat deze hun 
oorzaken hebben op tactisch niveau en hierna zijn deze op strategisch niveau verklaard. 

4. 1. Beschrijvjng Hujdjge Sjtuatje 
In deze paragraaf is de analyse gemaakt van de huidige situatie. Dit is gedaan door achtereenvolgens te 
kijken naar aspecten van het PPBIO model: Wat zijn de verschillende orderstromen en hun kenmerken 
{Product}, waar ligt het KOOP (Proces}, hoe wordt ETG aangestuurd (Besturing), hoe komt van 
klantvoorspelling tot SFC order {lnformatie) en wat zijn de organisatorische aspecten (Organisatie). 

4. 1. 1. Orderstromen (Product) 

De verschillende producten zijn gekarakteriseerd aan de hand van klantorder segmenten [9]. 

Repetitieve orders (herhalin 
Dit zijn klantorders voor (s . · 
Deze herhalingsorders ~ ers vo 80% ~~·· 
Systems de verantwoorae lnterne onderdeelleveringe t· .. .fa ,j: 
onderdelenproducti . Er zijn twee soorten repetitieve orders te on 

Plangedrewm, op een klantenvoorspelling gebaseerde volum 
$\ -·:o'i 

- Ordergedr¢ilen, op een klantenorder gebaseerde volume pro 

i. 
1st article (proto c>r&ers) 
Dit zijn orders voot onderdelen of·(sil:~F~s.amenst 

t-- x ~':':;)ll',:)./@'{W,_ 

lei den regelmatig fo~ volume pro F Pro 
¥'4f.£ 

-~l 

Repairs Spares & Service orders'(RS~ 

G geproduceerd zijn en 
it type order. 

Service en Spare orders zijn orders voor bekende onderdelen die een geruime tijd jn geproduceerd, maar 
waar geen reguliere vraag meer ~;:i .ar 'is. : Dit soort orders komtyoortuit eeri klantenbehoefte voor 
vervangende onderdelen van actieve WFE-productieapparatuur efi' komt Coor bij zowel Systems als 

[. -'*"" 
onderdelenproductie . Afhankelijk van tvraag ligt de ver ordelijkheid bij een van deze 
afdelingen. Reparatie orders zij '' erder verkoc Clerdelen. Sams zijn dit reparaties voor 
de eindgebruiker. Het zijn onverw oeften. · ~ rt orders komt voor bij zowel 
systeemintegratie als onderdelenprodu 

Projecten 
Het betreft hier meestal een eenmalige klantenvraag voor productielijnen of productieapparatuur waarbij 
nag engineeringactiviteiten moeten plaatsvinden. De WF Projects is verantwoordelijk voor dit type order. 

Bonnenwerk 
Onderdelenorders voor WF Parts voor diverse kleine klanten. Dit zijn zowel eenmalige als herhalingsorders 
en dienen als opvulwerk bij ondercapaciteit. 
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PHILIPS TU /e tecrnisch~ universiteiteindhoven li»l 1PL Consultants 9 Enabling Technologies Group 

4.1.2. Klanten Order Ontkoppel Punt (Proces) 

Een van de uitgangspunten van een logistieke besturing is de vraag tot waar men de klanten invloed laat 
hebben op de orderstroom, m.a .w. tot hoever in de Supply Chain worden individuele klantenorders 
onderscheiden. Dit bepaalt tot aan welk punt de forecast-based-activities plaatsvinden en vanaf waar de 
order-based-activities plaatsvinden [3],[4]. In Figuur 7 is dit grafisch weergegeven. 

Forecast 
Based 

Activities 

ANONYMOUS! 

l> ~ . 
Figuur 7. Klanten Order Ontkoppel Punt(© Ce/erant Consulting) 

;1{ N 

0*'. \ 

Customer 

Make to Stock.. PROJECT ! 
(MTS) 

we:·:• I 
Order 
Based 

Activities 

Bij ETG zijn meerdere KOOP te' ~igQa n MTO ontkoppeling. 
&Jfu'. "~· """.·~ ······ ~~ 

Een klant plaatst ee0rf order me~. de'.:b worden de 
verschillende activiteiten in gang gezet. , or de repeterende orderstroom is d1 .. . elig vanwege de lange 
integrale doorlooptijd. Daarom g~eft de 'k lant in deze situatie een voorsp~ jlir;ig af lt~t een bepaalde 
horizon (vaak een jaar) en geduren..de\de tijd roept men de daadwerkelijl<i orders af. De tijd tussen 
orderafroep en gewenste levertijd is enkele we ken korter dan de integnale doorlooptijd. Op basis van de 

,~~filfa\c;: __ y 
klantvoorspelling wordt er aan d.e Lead Items (LLl'.s) aly~s~_ begO:~hen. Ook enkele veel voorkomende 
onderdelen (m.n. voor ASML) zij '*"'' " · ~TnlV en worden daarom plan-driven 
aangestuurd. Voor deze onderdele sis van voorspelling. ETG is dit aantal 
momenteel aan het vergroten. Verder m nonderscheid (zie volgende alinea). Voor een 
heel enkel product (van Projects) moeten ook en e e ngineering activiteiten gebeuren (een ETO 
ontkoppeling); deze worden verder buiten beschouwing gelaten. 

Prioriteitstelling 
De huidige prioriteitstelling gebeurt door middel van splitslijsten . Dit zijn lijsten waarop per machine de 
wachtrij staat op volgorde van Due Date, met de dichtstbijzijnde datum bovenaan (ook vaak data in het 
verleden). Een sterretje bij een order betekent dat deze vrijgegeven kan worden (order gereed bij vorige 
bewerking en/of materiaal beschikbaar). De eerste order met een sterretje is de order waaraan men moet 
gaan werken. Bij het behandelen van de klantenorders wordt binnen Systems, Parts en inkoop geen 
klassenonderscheid gemaakt in het BaanlV systeem tussen bijvoorbeeld lange/korte (toegestane) 
doorlooptijden of tussen de verschillende klantgroepen. 
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4.1.3. BWW-raamwerk vs. de huidige besturing (Besturing) 

Met de verschillende lagen binnen de organisaties zijn interviews gehouden om te bekijken op welke 
manier de planningen tot stand komen. Hoe wordt een klantenorder of forecast omgezet tot een 
detailplanning op de machines. Het BWW-raamwerk is hier als referentiemodel gebruikt [10], [11]. In 
Bijlage 8. is dit raamwerk uitgebreid beschreven. Omdat ETG al bewust omgaat met het kranenmodel is dit 
een voor de hand liggende keuze. In het afstudeerverslag van Rens [9] staat een uitgebreide 
(probleem)analyse van het gebruikte BWW-raamwerk bij ETG Acht, zie Bijlage 9. Zoals Error! Reference 
source not found. weergeeft is in dit verslag dieper op de verschillende orderstromen ingegaan voor de 
verschillende afdelingen. Rens heeft alleen gekeken naar de situatie bij ETG Acht Systems en naar de 
repetitieve stroom. 

De eerste stap in het mappen van de huidige productiebesturing op het BWW-raamwerk is het bepalen 
van productie units (PU). De definitie van een PU is [10]: 

A production unit is an organised set of resources which, from a production control point of view, should be 
distinguished because it takes care of a certain phase of production 

Een PU is verantwoordelijk voor het produceren van een specifi 
geautoriseerd om haar capac· ebruiken, 
leveren van overeengeko 

De term, gebruikt bin 
naar ETG Almelo en 

et van PU eind items. Intern is een PU 
verantwoordelijk voor het tijdig 

tiebeheersing binnen de PU 
nstroombeheersing. Boven deze 

-raamwerk. Deze stelt de logistieke 
capaciteiten. Ook wordt op dit niveau 

De PU's AK I & II en de PU's OF & Plaat vertonen dermate veel overeenkomsten dat deze in de komende 
analyses als een PU beschouwd zullen worden. De PU Projects in Almelo wordt grotendeels buiten 
beschouwing gelaten en wordt a Ileen genoemd als dit expliciet van toepassing is. 

In Figuur 8 is te zien dater op een niveau een Aggregaat en goederenstroom beheersing is. Deze vertaalt 
de klantvoorspelling naar een productieplan op Systems niveau. Dit productieplan genereert een op een 
de productieadviezen voor de afdelingsbeheersing in Parts. In het niveau van de afdelingsbeheersing vindt 
ook de orderacceptatie plaats van externe orders. Dit figuur maakt zichtbaar dat Parts en Systems niet 
ontkoppeld zijn. Paragraaf 4.2 gaat in op de problemen die spelen op de verschillende niveaus. 
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Figuur 8. Besturing ETG 
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4.1.4. Huidige planningsmethodiek in BaanlV (lnformatie) 

In het BWW-raamwerk is te zien hoe het behoefte patroon van Systems en van de externe klanten in 
Parts komt. Op basis van deze behoeften berekent BaanlV de bestelmomenten. Een uitgebreide 
beschrijving hiervan is opgenomen in de opgestelde IPL rapporten, zie Bijlage 10. voor de 
inhoudsopgave hiervan. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten. 

De volgende aansturingconfiguraties zijn te onderscheiden: 

Tabet 2. Aansturingconfiguraties 

anoniem, MRP, opt" 
MRP explosie vert 
BaanlV alles kritie 
boomstructuur. El 
eindsysteem, gaat 
Het gevolg van de ,manier 

-ViN:-, < 
de boomstructuur istde route 

Datum : 19-07-2006 (13:44] 

TES,T ETGE Parts&Systems 140106 , 

Maakartikel 

Re visie 

:IPLOOOOl 

Niveau Hoofdartikel 

10 

SYSTEM 

20 30 40 so 60 70 80 

oor Partij en in Parts 
eem wordt via de 
de praktijk dat 

in de vorm van een 
tstaat voor een 
en stoptijden zijn. 
tstaat, deze 'tak' in 

le doorlooptijd 
ok alle 
inddatum mee 

1veau 3 zijn een viertal 
vormen (deze duren het 

artikel eenzelfde einddatum 
eschreven in paragraaf 4.2 

90 100 110 

--------+-----------------+---+-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------
0 .. IPL 0 0001 ---------------
1 IPL10001 

.2 IPL 2 0002 

.. 3 IPL30001 

.. 3 IPL30002 

IPL10002 

.2 IPL20003 

.. 3 IPL30003 

.. 3 IPL 3 0004 

Figuur 9. Kritieke pad (grafisch) - Test Systeem 
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Op basis van deze behoeftemomenten in de toekomst en op basis van de combinatie van 
bestelbeleid en bestelmethode rekent BaanlV de einddatum uit van een order met een bepaalde 
seriegrootte. De startdatum van een order is afhankelijk van de routing. Een routing bestaat 
gemiddeld uit een vijf- a zestal taken. Elke taak wordt uitgevoerd op een machine in een bepaalde 
afdeling. Een taak kent bewerkingstijden en een wachttijd, afgeleid van de betreffende afdeling. 

De anonieme delen in Parts hebben momenteel een zeer simpele voorraadsturing inherent aan deze 
anonieme sturing. Onderstaande plaatjes tonen hoe hier het geplande voorraadverloop is, water 
gebeurt als er vraagwijzigingen zijn en wanneer er storingen zijn in Parts. De rode lijn zijn geplande 
MRP orders met een optimale seriegrootte. 

•Pif ~ zy<. ,""'!"'.,. • 

4.1.5. Plannings,af~elinjf(Q{~ · 

Een aantal jaren gek'den ~as fj.eJq ,!anningsafdeling. Een van de voerde 
veranderingen is deze decentraliseren 

1 
o is er momenteel een driedeling ont "ii .~m. Er is een MPS 

planner, voor elke klantgroep een planner Systems en voor elke capaciteitsgroep een planner Parts. 
De MPS planner bepaalt op eindsy~teeJTI niveau de planning in termen van aantalle~ per week. De 
Systems planner bepaalt per systee'm de planning in de ··d. ze dient als input voor de 
Parts planner welke zijn product '"behorend dtt e tijd wegzet. Met deze 
opzet is er een delicaat samen lanners met hun verschillende 
doelen. Tijdens het schrijven van · ing plaats in Parts, van een plan 
per capaciteitsgroep naar een planner p m een planner verantwoordelijk t' 
maken voor een product in plaats van slechts ver oordelijk te zijn voor een deel van het pro 
om een product te maken. 

4.1.6. Huidige leverbetrouwbaarheid 

Een van de doelstellingen van het project is het verhogen van de leverbetrouwbaarheid. Ter 
afsluiting van deze paragraaf is daarom gekeken naar de huidige leverbetrouwbaarheid en hoe e 
tot stand komt. 

ETG heeft intern diverse prestatie indicatoren. De indicatoren die betrekking hebben op de 
leverbetrouwbaarheid vallen onder de noemer CLIP, Committed Line Item Performance. Door de 
organisatie heen wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende Pl's: 1 ste CLIP, last CLIP, ECLIP, 
RLIP en de ERLIP waar de C, de E en de R respectievelijk staan voor de Committed, Early en 
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Requested Line Item Performance. 1ste staat voor initieel commitment en last geeft aan indien er 
wijzigingen zijn opgetreden. De definitie voor ETG van CLIP (Production) is als volgt: 

Number of SFC orders delivered complete and on time (compared to the first confirmed delivery date) 
in a period as percentage of the number of SFC orders planned in the period (according the first 
confirmation) 
*On time means delivered on the first commited date (l't CLIP}. 

De ECLIP en RLIP is niets anders dan de CLIP, behalve de definitie van het woord on-time: levering 
v66r de committed date (E), of op de datum gevraagd door de klant (R). Figuur 11 toont de huidige 
RLIP voor Parts, gemiddeld over 2006 weergegeven. Er is gekozen voor deze indicator omdat dit is 
wat de klant aan Parts vraagt en waaraan, gezien de missie van ETG, voldaan zou moeten warden. 

Figuur 11. RLIP Parts -

In Figuur 11 is goe 
als zijnde het aant 
ongeveer 20% van 

Parts. 

./ \ ~··· -· 

Clip Shopfloor 

/ 

Figuur 12. 1st CLIP Production - ETG Almelo 
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4.2. Diagnose van de te tage leverbetrouwbaarheid 
Middels de in paragraaf 0 genoemde analysemethoden, op basis van de huidige situatie, zijn er een 
drietal Ishikawa diagrammen gemaakt om te achterhalen waarom er een lage leverbetrouwbaarheid 
is. De hoofdoorzaak leek in eerste instantie niet snel duidelijk, er werden tientallen kleine problemen 
als oorzaak aangewezen. Deze varieren van incomplete pickkarren tot vaak herplande 
productieplannen. De gevolgen hiervan zijn lange wachttijden en dus moeilijk voorspelbare 
doorlooptijden. Ook spelen er diverse problemen omtrent de inrichting van de besturing en is er een 
aantal strategische issues. Om te komen tot een gefundeerde probleemstelling zijn de problemen in 
de volgende drie paragrafen geordend naar operationele, tactische en strategische problemen, 
welke onderling ook een oorzaak-gevolg relatie hebben. Deze oorzaak-gevolg relatie is na iedere 
paragraaf benadrukt. Aan het einde van dit hoofdstuk is uiteengezet dat de kern van de problemen 
op het strategische niveau ligt. 

). Een ~antal velden is niet gevuld (w.o. 
i 

· ·veau geen problemen genoemd zijn, 
w 

In : :ta;aptal; '' schlr · .... n ang emen getoond welke leiden tot 
dtM&~ -·3 - .~~~,-':/%,,,,_, 

~ ., e . · · eheerst .. loopfljaen rriet."«WI een lage leverbetrouwbaarheid. 
Deif6esturing :bi5-h omdat orders, die te laat gelevera n te worden, door de 
verstoringen,µ~oeten wltden herpland . Dit lukt helaas niet altij niet alles kan herpland worden. 
Hierdoor worden de doorlooptijden in veel gevallen niet a Ileen la ger, maar ook minder 

1 

voorspelbaar en dus onbeheerster. lnherentaan de on eersbare levertijden is een lage 
~'""' "* 

leverbetrouwbaarheid. 

Deze probleme individueel zijn op te lossen in dit project. Dit 
zou teveel het be . ~, 'or orden. Zij zijn dan ook als gegeven beschouwd 
voor de rest van het oriC!er: deze middels het herontwerp, of te voorkomen, of 
de besturing zodanig flexibel in ric en dat men correct kan omgaan met deze verstoringen. Dit is 
mogelijk doordat de oorzaak van veel van deze problemen te verklaren is vanuit inrichting van de 
logistieke besturing op een hoger niveau, het tactisch niveau. Een andere manier van aansturing kan 
de besturingslast verminderen en de leverbetrouwbaarheid verhogen. Deze redenatie is gebaseerd 
op de volgende gedachten: in de vorige alinea is de noodzaak om te herplannen verklaard en 
uiteengezet dat dit een hoge beheerslast tot gevolg heeft. Buiten de genoemde verstoringen is de 
noodzaak om te herplannen ook inherent aan het huidige besturingssysteem: er wordt onder meer 
niet gespeeld met (veiligheids)voorraden (enkel met een seriegroottevoorraad), de manier van 
plannen van BaanlV veroorzaakt een zeer krappe planning waardoor de minste verstoring een 
herplanning veroorzaakt en herplanningen in Systems voorzaken direct vele malen meer 
herplanningen op onderdelen in Parts. Een ander probleem is dat het proces van herplannen en 
inplannen veel beheerslast kost. Een herplanning geschied door de betreffende MRP order in het 
BaanlV systeem te openen en hierin levertijden aan te passen (firmplannen). Dit is erg omslachtig 'en 
onoverzichtelijk, beter zou zijn om bijvoorbeeld de behoefte data in een simpel wekelijks overzicht 
te verschuiven. In de volgende paragraaf zal duidelijk op deze problemen worden ingewn. 
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Tabel 3. Overzicht prob/emen op operationeel niveau 
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4.2.2. Tactische Problemen 

In de vorige paragraaf zijn reeds een aantal tactisch problemen genoemd en is verklaard waarom 
deze een hoge besturingslast op operationeel niveau veroorzaken. In totaal zijn een vijftal 
kernproblemen aan te wijzen, welke alien betrekking hebben op de coordinatie over de afdelingen 
heen. Deze zijn in onderstaande alinea's uiteengezet, de nummers komen overeen met de nummers 
in Figuur 13. Deze vijf problemen tonen aan dat de bestaande logistieke besturing niet voldoet aan 
de huidige situatie bij ETG. 

Een ondersteunende afdeling (data control) bepaalt door het vastleggen van de vele 
besturingsparameters de werkwijze van de planners (1). Door bijvoorbeeld restricties te leggen op 
bepaalde waarden, of door het vastleggen van bestelmethodes, zijn de planners hieraan gebonden. 

Een volgend probleem is dat het HPP momenteel alleen van toepassing is op de repeterende 
Systemen en geen rekening houdt met de externe vraag van Parts (2). Oak wijzigingen in het HPP 
geven incidenteel aanpassingen in de bevroren horizon in Parts. 

ERP systeem is gedaan voor een MTO bedrijf. 
en meer aan het v n naar een ATO bedrijf en ins9Mimige 
(4). Het ERP syste 

09
omenteel volgens de principes van e .. .s •• 

geen rekening met een 'stabiele' repeterende vraag, welke eenvoUCiig a; 
gepland kan word n. ·········~ . 

nnen van een eindsysteem 
af 5.6). Door 

· aan er herplanningen. 

ETG echter meer 
aar een MTS bedrijf 
en houdt hierbij 

voorspeld en 

;c (S). In paragraaf 4.'1.4 is r . 
huidige planningsmethodiek v n Baan rie aspecten zijn hierbij van belang: 

* . 
1. het bepalen van behoeftedata door MR~plannen van de verschillende .. ?rtikele n de stuklijst. Als 

gevolg van deze methode worden'alle behoeftedata kritiek. Het gevolg.en tevens het probleem 
is, dat indien er een artikel in d'e · geh~le boomstruct,uur :I.Goo onderdelen) te laat 
geleverd wordt, het complete eind .a.w.: een simpel schroefje 
van 25 cent dat te laat geleverd w gende artikelen die in dezelfde 
'tak' zitten te laat warden ge~er lete eindsysteem van vele 
tienduizenden euro's. 

2. het bepalen van een einddatum van produc 1 als gevolg van de instelling van de 
parameters in het bestelbeleid en de bestelmethode. Bij de implementatie van BaanlV zijn de 
instellingen van de parameters nooit goed ingesteld volgens de theorie van de 
productiebesturing [13], [14]. Zo is bijvoorbeeld de planningshorizon oneindige en bestaat er 
geen bevroren horizon. Dit veroorzaakt een hoop nervositeit in de planning. 

3. het bepalen van de startdatum van een order door het gebruik van wachttijden op een afdeling. 
Deze wachttijden zijn echter tijdens de implementatie van BaanlV overgenomen uit het oude 
systeem zonder te kijken naar de waarden ervan. Eveneens is ooit in de vestiging Acht een actie 
uitgevoerd om de Cycle Time te reduceren door simpelweg de wachttijden te verminderen in de 
hoop dat het systeem zichzelf wel zou regelen. Dit is niet het geval en gemiddeld zijn de 
wachttijden in het systeem een factor twee te kart t.o.v. de gerealiseerde wachttijd. (zie Bijlage 
19. ). 
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Elk van deze punten kent een aantal problemen welke inherent zijn aan de huidige inrichting in 
BaanlV. Het gevolg hiervan is dat orders met een zeer kritieke startdatum in het systeem terecht 
komen. Gespeculeerd kan warden dat dit de oorzaak is van de twee weken structurele achterstand 
in Parts. 

In Figuur 13 staat beschreven hoe deze vijf problemen op tactisch niveau samenhangen en geven 
aan dat de huidige logistieke besturing niet (meer) voldoet. 

Bepalen startdatum van PO is te 
krap door te korte wachttijden 

in BaaN met factor 2 

,__ __ HPP Systems is 
eigenlijk een FAS 

Groot aantal verstoringen 
(operationele problemen) 

,._..,..._ Werkvoorbereiding bepaalt 
Speelruimte van de planners 

4.2.3. Strategische Proble 

'Problemen' systems 
Werken door in Parts 

In paragraaf 4.2.2 is geconstatee uring niet meer voldoet aan de 
huidige situatie bij ETG. Om een nieu ae logistieke aansturing zal eerst 
gekeken moeten warden naar de kenmerke e situatie, zodat het logistieke systeem 
hierop aangepast kan warden. In de literatuur warden enkele oorzaken genoemd van de 
voorgenoemde problemen op tactische niveau [13], [15]. Het betreft hier een aantal strategische 
vraagstukken welke (1) de huidige situatie goed beschrijven in logistieke termen en (2) de variabelen 
beschrijven welke de nervositeit van een ERP systeem bepalen. 

Ad 1. Door de jaren heen is de WFE-markt veranderd en hebben klanten andere eisen opgesteld 
t.a .v. de levercondities. Hierdoor zijn enkele fundamentele keuzen in de huidige situatie niet meer 
up-to-date: het bepalen van de locatie van het KOOP en het maken van een gediversificeerd 
productiebeleid door onderscheid te maken tussen producten. Dit onderscheid kan gemaakt warden 
middels een ABC-analyse. 
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Ad 2. Er zijn een aantal ERP parameters welke een grote invloed hebben op de nervositeit van een 
ERP systeem [14), [15). Dit zijn parameters als: lengte van de planningshorizon, de lengte van de 
bevroren horizon, MPS-tijd-buckets, bestelintervallen, etc. Beantwoording van de vragen in (1) 
bepalen onder meer de parametersetting van deze parameters. 

Deze twee oorzaken zijn van strategisch belang voor de juiste inrichting van een logistieke besturing. 
Het niet (correct) maken van deze strategische keuzen is de uiteindelijke oorzaak van de vele, kleine 
problemen op operationeel niveau. In Figuur 14 zijn deze fundamentele keuzen zichtbaar gemaakt 
en is aangegeven wat hun gevolgen zijn. In de alinea's hieronder is in detail ingegaan op de 
strategische problemen en is de relatie gelegd met situatie bij ETG. 

Visgraat diagram - Strategisch 

Geen expliciete ----"' 
ABC analyse 

Nerveus gedrag door plannen ----
Met een oneindige horizon 

Onpekende gevolgen MRP berekening 
door invloed van de bedrijfskalender ------flf/ 

Figuur 14. Visgraat diagram - Strategisch niveau 

Geen expliciete . 
vaststelling KOOP 

De benodigde informatie voor het maken van keuzen in de logistieke parameters wordt verkregen 
door het uitvoeren van een ABC analyse en het vaststellen van het KOOP [3], [4], [13). Oat deze niet 
eerder (goed) zijn gemaakt komt mede doordat er binnen het management niet op een uniforme 
wijze tegen een aantal logistieke begrippen wordt aangekeken, zoals WIP en NOC. Als men kijkt naar 
de gevolgen van het niet vaststellen van het KOOP en het niet uitvoeren van een ABC analyse ziet 
men het volgende: 

ABC Analyse 
Een ABC analyse kan op meerdere niveaus gedaan warden, namelijk op klant niveau en op 
uitgangsmateriaal niveau. Per niveau is het mogelijk om op basis van meerdere criteria tegelijk de 
analyse uit te voeren (bijvoorbeeld op basis van aantallen eindproducten, waarde van een 
eindproduct, etc.) e 
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Als er op klantniveau geen ABC analyse wordt uitgevoerd, is het niet mogelijk antwoord te geven op 
de vraag wat het bestaansrecht van Parts is. Als men niet kan bepalen hoeveel capaciteitsbelading 
een klant veroorzaakt en of daar ook nog genoeg omzet mee gegenereerd wordt, kan men geen 
gefundeerde keuzen maken in klantafhankelijke prioriteitsregels. Dit is een van de oorzaken dat 
spoedorders de normale productie verdringen, welke vaak een veel hogere waarde representeren. 

Als er op uitgangsmateriaal niveau geen ABC analyse uitgevoerd wordt, dan zal ook niet gekeken 
warden naar het bestelbeleid; welk en hoeveel materiaal leg ik op voorraad en welk en hoeveel 
materiaal bestel ik op order. Men kan een afweging maken naar kosten per stuk, kosten per m2 en of 
commonalities (hoe vaak komt een bepaald artikel voor in de verschillende Systemen). Hierdoor 
ontstaan de genoemde materiaaltekorten op operationeel niveau. 

KOOP 
Bij ETG is de keuze gemaakt om het KOOP tussen Parts en Systems te leggen. Echter, met betrekking 
tot de besturing zijn de PU's nog steeds niet ontkoppeld. Wijzigingen in het HPP van Systems hebben 
nog steeds gevolgen op de planning in Parts. Het KOOP kan een fysiek ontkoppelpunt zijn, maar het 
KOOP bepaalt ook het informatie ontkoppelpunt. Hiervoor moet een managementkeus gemaakt 
warden: in hoeverre laat men een klantorder doordringen ·n d iek. Legt men deze ontkoppeling 
ook tussen Parts en Systems, s? Dit pun troom vastgesteld warden 

Systeemparameters 
Door het niet juist in 
nervositeit veroorz 
een bevroren horiz 
Systems geeft hon 
momenteel niet c 
(nu een week) WO 

(Parts per week). I 
(zie Bijlage 10. ). 

4.3. Verbeterpotentiee q ,. ·..... ""· 
De initiele probleemstelling luid\dat ~, lev~rtijd van Parts lang 

n onrust en 
hterwege laten van 
ijdwijziging in 
e vraag is 
et de MPS buckets 

naar 10-0-10-0 
reid op ingegaan 

~-,, - , 

(operationele) problemen vinden hun oorsprong in het en van fundamentele 
logistieke keuzen (zie paragraaf 4 invloed hierop zijn (1) de niet 
doorgevoerde ontkoppeling t e BaanlV systeem welke alles 
Just In Time (kritiek) wegplanned steem haalt op deze manier alle 
flexibiliteit weg met alle gevolgen van oppelen moeten de vereiste 
strategische en logistieke keuzen gemaakt wor e . els deze keuzen kunnen parameters in het 
ERP systeem correct warden ingesteld. Een gerealiseerde ontkoppeling verbetert de logistieke 
besturing in die zin dat het zorg draagt voor het generen van correcte en realistische behoeftedata in 
Parts en lost hiermee problemen 3, 4 en 5 uit Figuur 13 op. Op basis van deze behoeftedata moeten 
er tevens correcte startdata gegenereerd warden. Het oplossen van probleem 2 in deze figuur, het 
kritiek plannen, kan hier een grate bijdrage aan leveren. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het maken van de juiste strategische keuzen een hefboom 
kan vormen voor het oplossen van de problemen op tactisch niveau. Verhoging van tactische 
effectiviteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van operationele problemen. 
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Na intern overleg is besloten om binnen het project de focus te leggen op bovenstaande twee 
problemen. De volgende verbeteracties zijn hiermee als speerpunten ge'identificeerd in het vervolg 
van het onderzoek: 

Ontkoppelen 
Onthaasten 

Ontkoppelen 
De strategische keuze voor het KOOP is impliciet gemaakt door de ontkoppeling tussen Parts en 
Systems. De planningmethodiek zal hierop gebaseerd moeten warden. Er moet goed gekeken 
warden naar de invulling van de besturing v66r en na het KOOP. Na het KOOP zou gestuurd moeten 
op klantorder (ATO). V66r het KOOP moet op basis van de forecast op voorraad geproduceerd 
warden (MTS). Uit de literatuur zijn zeer veel verschillende manieren bekend om dit te doen. Bij een 
ATO situatie kan er bijvoorbeeld met behulp van een Final Assembly Schedule gestuurd warden, 
welke de input levert aan een onafhankelijk MPS op Partsniveau. Oak moet er gekeken warden naar 
a.a. het orderacceptatie proces. Voor een MTS situatie zijn er zeer veel verschi llende mogelijkheden 
w.o. werklastbeheersing, POLCA, JIT, KAN BAN. Nadere analyse van de logistieke parameters moet 
uitwijzen wat de beste beheersing zou zijn. 

Bij een doorgevoerde ontkoppeling tussen Parts en Systems zou 
voor Systems liggen zodat zij oeven te grij pen. 

~ -~., ... ,, ~ 

veel baat bij. Door de MPS · 
warden waardoor de int 
gaat hiermee wel omh . 
geldstroom is (hetge 
rust keert oak teru 
meer zijn door her ingen in Systems. 

Onthaasten '§:"?c/ 

en voorraad uitgangsmateriaal 
ong Lead Items hebben hier 

esteld I gemaakt 
' ze LU afhangt. De WIP 

ar WIP geen echte 
inanciele impact. De 

Er zijn echter oak tische .~~:op~£~S~Q:I~ pr<j~~'\IWn;~e n ~~t? 
maken van keuze het stra,~~ ···· ·· · . Een voor,pe,eld h1erya... .· 
plannen; dit is een · ierv ar) jlp, .inherent is aan MRP en voor v 

enoemde kritiek 
men zorgt omdat 

'*:$• yj ., s . 
het voor kan komen dat een klE;in ou et wei!]ig waarde ervoor zorgt date mpleet systeem 
te laat geleverd wordt. Dit zal opgelost moeten warden, door op ee me man om te gaan met 
BaanlV om de Just-in-Time plan11,~ t~4xoorkomen. In het geval dat een niet-kritiek ~eel regelmatig 
levertijdproblemen heeft, kan, door bijvoorbeeld extra doorloopti"d ··· deze delen te zetten, ervoor 
gezorgd warden dat eerder wordt g tart met de produc en en is zonder dat dit 
directe gevolgen heeft voor de le t kritieke .!'.! 
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4.4. uitgangspunten ontwerp 
In de vorige paragraaf zijn een tweetal speerpunten gedefinieerd, namelijk het ontkoppelen en het 
onthaasten. Deze twee speerpunten zijn ontleend aan de twee meest fundamentele problemen en 
vormen tevens de eerste twee functionele eisen: (1) de strategische keus moet gemaakt worden 
waar het KOOP te leggen en (2) een geschikte ABC-analyse moet uitgevoerd worden. Dit eerste deel 
van het ontwerp richt zich op het strategische vlak. 

Het tweede deel van het ontwerp moet zich focussen op de implicaties van de strategische keuzen 
op het tactische vlak, de inrichting van het planningsproces. Het bepalen van het KOOP zorgt voor 
een goede vertaling van de behoeftedata; het tweede deel richt zich op de vraag hoe er op basis van 
deze behoeftevraag orders gegenereerd moeten worden, m.a.w.: het ontwerpen van een 
planningsmethodiek per A, Ben C categorie (derde functionele eis). Op dit niveau speelt ook het 
tweede speerpunt, het onthaasten. De vierde functionele eis is dater niet meer kritiek gepland 
wordt en dat goed omgegaan wordt met het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke delen. Wat 
is hierbij de juiste prioriteitstelling en hoe moet omgegaan worden met bottlenecks? 

Een van de gebruikerseisen speelt op het operationele vlak erfg 
uit te werken in een praktisc erp. Ge ... 
bepaalde zaken en er is in 
vergaderstructuren. 

vanwege de overga 
implementatie zij 
Hierdoor zal er ee 

In het tussentijds 
vinden in Bijlage 1 

op hoe bovenstaande punten 
IV om kan gaan met 

Bien 

len zijn 
Parts te bewerkstelligen. 

(repeterende stroom t.b.v. 
oten dat de repeterende 

stroom van Systems prioriteit citeit (mensen en machines) om 
de benodigde onderdelen te produ r op enkele niveaus gestuurd 
worden met de toewijzing en planning v nen. Deze niveaus zijn beter bekend 
als het 'kranenmodel' [16). Dit model is bekend binnen ETG, komt voor in de cursussen van IPL en 
vertoont vele overeenkomsten met het BWW-raamwerk. Dit model bevat een 5-tal expliciete 
beslismomenten, de kranen. Dit zijn de stuurvariabelen waarmee ETG kan sturen, zie Bijlage 12. 
voor een uitgebreide beschrijving van dit model. 
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Hoofdstuk 5. Ontwerp 

Dit hoofdstuk presenteert het ontwerp dat oplossingen aandraagt voor de geschetste problemen. 
Zoals genoemd in paragraaf 0 zijn er een tweetal speerpunten, het ontkoppelen en het onthaasten. 
Paragraaf 5.1 geeft aan waar het ontkoppelpunt zou moeten liggen. Paragraaf 5.2 geeft een 
beschrijving van de architecturen voor een ontkoppeld logistiek planningsproces. Paragraaf 5.3 geeft 
aan op welke KPl's de verschillende afdelingen afgerekend moeten warden. Gebaseerd op deze 
KPl's, geeft paragraaf 5.4 het ontwerp voor de besturing van Parts per kraan. Paragraaf 0 kenmerkt 
de nieuwe situatie middels een ABC-ana lyse en geeft de te gebruiken planningsmethodiek per 
categorie op afdelingsniveau in Parts. Paragraaf 5.6 gaat in op het tweede speerpunt, het 
onthaasten. De laatste paragraaf evalueert per speerpunt de verwachting van de score op de KPl's 
en geeft een kosten I baten analyse van het project. 

Voordat er een gefundeerd ontwerp gemaakt kan warden moet eerst het strategische beleid 
vastgesteld warden. 1 juni 2006 is er een bijeenkomst georganiseerd met een zestiental 
betrokkenen vanuit ETG en drie personen van IPL. Deze dag stand in het teken van het geven van 
een mini-cursus logistieke concepten en het voeren van qe discussi . over de strategie. Van deze dag 
is een uitgebreid verslag gemaal<t-eo vers reid binnen 8 ind van deze bijeenkomst 

Wi 
zijn de volgende conclusie · en: 

5.1. Ontwerp van Primair Proces '(OOr ETG 

Het KOOP heeft een aantal kenmex~en waarmee de locatie bepaald ka 
de huidige situatie werken de klantorders door tot aan 
hiermee is ETG een MTO bedrijf, taJon 

rden (zie Bijlage 13. ). In 
roductieproces en 

menteel wellicht anoniem 
aangestuurd, maar hiermee is e zichzelf noemen). Door het 
KOOP verder stroomafwaarts te p s) wordt ETG, voor de repeterende 
stroom, een ATO bedrijf. Hiermee war sen Parts en Systems gerealiseerd. De 
orders van externe klanten behouden de aanstunng TO en zo is er in Parts een mix van MTO en 
ATO (zie Tabel 4). Deze stromen kunnen gewoon naast elkaar blijven bestaan. 

Tabel 4. Plaatsing van het KOOP 

Voor het stroomafwaarts verplaatsen van het KOOP moet het primaire proces voldoen aan de eisen 
in Tabel 5 [15]. Tevens is in deze tabel de huidige situatie bij ETG beschreven. De conclusie is dat het 
gerechtvaardigd is om het KOOP stroomafwaarts te plaatsen. 

/ faculteit technologie management - 26 - • [S] 



P HILIPS TU I e {f)~hnische un iversit~ itei ndh.:>vcn li»J. IPL Consultants 9 Enabling Technologies Group 

Tobe/ 5. Redenen voor verp/aatsen KOOP 

Figuur 15 laat grafisch.zien hoe dit voor ETG in de praktijk werkt en geeft ook aar hoe de 
verschillende orde r;~~.romen lopen. Systems ontvangt een onafhankelij~aag van zijn klanten (in 
het blauw weergei,rven). Met onafhankelijk wordt bedoeld, een vra Systems geen invloed 
op heeft. Deze vr · · wordt vertaald naar een behoefte aan onderde sen is hiermee een 
afhankelijke vraag het groen yte~!'i !?~yen) ""angt;'buj ten ankelijke vraag, zelf 
ook een afhankelij ";titYraa~. va~ ,;~er ·"' ·· nteh. . Pis ger~prese 'ddels een 
voorraadpunt tusse;;tParts en' S e,dnehoek). Deze d1ent als b 

'%< Yif' 
afdelingen. 

plaatsen 
bijbestelling 

l 

plaatsen 
bijbestelling 

controle 
voorraad 

nivea 

Figuur 15. Ontkoppeling Parts - Systems 

Onafhankelijke vraag 

Vanuit logistiek oogpunt zouden niet a Ileen de einditems van Parts, maar ook de inkoopitems van 
Systems v66r het KOOP moeten liggen. Echter, hierdoor zouden de voorraden drastisch stijgen, 
aangezien- van de inkoopwaarde van Systems geleverd wordt door externe leveranciers. 
Dit valt verder buiten de scope van de opdracht. 
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Voorafgaand aan dit project is reeds door het MT besloten om voor de repeterende stroom tussen 
Parts en Systems een buffervoorraad aan te leggen door artikelen 'anoniem' aan te sturen. Deze 
buffer ontstaat door seriegroottes. Echter, de veranderingen in het MPS van Systems werken op 
deze manier nag steeds door in Parts. De wens van het MT is om Parts onafhankelijk van Systems te 
kunnen besturen en de planners in Parts een eigen module hiervoor te geven. Dit impliceert dat het 
KOOP op de grens tussen Parts en Systems moet liggen: een ATO sturing. Middels bovenstaande 
uiteenzetting van de kenmerken van het KOOP en de gedachte achter het Leagile concept heeft de 
kritische bedrijfskundige aangetoond dat deze keus van het MT de juiste is. 

5.2. Ontwerp van de architectuur voor de besturing 
In de inleiding en in paragraaf 5.1 is de strategische keus gemaakt dat de Systems stroom prioriteit 
heeft boven de overige klantstromen en is bepaald dat het KOOP, voor deze stroom, tussen Parts en 
Systems moet liggen. Hiermee zijn de ontwerpeisen voor de architectuur vastgelegd. In paragraaf 
5.2.1 zijn een vijftal Computational Independent Models (CIM) weergegeven. Op basis van deze 
modellen is in paragraaf 5.2.2 een Multilevel BWW-raamwerk gepresenteerd. 

5.2.1. Architectuurbeschrijving 

zeer generiek van aard 
handmatige activiteite 

2. 
3. 
4. 
5. 

De multilevel MPS procesmodellen geven een meer gedetailleerde invulling van o rzichtsmodel. 
• --~ ~ : ·t 

Het overzichtsmodel gaat in op*d~J:oll~r;i, oOgpunten en samenhang va~ d,,e verschillende modules. 
Het Multilevel MPS procesmodel, geeft in grate lijnen · · odel van het 
planningsproces. Het derde model geeft het com er van het planningsproces, 
van klantvoorspelling tot detaifPlannin the n het BWW model. De ..,,, 
architecturen die beschreven worde ormeren planningsgevens. De 
toestandsruimte waarin deze transform nnen warden is beschreven in het 
vierde model, het (plannings-) domeinmodel. He IJ e en laatste model, het Parts MPS 
procesmodel opent een van de activiteiten in het multilevel MPS procesmodel en gaat in op een 
gekozen optie voor invulling van het planningsproces. 

MPS Overzichtsmodel 
In de huidige situatie beschikt Parts niet over een module om haar eigen productieplan te bepalen 
(kraan 1). Deze onontbeerlijke stuurvariabele, binnen het logistiek raamwerk, is de belangrijkste, 
omdat hiermee de capaciteit voor een zeer groat deel in de tijd wordt vastgelegd (Bijlage 13. ). 

Er is gekeken naar de mogelijkheden om Parts deze functionaliteit te bieden en hiermee het KOOP 
tussen Parts en Systems te plaatsen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat een Multilevel MPS hiervoor 
uitermate geschikt is [20]. Tevens is er een uitgebreide studie gedaan in het BaanlV systeem naar 
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deze, maar ook andere mogelijkheden. Ook hiervan is de conclusie, gebruik te maken van een 
Multilevel MPS (Bijlage 13. ). In Figuur 16 is te zien dat de informatie van de systeemplanning van 
Systems input biedt aan de MPS module in Parts. Met andere woorden, de MPS planner Systems 
bepaalt wanneer een subassemblage klaar dient te zijn en legt hiermee de montage startdatum vast. 
Op deze startdatum dienen de onderdelen van Parts gereed te zijn. Deze datum dient dan ook als 
vraaggegeven voor de MPS Planner Parts en deze maakt op basis hiervan zijn MPS plan. 

Multilevel MPS 

Figuur 16. Multilevel MPS overzichtsmodel, als Use Case diagram 

, ! ~ 1 
In het planningsdorneinmocfel" ·1evef MPS g«:?sz ree~~d doo 
Productieorder (dittElestaat ui apces van klasse Productieor 

'1J; . Ft# 

WF=WF Systems) zelf ook in 1e afhankelijke vraag geeft) vo.~r ~e k 
WF=WF =Parts). Dit is mogelijk gemaakt oq,r het definieren vap Planarli~klen voo arts (zie Figuur 
17). Parts krijgt hiermee de mogJlijk orp zelf, middels het MPS Plan voor de Parts a ikelen, de 

~. :lf::t/~ :< 

waarde van het attribuut Leverdatum vast te leggen. In de as-is situatie ~ordt deze bepaald door het 
Systems MPS plan. 
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Planartlkel 

Artikelnummer 
Time fence 
Planning parameters 

MPS Plan 

WF: WF_type 
Planartikel 

~----l-Weeknummer 

-Voorspeld_aantal 
Afhankelijke vraag 

geeft afhank lijke vraag ~ 

o.: 

orderregel 

Orderregelnummer : Strin{stdid} 
Artikele_geg 
O_artikelsoort: Dyn_koop_Maak 
ProLnummer 
startdatum 
leverdatum 

PO ordemummer : PO statusvalue 
wF-:- w F _type -
artikelnummer 
Leverdatum 
Besteldatum 
prioriteit : klantorder_type 
Bestelsysteem: Bestelsysteem_statusvalue 

Figuur 17. Multilevel MPS in het 

Multilevel MPS Proce 
De toegevoegde waa * et Multi evel MPS procesmodel (zie Bi'lage 15.) i dat dit het 
overzichtsmodel uit,&.erktl n formele taal (een HL Petri-net) en ing(l de kopgeling met modules 
in het BaanlV systetiti. p it is nog op een zeer hoog abstractienive~ odel l eeft de relaties aan 
tussen activiteiten '~rilhformatiestores in de verschillende BaanlV ~oofdproductieplanning 
(HPP), Materiaalbehqefteplanning (MRP), en Productiebeheer). Zo i ·ng gebaseerd op de 

store verkooprogn~i~? ,aa~gevuld:met_~~rkelii~~- klant~&;~"S: b~z \ dt ingevoerd in de 
HPP module door ~~Y~ems ,MPWJIJJ~n · · et behulp van de MRP mo op basis van de 
output van de store t(PP, de sy~teei'm " ~tieplanning vastg~steld in teiten Systeem 
Planning en Productie Planning·(aoor e. epaling van de attribu.utwaard~/~vefdatum in de 
informatieklasse orderregel). Als Jaatste wor,dt de fabrieks/monfageplan ''''A\r,gegen\ reerd door een 
MRP run in de Productiebeheer ~Q_~ul~ ~ "'· 

Het tweede Multilevel MPS proc 
gaan op relatie met het BWW-raa 
(informatieklassen) door het model hee 
klantvoorspelling tot een werkorder detailplann1 
bij de invulling van de verschillende kranen. 

Domeinmodel 

cesmodel in detail uit door in te 
e de verschillende objecten 

ransformeren; hoe komt men van een 
paragraaf 5.4 is dit model in detail behandeld 

Het domeinmodel in Bijlage 17. beschrijft de toestandsruimte waarin de planningstransformaties 
gespecificeerd kunnen worden, door het leggen van relaties tussen objecten, en door de invulling 
van hun attributen. Een aantal hiervan zijn hierboven reeds naar voren gekomen. Met name de 
behandelde samenhang tussen de MPS plannen van Parts en Systems is hier van belang, alsmede de 
attributen welke de orderregel en een artikel hebben(waarmee de planningsmethodiek bepaald 
wordt, paragraaf 5.5.3) en, zoals later naar voren zal komen, de koppeling tussen EDM en ITM (zie 
paragraaf 5.5.1). Een groot deel van de klassen en attributen worden reeds ondersteund in het 
BaanlV referentiemodel, de lichtgrijs gemarkeerde klassen warden echter niet ondersteund door 
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BaanlV. Het domeinmodel blijft een CIM en kijkt dan ook buiten de grenzen van huidige systeem. 
Deze 'extra' klassen kan men realiseren middels maatwerk in BaanlV, een Exceltool of door 
handmatige acties. Ook bij een eventuele selectie van een nieuw ERP pakket kunnen de CIM 
modellen gebruikt worden om de eisen vast te leggen. 

Petrinet (MPS) Planning 
Het laatste model (Bijlage 18. ) opent een deel van de MPS planning activiteit in Parts en gaat in op 
de vertaling van de afhankelijke Systems MPS vraag naar een productieplan. Hierbij is duidelijk een 
differentiatie gemaakt tussen verschillende artikelstromen. Dit onderscheid is mogelijk gemaakt 
door in het informatiemodel een bepaalde waarde toe te kennen aan een drietal attributen van de 
klasse Artikel. Het petrinet is hiermee een uitgebreid met kleur [26] . Dit proces is in paragraaf 0 
verder uitgewerkt. 

5.2.2. Multilevel BWW-raamwerk 

Middels de CIM is vastgelegd op basis van welke informatie beslissingen genomen worden en hoe de 
beslissingen samenhangen. Op basis hiervan is een nieuw Multilevel BWW-raamwerk uitgewerkt in 
Figuur 21. De toevoegingen en de verschillen (in donkerrood in de figuur aangegeven) met de as-is 
situatie zijn: 

o Input hiervoor · 
Uit het eigen MPS v 

o PRP-beho 
o PRP-beh vanuit 
o MRP-b~ e vanuit voorraadaanvulorder (t.b.v. rep de sys men Systems) 
o CRP-behoefte vanuit de langetermijnvoorspelling van . ys ems 
o (CRP-il'ehoefte vanuit voorspelling capaciteitbeslag externe deel) 

De aanwezigheid van een werklastacceptatie Parts (middels RCCP · 

. ·~·· , . ,,.,,.,4 't~~ :i .. ~~ 
Het domeinmodel fac1hteert deZ!f! to ·· ngen s de s rue uur 1 
architectuur krijgt ?frts ni~ uJt> "\ en kan hiermee zelf, ope . .,, 
bepalen in hoeverre zij meeg et ommelingen in Systems. Hiermee 1 

M ·\ I 

lijke manier, 
s zelf 

verantwoordelijk en beter in sta~; een g~,,RLIP te realiseren j,,n het oritkoppelpun ti In een eigen 
MPS schema in BaanlV is duidelijk zicht l:)aar' de afhankelijke vraag van Systems. Op het voorraadpunt 
moeten bepaalde grenzen gedefinleerd 'worden. Zolang deze grenzen niet bereikt worden hoeft men 

% 

niet in te grijpen. Hierdoor wordeo er geen herplanningsboods meer gecreeerd en gaat de 
beheerslast omlaag. De (tijd)bu het on aliseert zelf ook een hogere 
RLIP. In Figuur 21 is deze en teven , 'IP geven (zie paragraaf 5.3) . In 
paragraaf 5.4 zal er per " kraan" verder e detail invulling van het BWW 
raamwerk, de zogenaamde spelregels. 

5.3. Prestatiedoelen voor Parts 
Om te meten en te beoordelen of het nieuwe concept effect heeft op WF Parts en om ervoor te 
zorgen dat men de trigger heeft om juiste acties te ondernemen moeten er prestatiedoelen worden 
vastgelegd. In het literatuur onderzoek van Oomen [31] zijn er vijf families van prestatie indicatoren 
(KPI) vastgesteld . Eerder in het project, 1 juni strategiedag, is er gebruik gemaakt van de 'Logistieke 
Driehoek' [16]. De vier gebruikte ba llonnen komen overeen met de Pl famil ies en hiermee kan 
aangetoond worden dat de ballonnen de vijf Pl families in de literatuur afdekken. Wei zijn hierbij 
leverprestaties en SC responsiviteit samengevoegd in een ballon, zie Tabel 6 en Figuur 18. De ballon 
Customer Service legt de Pl's van het operationele proces vast. Door bijvoorbeeld levertijden en de 
leverbetrouwbaarheid te meten kan beoordeeld worden of de klant tevreden is. De ballon 
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Productiemiddelen legt vast hoe efficient/effectief men gebruikt maakt van mens/machine 
capaciteit. De voorraad ballon registreert verschillende voorraden zoals grondstoffen, WIP en gereed 
product. De ballon Operations Management meet de beheerslast in bijvoorbeeld de 
planningsafdeling. Men streeft vanzelfsprekend naar de beste score per ballon. Er bestaat echter 
een paradoxale relatie tussen de ballonnen: om een hoge klanttevredenheid te behalen moet er, Of 
een hoge voorraad aangehouden warden, Of ge"investeerd warden in (extra) machine(dekking), of 
moet er veel ge(her)planned warden, wat een hoge beheerslast met zich meebrengt. 

Tabe/ 6. Pl families vs. Logistieke Driehoek 

Gereed produkt 
Halffabrikaten 

Onderhanden werk 
Grondstoffen 

Figuur 18. Logistieke P~estatie Orie 
~ ~. 

Assortiment 
Markten 
Hoeveelheden 
Kwaliteit 
Prijs 

In Figuur 19 staan de ballonnen.met da 
1 

e eLangrijkste meetgrootheden "lips ETG. Ter 
beoordel ing van de voorgestelde opl ossihg~richtingen zal er voor elke ballon een spraak gedaan 

"t l'. "'< ' ~ 

word en over het effect erop (zie 1:>aragraaf O). """, ,. 

Figuur 19. Meetgrootheden per ballon bij ETG 
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In Bijlage 14. staan KPI profielen van elke meetgrootheid met daarin onder andere de wijze waarop 
deze uit het iQBS systeem te halen zijn en hun huidige scores. In het domeinmodel is te zien hoe de 
KPl's samenhangen met de overige klassen in het model en hoe hiermee de Balanced Business 
Score Card tot (BBSC) stand komt [28] . In Figuur 20 is deze relatie weergegeven (niet op schaal). De 
KPl's zijn ook opgenomen in het Multilevel BWW-raamwerk (Figuur 21). 

Score driver 

Workflow 

-WF: WF _type 

0 .. 1 

O . .* 

Balanced Business' Score Card 

1 .. 1' 

-Frequency 
-ABC-codering 

Score 1 . .* 

-Weeknummer 

Figuur 20. Relatie tussen de KPl's in het domeinmodel 

Figuur 20 kan als f gt toegelicht war n: Een Score 
object vormt. Dit KiP: een machi ) tijn', ~e ~"'f s;"maar ook 
Work/low gegeneral i~eerd to · ·ver. De klasse KP/ geeft aan 

«enumeration» 
KPlname_statusvalue 

+RLIP _leveranciers 
+RLIP Systems 
+CLIP =Syste • 
+Levertijd 
+Ramp up 
+Dekking_f 
+Dekking_lo 
+Dekking_ management 
+WIP 
+Voorraadhoogte 
+Besturingslast 

«enumeration» 
Focus_statusvalue 

+CustomerService 
+Voorraad 
+Productiemiddelen 
+Besturingslast 

behoort bij een Sco;'f? driver en 1 1 ~0l·n de klasse BBSC. De associat 
Periode is tweeledig. Enerzi]ds ltan de; a ociatie Score gedefinieerd warden, an jds kan de 
associatie Target gedefinieerd warden. De Rlasse Cockpit is een aggregatieklasse en bestaat uit 

. l . 

meerdere targets en scoren. Hiermee kan een verschillenanalyse gemaakt tussen de score en de 
target. Deze analyse dient als input voor de BBSC. Het is belan ·· per klant/productgroep de 
KP l's te meten. Hiermee kan gemo · en in waar de . ~n liggen en kunnen gerichte 
acties uitgevoerd warden. Dit is'g dels het att BC-codering. Hiertoe zou 
bijvoorbeeld ook een klasse klantor warden, welke gegeneraliseerd 
kan warden tot een Score_ driver. In de en ame_statusvalue zijn de te meten KPl's 
reeds weergegeven, in onderstaande alinea's zijn deze verder uiteengezet. 

Ballon: Flexibiliteit /CLIP 

De doelstelling van het project is om uiteindelijk een hoge CLIP te realiseren en zo flexibel mogelijk 
te kunnen opereren. Dit vanzelfsprekend tegen niet te hoge kosten op de andere 3 ballonnen. De 
CLIP wordt momenteel gemeten voor elke afdeling. Zoals eerder gezegd zijn er veel varianten van de 
CLIP die gemeten warden bij ETG, de volgende zijn belang voor dit project: 

RLIP leveranciers t.b. v. Parts 

Dit is de datum waarop BaanlV via MRP zijn materialen besteld. Deze datum is momenteel erg krap 
ingesteld, een te late start door te laat bestellen kan betekenen dat een levering van een Systeem in 
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gevaar komt. Deze KPI is daarmee een voorwaarde voor een goede werking van het systeem, 
materiaalbeschikbaarheid is van groot belang m.n. voor de kritieke- en LLI delen. 

RLIP items Parts 

De buffer kan op twee manieren buiten zijn grenzen treden. Of Systems neemt er teveel I te weinig 
uit, Of Parts produceert teveel I te weinig. Er moet dus in ieder geval gekeken worden hoe 
betrouwbaar Parts de buffer kan vullen o.b.v. het overeengekomen Productie Plan. lndien er grote 
schommelingen zijn in de betrouwbaarheid van het aanvulpatroon kunnen tekorten ontstaan. 

1st CLIP I RCLIP leveringen door Systems 

Het project heeft geen directe invloed op deze KPI, maar het uiteindelijke doel is om de CLIP en de 
RLIP van Systems te verhogen. Dit is de onderhandelde datum waarop Systems moet leveren aan de 
klant en de requested datum van de klant. 

Levertijd 

Voorgaande KPl's hebben allen betrekking op de betrouwbaarheid van de afgegeven levertijd. Ook 
de levertijd zelf is een KPI die gemonitored moet worden. Hoe korter de levertijd, hoe flexibeler men 
kan zijn, hoe sneller er gereageerd kan worden en hoe betrouwbaarder deze voorspeld kan worden. 
Voor zowel Parts, als Systems moet deze KPI gemeten worden. 

Al deze KP l's zijn of worde 
ETG, beschikbaar. 

Voor het meten van d iteit zal een nieuwe prestatr .indicate 
WF Systems drukt flexibiliteit uit in de mate waarin men ih staat is 
termijn te wijzigen e is het een indicator die alle~~:;betrekk

1

i 
\':':·:'< 

repeterend karakter. enteel wordt hier naar gekekenin de vo 
scenario. Dit scen~rio geeft aan in welke mate ETG in staa!rJs bepaald 
leveren en onder 1;1k"~ c~ndi;ies:~n v~orbee/a hierv -'is""dat ETG m 
systeem per week .J.e'{ert, rn staaJ:Js on;i uctureel 6? s te leveren, v 
stuks kan leveren e'h*slechts i~{~f veren. Een indicator voor 

anagement systeem van 

stuks van een 
perkte periode 7 
iliteit is dus de 

~ -:;-A;.trr ~ ~- _ _ ""' 
hoogte en periode waarin ETG :meer d . n. uidige move-rate l<an leveren. 1 r kan natuurlijk 
altijd; bij een tijdelijke ramp-d~wn bouwen~e vo~rraden zich op, pas bij t;~,r stru rele ramp-down 
zal dit bij Parts kenbaar gemaakt "tvorden en' zullen er, na verloop van tijd (de integrale doorlooptijd), 

1 -~ '%:·~·- ---~ ~ 

ook minder producten gemaakt worden, eenmaal vrijgegeven rders wo den namelijk afgemaakt. 

Ook voor de externe klanten kan en z worden. Een indicator hier is 
de te realiseren levertijd. Binnen we ·an de vraag van een externe klant. 
lndien de planning voor de repeteren ,gepland is, kan een bepaald percentage 
van deze klanten met spoed geholpen worden. ers lopen dan met een hoge prioriteit door 
de fabriek. Hier speelt de afweging tussen het verlengen van de doorlooptijd voor de repeterende 
orders versus de gecreeerde ruimte voor spoedorders. 

Ballon: Dekking 
Vanuit productieperspectief wordt er door het management momenteel erg veel druk gelegd op de 
dekking van het machinepark. Vanuit de theorie bepaalt de plaats van het KOOP, hoe Parts moet 
worden afgerekend. Door het KOOP stroomafwaarts te plaatsen zal er in Parts op efficiency gestuurd 
moeten worden en niet meer effectiviteit (Bijlage 13. ). 

In de huidige situatie wordt de dekking gemeten binnen ETG. De dekking is geformuleerd als zijnde 
het quotient van de geklokte uren op de machines en de overeengekomen beschikbare draaiuren. 
Dit is een effectiviteitmeting, hij heeft namelijk betrekking op de output van het proces en niet op de 
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middelen die het proces gebruik hiervoor. Oak is deze wijze van meten afhankelijk van het 
beschikbare werk. lndien er geen werk is, kan er oak geen dekking gerealiseerd warden en bestaat 
de kans dat men verkeerd werk of werk met een te lage prioriteit, bij elkaar neemt. Hierdoor is men 
misschien wel effectief bezig is en wordt veel dekking creeert, maar hierdoor kunnen voorraad 
tekorten ontstaan op andere artikelen. Oak kan het gebeuren dat door hoge series (methode om de 
dekking te verhogen) de voorraden stijgen boven het maximale voorraadpunt. Men mag dus niet 
afgerekend warden op een lage dekking als de voorraden binnen de afspraken zijn. Men moet juist 
afgerekend warden op efficientie, met zo min mogelijk middelen de vooraf vastgestelde output 
generen. Dit kan bijvoorbeeld door onbemand te draaien. 

Om dit te bewerkstelligen zijn er drie definities dekking die gemeten moeten warden. De eerste 
meet de efficiency in Parts, de tweede en derde zorgen voor een hoge effectiviteit in Parts: 

Dekking als fabrieks KPI= (efficiente) inzet productiemiddelen: geklokte draaiuren I geplande 
(vrijgegeven?) draaiuren. Restrictie: geplande uren < AOP 
Dekking als logistieke KPI = geplande uren I AOP 
Dekking als management KPI =in te plannen uren I AOP 

Ballon: NOC/ WIP 

machines staan er, de men 
materialen zullen eerder 
Daar we hier over een 
warden, wel zal de 
vrijgegeven. Oak k 
Systems door kan 
voorraadkosten. D 
de KPI Voorraadh 

Overig 

.. even, zullen er meer orders op 

udkundige kosten: de 
eldstroom. Alleen de 

tijd een cash-out. 
I (NOC) verwaarloosd 

orden vanwege de 
blijven. Hiermee is 

erse manieren 
ec in Almelo is 

Verder zouden er criteria gedefin r kan warden gefinetuned. 
Bijvoorbeeld, klopt het geplande voor elijke verloop, kloppen de 
wachttijden in het systeem. Belangrijk is de re e 'organisatie', de KPl's moeten er wel voor 
zorgen dat de planner de juiste trigger heeft om de juiste dingen te doen. Met de nieuwe besturing 
warden de Parts planners meer autonoom. Er moet voor gewaakt warden dat men bijvoorbeeld niet 
meteen grate series gaat draaien omdat dit makkelijker is voor productie en administratief gezien 
goedkoper is. Oak daarom warden alle planners voorzien van een opleiding. 
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Figuur 21. nieuw logistiek concept voor ETG 
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5.4. Ontwerp van besturing voor WF Parts (invulling kranenmodel) 
Er is voor gekozen om de besturing volgens de theorie van het kranenmodel te ontwerpen. Elke 
kraan in het BWW-raamwerk kent zijn eigen karakteristieken en heeft zijn eigen regels en 
beslissingen (zie Bijlage 12. ). In deze paragraaf is per kraan gekeken hoe deze vorm te geven voor 
WF Parts. Het Multilevel MPS Procesmodel met BWW detail in Bijlage 16. geeft de positie van elke 
kraan weer. In onderstaande paragrafen is per kraan gerefereerd aan delen van dit procesmodel en 
van het domeinmodel. Tevens zijn in deze paragraaf enkele attributen en tokens gedefinieerd 
middels de Object Constraint Language (OCL) [22]. OCL is een formele taal welke gebruikt wordt om 
uitdrukkingen over UML modellen ondubbelzinnig te beschrijven. 

5.4.1. Kraan O: logistieke parameters 

Kraan 0 legt parameters vast als: geeiste service levels, levertijden, dekking, voorraadniveaus, etc. 
[10]. Bij ETG wordt een scala aan parameters geregistreerd middels een Balanced Business Score 
Card. In paragraaf 5.3 is reeds ingegaan op de prestatiedoelen welke gemeten zouden moeten 
warden met betrekking tot dit project. Dit zijn de logistieke parameters welke in kraan 0 vastge legd 
warden. Oak zaken als geplande beschikbare capaciteit en strategische vraagstukken zoals 
prioriteiten in orderstromen warden hier vastgesteld . Een van deze zaken heeft betrekking op de 
structuur en categorisering van de eindartikelen in Parts, deze is in detail uitgewerkt in paragraaf 
5.5.2. Nadat de waarde van de parameters vastgesteld is, word ze middels attributen en hun 
waarde in het informatiesyst De mogelijke toe t het informatiesysteem zijn 
gedefinieerd door het do rgegeven met daarin 
enkele attributen welke !:> idsniveau, etc). De link 
tussen ITM en de overi~ inf ...... ····... ... s is re~hts in F guur 22 aangegeven. In het Multilevel MPS 
procesmodel (Bijlageil6) ,verscRl}g~'fi i1deze attributen in de BaanlV 1:i:,~ informatiestore. Als 
voorbeeld, middels rmule (1) kah het veil igheidsniveau van een artiR I in een l} C_locatie 
dynamisch bepaal orden (hoogte is de vraag prognose over de k e twee weken). 

Materiaa I_ voorraad 

-ILC_lokatie 
-aantal 
-veiligheidsniveau 
-bestelnivea 
-bestelhoeveelheid 

-niveau: niveau_type 
-aantal 
-veiligheidstijd 
-veiligheidsvoorraad 

Context MateriaaL voorraad: :veilighei 

Pre: artikel.bestelsysteem=bestelsystee _ 

(I ) 

- - t=weeknummer 

lndien er afwijkingen geconstateerd warden, middels de KPl's, moeten er acties ondernomen 
warden om verschillende logistieke parameters te wijzigen. Als voorbeeld beschrijft formule (2) dat, 
voor een artikel met bestelsysteem MRP, indien de leverbetrouwbaarheid onder de norm is, het 
veiligheidsniveau verhoogt moet warden. Dit wordt Continuous Monitoring and Improvement 
genoemd. Hoe hier verder vorm aan gegeven is, staat in paragraaf 6.2 .. 
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Context KP/ inv (2) 

Pre: artike/.bestelsysteem=bestelsysteem_statusvalue::MRP 

KP/. KP/name: :/everbetrouwbaarheid 

KPl.score < KPl.target IMPLIES increase veiligheidsniveau - -norm en increase nader vaststellen 

5.4.2. Kraan 1: Grofplanning (Systems order- en plangedreven) 

In het nieuwe logistieke concept plant Systems zijn orders nog steeds op de gebruikelijke manier en 
creeert hiermee automatisch een afhankelijke vraag bij Parts. Dit is zichtbaar in het Multilevel MPS 
Procesmodel met BWW detail waar de Systeemplanning input biedt aan de MPS planning in Parts 
(boven in Figuur 23). Op basis van deze afhankelijke vraag bepaalt Parts zijn eigen MPS plan. In Figuur 
17 is reeds te zien hoe in het domeinmodel een MRP Productieorder ook input kan bieden aan het 
MPS Plan. Zadra de MRP explosie (onder in Figuur 23) een tweede MPS artikel tegenkomt (waarde 
van het attribuut bestelsysteem=MPS) genereert deze voor het bijbehorende MPS Plan artikel een 
MPS plan (met attribuut WF=WF_Parts). 

-Child 1 .. * 

Artikel 
-niveau: niveau_type 
-aantal 

-Artikelnummer -veiligheidstijd 
-Bestelbeleid : Bestelbeleid_ Statusvalue -veiligheidsvoorraad 
-Bestelsysteem: Bestelsysteem_ Statusvalue 
-Bestelmethode: Bestelmethode_Statusvalue 

O . .* 

-Bestelinterval 
-Orderdoorlooptijd -Parent 
-PBOM 
-Selectiecode 
-Productsoort 

Figuur 23. grofplonning in het HL petrinetl (boven) en MRP exp/osie (onder) 
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MPS bijeenkomst Parts 
De MPS bijeenkomst is een van de belangrijkste beslisvergaderingen in de gehele productiebesturing. 
Hier word en capaciteitsniveaus aangepast aan de voorspelde orderstroom en/of warden orders 
ingepland passend bij de beschikbare capaciteit. Belangrijke dynamische koop-maak beslissingen 
warden hier genomen. lndien er geen haalbare oplossing is, wordt vroegtijdig de klant (Systems) 
gewaarschuwd. 

Het Parts MPS proces kent een aantal belangrijke vraaggegevens: 
• de afhankelijk vraag van het Systems MPS 
• de zij-instroom van orders op onderdelen (zie kraan 2), 

-op items die oak Systems vraag hebben (RS&S) 

- op volledige Systems sub-assemblages of item-groepen 
-op items die geen Systems vraag hebben 

Er is oak voorbereiding van informatie over de tijdsgefaseerde capaciteitsbehoefte en 
-beschikbaarheid in de tijd: 
• behoefte aan capaciteit, afgeleid van het Systems MPS 
• behoefte aan capaciteit ten gevolge van zij-instroom van orders 

- op capaciteitsgroepen waar werklastbeheersing plaatsvindt (beladingsprofiel) 
- op capaciteitsgroepen waarvoor een specifiek schedule emaakt (order-tijd chart) 

te spiegelen aan: 
• beschikbaarheid van c 

Een eerste MPS voorst ,wordtd .. S planner voorbereid,(RCCP, CRP, .. hedules) voordat de 
MPS bijeenkomst plal!vindt en zij ri° er al knelpunten ge"identifice~&voor zo~I Systems als Parts. 
Tijdens de MPS bijeenkomst warden potentiele oplossingen voor de1 1<nelpunten1besproken, 
scenario's real-time geevalueerd met de RCCP applicatie en warden !\;, slissingen gemaakt. Dit 
proces zal 7 decemr ber tijdens een tweede try-out sessie van de curs der\ especificeerd 
warden. 

1 '"' :><.f 

Zoals reeds naar v0ren is ~;~~th'l~ rspellingen en 
maakt Parts het plaif"op bas1sNao.. oet het volgende 

"'% ··~ ""'. 
idee tot stand komen (zie Figuur 24): 

In de verre toekomst, voorbij de inte'grq.le doorlooptijd, moet Parts het plan vat\ Systems volgen. 
V66r start assemblage en m\,s.!art\ f ?rts I s het MPS plan van Parts bevroren. Dit is het plan dat 

wijzigd warden. Parts gaat volgen en slechts na goed onderling overleg kan hi n e 
41' 

Na deze horizon zijn de producten bi" S .stems en 1~~ he - an 
warden. ":ii 

Week x+ 1 2 3 4 5 6 
Systeem 1 4 4 4 5 5 5 
Systeem 2 
Systeem 3 
Systeem 4 
Systeem 5 
Systeem 6 
Systeem 7 
Systeem 8 

Week O t/m 3 (assemblagetijd) : 
Parts onderdelen zijn beschikba ir 
Assemblage door Systems 

Figuur 24. MPS systems vs Parts 

7 
5 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
5 4 4 4 

Week 4 t/m 18 (= dlt systeem~: 
Bevroren periode voor Parts 
Wijzigingen doorvoeren na 
orderacceptatie Parts o.b.v. 
flexafspraken 
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HPPParts is direct 
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HPPsystems 
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Het MPS plan in Figuur 24 betreft het plan van Systems. Parts heeft eenzelfde schema, maar ziet 
hierin oak een veld afhankelijke vraag. Dit is de vertaling van het Systems MPS naar de afhankelijke 
onderdeelbehoefte in Parts. Deze afhankel ijke vraag wordt berekend middels formule (3). 

Context MPS_plan.afhankelijke_vraag ( 3) 

Pre: artike/.beste/systeem=bestelsysteem_statusvalue: :MRP AND Artikel. WF = WF_statusvalue: :Parts 

Post: result=verkoopprognose. voorspeld_aantal ( Planartikel, weeknummer t+ 

artike/. Orderdoorlooptijd) •Stuklijst. aantal 

In woorden betekent formule (3) dat het attribuut afhankelijke_vraag, in week t m.b.t. een MRP 
artikel in Parts, berekent wordt door: het voorspelde aantal hoofdsystemen (behorend bij het MRP 
artikel), in week t +de bijbehorende doorlooptijd, te vermenigvuldigen maal het aantal keren dat het 
MPR artikel voorkomt in het betreffende hoofdsysteem. 

5.4.3. Kraan 2: orderacceptatie I afgifte levertijd (Parts externe klanten) 

Bij kraan 1 is het MPS vastgesteld. Deze heeft betrekking op de repeterende stroom aan Systems en 
hiermee is de capacite it van de fabriek al tot op een zeker niveau gevuld (dit kan oak daar deze 
orders prioriteit hebben op de externe orders) . Bij kraan 2 wordt de overgebleven capaciteit 
toegewezen aan de externe klanten en hiermee geeft kraan 2 vcftn ,aan de orderacceptatie en de 

¥ " 
afgifte van de levertijd. Oak w · '~'" ' P" it · iveau spares e · · ' land in het MPS (zie Figuur 
25). 

Figuur 25. procesmodel ,;,et betrekking tot Kra 
v' 

Deze manier van het bedienen va~n kr~an 1 : n 2 wijkt af van t)etgeen i ~ .d1~ li~eratu \ beschreven 
wordt. In de literatuur pleit men v~oorJlet maken van het MPS plan op kr'aah 2. In kraan 1 wordt de 
capaciteit op de lange termijn vast gelegd. Gezien de ex liciete vraa gnose vanuit Systems pleit 
men hier juist om deze prognos eze orderstroom bekend is 
en voorrang heeft op de extern nen 1 en 2 overigens simultaan 
bediend warden; tijdens de MPS p ·. ·~. naar zowel de Systems vraag als 
naar de externe klanten en zal het defini 1 enhang vastgesteld warden. 

Enkele machines binnen ETG warden momenteel gescheduled. Dit zijn de grate machines met 
daarop orders met een lange bewerkingstijd en vormen hierdoor vaak een bottleneck. Deze 
machines moeten in de toekomst gescheduled blijven. Middels het MPS kan dit reeds voor een groat 
deel gebeuren doordat orders in de tijd weggezet kunnen warden, onafhankelijk van Systems. Waar 
wel voor gezorgd moet warden is een soort midpointplanning in kraan 4. Deze bewerkstelligt dat 
kritieke items voorrang krijgen zodat deze eerder bij een bottleneck zijn. De wijze waarop dit 
plaatsvindt, is geschetst in paragraaf 5.6 .. Schedulen is mogelijk gemaakt voor een planner doordat 
deze het MPS plan kan vaststellen (Figuur 23) en de attribuutwaarde geplande datum per machine 
aan kan passen in de associatieklasse SFC_order (zie Figuur 26). Hiermee kan de planner 
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veranderingen aanbrengen aan de, door MRP geplande, data waarop een order bij een bepaalde 
machine arriveert. 

SFC_order 

-artikelnummer 
-Prioriteit: Prioriteit_statusvalue 
-Leverdatum 
-Seriegrootte 
-machinevolgorde 
-geplande datum per machine 
-werkelijke bewerkingstijd 
-datum gereedmelding 
-SFC_status : SFC statusvalue 
-resterende_bewerkingstijd 
-bewerking 

Figuur 26. lnformatieklasse 'SFC_order' 

Opmerking: het feitelijke werklastbeheersen vindt op deze beide kranen plaats. Momenteel staan 
beide kranen volledig open. Om tot een beheerste werklast te komen verderop in het proces moet 
hier al een goede RCCP uitgevoerd warden om niet tot overbelading, met alle gevolgen van dien, te 
komen. Hiervoor is reeds een Exceltool ontwikkeld en aanbevolen wordt om deze nieuw !even in te 
blazen. 

5.4.4. Kraan 3: ordervrij 

fabriekrapport 

-Huidige belading 
-beschikbaarheid capaciteitsbronnen 
-beschikbaarheid mensen 
-beschikbaarheid materialen 

In tegenstelling tot wat de werk asttheorie ze rk vrijgeven), zou er bij ETG juist 
~,,. 0~ t}Y"'. . ·,;~ 

meer vrijgegeven moeten warden. H'e ·· rle i verstoringen (wisselende 
bottlenecks, uitval, storingen, etc.) machi . Als de pool met werkbaar werk groat 
genoeg is, is er altijd een order waaraan een machine kan werken en zal deze nooit stil hoeven te 
staan. Op dit niveau speelt oak de kwestie van het Kritiek Plannen (onthaasten). Momenteel warden 
alle orders tegen een zeer kleine wachttijd vrijgegeven. Na analyse blijkt dat de gerealiseerde 
wachttijd gemiddeld twee keer zo lang is (zie Bijlage 19. ). Doordat vele artikelen oak nag dezelfde 
einddatum hebben omdat ze in hetzelfde Systeem terecht komen, heeft het vrijgeven van veel werk 
niet veel consequenties. Door de (prioriteit)regels, welke bij Kraan 4 vastgesteld warden, komen de 
orders met een urgentie (de kritieke pad delen) telkens vooraan in de wachtrij en zullen hierdoor 
sneller gereed zijn . De discussie is, hoe om te gaan met de niet-kritieke delen. Deze moeten een 
langere wachttijd meekrijgen om ervoor te zorgen dater geen tijdsdruk ontstaat. Hiermee wordt een 
zekere 'vloeibaarheid' gecreeerd en tevens slack voor spoedorders en kritieke-pad orders. De 
operationele manier van het niet-kritiek plannen staat verder uitgewerkt in paragraaf 5.6. 
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5.4.5. Kraan 4: Afdelingsbeheersing 

De allerlaatste kraan maakt een beslissing per machine, aan welke order er gewerkt gaat warden. 
Voorafgaand aan het operationele proces warden de orders eerst in detail gepland en zodra mensen 
en materialen beschikbaar zijn (en de prioriteit hoog genoeg is) warden deze orders vrijgegeven aan 
de vloer. Dit proces is weergegeven in Figuur 28. 

Koop I Maak 
beslissing 
(Kraan 3.) 

Capaciteit (korte termijn) 

Hierna wordt de voortga en order gemonitored en, indiennod1g, 'ier actie ondernomen. 
Voor elke machine bevin een wachtrij aan orders. De eerste '' is om na te gaan welke 
orders werkbaar zijn~o'p ba an beschikbaar materiaal, gere ige bew~rking en mensen. In 

fh. :<l';.<.:t<>y . :,:/ : :.',"·: /}'·.~ •. ··· ··. :::~ 

deze pool van werKl::iaaf wer moet op basis van een gezamenli · regef,Speling per 

Be~erking (SB) en ~~fitit.al ratio (CR) zonder wacht~ijden g~.stuurd wo: .... C~~eeft als definitie de 
ratio van de nog te verzette. uren en de nog besch1kbare t1Jct Een rat1ova e,kent dat de order 

pre~i~~ op sche~a~o~pt; ~~~·~og eta_l<h9~em;$Pri~iteit (z~ f~r ·<: ~: De SB_ hee~ als 
defm1t1e de spelmg die een art1kethe 1Jn emaaatum op de eerstvol_ge werkmg (z1e 
formule 3). In de p' aktijk betekent~di , t twee orders arriveren bij een ma . ine, een niet-

~ - . . . ~· kritieke en een kritieke order, deze'dez de SB kunnen hebben voor die bepaald~·machine . Een 
kritiek item zou hier voorrang moeten k ~ijge,n. De CR zal hier ook een hogere prio~eit aangeven voor 

, \ t. 'h ·.· w ~t 

het kritieke deel omdat deze in dej:oe.komst veel te verzette uren e · ·g beschikbare tijd heeft. 
Een niet-kritiek dee I heeft een lage ratio omdat deze in de toekoms peling heeft. Hierdoor zal 
bij een gelijke SB voorrang gegeven w'6t_tj(maan he CR. De hiervoor benodigde 

"H;;(ijfu ··--· ~- /-.,, "''"" 
gegevens kunnen uit het domeinmodel e · 

SFC_order 

-artikelnummer 
-Prioriteit: Prioriteit_statusvalue 
-Leverdatum 
-Serieg rootte 
-machinevolgorde 
-geplande datum per machine 
-werkelijke bewerkingstijd 
-datum gereedmelding 

.....--------11-::;-e~u;:;:;;aiio~>; I 
L-.--- .... ----

Prioriteit_statusvalue 

-SFC_status: SFC statusvalue 
-resterende_bewerkingstijd 
-bewerking 

-Speling_per _ bewerking 
-Critical_ratio 

Figuur 29. lnformatiek/asse 'SFC_order' met enumeraties van het attribuut Prioriteit_statusvalue 
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Voor een SFC_order wordt de huidige status bijgehouden, de geplande eindtijd per machine, de 
resterende bewerkingstijd en de resterende tijd. Hiermee kunnen de SB en de CR berekend worden, 
zie formule (3) en (4). 

Context Prioriteit_statusva/ue: :Spe/ing_per_bewerking inv: ( 3 ) 

Post: resuH=Geplande_datum_per_machine ( SFC_order.bewerking) -date (today) - bewerkingstijd 

Context Prioriteit_statusvalue: :Critical_ ratio inv: ( 4) 

Post: resuH=SFC_ order. leverdatum - date (today) / resterende_bewerkingstijd 

5.5. ABC analyse en besturing per categorie voor eindartikelen van WF Parts 
WF Parts produceert ongeveer 1000 plangedreven eindartikelen voor Systems. Dit aantal is te groot 
om voor ieder eindartikel van Parts een MPS op te stellen. In paragraaf 5.5.1 wordt een keus 
gemaakt uit een drietal mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Paragraaf 5.5.2 en paragraaf 
5.5.3 werken deze gekozen mogelijkheid verder uit. 

Ter verduidelijking: bij de beschrijving van het product in paragraaf 4.1.1 zijn een aantal 
productcategorieen gekenmerkt. Onderstaande tekst is a Ileen van toepassing op de plangedreven 
repeterende producten aan Systems waarvoor in het herontwer ATO situatie is gekenmerkt. De 
overige artikelen behouden t tu ring waar ·· is van een Multilevel MPS. 

5.5.1. Opties en keuz 

Om het Multilevel MPS be.heers aar te maken zijn :~rtwee mogelijkheden: of het aantal MPS items 

toepassen. De twe 
sturingsregels in B 
C 'anders' ontkop 

Bundels 

), ofe.enABC analyse maken en per C,g,tegorie ee andere sturing 
onder te verdelen in: het MPS autom ' d.m.v. automatische 

n C items), of minder MPS items toewij 

"°'. ·w l\Tu * 
Een manier om he I MPSlitems Er wordt een 
onderscheid gema ss~n ~g!ri+e " AA · 1ijsten (EBOM) en Planning st (PBOM). Een 
stuklijst wordt gezien als een boomstru , tlur waaruit een eindproduct is opgeb . Een EBOM 
geeft precies aan welk onderdeeltje in w'elke subassemblage zit ~l"'I ~.evat hierdoor ~le lagen en een 
hoge mate van detail. Een PBOM Q~ar~r;itege n heeft, zoals de 1al zegt, alleen tot doel de 
montage van een systeem te plannen en is veel eenvoudiger uw' met minder lagen. Met 
behulp van een PBOM is het eenvoudigpm een aantal subassem . s als MPS items aan te wijzen 
welke de complete onderdelerfbehoefte i'* · (het burfaltln). Echter, bij ETG bestaat er 
alleen een EBOM. Hierdoor is hetlri~ ·. en. Het omzetten van de EBOM 
naar een PBOM is mogelijk, maar valt buit onderzoek. Het is wel mogelijk om 
door slim om te gaan met de huidige stuklijst hier n aantal bundels te definieren. Dit zijn 
subassemblages op Systems niveau (of een andere manier van bundelen, bijv. het hele systeem) 
welke enkel en a Ileen als planitems voor Parts gebruikt worden. Dit zijn geen fysieke items welke 
door Parts gemaakt worden, maar wordt gebruikt om een groep losse onderdelen te besturen. Deze 
komen gewoon verspreid in het magazijn liggen (zoals nu ook het geval is). Uiteindelijk heeft Systems 
deze artikelen op een datum nodig heeft en is het voordeel van bundelen dat Parts een bundel kan 
plannen met een MPS item. Nadeel is dat het overzicht in de stuklijst vermindert en dat men moeilijk 
terug kan vinden waar bepaalde items in een Systeem verdwijnen. Ook om operationele redenen, 
zoa ls gereed melden, is het bundelen moeilijk te realiseren . 
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Automatische MPS regels 
Een andere oplossing is, op basis van de afhankelijke vraag uit Systems, het genereren van 
automatische MPS plannen middels bepaalde rekenregels. Dit zal dan voornamelijk van toepassing 
zijn op de Ben C-items. BaanlV technisch moet dit mogelijk gemaakt warden; momenteel stuurt 
BaanlV namelijk op een constante voorraad en laat het productieplan hier omheen schommelen. Het 
doe I is juist om de voorraad te laten schommelen en het productieplan stabiel te houden. 
Voorbeelden van rekenregels zijn exponential smoothing en moving average. Hiermee zouden de A
items handmatig gescheduled warden, de B-items 'in de gaten gehouden' moeten warden en de C
items warden zonder omkijken doorgezet tot PO's. Nag steeds bestaat hierbij de mogelijkheid om de 
productieaantallen zeer makkelijk te wijzigen: simpelweg door het wijzigen van het productieplan op 
MPS niveau. Vooralsnog is dit moeilijk te realiseren in BaanlV. Daarbij moet het vertrouwen in de 
werking van deze regels erg groat zijn. 

Minder MPS itJ!!s to.taijz~ 
'""het voorgaa• alt't!Plitati~et men het bestelbeleid van alle artikelen op MPS. Een andere 
mogelijkheid is om a Ileen de volgende items als MPS aan te wijzen: de te schedulen items, die over 
een bottleneck gaan; items, die veel kosten; items, die een relatief groat capaciteitbeslag innemen 
(de A-items). Het merendeel van de items (de C-items) kunnen dan met minimale beheerslast door 
een simpele voorraadontkoppeling aangestuurd warden. Via MR ·s het mogelijk om de B-items door 
te rekenen zoals nu het geval i or de,.B-items is de op.t.;~sppeli niet geheel doorgevoer~ 
zouden wijzigingen in het t~€~~,i~~ op Parts. Echter, een 
groat deel hiervan kan W I e~en 

Deze drie mogelijkheden 
rapporten (Bijlage 13. ). Ti" 
kiezen. De volgend / stap 
codering krijgt (pa~graa 

r uitgebreid besproken binnen ET 
ns, een MT meeting, 2 riovemberj.I., 

een ABC-analyse uit te vdef~Q en 
.2). Paragraaf 5.5.3 gaat in op de exact 

5.5.2. ABC analyse (s~.~c.if,icatie Kraao 
Deze pa ragraaf ge~ft .ee~

1 

;~~cl'!J~'fie ifi1*. d~ ma rw rap erikele par 
warden. Dit zijn de(~ramete~~~ . r< ~?iipepalen waarop productie 
warden. De volgende paragraaf gaat in J>! we Ike waarden van we Ike attribut 
bepalen of een artikel een A,B of C-item is. 

""' 

Kraan 0 vastg~gd 
genereerd 

et domeinrn,9del 

\,;'% ~ 

In BaanlV is het mogelijk om automat~~h een ABC analys~ Uit te \lo hter, hierbij a Ileen op de 
factoren kostprijs, verkoopprijs en qanta.l{~n ~ Deze s· tor AB 7 yse is niet voldoende. De 

' ,-.,, _''.'.'-:::::::c::::;_ :<j::<; :Y ;~@ ___ , 

factor capaciteit ontbreekt, er worat er g~(I reke den ~t bottlenecks en het kritieke pad 
wordt niet meegenomen in de analyse.~p 'en tot de uitgangsmaterialen. 
Verder moeten de factoren gelijktijdig m de analyse. In Figuur 30 is een 
gedetailleerd stappenplan weergegeven voor g van een multifactor ABC-analyse middels 
het Analytical Hierarchy Process (AHP) (28). De resultaten hiervan zijn vanwege de grate hoeveelheid 
artikelen in een aparte Excel file beschikbaar. ETG kan zich goed herkennen in de verdeling van de 
artikelen en wil de tool als ondersteuning gebruiken in het beslisproces. 
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Figuur 30. ABC analyse 

De analyse heeft geresulteerd in de volgende verdeling voor ETG Acht, zie Figuur 31. 
ABC verdellng -

-
-

Figuur 31 . ABC verdeling ETG Acht 

5.5.3. Besturing per A, Ben C r:::aT'"'"" 

De laatste stap is om per categ en te kijken welke waarde van 
welk attribuut dit bepaalt. Elke c voorwaarden voldoen. Deze zijn 
tijdens de eerste try-out cursus d.d. 9 g met ETG vastgelegd. In Tabel 7 
warden de verdeling uit paragraaf 5.5.2 geto "' enmerken per categorie, de randvoorwaarden 
waaraan de besturing moet doen en een vooruitblik op deze paragraaf middels een opsomming van 
de ontkoppelingsprincipes per categorie. Deze principes zijn hieronder uiteengezet. 
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I 

en. In huidige situatie 
et de MPS module 

ieplan maken. Een suggestie 
1t zijn [30]. Deze methodiek 

1kbare capaciteit (rand de 80%) en 
chte hierbij is dat in de praktijk de 

overgebleven capaciteit zichzelf toch wel vu niet het geval is, dan bestaat de 
mogelijkheid om alvast vooruit te werken aan de eerstvolgende order. 

Deze methodiek is grafisch weergegeven in Figuur 32. 
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Figuur 32. Multilevel MPS in Baan/V 

B-items 
De B-items gaan via de huidige niet-ontkoppelde MRP sturing e 

,_g<·(!f.&,, ~ 

van Systems binnen in deb ·euw is ea 
opgevangen door seriegr 
veiligheidsvoorraad vo 
voorraadniveau onde 
wijzigingen in de pla 
eerste moet er een 
reeds vrijgegeven 
herplanningen. Zo 
herplanning gege 
speelruimte word 
voorraadsysteem. 

Post: 

C-items 

else 

do_nothing 

End If 

obleem veroorzaakt 
gebeuren: ten 
rplanningen op 
r dempingsfactor 

(5) 

De C-items zullen via een two-bin systeem lopen en gegenereerde orders zullen via Kraan 2 het 
systeem binnen komen. In de praktijk betekent dit een voorraadsturing middels een s,Q systeem (zie 
Figuur 33). Deze items hebben in het magazijn een bestelbin, een bepaalde hoeveelheid artikelen die 
gemerkt wordt (middels een apart bakje, elastiekje, kleur etc.). Zadra deze bin aangesproken wordt, 
moet men een herbestelling plaatsen. De grootte van deze bin is iets grater dan de afname tijdens de 
integrale levertijd. In het MPS Proces Parts in Bijlage 18. wordt er een order gegenereerd zodra de 2de 

bin leeg is. De constrain hiervoor is staat beschreven in formule (6), zie ook het domeinmodel. Deze 
keus voldoet aan de eis dat ETG graag eenvoudig wil besturen (saai, saaier, saaist). 
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KAST binnen de SAR 
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1-------~ j --- --- --- --- ti Bingrootte art. Y = 100 I i behoefte 

I I I lT 
j ------------H Bingrootte art. Z=600 H-------J 

____ , : 1:t I 
-I BIN 2 volle bin 

r---------------~ 

PHILIPS 
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Behoefte 
..,. __ moment 

SAR 

ru I BIN 1 11 
lege bin ~- - ----=-=-------1-.t. KAST BUITEN DE SAR 

Figuur 33. Two-Bin aansturing C-items 

Context MateriaaL voorraad inv: 

Pre: artikel. beste!systeem= beste!systeem_ statusvalue:: handmatig 

Post: If self.aanta!<Productie_BIN then 
generate Productieorder( artike!.artikelnummer) 

else 
do_nothing 

Endif 

In het procesmod ge 18. staat de bovenstaande ... ijz 

beschreven. In deze e.~::~~g.i:a_a,~; i.s. ~\B~~~i~; d~ wt,~J;iiva~e~£ele attrib~ten 
link met het domev;i~~ .fi.el,ge~~~De·· · categ6rise ~i.r:J.g be"paalt dewa 
attributen: het bestelbeleid, hef best men de bestelmethode (zie ... ~ .A 

... 
Tabel 8. Attributen, mogelijke waarden en impli 
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Onderhoud en toevoeging nieuwe ABC-items 
De ABC-analyse is een dynamische analyse. Zodra er grote veranderingen in het artikelbestand 
optreden (in geval van een nieuw Systeem, een zogenoemde release-for-volume) moet de analyse 
opnieuw uitgevoerd worden. Nieuwe artikelen krijgen een codering en coderingen van oude 
artikelen kunnen herzien worden. De uitvoering van de analyse is eenvoudig: voeg de nieuwe items, 
met hun scores op de criteria, toe aan de huidige lijst en laat de analyse opnieuw lopen . 

Wat zijn de implicaties voor de aansturing? Zoals in Tabel 8 te zien is kunnen de bestelsysteem en 
bestelmethode attributen van een artikel gewijzigd worden indien het betreffende artikel van 
codering verandert. Het omzetten van deze attributen in BaanlV is eenvoudig via het artikelbeheer in 
de ITM module te realiseren. Een verandering tussen een A- en een B-item heeft impact op de 
praktische aansturing, daar het productieplan voor A-items met de hand gemaakt moet worden. De 
PO's voor B-items worden automatisch gegenereerd door BaanlV. Om een optimale sturing na te 
streven moeten er dusdanig veel A-items gedefinieerd worden als dat de planningscapaciteit toe 
laat. Let wel: hier geldt de wet van verminderende meerwaarde; dit is inherent aan de verdeling van 
de items. De verandering tussen een B- en een C-item brengt ook gevolgen met zich mee omdat er 
voor C-items wel een fysieke trigger moet zijn voor het plaatsen van een bestelling (de two-bin in het 
magazijn). Hierdoor is het verstandig om de categorisering van huidige items tussen de Ben C 
categorie slechts incidenteel te veranderen, ook omdat deze sle een beperkt deel van de score 
representeren . 

Buffer 
Voor de drie itemgroeg 

' onderhouden. Hoe gr ot moe 
liggen bestelniveaus 
beantwoording va 

5.6. Onthaasten . 
~:':;i:f;;)~~ 

Om de gedachte a' r het en aantal methoden 
bedacht en uitgew . Het i e '&!I· m hen de tijd te 
geven en zo te dienen ~Is 'vlo~$·a;? w > • Het doe I van 'vloeibaar' werk [s a g d in Figuur 34. 
M iddels dit 'vloeibare' werk wordt h~t niogelijk o~ de situatieJ~ .•• cre.eren zoa ls in t.!t onderste deel 
van de figuur waarbij allereerst h~~ W~(~ m~ een hoge priorit e; WO~dt gepland en ~et lage prioriteit 
werk (het 'vloeibare' werk) hier omheen gepland wordt. 

hoge prioriteit werk 

lage prioriteit werk 

geplande capaciteitsbehoefte 

vooruit werken vverk Litstel len 

Figuur 34. Gebruik van vloeibare orders 
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Om dit te realiseren zijn een aantal methoden bedacht en uitgewerkt: 
Wachttijdbewerking vooraan (picken van een order op 12 dagen zetten, in werkelijkheid maar 2) 
Wachttijdbewerking achteraan 
Extra afdelingen creeren waarmee onderscheid gemaakt wordt tussen orders op kritieke en niet
kritieke paden 
Extra afdelingen creeren voor de afdelingen met een bottleneck 
Wachttijdbewerking tussen elke bewerkingsstap toevoegen 
Verhagen van alle wachttijden op de afdel ingen 

In het IPL rapport Onthaasten zijn deze methoden uitgebreid getest, zie Bijlage 13. De conclusie is dat 
de methode om wachtt ijdbewerkingen tussen elke bewerkingsstap van de niet-kritieke delen te 
zetten, de meest haalbare is. Middels enkele attributen (zie wordt dit op hoog niveau, Kraan 0, 
bepaald. Deze aanpassing uit zich in een andere detailplanning in Kraan 4 daar de waarde van het 
attribuut doorlooptijd van een artikel hoger is geworden. 

De implementatie wordt in twee stappen uitgevoerd : 

Stap 1 is om de wachttijden in het BaanlV systeem op realistische waarden te zetten. In Bijlage 19. is 
een analyse gemaakt van de gerealiseerde wachttijden. De conclusie hierbij is dat de gerealiseerde 
wachttijden een factor twee langer zijn dan de tijden waarmee ge land wordt. Oak geeft de analyse 

a_an dat de wachttijden op de ,,qje mo~enteelwUi~1~ecf' rden, ?ijna nul -~ijn . Het is te 
s1mpel om te stellen dat de m eze.~mlJJ9:ete~ wor::9~ eallseerde t11den, omdat 
hierdoor de kritieke dele anger wachttiJat:iJgen~I~ G en gebaseerd op de 

''.>. ¥,,. ·~ 
ervaringen van de plan 
middeling hiervan is een 
doorlooptijd van een ord 
iets langer op voor 

besloten warden tfoelang de wac IJ e .eten warden. Een 

tart. Te l~r1ge wachttijden zijn ~6~'.:~ iet erg; de~erkelijke 
hierdoot 'niet beOinvloed, hi" zal , , '.cl!!, . s te vroe\ gestart word en en 

Stap 2 is om de w chttij erkingen toe te voegen. Een tweetal els.e 

ogenschouw gehouden "'!§r<J.e ~ : ·~:~e. .g~i? ~ite,itstellin .~t kloRpe~ ~ 
moet kloppen in de,tijd. Hie······ '-· %Ji!i~,h. er e~rt~cran ragen beantw 

~· ' 
_,. 

Wat is een niet-kritiek deel precies? 
Een niet-kritiek deel zijn alle Parts artikelen uit de repeterende Systems stroom, .. ~ke niet op het 
kritieke pad van een systeem lig~en . 

4 

Moet er onderscheid gemaakt worden tussen orders met wel I geen bottleneck bewerking? 
Ja, een bottleneck mag nooit stil komen te staan, de ingeschoten wachttijden v66r een bottleneck 
moeten er voor zorgen dat een artikel snel gereed is bij zijn voorgaande bewerkingen en op tijd 
aankomt bij de bottleneck. Er moet dus op tijd gestart warden en de prioriteit moet gedurende het 
traject kunstmatig ietsjes hoger gehouden warden. Dit kan men realiseren door de 
wachttijdbewerking net voor de bottleneck grater te maken en de overige wachttijdbewerkingen 
normaal te zetten. Na een bottleneck zouden de tijden korter mogen zijn (maar niet teveel) want bij 
de volgende, niet-bottleneck bewerking, is het relatief rustig en zal een order snel voortgang boeken. 
Hierdoor creeert men de mogelijkheid om orders die te laat zijn na een bottleneck (wat 
vanzelfsprekend voor kan komen) alsnog snel door de laatste bewerkingen heen te trekken omdat 
hun prioriteit relatief hoger wordt. 
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Hoe lang moet een wachttijdbewerking duren? 
De totale extra wachttijd moet er voor zorgen dat een order maximaal eenzelfde startdatum krijgt als 
de order van het bovenliggende kritieke pad. Herinner Figuur 9. Kritieke pad (grafisch) - Test 
Systeem, met daarin het kritieke pad. Onderstaand figuur laat met nullen zien waar 
wachttijdbewerkingen moeten komen. De (geel gemarkeerde) artikelen IPL 3 0002 en IPL 3 0004 zijn 
de niet-kritieke delen. Als voorbeeld is hier genomen dat de derde bewerking een bottleneck 
bewerking is, de wachttijden erna zijn ook !anger. Hier is duidelijk te zien dat de totale doorlooptijd 
niet I anger wordt. 

Niveau Hoofdartik Sel. code Mag 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
------+--------------+---+----+------------------------------------------------------------------------------------------------

IPL 0 0001 411 110 ------------

1 IPL 1 0001 411 210 

.2 IPL 2 0002 61 210 

.. 3 61 210 

.. 3 61 210 --00---00--0 00--0 00~~' 

1 IPL 10002 411 210 

.2 IPL 2 0003 210 

.. 3 

.. 3 

De totale lengte van dew c ngen gedeeld warden door 
het aantal bewerkingen minu ewerkingen betekent vi~rwachttijdbewerkingen). Ook is 
vastgesteld dat de'166r een'bo eneck langer moeten zijn dan n~'e n bottleneck. 

De hier aangedragi[' oplossing biedt verder het grate voordeel dat d rde van het attribuut 
wachttijd van een i fdeling eenvoudig aan te passen is in BaanlV. Hierm er dynamisch gespeeld 
warden met de inl'ioerde wachttijden. 
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5.7. Evatuatie halen KP/ en kosten I baten analyse 
Het ontkoppelen en het onthaasten zal effect hebben op de logistieke driehoek. In Tabel 9 is voor 
beide acties geevalueerd wat het effect op de ballonen is. 

Tabel 9. Ontkoppelen I Onthaasten en hun verwachte evolgen op de logistieke driehoek 

Sy. o 

Kosten I Baten Analyse 
Buiten de logistieke effecten van het on en is ook een analyse van de 
implementatiekosten en een kosten/baten ana yse operationeel gebied gemaakt. In het begin van 
dit verslag is reeds gezegd dat de impact van dit specifieke project moeilijk te meten is vanwege de 
vele andere verbeterprojecten. Hieronder is er wel kwalitatief en kwantitatief aangeven waar de 
verbeterpunten liggen (de baten) en waar extra effort komt te liggen (kosten) . In tabel 9 staan de 
betreffende relevante geldstromen. 

lmplementatie kosten 
Om het ontkoppelen en het onthaasten tot stand te brengen zullen de volgende zaken moeten 
gebeuren door ETG: 
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Arbeidskosten : 
o Uitvoeren van diverse werkzaamheden (lnvoeren EBOM en PBOM; Opzetten functie MPS 

Planner Parts; Verlengen wachttijden in BaanlV; Tussenvoegen wachtbewerkingen niet
kritieke items; ... ) 

o Om de buffer aan te leggen moet men twee weken vooruit gaan werken. Momenteel 
wacht het personeel vaak op mappen en/of materiaal. Er wordt vanuit gegaan dat door 
de uitgezette acties men efficienter kan werken en dat deze uren ingezet kunnen warden 
om vooruit te kunnen gaan lopen. 

Materiaalkosten: .; 
o Twee weken behoefte aan uitgangsmateriaal voor het kritiek plannen 
o Twee weken behoefte aan uitgangsmateriaal voor de buffer op het ontkoppelpunt 

Machines: 
o Er zullen door deze acties geen veranderingen zijn in de machinekosten 

Re nte koste n: 
o Het vier we ken eerder inkopen van uitgangsmateriaal in Parts zorgt niet voor extra 

cashflow (het geld wordt wel eerder uitgegeven en moet gefinancierd warden, dit zijn 
operationele kosten). 

Operationele Kosten / Baten 
Nadat de implementatie ee 
opleveren, zie Tabel 10. 
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Financieel gezien heeft dit de volgende consequenties, zie onderstaande tabel. Opgemerkt hier moet 
worden dater alleen gekeken wordt naar fysieke geldstromen en nfet naar boekhoudkundige 
getallen. Zo gaat de WIP en de voorraad omhoog, maar dit zijn geen fysieke geldstromen! De rij met 
daarin de 'dekking' is een verzameling van machine en arbeidskosten en representeert de 
toegevoegde waarde. Alie bedragen zijn per periode van een jaar en gebaseerd op de afgelopen 12 
maanden. ETG hanteert een WACC van afgerond 10%. 

Dekking /jaar 
iaal /jaar 

Rente /jaar 

5.8. Conclusies over het ontwerp en de problemen die dit oplost 
Met het voorgestelde logistieke besturingsconcept is het voor WF Parts mogelijk met minder 
besturingslast haar productieplan te bepalen en werken herplan 
Parts. Middels het onthaasten eer slack gecreeer 
worden opgevangen. Door~ 
hiermee een vele kortere . 

t 
~is,i ~~:,n 

elligen; nam 

interne stroringen kunnen 
en uit de buffer en kan 

te keuzen op het strategische nive n '(an het KOOP en een 
juiste ABC sturing m e geven) kan men een nieuwe besturing act i scfi~ vlak ontwerpen 
(Multilevel MPS, o asten). Hiermee zijn de problemen die op he i$che vlak spelen aangepakt 

en is er een ~estur + ontwerp~rn we!ke do~r middel van fl~xi biliteit .(t~~~\ir wJrkwijze) om kan 
gaan met de 1nher~nte verstormgen m een JObshop omgevmg op het o · • le vlak. 

Op basis van de k!t~n analyse .4' elen, sl;cht · 
P' ...... · 

meebrengt aan rente op jaaro 

Mt' 
Een andere wijze om effecten \lap verbe eracties te beoordelen is de wijze van Golarath (32]. Hij kijkt 
naar de echte cashflow effecten gesplitst in? "'\ 

L~ 

Throughput = verkoopprijs - inkoopkosten materiaa/ 
Voorraden 
Operationele kosten 

De uitgezette acties hebben voorna ele kosten. Met minder planners zou 
hetzelfde werk gedaan kunnen worden doo eer achter de feiten hoeft aan te lopen. 
De voorraden stijgen fysiek wel, maar in het geval van ETG met vaste capaciteiten heeft dit alleen 
effect op de cashflow door het financieren van de voortijdige uitgave van uitgangsmateriaal. De 
througput in deze zin verandert niet direct. Wei is het doel om uiteindelijk de CLIP van Systems te 
verhogen waardoor de klanttevredenheid omhoog gaat (een belangrijke KPI in de machinebouw 
branch), ETG hiermee wellicht meer orders binnenhaalt en dus meer throughput genereert. 
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Hoofdstuk 6. lmplementatie 

In dit verslag is een nieuw logistiek concept neergelegd voor Philips ETG. Dit hoofdstuk gaat in op de 
implementatie van het concept. Hiertoe is er een veranderplan opgesteld (Bijlage 3. ) in de vorm van 
een Action & Decision Log (A&D Log), een bekend format binnen ETG. Een ander aspect is het 
continue monitoren van de prestatie van het systeem om eventuele afwijkingen van de gestelde 
normen aan te pakken. 

6.1. Veranderplan 
e stap in het opstellen van h derplan is het vaststelle.bes/uiten er genomen 
anzien van het nieuwe logfs e·concept. De tweede stap is van een analyse 

....... . e situatie en de situ oals eschetst in i verslag, · s. In dit verslag staan 
oak nag en aantal open punten. eze ~illen uitvoeren . Per actiepunt is 
vervolgens overeengekomen wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van het actiepunt en een 
datum wanneer deze klaar dient te zijn. 

Het veranderplan is middels de A&D logs vastgesteld (Bijlage 20. ) en bevat: 
een beschrijving van de genomen beslissingen 
een beschrijving van d t eindsituatie ontwerp te 
realiseren uitgezet · 

- een opgave per At 

- een deadline,~r stap 

De A&D logs zijn ges'pl itst in een drietal aandachtsgebieden. Per ge .. , is er een verantwoordelijke 
afdelingen aangestcfld, welke samen tevens de veranderorganisatie var~ n: 

Het Supply Chain Management (logistieke aspect) 
Het lnfornfation Office (ICT aspect) , 

- De betrok~,n planners ( · to, {1s, ~t!~geci1 . .. . 
De eerstgenoemde,.,a~d e e1 ria'.vera~t'1VoordehJ ke afdel 
implementatie. De "A&D logs ~bruikt ter communicatie t uss 
het SCM. ··fl. 

t •. ""' . . 
Om het personeel bekend te ma.Ken n;iet de·ontw1kkelde concepten, de gedachtegang erachter en 

i't ,_, 4:'=' ! 

het gebruik in BaanlV zijn er een dr ietal cursussen ontwikkeld do nsultants. Deze cursussen 
bestaan uit een algemene cursus Logistieke Concepten en 
(MPS) planners en een cu rsus voo~ W~fl<voorberei · 
de plannen geminimaliseerd wo7a ;. · ' fti\ 

concepten is oak veelvuldig contact g 
draagvlak gecreeerd is bij hen. 

en cursus specifiek voor 
k eventuele weerstand tegen 

e cursus en de logistieke 
pe~onenzodaterreedsgenoeg 

Het laatste aspect is het aanpassen van enkele organisatorische zaken zoals aanpassen van de BBSC 
en de inhoud en opzet van enkele vergaderingen. Hiertoe is er reeds in oktober 2006 een drietal 
studenten van de TU/e aangetrokken om dit nader te onderzoeken. 

Met betrekking tot het ontkoppelen warden er reeds een 35-tal artikelen via een Multilevel MPS 
aangestuurd. Tijdens een evaluatievergadering met de planners zijn de resultaten hiervan als zeer 
positief bestempeld. Herplanningen komen niet meer door en eventuele aanpassingen zijn met vele 
malen minder bestuurslast te bewerkstell igen. Oak zijn er reeds diverse acties op de A&D logs 
uitgezet. De meeste punten met betrekking tot het onthaasten zijn momenteel oak in gang gezet. 
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6.2. Continuous Monitoring and Improvement 
Buiten het eenmalig implementeren van het logistieke concept zal er continue gemonitord moeten 
warden hoe het systeem presteert. Denk hierbij terug aan het 3V projectmodel in hoofdstuk drie. De 
derde 'V' is nu eenmaal doorlopen met dit ICTA project en middels de (aangepaste) BBSC kunnen 
eventuele afwijkingen met de gewenste situatie gesignaleerd warden. De afwijkingen warden tijdens 
de betreffende vergaderingen vastgesteld en op basis van de afwijking moet bepaald warden in 
welke van de drie 'V's' de betreffende verbeteractie valt . Zoals reeds gezegd is moeten de scores per 
A, B of C categorie nauwlettend in de gaten warden gehouden. Hiermee kunnen eventuele 
problemen snel opgelost warden en kan de performance per aansturing gemeten warden. In het 
domeinmodel is dit concept gemodelleerd, zie Figuur 20 . 

•. :W <·\ ·· ;.•( n l,,., . ~ '7>'-

Een van de onderdelen va11 .d.e cursus gaat in op Life Cycle. Management. Een systeem bevind~ zich 
• <I ft' , ., · ~'1 . ., 

altijd in een bepaalde fas~ v"<1.nzijn levenscyclus (Figuur 36). Ged~_rende de levensfase van eeo. .• 
product moet er gekeken warden hoe e.en product het beste aan te sturen. Een First article zit nag in .. . ~ ~ . . ,\. . . . . . •' 

zijn time-to-market en zal geheel op-order geproduceerd warden. Zadra dit product in zijn time-to-
volume komt zal deze MPS en anoniem gestuurd warden. In de volgende fase zal de nadruk gaan 
liggen op kostenreductie door bijvoorbeeld seriegrootte management. In de laatste fase van de 
levenscyclus zal het systeem weer op-order aangestuurd warden en zal er nagedacht moeten 
warden over end-of-life issues zoals hoelang de markt nag voorzien moet warden van 
reserveonderdelen (RS&S). 

i 
' ' 

" 

Design 
# .. - ... ', 

Tunct11 \ 
·I\ J:nt.~t \ 

- ~ . Figuur 36. Life Cycle Management (©Philips ~r, 4 Strategy fresentation) 

l. ~ • \ ~ -< 

Bij elke cyclusovergang, van elk sy~teem mdet onder andere de ABC-analyse opnieuw uitgevoerd 
warden. Repeterende plangedreven eindartikelen in Parts te · n Systems komen en gaan 
door overgangen in de levensfase. Hiertoe zal de ABC-analy~ . en die hierin zijn opgenomen 
anders categoriseren. 44 
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Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen 

Conc/usies 
Terugkijkend op de ge'ldentificeerde problemen in hoofdstuk 4 kan het volgende gezegd worden: op 
het strategische vlak is de keus gemaakt het KOOP tussen Parts en Systems te leggen en is er een 
ABC-analyse gemaakt. Hiermee is er mix ontstaan van een ATO-sturing voor de repeterende Systems 
stroom en een MTO sturing voor de externe klanten. Ook is er een aanzet gemaakt tot het juist 
configureren van de systeemparameters. Hiermee zijn de vraagstukken strategisch niveau opgelost. 
Middels deze strategische oplossingen is op tactisch niveau een 'nieuwe' logistieke besturing 
ontworpen. Deze besturing pa kt vier van de vijf problemen aan die hier spelen: 

De besturing is toegespitst op de ATO omgeving middels het Multilevel MPS 
Er is vorm gegeven aan een nieuw MPS proces voor Parts welke de huidige problemen oplost 
BaanlV plant niet meer alles kritiek door het uitvoeren van acties op gebied van het 
Onthaasten 
De ontkoppelen tussen Parts en Systems is nu volledig door: het inleggen van het Multilevel 
MPS voor de A-items, het vastleggen van seriegroottes en het aanleggen van een 
veiligheidsvoorraad voor de B-items en het ontwerpen van een two-bin systeem voor de C
items. 

Het laatste probleem, dat nie ,,. 
de cursussen van IPL. Hieraan 1s .. ) 

moeten gaan middels dELCursus 

Aan het einde van hoofdstuk vijf is de conclusie getrokken, dat doo 
strategische keuzen het mogelijk wordt om op tactisch niveau te ant 
twee speerpunten~creeren de flexibiliteit waardoor men kan omgaa 
problemen die spelen in een jobshop omgeving en de herplanninge 

,v · .· _ ·'01~<) 

conjunctuur in de 'tf.. .. F. ~:mar!~ · Je. f. ygki:" en~~o tifitee!O~ o . 
gezegd worden da;t!J~ze con~fl~ g vaar 1 4 le van d.e pro 

n, is getackeld middels 
fdelingen te werk 

- Materiaalt~rten'wqfglirt,y ,, ~~door het inlegge tj,:~an •nn<:;+ 
De leverbetrouwbaarn~id zal 

4 
r alle ac!ies omhoog moeten gaari 

Parallel produceren is een van de hoofdboodschappen van de cursus werk oorbereiding 
~ . 

De prioriteitstelling is expliciet weergegeven middels de prioriteitregels 58 en CR 
ii{.; -"'k~ \ /::!! 

Structurele achterstanden worden ingehaald en voorkome o o.a. het onthaasten 
Het HPP proces is nu specifiek ontworpen voor ituatie bij ETG 
De RCCP-tool zorgt voo 1 sbeslag 
Door de ontkoppeling we 
Parts 
De cursussen brengen het kennisnivea 
omhoog 
Alternatieve routes zullen ingericht worden, dit is een van de onderwerpen in de cursus 
Tekorten in Systems aan Parts onderdelen is voorkomen door het inleggen van de 
veiligheidsvoorraad en de nieuwe manier van aansturen 
Doorlenen is geen probleem meer door de anonieme aansturing en het gebruik van 
voorraden 
Er is nu meer aandacht aan leverbetrouwbaarheid en minder aan dekking. Score op de KPl's 
opgenomen in vergaderingen middels Continous Monitoring and Improvement actie. 
Gedurende het project (strategiedag, try-out cursussen, interviews, etc.) is de focus van het 
management op effectiviteit in Parts is weggenomen. Men kijkt nu meer naar efficiency in 
Parts. Dit onderwerp is ook opgenomen in de cursus. 
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Aanbevelingen 
Gedurende de afgelopen maanden kwamen er vaak bij een analyse meer nieuwe vragen op dan dat 
er beantwoord werden. Deze paragraaf zal ingaan op de belangrijkste zaken die zijn tegengekomen 
welke zeker het noemen waard zijn om in de toekomst goed uit te zoeken. 

Het gebruik van de Engineeringstuklijst in BaanlV brengt veel logistieke problemen met zich mee. 
Het ontkoppelen, en eigenlijk het hele planningsproces zou een stuk eenvoudiger zijn en minder 
beheerslast met zich meebrengen als er gebruik gemaakt kan warden van een Planningsstuklijst. 
BaanlV heeft hiervoor expliciet de EDM-module. Onderzocht zou moeten warden of gebruik van 
deze module en het inrichten van een EBOM en een PBOM goed werkbaar is en welke voordelen 
dit oplevert (hier is reeds een actie opgestart). 
Vee! logistieke parameters in BaanlV staan niet correct, zo is de vraagvertaling van Systems naar 
Parts ondanks een aantal verbeteracties nag steeds niet 100% correct. Er moet uitgezocht 
warden welke parameters nu invloed hebben hierop en wat hun optimale waarde zou zijn. 
Hetzelfde geldt voor parameters als bestelmomenten, MPS-buckets, planningshorizon, bevroren 
horizon. Dit zijn allemaal parameters welke een grate impact hebben op de nervositeit van het 
systeem [##]. 
De ABC-tool wil men nu a Ileen als ondersteuning gebruikeh, 
organisatie om vaker en m· 'ef de juiste 
De voorgenoemde BEP7 
samenhangt met het 
gemeten zouden 
oak aanbevolen t 
concept. 
Het gebruik va 
kunnen worde 
Dit project ga 
performance 
aanvoer van o 
bewerkstellige 
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Nabeschouwi ng 

Voorafgaand aan het project is ingeschat dat het kan voldoen aan de kwaliteitseisen van een 
professioneel verbeterproject. Nu het project is afgerond zou ik graag terug willen kijken en ingaan of 
dit oak daadwerkelijk gelukt is. 

Een professioneel verbeterproject moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 
Probleemgericht: de probleemoplossing en dus de feitelijke prestatieverbetering staat centraal. 
De probleemdefinitie is reeds in een vroeg stadium vastgelegd. Gedurende het hele traject 
moeten deze problemen oak centraal blijven staan en moet het doel zijn het verhogen van de 
(interne) leverbetrouwbaarheid. Tijdens de vele MT meetings is oak constant de vraag gesteld 
wat een bepaalde actie voor impact zou hebben op CLIP en dit heeft mij gedwongen hier steeds 
over na te denken. 
Ontwerpgebaseerd: gedurende het project moet het mogelijk zijn om drie ontwerpen te ma ken. 
De eerste is een procesontwerp, de aanpak van het project zelf (zie hoofdstuk 3), de tweede een 
objectontwerp (zie hoofdstuk 5), en als laatste een realisatieontwerp (zie hoofdstuk 6). 
Kennisgebaseerd: gebruik van state-of-the-art wetenschappelijke kennis, dus object-, realisatie-
en projectkennis. Ter voorbereiding is er een literatuur,§tudi daan en gedurende het project is 
gebruik gemaakt van veler evonden uit divE!rs , zie de literatuurlijst voor 
de gebruikte bronnen. 
Klantgericht: respect 
gebruikers. Wei kri 
moeten houden, 
kwaliteitseisen 
laatste kwalitei 
analyse. Door 
er naar IPL to 
ETG tijdens d 
geven van pre 

Mijn conclusie is dan oak dat het pr 
ogen een geslaagde afsluiting v 
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Bijlage 1. Bedrijfsprofiel 

Who are we? 
You may have known us as Philips Machinefabrieken. We've also been described as 'the best-kept 
secret in the Philips organization.' And the 'world's largest high-end equipment foundry.' We 
operate in the business of system integration of mechatronic (sub)systems and modules for OEMs 
in the high-tech capital equipment industry. As a system supplier, we cover the value chain from 
(co-)engineering through parts production to assembly and testing. 

Maximizing your business potential 
Our mission is to offer high-tech manufacturing capacity to 
customers in the semicon 
tech capital equipment i 
logistical solutions. Br 
Call it what you wa 
customers are giv 
potential, especial 
enables your sue 

Worldwide solu 
Our philosophy i 
concentrate on t 

We guarantee reliable delivery o 
And, crucially, we provide ex 
which means we can manage y 

Your natural partner 
We have partnerships stretching back many years with a number 
of the world's leading technology companies. Yet we're always 
interested in new challenges. Is leading-edge technology a part of 
the very fabric of your company? Do you aim to be the best? 
Then Philips ETG is your natural partner. Let's realize our high
tech ambitions together. 
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Bijlage 2. Wafer Fabrication Market 
ETG is leverancier in subsystemen voor Wafer Fabrication Equipement (WFE). De klanten van ETG zijn 
leveranciers van WFE en leveren dit aan chipfabrikanten. De vraag van de klanten uit deze sector is 
sterk afgeleid van de vraag uit de WFE-leveranciersketen. Zoals in veel klantspecifieke 
kapitaalgoederenindustrieen heeft de WFE-leveranciersketen een orderverwerkingsdilemma. Kopers 
van apparatuur, chipfabrikanten, verwachten dat leveranciers snel positief reageren en orders 
kunnen verwerken met een korte levertijd. Aan de andere kant maakt de hoge financiele waarde en 
de klantspecifieke aard van de apparatuur het riskant voor de leverancier om producten of 
subsystemen op voorraad te houden. De vraag van WFE is een gevolg van de chipbehoefte en dit 
verzoek is weer afgeleid van de elektronica-apparatuurbehoefte. Hierdoor zitten WFE-fabrikanten 
vaak aan de verkeerde zijde van het opslinger effect [Terwiesch, 2004]. Ze hebben marktcycli wat 
hen het ene jaar overstroomt en verhongerd het andere jaar (zie de rode lijn in Figuur 37 verandering 
marktcycli van de semi-conductorindustrie [Terwiesch, 2004]). 
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-20% 
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Figuur 37 veranderin 
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nauctorindustrie [TeMiesch 
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Chipfabrikanten gebruiken een Pt ?duct iv~,~uvraagvoorspelling :gecom 
apparatuuroutputmodel om volQ/~pel(J~, capaciteitsbehoefte te be 
potentiele fabrieken. Als de voors'p,elde behoefte niet war · 

2001 

Semi ...... 

Capital ....,... 

r een 
r bestaande en 

behulp van de beschikbare 
jecteerde behoefte voor apparatuurcapaciteit dan wordt e 

extra apparatuur wordt gedee 
orders). De chipfabrikant geeft h1 

van voorspelde orders (soft-
, amegarantie voor de aanschaf van 

nieuwe apparatuur. 

Chipfabrikanten veranderen vaak de voorspelde orders wat gewoonlijk een vertraging oplevert van 3 
tot 6 maanden voor de geplande levertijd van een vaste order (inkooporder) [Terwiesch, 2004]. 
Afgezien van specificatieveranderingen kan een voorspelde order op de volgende twee manieren 
warden gemodificeerd : 

o De gevraagde levertijd wordt naar achteren of naar voren verplaatst; 
o Annulering van de voorspelde order door verandering in de markt of de bestaande 

apparatuur heeft een hogere productiviteit dan voorspeld. 
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Terwiesch, Ren, Ho en Cohen concluderen na het maken van een aantal aggregaties voor voorspelde 
orders dat de voorspellingen de volgende spreiding hebben (zie [Terwiesch, 2004]): 

o in tijd, bijvoorbeeld wat voorspeld is in Ql 2000 voor de periode van Q2 2000 tot Q4 2000 
o van de ene naar de volgende voorspelling, bijvoorbeeld vergelijk wat voorspeld is in Ql 1999 

voor Q2 1999 met de werkelijkheid in Q2 1999. 

r· 
I 

I 
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Figuur 38 spreiding (standaardaet!iatie) in tijd voorspetde orders 
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Figuur 39 spreiding voorspetting kwartaat 
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De WFE-fabrikanten geven het opslinger effect versterkt door aan ETG en ziet men de genoemde 
spreiding terug in de klantbehoefte. Beide zijn oorzaken voor het cyclische karakter van de 
klantenbehoefte. Ten tweede zijn er veel modificaties op de samenstellingen. 
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Bijlage 3. Gebruikte theorieen hoofdstuk 2, 3 en 7 

Soorten problemen 
De volgende soorten van problemen zijn te onderscheiden: 
Perceptieproblemen: de probleemhebber heeft een perceptie van de realiteit die niet door feiten 
wordt gestaafd. 
Doelproblemen: de probleemhebber stelt zichzelf of de organisatie (objectief) niet-realiseerbare 
doelen. 
Realiteitsproblemen: vallen niet onder beide bovenstaande en zijn bij nadere analyse oplosbaar. 

Onderzoeksmodel 
In het onderzoeksmodel is het volgende aangegeven: 

• Het object van onderzoek: fenomeen dat bestudeerd wordt, vaak een gedeelte van een 
operationeel proces of ontwikkelproces 

• De onderzoeksoptiek: de theoretische bril bestaat uit verschillende deelbrillen. Oordelen van 
experts warden oak meegenomen als ware het gepubliceerde theorie. 

• De confrontatie tussen theorie en praktijk: theorie sluit nooit naadloos aan op de praktijk. In 
elke fase van het onderzoek moet nagegaan warden ke theorie enig zicht geeft op de 
praktijk situatie. 

• Het onderzoeksres 

T echnieken en m 

verschijnselen, situ 
Kwantitatieve me 
en verbanden die 

Kwalitatieve met 

• 
• Het groepsinterview 
• Documentatie 
• (Participerende) observatie 
• Verbale protocollen 
• Dagboeken 

merken van dingen, 

n van verschijnselen 

mensen, groepen, 
alitatief onderzoek 

ok in de analyse 

Strategieen voor gegevensverzameling: het gaat hier om de manier waarop er een keuze wordt 
gemaakt uit de onmetelijke hoeveelheid gegevens die mogelijk verzameld zouden kunnen worden. 
Verschillende strategieen zijn hiervoor: 

1. Tracer studies: een object wordt over een bepaald traject gevolgd en het afgelegde traject 
wordt in kaart gebracht. 

2. Life history: het onderzoeken van de geschiedenis van een persoon. 
3. Stakeholder analysis: gegevensverzameling over het gedrag, de overtuigingen en ervaringen 

van alle personen die bij een bepaald fenomeen betrokken zijn. 
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4. Critical Incidents Technique: ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in het uitvoeren van taken 
door werknemers. 
Daartoe wordt aan degenen die de betreffende taak uitvoeren gevraagd om kritische 
incidenten te rapporteren. Kritische incidenten zijn vaak veel informatiever dan de 
werkzaamheden waarbij alles z'n normale gang gaat. Om deze gegevens te verzamelen kan 
gebruik warden gemaakt van (groeps)interviews, vragenlijsten en wachtboeken. 

Kwalitatieve analysemethoden: in een bedrijfskundig verbeterproject verzamel je gegevens om tot 
een beschrijving of een verklaring te komen. Hiervoor moeten de verzamelde gegevens geanalyseerd 
warden. Er bestaan vier strategieen om kwalitatieve gegevens te analyseren: 

l. De onderdompeling en kristallisatie benadering. 
2. De gefundeerde theorie benadering 
3. De sjabloon benadering 
4. De quasi kwantitatieve benadering 

De onderdompeling en kristallisatie benadering: hiermee wordt verwezen naar meer 
ongestructureerde benaderingen van het kwalitatieve analyseproces. De onderzoeker stapt met zo 
weinig mogelijk bagage het onderzoek in en dompelt zich onder in de organisatie of gemeenschap 
die hij wil onderzoeken. Gedurende het proces maakt de onderzoeker keuzen over te verzamelen 
gegevens (kristallisatiemoment). 
Het voordeel is dat men met z ereld van anderen kan leren 
kennen. Deze methode pas 
Het nadeel is dat het on van de intu'ities van de 
onderzoeker. 

De gefundeerde th ) orie , 1~n~dering: is een methode gr-L op ee 
ontwikkelen op basI§va~·~e:CT;lpirische gegevens. Het dient d o 

,1:,,*" ' .;.-,,. 

concepten te ontwikkelen. De benadering maakt gebruik van een 
• Open coderen: ee11 begrip wordt gekoppeld aan een 'bepaa verse 

laat men zich leid~n; a6or qe.gegevens.zelf. Huli;imiddelen bij ope 
•j'"' ,;,,,"". ·1"""!ili(i]· •,. , ... . ,, · L Ai; *fa'[/ ,, 

stellen en gegE!vens ·~~~, elka ' 'rgelijRen. D~© r te vergelijke 
en verschillen naar voi;;;~.. '* .~ .. .,, i:.c.-.... 
B1J open coderen wocden gev ns in mootjes gehakt en 
gekoppeld. De codes kunnen m t elkaar vergeleken warden en ge 

i daar codes aan 
rd warden tot een 

categorie. "¥ \ .. \ ~ 
• Theoretisch coderen: bij het o~~n coderen word 

uiteindelijke theorie geforrpul~erd. Theoreti 
tussen deze begrippen. Een #. .. i soo 

• Se/ectief coderen : selectie c ·bed 

ie de basis vormen voor de 
t uit het leggen van relaties 

is de ~- zaak-gevolg relatie. 
er geformuleerde codes en relaties 

eren is het uitontwikkelen van de verder te ontwikkelen. He 
belangrijkste codes en relaties. Er w ezocht naar relevante gevallen (theoretical 
sampling), het tegenovergestelde van de a-selecte steekproef. 

In de gefundeerde theoriebenadering dient de gegevensverzameling en -analyse tegelijkertijd of 
iteratief te gebeuren. Want pas als je aan het analyseren bent begin je te ontdekken wat je precies 
wilt weten. 

De sjabloon benadering: hier begin jewel met bestaande concepten. Je bepaalt van tevoren waar je 
meer over wil weten. Dat is het sjabloon dat je gebruikt om je gegevens te analyseren. 

De quasi kwantitatieve benadering: de meest gestructureerde benadering want er wordt een start 
gemaakt met meten, wegen en tellen. De bekendste invulling ervan is de inhoudsanalyse. Bij 
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inhoudsanalyse wordt er geteld hoe vaak bepaalde woorden, uitingen of thema's in delen van het 
onderzoeksmateriaal kunnen warden gevonden.Voor de keuze tussen een kwalitatieve en een 
kwantitatieve benadering kan de stelregel gebruikt warden dat je moet tellen als dat kan. Het 
kunnen tellen is afhankelijk van: de aard van het object, de voorkennis en de praktische 
(on)mogelijkheden. Bij de keuze tussen elk van de kwalitatieve analyse benaderingen spelen dezelfde 
overwegingen een rol. Zo gestructureerd mogelijk, want hoe gestructureerder hoe controleerbaarder 
en betrouwbaarder. Methoden hoeven elkaar niet uit te sluiten. Ze kunnen naast elkaar of 
achtereenvolgens gebruikt warden. Hierdoor kan een betrouwbaarder resultaat verkregen warden. 
Kwalitatief onderzoek kan bijvoorbeeld gebruikt warden als een opstap voor kwantitatief onderzoek. 

Het uitgangspunt v 
volgende onderdel 

Een besch 
realiseren 
Een opga 
de leden 
additionel 

De functionele eis is dat d 
veranderplan kan pas gemaakt w 
Het veranderplan doorloopt de volgen 

ntwerpfase. 
, en van de oplossing 

situatie ontwerp te 

n bewuste keuze uit 
tot de vraag of er 

tie waarbinnen de 

het eindsituatieontwerp. Het 
at er veranderd moet warden. 

1. Een analyse tussen de huidige situatie enste situatie (delta analyse) 
2. Vervolgens het bepalen van de belanghebbenden. 
3. Daarna wordt een weerstandsanalyse gemaakt en een interventiestrategie opgesteld. 
4. Tot slot kan het stappenplan warden opgesteld. 

Voor het veranderplan dient een draagvlak te zijn, de opdrachtgever en liever oak de 
belanghebbenden moeten het veranderplan steunen. 
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Bijlage 4. lnitiele opdrachtomschrijving 

Opdrachtomschrijving: lnvufling en verankering van het besturingsconcept 
De initieel geformuleerde opdracht voor de afstudeerder is tweeledig. Het eerste betreft een 
wetenschappelijk deel waarin specifiek ingedoken zal warden op de literatuur betreffende het 
Klanten Order Ontkoppelpunt (KOOP), het BWW-raamwerk en Computational Independent Models 
(CIM). Dit is uitgewerkt in het literatuur onderzoek in een apart verslag [###). Het tweede deel heeft 
betrekking op ETG en heeft tot doel de literatuur te mappen op de situatie bij ETG en invulling te 
geven aan een nieuw besturingsconcept: 

lnvufling (Wetenschappelijk dee/): 
1. De logistieke situatie bij een productiebedrijf kan gekenmerkt warden door verschillende 

logistieke businessmodellen (ETO, MTO, ATO, MTS). Werk het BWW-raamwerk uit naar 
deze modellen. 

2. Ontwerp gebaseerd hierop een computational independant Model (CIM) en werk deze 
voor nader te bepalen planningsactiviteiten platform Independent (PIM) uit. 

Verankering (Bedrijfsdeel): 
3. Analyseer de hui 
4. 

a. es unnen warden to 
bottlen , AS vs. HPP) 

• · ; y ;;, 

b. Wie / ijn de actoren (wie beslist wat, wanneer, w 
c. An lyseer de mogelijkheden van BaanlV4 

(Hoe) bovenstaande implementeren in B 
Signaleer tekortkomingen in BaanlV4 

Het wetenschapp < sft1a'~l~9pdr ........... in 
planningsproces. . ... WW-f ra '~ ~ . nceptuee warden uhgew e specifieke 

*''"l>\D? > ' ,, __ ,_, 

situatie bij ETG. HierHa zal de v~rtaa ..... . · '... en gemaakt naar de invulling n, het ontwerpen 
' _$,ii;/;;;~g.J;tf\. 

van de logistieke algoritmen. Op een ge(undeerde manier, gebaseerd Op de literatuur zal hier vorm 
aan warden gegeven. Daar de capaciteit;groep van afstuderen Jnformatfof1 Systems~is, zal met 

t </ ''/\')io ;};'..i:;~ 

behulp van het huidige BaanlV4 sys~e~m de mogelijkheden warden ond ' f;"bcht voor het 
implementeren van het besturingsproces hierin. 
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Bijlage 5. Uitgebreide doelstelling 

Doelstelling van het realisatie project is te komen tot significante verbeteringen in de prestaties op 
alle "ballonnen" in de logistieke prestatiedriehoek: customer service, materiaalvoorraad, 
capaciteitsdekking en besturingslast I informatiesysteem. In de opdracht zoals deze voor Philips ETG 
is neergelegd zijn de volgende doelstelling hierbij geformuleerd [naar IPL]: 

Op het gebied van customer service is de eerste doelstelling tekorten bij Systems geheel te voorkomen, met 
name dat de geplande onderdelen op het geplande tijdstip ter beschikking zijn. N.B. Tekorten zijn uiteraard 
niet zonder meer te voorkomen indien er op te korte termijn substantieel meer onderdelen gevraagd worden 
dan gepland waren. De tweede doelstelling is de leverbetrouwbaarheid naar systeembouwers buiten ETG, 
veelal dezelfde klanten als voor de systemen. De derde doelstelling is leverbetrouwbaarheid op andere orders. 
Dita lies moet gecombineerd worden met een zekere flexibiliteit. Doelstelling is om tot 10% van de orders 
significant binnen de "normale" doorlooptijd te kunnen realiseren. Deze flexibiliteit is bedoeld om ingezet te 
worden voor Service en Repair en voor de oplossing van kwaliteitsproblemen. 

Op het gebied van materiaalvoorraden is de doelstelling om alleen die voorraden te hebben die nodig zijn voor 
het hand haven van de leverbetrouwbaarheid, de flexibiliteit in de besturing, en het dekkingspercentage van de 
machinecapaciteit. Er zal een buffer tussen Parts en Systems worden gepland, met het doel wijzigingen in de 
assemblageplanning te absorberen (en dus niet vanzelf de planningen ·· Parts te laten verstoren). Daarnaast 
zal de hoeveelheid onderhanden werk bewust worden vergroot (doo rlooptijd in het informatiesysteem 
te verlengen), met het doel de . "ek te ma voor zal waarschijnlijk 
gevonden kunnen word en in n separate doelstelling 
van het Parts Managemen 

van de hogere onder 
keuzevrijheid in ord 
orderacceptatie. Uit 
doorlooptijd op gep 
van korte termijn fl 
belangrijke mate be 
is. Aanpassing daarva 
hierbij wel in gedachten 

aardoor namelijk een 
es en korte termijn 
acceptabele 

steem, en de wens 
g, wordt in 
rcalculatie gebruikt 
tere dekking. Houd 

boekhoudkundig. 

orkomen, en als het er is 
omgaan. Dit zal grotendeels 

r de niet-kritieke planningen. 
Gedifferentieerde toepassing van lastbeheersing, flowplanning) zal de 
organisatie zich laten focusseren op het 
Op het gebied van het informatiesysteem is maximaal te laten ondersteunen bij de 
gedifferentieerde planningsconcepten . Gegevens in het systeem moeten als "accuraat en betrouwbaar" 
beschouwd kunnen worden, zodat (bijvoorbeeld) verwervingsvoorstellen zonder menselijke tussenkomst 
kunnen worden doorgegeven. In dit project zal rond de kranen in het kranenmodel duidelijk worden 
gespecificeerd welke informatie nodig is om deter zake beslissingen te kunnen nemen. Er zal onderzocht 
worden in hoeverre de huidige invulling van het BaanlV systeem deze ondersteuning kan bieden, en waar 
mogelijk zullen aanpassingen worden voorgesteld en gedaan. 

Het zal duidelijk zijn dat deze doelstellingen niet alleen door interventie van IPL bereikt kunnen worden. 
lntegendeel, het meeste kan a Ileen worden bereikt door verandering van denken, beslissen, en uitvoeren, 
alsmede de omstandigheden (denk aan ICT) in de ETG organisatie. De insteek is dat IPL en ETG "samen op weg 
gaan" naar realisatie van de bovengestelde doelen. 
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Bijlage 6. Tijdsfasering TSP & JV model 
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Bijlage 7. Onderzoeksvragen 

Kraan 0: Logistieke Parameters 
o Toepassing Planningsconcepten bij ETG 

• scheduling - mid-point planning/ werklastbeheersing /flow planning volgens een 
spoorboekje: 

• werking en toepassingscriteria 

• beslisregels 
• informatiebehoefte, relatie met BaanlV 

o clustering resources naar planningsconcepten 

• analyse typische instel- en bewerkingstijden resources 
• analyse typische routes orders langs resource-clusters 

o Vaststellen logistieke parameters: 
Keuze maken voor de besturing per capaciteitsbron 

• Onderzoeken welke verschillende orderstromen over capaciteitsbron lopen 

• Onderzoeken van oorzaak van optreden wisselende bottlenecks bij Parts 
KPI differentiatie opstellen voor Parts naar de verschillende klanten 

Kraan 1: Grofplanning 
o ontkoppeling Systems - B 

kenmerken v 

redenen v°/. . . . . oppeling, voor- en nade 
mogelijkh,eaen voor inrichting van de ontkop 

~ ,f ' - ', Yf iJii~;i;: 

ontkopp " et bevroren MPS 
2e MP 

Kraan 2: HPP niveau I ordera~ceptatie 
v-'"~ 

o Vaststellen van basis regels zi 
- Wat is een zij-in~t·r6'6m. 

1% '%, 

Wat is de prioritei{ft~o:v . . 
w "'. 

,,f 

Kraan 3: Ordervrijgave . ,, , "';' 

o Aanpakken van "kritiek" plahne,n en komen tot "niet-kritiek pla 
inkoop orders 
productie orders: o.a. Verifieren waarom 

o lnvulling geven aan werklastbeheersi 
11 

DSS: overzichten resteren 
overzichten orders voor relea 
prioriteitsregel: critical ratio 

Kraan 4: detailplanning 
o Wat gaan we hoe besturen (inrichtingskeuze) en hoe dit toe te passen in BaanlV 
o scheduling - mid-point planning 

overzicht in te plannen orders (afleverplan - MPS) 
inbrengen vast schedule in BaanlV 
creatie ontkoppelbuffers 

o flow planning 
inpassing tussen andere orders op de resource 
handhaven van het spoorboekje 
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Bijlage 8. BWW-raamwerk 

Logistieke parameters 

Aggregaat
beheersing 

Goederenstroom
beheersing 

Afdelings
beheersing 

lnkoo Ian 

(Aggregaat )informatie 

over resource 
beschikbaarheid 

Bezettingsplan 

Werklast 
acceptatie 

voor of 

Ca aciteits 
toewijzing 

(Aggregaat )verkoo plan 

Gepland productievolume; 
geplande voorraadmutaties 

Leve rad res 
Materiaalcoordinatie 

4 
(Detai~ )informatie over 

'----r------.--r----r' orders en voorspellingen 
WerkordeF 
prioriteiten 

Materiaal 
beschikbaarheid 

Figuur 41 BWW-raamwerk 

Het BWW-raamwet en e: n ,. es IS ingsfuncties vo°' ~ ng van 
productieafdelingeri [Bertrand~t , e logistieke beslissingen in l<aa • . F zijn een drietal 
niveaus in de modellen te onderscheid : aggregaatbeheersing, goederenstroorn~eheersing en 
afdelingsbeheersing. Per niveau \:yord,en de·peslissingen toegelicht. ' 

--.,._,, +>: 

AGGREGAA TBEHEERSING 

Het hoogste niveau waarop logistieke beslissingen word 
" ' -~' ··>'' .. ·- !> ... i' •.•> 

de aggregaatbeheersing. 
nnen die tot een eerste De aggregaatbeheersing resulte 

afstemming tussen inkoop, produc 1s informatie benodigd ten aanzien 
van: 

~ logistieke parameters: het resultaat van over oepelende niveaus in de besluitvorming op de 
logistiek moet warden uitgedrukt in een aantal parameters. Zulke parameters zijn 
bijvoorbeeld normservicegraden of acceptabele levertijden of normbezettingsgraden. 

~ markt informatie: geaggregeerde informatie over het markt potentieel van de te produceren 
goederen. Sams warden ook al geaccepteerde orders of uitstaande offertes in beschouwing 
genomen. 

~ productie-informatie: geaggregeerde informatie omtrent de beschikbaarheid van 
capaciteiten, hun voor- en achterstanden op bestaande productieplannen en de 
beschikbaarheid van kritieke materialen. 
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De aggregaatbeheersing resulteert in: 
);> inkoopplan voor kritieke materialen en orientaties voor niet-kritieke materialen; 
);> verkoopplan; 
);> geplande productievolumes: per productieafdeling per periode in termen van de capaciteit 

van die afdeling. In dit plan zijn eventuele voor- en achterstanden verwerkt. 
);> geplande voorraadmutaties: mutaties van de aggregaatvoorraad; 
);> capaciteitsplan: plan waarin aggregaatuitspraken worden gedaan over de capaciteiten per 

toekomstige periode per productieafdeling. 

GOEDERENSTROOMBEHEERSING 
De volgende beslissingslaag is de goederenstroombeheersing. Deze beheersingslaag is 
verantwoordelijk voor de detailcoordinatie binnen de fabriekslogistiek. Deze coordinatie valt uiteen 
in materiaalcoordinatie en bezettingsplanning. 

Materiaalcoordinatie 
De materiaalcoordinatie heeft overzicht over de goederenstroom in het gehele bedrijf. Allereerst is 
de materiaalcoordinatie bevoegd tot het aangaan van leververplichtingen met klanten of tot het 
maken van afspraken met verkoop over de regels die bij levertijdafgifte worden gehanteerd 
(orderacceptatie I levertijdafgifte). Bij productie op voorraad, of bi" planningsgestuurde productie, 
stelt materiaalcoordinatie de v .. ·aadnonnen of de plannlngo 
De materiaalcoordinatie re r. afsgraken""'rnet de k'r •®' > en van vrij te geven 

,, AiW:»::H\:;;,:~;£'i · ~{i;i:i;'f':\[:1> . ·\ 
inkoop- en productieord angrijkste'beslisslng"betreft van het geplande 

,. "•: . '''? k 1dif"' .~ ""Iii iii 
productievolume per a ateriaalcoordinatie maakt per afd g p annen voor specifiek te 
leveren producten in spe aantallen en op specifieke tijdstip en. 

Bezettingsplannin 
Wanneer een der IJ p ~.nvertaald moet worden naar debe a 
afdelingsniveau, spreken we van een bezettingsplanning. Een soortge 
details van de productie va~'vte le 'llfOOOlijk is er. een"aead line V 
maar het plan hee~ betrek,l<i ng~gp .... '''"s' t e tr:oc:fuct~rders ; Elke pr ling krijgt op deze 

.if!t"' ·: ·· .. :;.;;;;i.., ·.:'>f<'f''h'?f\_\_ ,+,/# 
wijze een plan voor de toekomst.-De t~pk~m~tige stroom werkorders wo ...,,, tJ£' reenstemming 
gebracht met de beschikbare pioductr~~(~aciteit en /of omgekeerd. Deze be~~sITlgsfunctie zorgt 
ervoor dat de logistiek parameters worden vastgelegd in de vorm van parameterS~·voor de afdeling. 

Deze beslissingsfunctie is voora t,y~~~~ard~ scheppende voor de pro . ·eafdelin~ 

Orderacceptatie / levertijdafgifte . 
Een productieafdeling is verantwo het .. cepteerde werk. Daarom is het 
noodzakelijk dat de afdel ingsleidin be~o?fleeld op haalbaarheid in het licht 
van de beschikbare capaciteit en de a e·en consequent doorgevoerde 
orderacceptatie is van doorslaggevend belan a iseren van korte en betrouwbare 
doorlooptijden in de uitvoerende afdelingen. De afdeling mag geen orders accepteren waardoor het 
tijdig realiseren van de nog onderhanden orders in het gedrang komen. Gebeurt dit wel dan zullen de 
doorlooptijden en levertijdafwijking van de afdeling toenemen. 
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AFDELINGSBEHEERSING 
De afdelingsbeheersing is verantwoordelijk voor het realiseren van de verplichtingen die door 
goederenstroombeheersing zijn aangegaan. Deze verplichtingen zijn overeengekomen op basis van 
de parametersering van de productieafdelingen. Daarom zal er sprake moeten zijn van een voor de 
verschillende afdelingen oplosbaar productiebeheersingsprobleem. Dit type beheersing wordt in de 
regel geassocieerd met de bepaling van het moment waarop verschillende productiebewerkingen 
worden uitgevoerd in welke combinaties en door welke mensen/machines. Het 
productiebeheersingsprobleem wordt opgelost door het opstellen van een detailplan. 

Werklastacceptatie 
De werkelijke ordervrijgave kan pas na en toets op de capaciteitsbeschikbaarheid in de 
productieafdeling plaatsvinden. Deze beschikbaarheid wordt vastgesteld via de werklastacceptatie. 
Deze functie toetst de mogelijkheid tot ordervrijgave op basis van het capaciteitsplan, 
bezettingsplan, een beschouwing van de actuele capaciteit in en de actuele voor- en achterstanden 
per afdeling. De werklastacceptatie legt dus de hoeveelheid onderhanden werk op de afdeling vast. 
Op basis van deze beslissingsfunctie ontstaat een uitspraak over de beschikbaarheid van capaciteit 
om orders vrij te kunnen geven. 

Werkordervrijgave 
Werkordervrijgave is de functi 
productieorders of werkor 
materiaalgezichtspunt. He 

·' 
afdeling vastlegt. Werk rde 1 ..... ·.... enc .. 9 .... 

' ''•• ?"''' .... :'.,;,· --~' 

werk in uitvoering in relatie tot .· esc.hikbare capaciteit en mater" 
van de vrijgegeven Ji'ders strikt o~der t~ntrole is. ' 
De overige afdelin 
werkordervrijgave 

);;> Werkorde 
);;> 

);;> 

De functies werklastacceptC)tie"' ervrijgave kunnen zowel fot de log 
afdelingsniveau als op fabrieksniveau•w rden gerekend. 

¥,. 
' 

Werkorderdetailplanning 

beheersing op 

Afhankelijk van de interne afdelingstr eneckcapaciteiten zijn. 
Daarnaast kunnen er bijzonder; lanning voor de bewerkingen 
van de vrijgegeven werkorders. der wordt een plan opgesteld. Dit 
plan is de basis voor de interne behee t zich op een tijdige realisatie van de 
geaccepteerde werkorders, met maxima lee en de gestelde randvoorwaarden. Het doel 
van het plan is om een voldoende solide en eenvoudige basis te hebben voor de beslissingen over de 
capaciteitstoewijzing en de werkordervolgorde. 

Capaciteitstoewijzing 
Vaak bestaat er in een productieafdeling het vermogen om op korte termijn de capaciteiten per 
bewerkingssoort of machinesoort tijdelijk uit te breiden of in te krimpen. Dit gebeurt vaak door de 
inzet van mensen te varieren over de verschillende bewerkingssoorten, of door meer of minder 
mensen aan te nemen. Op deze manier is een afdeling in staat om een orderstroom met een 
wisselend volume en een wisselende samenstelling tijdig te verwerken. 
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Werkuitgifte 
Gegeven de voortgang van de orders in de afdeling en gegeven het gebruik van beschikbare flexibele 
capaciteit, moet er bij elke werkplek nog beslist worden in welke volgorde de aanwezige orders 
verwerkt moeten worden. Op de meeste afdelingen zijn meer orders aanwezig dan waaraan gewerkt 
wordt. Deze orders staan dus in de wachtrijen bij de werkplekken en dan ontstaat het volgorde 
probleem. De beslissing die hier genomen moet worden, houdt vaak een afweging in tussen 
efficiency en productievoortgang. De beslisser moet een zekere ruimte hebben om zijn rendement te 
halen, echter binnen de randvoorwaarden die opgelegd worden door de normatieve doorlooptijden 
en de geëiste leverbetrouwbaarheid. Deze afdelingsvoorwaarden kunnen via de 
werkorderdetailplanning op eenvoudige wijze vertaald worden in randvoorwaarden voor de 
verwerkingsvolgorde van werkorders per werkplek. 
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Bijlage 9. Analyse Rens: huidige situatie ETG 

Bij het in kaart brengen van de logistieke beslissingen is het BWW-raamwerk en een model 
operationele beslissingsfuncties voor beheersing van productieafdelingen gebruikt [Bertrand, 1998). 
Er zijn een drietal niveaus in de modellen te onderscheiden: aggregaatbeheersing, 
goederenstroombeheersing en afdelingsbeheersing. Per niveau wordt het raamwerk toegelicht en 
vergeleken met de werkwijze binnen ETG Acht. 

Aggregaatbeheersjng ETG ACHT 

De aggregaatbeheersing is gebaseerd op repetitieve planningsgedreven orders en heeft de volgende 
input informatie: 

► markt informatie: de voorspelde klantvraag (soft-orders) voor diverse producten 
(samenstellingen). Bijvoorbeeld de voorspelling van soft-orders voor Applied Materials Israël 
op samenstellingniveau. Offertes worden buiten beschouwing gelaten. 

► de levertijd van kritieke materialen (Long Lead Time Items). 

De aggregaatbeheersing is normaal gebaseerd op planningsgedreven repetitieve orders. 
Maar onderdelen voor ordergedreven repetitieve orders, waan, doorlooptijd langer is dan de 
gewenste levertijd van de ki uitma '

1 
atbeheersing. 

Deze onderdelen noemt 

De volgende logistiek 
besluitvorming, wil 
► realisatie v 

► 
► 

De ECLIP komt ov 
bedraagt 90%. Effi 
raamwerk. De logis 

¼>'-'.::•"' 

e param er normbeze 1 

n esproken tijdens ~et . . ·.• . '. .>:•. ,:,,,~. ::::-·, (,> :+,zy")&,;,{ :f? 
(Operational Unit MT). Uit eenJrhtervie et de ontwikkelaar v~n het' lögi~l[êke 

or deze parameter 
it het BWW-

ii,: ,_,~,@:?'(:'!b 

bepaling van de parameter voorr~adQiveau<11og verbeterd kan worden. Bij èt bes eken van het 
voorraadniveau wordt vooral aä:r;1q;:ictit besteed aan de integrale aar er wordt niet 
bepaald welke speelruimte de fabriekslogistiek toe eme en eelruimte is nodig, voor de 
onzekerheden en variaties in de e ECLIP te realiseren. Er zou 
bijvoorbeeld een veiligheidvoo gd. Nu wordt de speelruimte 
door diverse functies op goederen niveau gecreëerd. Bijvoorbeeld bij 
de projecten van Applied Materials lsraè wijze van werken een voorraad van 
890.000 Euro waarvoor geen orders aanwezig waren. e klant heeft al laten doorschemeren dat ze 
de relatie met ETG wil eindigen waardoor het risico op incourantheid hier groot is. De methode van 
werken heeft een positieve invloed op de orderdoorlooptijd maar creëert in een later stadium 
onnodig werkkapitaal (voorraad) . 

Een tweede belangrijke input informatiestroom voor de aggregaatbeheersing is de markt informatie. 
Dit is de input van de eerste stap op aggregaatniveau, de planning to win (PTW). In deze planning 
worden voor een periode van een jaar maandelijks het aantal orders op eind productniveau 
weergegeven. De PTW is een aggregaatverkoopplan gebaseerd op de marktinformatie en op basis 
van inzicht wat klantenondersteuning denkt te kunnen verkopen. Maandelijks wordt per product een 
voorstel verkoopplan voor de van belang zijnde repetitieve verkoopartikelen weergegeven. Dit 
verkoopplan vormt de input voor het productplan. Het productplan wordt binnen ETG Acht het 
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hoofd productieplan (HPP) genoemd en wordt vastgesteld tijdens de HPP-vergadering. Doelstelling 
van deze vergadering is een afspraak tussen klantenondersteuning en de uitvoerende afdelingen 
over de lange termijn verkoop- en productiehoeveelheid. Op grond van deze afspraak kan de 
toekomstige Supply Chain van de interne- en externe organisatie ingericht worden. 
Per Supply Chain wordt de capaciteitsbehoefte zichtbaar gemaakt in Excel. Dit gebeurt door: 

► de capaciteitsprofielen en voorspelling van de toekomstige klantvraag zichtbaar te maken 
(repetitieve planningsgedreven orders) . 

► analyse van het verleden, deze methode is toegepast voor ketens waarvoor geen 
voorspelling voorhanden is (service en reparatie) . 

Men probeert inzichtelijk te maken welk capaciteitsbeslag in een periode van 4 weken per mini
company en per bottleneck er gepaard gaat met de productie van één eindproduct. Dit noemt men 
het capaciteitsprofiel. 

Het capaciteitsprofiel en de vraaggegevens uit het aggregaatverkoopplan vormen samen een plan 
per periode van 4 weken voor de capaciteitsbehoefte per afdeling en per eindproduct. Oftewel een 
plan waarin aggregaatuitspraken worden gedaan over de capaciteiten per toekomstige periode per 
mini-company. De profielen zijn gebaseerd op ITM-gegevens en geven antwoord op de vraag; passen 
de gevraagde capaciteiten in de fabriek. Uit interviews met respectievelijk de ontwikkelaar van het 
logistieke model en een productie manager bleek dat eventuele ,v r- en achterstanden van de 
huidige orderstroom niet verwe t plan. We s : de geplande 
beschikbaarheid van de ca .A oekoms 
zijn niet verwerkt. 
Bijvoorbeeld de capaci 
delen dus dezelfde c 
voor de afdeling. 

Er is een productie 
repetitieve planni i,; 

kritieke materiale 

gevormd, uitgedrukt in aantallen per maand 
fhdreven producten en LLl's. Ten tweede •• i 

aseerd OQditJ~lan yvoJdt er 
--'"'"'" ~· -·ó"'?-•JJC~H'.~:'%i4f!!:'t, _. .. ,. ~"-- - .fiá.:_t~ . »:;;.~.-

kritieke materiale · tuurd i. E.è'.ö Efë ' ''r ihg van:he uctplan (HPP 
~iF:"4;~- - "'jt 

• e klantenorders, ze 
t?i van 1770 uur/week 

duceren 
ontstaan voor 

franciers van deze 
een rekening wordt 

gehouden met voo ' ... · .. ad in de.k.etén. plande voorraadm··· .. • .. ·.·.·.··.••·•.u ... · .. tatie I1> ' f i'i"'"'""' M L . 
aggregaatvoorraad op een afd~ ing.di , '!f· staah door het productiepla~/t~i~ an men ook geen 
rekening houden met de voorraad in de "keten en kunnen er bijvoorbeèld t ê kort . of te hoge 
voorraden LLl's ontstaan. Te kor-l èn hebbe~';invloed op de lengte van de oorloopt1rci. Echter hebben 
te hoge voorraden invloed op hef werR:.kapitaal. 

Nadat het HPP gereed is wordt de 
productplan omgezet in een week 
week. Dit voorstel wordt besproken 1 

eze planning wordt het 
oductievolumes per product per 

g na het maken van een HPP. In de PP-
vergadering worden nieuwe voorspellingen eïnterpreteerd en acties afgesproken. De 
PP-vergadering is hiertoe bevoegd zolang binnen de grenzen van het HPP wordt gebleven. 
Herplanningen van klanten kunnen leiden tot aanpassingen van het PP maar interne oorzaken niet. 
Als deze oorzaken voorkomen wordt er gekozen voor inhaal scenario's door bijvoorbeeld overwerk. 
Er kan bijvoorbeeld besloten worden de vraagverlaging van de klant intern te dempen wat leidt tot 
een herplanning. De leverdatum van de klant wordt in principe altijd nagestreefd. De 
productieplanning wordt ingebracht in het MPS van BaanlV4. 
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De orderplanning 
een productieplan, . 
gezamenlijk uitge ' 
realistische vastge 
orderplanner is vera 

De orderplanning wordt beo 

én van een pla 

► realiseerbaarheid in tijd, kun · 
► de aanwezigheid van vol 

apaciteitsplan en 
ettingsplanning 
doelstelling is een 
datum. De 

stuurde afdeling. 

lantenorder; 
ns planning uit te leveren. 

Per afdeling wordt het geplande rden plannen gemaakt voor 
specifiek te leveren producten in spe cifieke tijdstippen. Elke 
productieafdeling krijgt een plan voor de t enaamde firm planned PRP- en MRP-
orders. Er wordt een grofplanning gemaakt waarbij de benodigde capaciteit wordt bepaald op basis 
van aanbod, plannen tegen oneindige capaciteit. De orderplanner, productieassistenten en de 
inkoper beoordelen de gegenereerde orders op haalbaarheid in het licht van de beschikbare 
capaciteit en de al geaccepteerde orders. Dit gebeurt alleen voor de PRP-orders en deze worden 
besproken in de interne orderacceptatievergadering (zie paragraaf 3.1 procesomschrijving). 

Klantenondersteuning bespreekt de intern geaccepteerde leverdatum met de klant. Uit interviews 
met de orderplanners bleek dat er geen afspraken gemaakt zijn tussen de orderplanner en 
klantenondersteuning over de regels die bij levertijdafgifte worden gehanteerd. De levertijd is 
klantafhankelijk, onbewust wordt altijd als leverdatumafgifteregel een klantafhankelijke levertijd 
gehanteerd [Bertrand, 1998). 
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Hierdoor is het direct merkbaar dat de orderacceptatie door de klant onder druk wordt gezet de 
gevraagde levertijden toe te zeggen. Uit interviews met orderplanners blijkt dater regelmatige druk 
wordt uitgeoefend, door het ETG Acht managementteam, de door de klant gewenste levertijd in het 
systeem te zetten. 

Bijvoorbeeld repetitieve orders voor Applied Materials UK samenstellingen worden gemiddeld 39 
dagen te laat ingelegd. De samenstellingen hebben een doorlooptijdnorm van respectievelijk 97 en 
110 dagen. Hierdoor krijgen orders al een achterstand voordat ze in de operatie terecht komen. 

Een van de oorzaken is al besproken, de klantafhankelijke levertijd afgifte regel, maar er zijn ook 
twee andere aspecten die invloed hebben. Ten eerste worden er door klantenondersteuning vaste 
doorlooptijd afspraken worden gemaakt die korter zijn dan de normdoorlooptijd. Er worden 
afspraken gemaakt zonder rekening te houden met het voortraject, de voorbereidingstijd, expeditie 
en transport. Bijvoorbeeld bij de orders voor de Step Scan, van Applied Materials UK, is een 
doorlooptijd afgesproken met de klant van 80 dagen. Bij deze orders is geen rekening gehouden met 
de tijden benodigd voor het voortraject, de ordervoorbereiding en transport van respectievelijk 7, 10 
en 2 dagen. Als de klant volgens afspraak zou bestellen zou er bij deze orders een te kort van 19 
dagen ontstaan. Echter, het tweede aspect, de klant besteld vaak later dan de overeengekomen 
vaste doorlooptijd waardoor ETG Acht nog minder tijd krijgt voor de order. 

Uit de kwantitatieve analyse b ten op de meest onvoorspel9are momenten orders 
plaatsen, het nivelleren van 't £<re·~1t~k ku~~oli~angen. Om pieken in de 
werklast behoefte te ver , an ing·de·vraag (demand revelling). Het totale 
volume van orders voor ee paalde planningsperia'de (l a 2 ~aanden) wordt verdeeld over 
intervallen van wek~~ of d~~~n. Demand levelling kan alleen worde~ toegepast als de klant zijn order 
plaatst eerder dan de ,~otal.~ orderdoorlooptijd van de (s~b)samenst · g. Door?at orders te laat 
worden ingelegd kt<jlt\~~Y.,~orden toegepast. ETG AchF,plant ac .s w~,arb ij als input de 
gevraagde klantle~ertijd wordt gebruikt en als output de uiterste sta <'044\. van~ de order wordt 
gegenereerd. Dit Heeft tot gevolg dat productieorders waarbij de omsc · n Rroblemen optreden 
in het verleden moeten starten. Dit,,tezcimen . eg~lmatig hist geeft een 
versterkende effe~.wat re.~tl ' ., •. 'Z~.u~,Jz· \f~e·n o~rlooptijd , wijking. Het is 

tenminste de taak vtn plann i •., . .· . . ~m de impact van dez~ye 
of te elimineren. Uit de proc;e~1P'die~t u.1r 'li e kwantitatieve ana lyse is ge dat in de praktijk 
hiervan geen spraken is. Vooral al bij ae onderdelenproductie, gemiddeld 39 ord per dag met een 
standaarddeviatie van 22, is de 9~dera~1 ~ko~st onstabiel (zie Error! R~~erence sour e not found.) . 
Bijvoorbeeld bij de productiegroe i'r U PW komen er per dag gemiddeld.:~8 orders aan met 
standaarddeviatie van 19 orders per dag. Bovendien is de aag i ti'' de~FE-markt cyclische en 
onregelmatig in combinatie onder ander or het ige veranaeren van leverdatum (zie 
bijlage 2) . Het aankomstpatroo~~ · l pen is erg onstabiel doordat de 
demand levelling niet kan worden to 

Uit interviews blijk dat de keuze, welke order wijkt en wat wordt geaccepteerd, nauwelijks wordt 
gemaakt. Repetitieve, 1st article, service- en reparatieorders worden bijna altijd geaccepteerd. Er 
worden orders geaccepteerd waardoor het tijdig realiseren van nog onderhanden orders in het 
gedrang komen. Want als je niet kiest zal er ook in deze situatie ook niet veel betrouwbaars uit de 
fabriek komen. De omschreven problemen resulteren in een onjuiste norm voor het open zetten van 
de advies kranen. 
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Na orderacceptatie resulteert de planning in prioriteiten van vrij te geven adviezen naar 
onderdelenproductie, montage en inkoop. Men tracht de toekomstige stroom werkorders voor 
vrijgave in overeenstemming te brengen met de beschikbare productiecapaciteit en /of omgekeerd. 
Door het vrijgeven van adviezen wordt de start- en einddatum van de geaccepteerde werkorders 
bevroren en overgedragen aan de uitvoerende afdeling. Op basis een planning met achterstanden 
worden de kranen voor vrijgave adviezen opengezet (zie Error! Reference source not found.). Door 
het te laat vrijgeven van adviezen worden orders met achterstand bevroren. Er is nu een 
leverdeadline vastgelegd voor de verwachte productieorders. Elke productieafdeling krijgt op deze 
wijze een plan voor de toekomst. Er ontstaan adviezen met een tijd korter dan de norm doorlooptijd 
waardoor achterstand ontstaat. Gemiddeld 25% van de adviezen wordt later vrijgegeven dan de 
geplande startdatum. Als er rekening wordt gehouden met de startdatum die 14 dagen in de 
toekomst behoort te liggen, in verband met de ordervoorbereiding, dan wordt gemiddeld 55% van 
de adviezen te laat vrijgegeven. Vooral de onderdelen productie klaagt over achterstanden die 
voortkomen uit het te laat vrijgeven van adviezen. Men beweert dat hierdoor achterstanden 
ontstaan waardoor zij niet betrouwbaar kunnen leveren. Hierdoor worden vooral op bottleneck 
bewerkingen vaak meer uren gepland dan beschikbaar zijn. Bovendien blijven de geplande orders 
staan op de geplande data waardoor men alleen uren kan inhalen door overwerk en uitbesteding. 

voorraadniveau er vooral a 
speelruimte door divers 
gecreeerd . Doordat ad 
veiligheden gecreeer 
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Afdelingsbeheersing ETG ACHT 
In het verleden vond twee weken voordat de orders werden vrijgegeven een werklastacceptatie -
vergadering plaats. Aanleiding hiervoor waren probleemadviezen bijvoorbeeld adviezen in het 
verleden en capaciteitsproblemen. In deze vergadering werden de probleemadviezen getoetst op de 
capaciteitsbeschikbaarheid in de productieafdeling. Heden ten dage vindt de werklastacceptatie 
vergadering niet meer plaats. Uit interviews bleek dater geen duidelijk aanwijsbare redenen 
hiervoor waren. Voordat er met de werkordervrijgave kan warden begonnen zou er een toets van de 
adviezen op de werkelijke capaciteitsbeschikbaarheid moeten plaatsvinden. Het gevolg is dat de 
actuele capaciteit en eventuele voor- en achterstanden niet warden meegenomen. Er wordt geen 
uitspraak gedaan op basis van capaciteit om orders vrij te kunnen geven. 

De werkordervrijgave functie wordt uitgevoerd door de productieassistent, die een gedetailleerde 
(fijn-) planning van de productieactiviteiten maakt. Deze planning is gebaseerd op de splitslijsten van 
de geplande prp-productieadviezen voor orders. Na het verzamelen van de productieorders voor de 
volgende periode controleert de productieassistent de materiaalbeschikbaarheid . lndien nodig wordt 
bij de onderdelenproductie een inkoopadvies voor ruwmateriaal omgezet in een vrijgegeven order, 
zodat het materiaal tijdig beschikbaar is. Daarna wordt overlegd met de groepsleider over de korte 
termijn beschikbare capaciteit . De productieassistent kan beslis "" bij capaciteitsgebrek een 
order te kopen of een bewer · besteden (zie Fig ' . et capaciteit). Dit wordt 
besproken in de wekelijks rg(C(~~ we~elit met de 

ii ,;f'd ., .... ::,~ ·· 

onderdelenproductie en age plaats om toekom,~tig aleren en op te 
lossen. Tijdens deze verga wordt voor de afdelinge n taal te verzetten uren 
in een horizon van 1~ liseerbaar is en wordt ~es ~ uit lopende 
projecten uit te bes ' t beoordeeld of de 
beschikbare- en ge 

• 

korte termij n 

Figuur 42 om gang met capaciteit 

De productieassistent zet de adviezen om 1 rs of werkorders. Doordat er geen 
werklastacceptatie plaatsvindt, nemen eventuele capaciteitsproblemen of achterstanden op de 
afdelingen toe. Van operationeel beheersen van de hoeveelheid onderhandenwerk is geen sprake en 
de doorlooptijd van de vrijgegeven orders is niet onder controle. De ordervrijgavebeslissingen zijn 
eigenlijk a Ileen nog maar te baseren op materiaalbeschikbaarheid en niet op 
capaciteitbeschikbaarheid. Bovendien kan na ordervrijgave geen stopsignaal meer warden gegeven 
voor toekomstig op te starten projecten. Wat men niet kan uitbesteden moet op de afdeling 
geproduceerd warden. 

Voor de voortgang van elke werkorder wordt een detailplan opgesteld, in BaanlV en op mini
company niveau, door de groepsleiders. Dit plan richt zich op de doorlooptijd en 
leverbetrouwbaarheid van de geaccepteerde werkorders. 
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Per subafdeling in de productie is een groepsleider toegewezen. De groepsleiders coordineren de 
productieactiviteiten op de afdeling door het toewijzen van productieorders aan de betreffende 
bewerkingen uit de routing. Hij is de interface tussen de vakmensen en de productieassistent en 
communiceert op dagelijkse basis met beide partijen zodat de materiaal- en werkuitgifte op de juiste 
wijze kan plaatsvinden. Maar door de beperkte flexibiliteit en oplossingen van het wachtrijprobleem 
zijn de mogelijkheden tot coordinatie gering. 

Binnen de onderdelenproductie is het vermogen om op korte termijn de capaciteit per bewerking- of 
machinesoort tijdelijk uit te breiden of in te krimpen laag. Door de onderdelenproductie wordt 
regelmatig inkoop ingeschakeld voor het uitbesteden van werk naar andere bedrijven. Maar deze 
vorm van volumeflexibiliteit is niet structureel georganiseerd. Er zijn geen vaste afspraken met 
bedrijven met betrekking tot het uitbesteden van werk op de korte termijn. Bij de montage wordt 
volumeflexibiliteit gecreeerd door middel van een ramp up- down plan. Met behulp van dit plan 
warden bij capaciteit tekort arbeidskrachten ingehuurd en warden monteurs gedetacheerd als er te 
veel capaciteit aanwezig is. De vaardigheden flexibiliteit (mixflexibiliteit) is bij de onderdelen 
productie nauwelijks geregeld. Binnen de mini-company's van de onderdelenproductie zijn er amper 
vakmensen aanwezig die meerdere bewerkingen uitvoeren of meerdere machines kunnen bedienen. 
De onderdelenproductie is niet in staat om een orderstroom met een wisselend volume en 
wisselende samenstelling tijdig te verwerken. Vanwege de la e ialisatiegraad kunnen monteurs 
binnen de montage op meerd rkingen ing · er hierdoor sprake van 
mixflexibiliteit. 

Er zijn meer orders aa 
onderdelenproductie 
volgorde probleem. 
gebaseerd op de p 
de orders van de 
voorafgaande be 
prioriteitstabel ni 
ontstaan zelfs nie o 

4pfi( 
orderleverdatum aapgehoud 

\q 
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Bijlage 11. Randvoorwaarden 

Tijdens de tussentijdse presentatie zijn de volgende randvoorwaarden vastgesteld: 

De nieuwe besturing moet betrekking hebben op WF Parts 
het project omvat zowel Almelo als Acht 
Het ontkoppelpunt is vastgesteld tussen Parts en Systems 
Het BaanlV4 besturingssysteem zal behouden blijven 
op tactisch niveau mag de logistieke planning warden aangepakt, maar niet de MCRS 
op operationeel niveau mag de inhoud van de MCRS wel gewijzigd warden 
"saai, saaier, saaist" 
"the flow must go on", Systems moet te allen tijde door kunnen werken 
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Bijlage 12. Stuurvariabelen volgens het Kranenmodel 
Op het hoogste niveau (O) worden de logistieke parameters vastgesteld, dit is op strategisch niveau 
gedaan (paragraaf 1.1.) bij de beslissing: 

Prioriteit ordersoort 
Leverbetrouwbaarheid 

Kraan 1 beslist over de grofplanning, hier wordt een besluit genomen over wanneer er hoeveel 
onderdelen klaar moeten zijn en hiermee de verdeling van de capaciteit in de tijd . Deze planning zou 
de capaciteit tot aan een bepaald niveau moeten vullen, zeg 80%. De rest dient voor overige klanten 
en voor spoed t.b.v. Systems. Te nemen beslissing: 

vaststellen MPS plan 

Kraan 2. beslist over de orderacceptatie en levertijdafgifte. Daar al besloten is dat onderdelen t.b.v. 
Systems altijd voorgaan, vindt er op dit niveau een orderacceptatie en levertijdafgifte plaats voor de 
externe klanten. Deze orders dienen als opvulling voor de overgebleven capaciteit en afhankelijk 
hiervan wordt er een levertijd afgegeven. Te nemen beslissing: 

orderacceptatie externe orders 
levertijdafgifte externe orders 
updaten MPS plan 

Kraan 3. beslist over het vr" 
basis van materiaal en ca 
gaan en bepaa lt hierm~e poo van e 

' /i ,,, ,, 

vrijgeven orders aan'de werkvloer 

De laatste kraan (4 
Middels prioriteits 
materiaalbeschik 

list over de detailplanning, welke machine ga ii~an welke order werken. 
n per machine wordt hierover een besluit gen / · p basis van man- en 

id en of een order wel I niet gereE!d i~ op de rking is er een pool 
e vloe' '''"~[~ord gaan werken aan van werkbaar wer 

' $ ' 

een order op een .. . Id 
Per machine, adrtwelk'i? 
welke prioriteitsr; gel wo;dt" 1er j/ , ruikt (NB. Dit is een Kraan 0 beslissin ·er is er al besloten 
dat Systems voor ZOU moeten,ga(]n Op e~terne klanten. Dit creeert een twee-k ~sen 
prioriteitsregel, binnen een klC[2Se'ffiunnen regels gebruikt warden als critical ratio en speling per 
bewerking) 

: (3)Cap. & a -Logistiek ! 
co6rd inatiei 

niveau ; .••.• /- -----•• , .tnkoop 

Ordervrlfgsilr1'' 
i : 

---- ---- · f - ----~i~iij;i~-;.,--;;i;.;ij -(4) "' i """ -
Afdelings i 

niveau ! 

Output 

Figuur 43. "Kranenmode/" 

Een laatste stuurvariabele is het Koop/ Maak besluit. ETG hanteert hier zelf al een uitgebreide 
procedure voor. 
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Bijlage 13. Literatuur m.b.t. het ontwerp 

KOOP 

Een KOOP heeft de volgende kenmerken [15]: 
het scheidt de activiteiten gegenereerd door orders van de activiteiten gebaseerd op 
voorspelling, daar deze verschillende planningstechnieken hebben 
het is het punt waarop onafhankelijke, anonieme vraag wordt omgezet in afhankelijke vraag 
op order 
het is het punt wat samenvalt met het laatste voorraadpunt van waaruit de klanten worden 
bediend 
het scheidt twee gebieden waar beslissingen verschillende dimensies hebben. 
Stroomopwaarts van het KOOP is de key factor de investering in voorraden, terwijl 
stroomafwaarts de het risico van het missen van leverdata die domineert. 

LEAGILE 
Lean houdt in: een Supply Chain met de eliminatie van alle verspilling, w.o . ook tijd . Een van de 
voorwaarden om dit de realiseren is een stabiel productieplan. Agile streeft er juist naar om in een 
markt met (sterk) veranderende klantwensen gebruik te maken t' arktkennis en met behulp van 
een virtuele organisatie wins xploiteren. Lea + ~ombinatie van Lean en 
Agile: door het KOOP stra mogelijk om troomatmfarts de kansen te 

"·· ""t . . .. \ 
benutten in de markt ens n stabiel product1~p:>lan te realise~en, zie onderstaand 
figuur. De termen Lean'e 1 s bekend binnen Philips ETG door het E.LAN project, ETG 
Lean and Agile in the Netherlands. · 

'"--1_._e_a_n_P_r_o_c_e_s_s_e_s --~ '(> 
(A) Lean Sup1>ly 

Agile Processes 

(B) Agile Supply 

Decoupling 

Agile 

P rorc ss e s 

( C) J, eagile Supply 
Figuur 44. Blokdiagrammen representerend Lean, Agile en Leagile Supply Chains 
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Focus op de besturing v66r en na het Klant Order Ontkoppelpunt [16] 

Door materiaalcotirdinatie en 
voorraadbeheersing de 

geiiiste performance met zo laag 

mogelijke uitgaven realiseren 
EFFICIENCY 

! •.. .• • • . , , 
.. -· ,,, 

" 
I ~. 

: , 
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Met zo /(}(Jg mogelijke uitgaven 
de gevraagde service 

(inkomsten) 
sneJ en betro:uwb(J(Jr realiseren 

EFFECTIVITEIT 

-. 
.. 

! 
I 

·. 
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Bijlage 14. KPI profielen 
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Bijlage 15. Multilevel MPS Procesmodel 
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BaanlV - Manufacturing 
Productiebeheer 
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Bijlage 16. Multilevel MPS procesmodel (met BWW detail) 

. ... , 
kelijke 
,~ .. 

Capaciteit (Jange tennijn) 

Exteme 
Klantor 

'" 

Koop / Maak 
besliMing 
(KIHn3.J 

Capaciteil(kortetermijn) 
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Bijlage 17. Domeinmodel 

0 .. 1 

Materiaal_voorraad 

-ILC_lokatie 
-aantal 

K>--------1-veiligheldsniveau 
-bestelnivea 
-bestelho&veelheid 

li»J. IPL Consultants 

Consumeerlocatie ~----~---------------------
Wijzigingprocedure 

-Stappen 
-Redenen 
-Kopieren wljziglngsorder 

......... -Child 1 .. • 

.................. .. ~--r------~-~--~----~ 

,:<!n~~~ti~~~J 
WF_type 

-WF_Parts 
-WF _Systems 
-WF _Projects 

1.: 

EDM 

-Constructie-artikelnummer 
-Constructiestuklijst (EBOM) 
-Revisienummer oonstructieartikel 
-refatie constructieartikel I artikel 

1 . .' 

-Afdeling 
-Machine 
-lnsteltijd 11• 

t------1·Stuktijd 
-Manbezettlng 

1 .. • -Machinebezetting 
-Naarn 

fabriekrapport 

-Huidige belading 
-beschikbaarheid capaciteitsbronnen 
-beschikbaarheid mensen 
-beschikbaarheid materia1en 

l ~<~n~m";~ti~n~~J 
Prioriteit_statusvalue 

-Speling_per_bewerklng 
-Critical_ratio 

l :<~n~~~~n~~ J 

SCF _statusvalue 

-Toegewezen 
-ultgegeven 
... ,,.ed 

-SIC 
-MPS 
-MAP 
-FAS 
-Handmatig 

-Partij voor Partij 
-Optimale s&riegrootte 
-Vasle orderhoevee!heid 
-Tot maximum voorraad 
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Artik.i 

-Artikelnummer 
-Bestelbeleid: Bestelbeleid Statusvalue 
-Bestelsysteem: Bestelsysi&em_Statusvalue 
-Bestelmethode: Bestelmethode Statusvalue 
-Bestelinte1Val -
-Orderdoorlooptijd 
-PBOM 
-WF: WF _statusvalue 
-Productsoort 
-ABC-code ring 
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1.: 

o.: 

l :<!n~~~~n~~: 
niveau_type 

-samenstelling 
-onderdeel 

Stuldljst 

-niveau: niveau_type 
-aantal 
-veiligheidstijd 

o.: -veillgheldsvoorraad 

-Parent 

-VO_leverdatum 
-VO_gepl_ontvangstdatum 

===j(>-----j::::~~-verkooporder 
-Debiteur 
-VO_ordemummer: VO_statusvalue 
-Klantordersoort: klantorder_ type 

t ~<~n~-;~t~n~~ J 

vo_statusvalue 

-Ge pl and 
-Afgewezen 

~--~~~~~~~~~~: 
klantorder_type 

-repetitieve orders__pian 
-repetitieve orders_order 
-1st article 
-RS&S 
-project 
-bonnenwerk 
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Parts MPS procesmodel 

MPS Planning 
Systems 

_J_, 
/ \ Afhankelijke 
I i 
\.,_ _,,./ vraag 

ABC Analyse 

_l 
Uitvoeren Productie 

Plan 
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Bijlage 19. Wachttijd Analyse 

Tabel 13. Wachttijd analyse ETG Alme/ 

100 Horizontale bew. centra 

101 Vertikale bew.centra 

102 Lagervoeten 

110 Clean room montage AG 

111 Bankwerkerij 

112 Vlakslijpen 

350 Pu tlasse 

360 rgon lassen 

39 iv rs n G Plaat 

399 Materiaalafgifte AG Pia 

eit technologie management 
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Tabel 14. Wachttijd analyse ETG Acht 

Onder 
afdelin 

5 
10 
15 
20 
35 
38 
40 
42 

95 
100 
105 
110 . 

115 
120 . 

125 
130 
135 
140 

225 
235 
250 
295 
300 
305 
310 
315 
320 
395 

Omschri"vin 
All Round Mechanisch 
Raddraaiers Mechanisch 

HT-Finishin Mechanisch 
It's 4 ou 1 Mechanisch 

N4BG Plaat 
NB3L Plaat 
NCSN Plaat 
PBLA Plaat 
KONT Plaat 
INPA Lakken 
UNWA Lakken 
LIJM Lakken 
LSPU Lakken 
VBH Lakken 
CONT Lakken 
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Gerealiseerde Hoofd. 
Afd. Wachti"d Wachtti"d 

201 
201 
201 
201 
201 

206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
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relatieve 
verschil 

150% 
150% 

100% 
0% 

50% 
-100% 
-100% 

0% 
-50% 
150% 
650% 
100% 
450% 
450% 
250% 

50% 
-100% 
-100% 

25% 
100% 
333% 
100% 
150% 
67% 

100% 
250% 

50% 
350% 

-100% 
0% 

-100% 
150% 

-100% 
350% 
250% 

-100% 
0% 

300% 
50% 

-67% 
33% 

0% 
-33% 
-67% 
-67% 
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Bijlage 20. Plan van aanpak op de verbeteracties 
Om de verbeteringen door te voeren en/of te detailleren moeten onderstaande acties warden 
uitgevoerd. Bij iedere actie is een voorstel gedaan voor de trekkersrol vanuit de SCM Board . 
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,Da.te .. .R.e.vieVi: .. 08.:.1.1.:2006 
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200611 08-03 
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E..aoM -> P-BOM 
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Wandeloo 

~ard van 

w~.Joost 

Ploeom<ikers, 
"""""' Sd>pper• 

en Emiel Harink 
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Danie Hartwij<. en 

DolfVriuen 

• Enabling Technologies Group Action and decision log Onthaasten SCM Board 

iAttendees: Sander Verschoor, Jan Adams, Reltze de Graaf, Daniel Hartwijk, Hermon Wind, Roger Otto, Gerard 

L~~~.r~~.r .. 
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i Distribution: Attendees 
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! Date: woensdag om de 
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..... l:rime: 9:30 uur 

~ : 

i l~c~ti~: ....,l~1~·nd In 
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Jan Adams 
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Wand!!IOO, Maarten 
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S~senEJrii!'.I 
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