
 

Codenummergebonden logistieke kosten als leidraad voor
ontwerper
Citation for published version (APA):
Mal, van, H. H., van Ark, R. C. A., & Molengraaf, van den, J. C. M. (1993). Codenummergebonden logistieke
kosten als leidraad voor ontwerper. B&id, 5(6), 22-26.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/ae054641-838b-4a30-bc10-62fe7a60c85d


Codenummergebonden 
logistieke kosten leidraad 
voorontwerper 

Van den Molenqraaf is 
stalmede-
:werker 
KwalileHslorg 
bij de Knaapen 
Groep BV 

Van Mal is Universilair 
Hoo/ddocent. 
,facult'it 
:fecnniscne 
&drij~ 
,kunde. TU 
iEil1d{lOven 

Van Ark is chefTecf111ische 
Dienst van 
'Wavin KLS 
.BV 

••••••• Ir R C.A van Ark, dr iT H H van Mal, iT Ie M van den MoJengraaf ••••••• 

Directe logistieke activiteiten zijn activiteiten die een aanwiisbaar 

gevolg ziin van het produceren van een of meer produkten. 

De kosten voor deze activiteiten kunnen direct aan 

een bepaald produkt worden toegerekend. Voorbeelden hiervan 

ziin assemblagetiiden en -kosten, en speciale ingangscontroles 

v~~r kwetsbare onderdelen. Ten aanzien van het ontwerpen 

op directe logistieke activiteiten kan worden geconcludeerd, 

dat dit feiteliik reeds kan plaatsvinden, doordat kostpriisgericht 

wordt ontworpen en de directe logistieke kosten, 

als onderdeel van de kostpriis, kunnen worden berekend. 

I 
ndirecte logistieke activiteiten ontstaan 

al5 'overhead', en worden via verdeel·· 
sleutefs aan de eindprodukten toegere~ 

kend, wat in de meeste gevallen betekent 
dat het budget voor de afdeling logistiek 
over de produkten wordt verdeeld Yoor-· 
beelden van indirecte logistieke activi·· 
teiten zijn het aanhouden van voorraden, 
intern transport en logistiek beheer 
Deze versleuteling van de indirecte 
logistieke kosten is vaal gebaseerd op 
gevoelsmatige kwantificering van factoren 
Bij het berekenen van de kostprijs van 
nieuwe produkten wordt met de bestaande 
waarden van de toeslagen gerekend 
Veranderingen in logistieke activiteiten, die 
ontstaan als gevolg van een nieuw produkt. 
werken derhalve niet door in de berekende 
verwachte kostprijs De ontwerper heeft 
dus geen zieht op hoe de indireete aetivi~ 
teiten worden beTnvloed door antwerp·· 

keuzes Het gemis aan inzicht in het 
aandeel van de indirecte logistieke 
activiteiten in de totale kosten, en dus in 
de kostprijs van het produkt kan een 
probleem zijn 

INZICHT 
De ontwerper kan bii het maken van 
ontwerpkeuzes onbewust invloed uitoe~ 
fenen op de rrequentie en de duur van de 
indireete activiteiten Maar om bewust 
invloed uit te kunnen oefenen op de 
kosten, is inzicht nodig in de indireete 
]ogistieke activiteiten en de totale tijd en 
kosten die daarmee zijn gemoeid 
De indireete ]ogistieke aetiviteiten kunnen 
worden onderverdeeld in aetiviteiten die 
samenhang vertonen met codenummers 
[codenummergebonden ]ogistieke kosten), 
en overige aetiviteiten, zoals ingangseon~ 
trole en het verzenden van gerede 
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produkten, dat voornameliik afhangt van de 
afleverings·· respectievelijk verzendhoeveel·· 
heden Izie figuur I I 
In dit artikel, dat is gebaseerd op een 
praktijkstudie waarbii sprake is van 
fabricage van grotere series, wordt een 
methode aangegeven om de codenummer-· 
gebonden logistieke kosten te bepalen Het 
doel hieIVan is tweeledig· op de eerste 
plaats inzicht kriigen in de verhouding 
codenummergebonden en overige indi
recte logistieke kosten en op de tweede 
p!aats am voor de ontwerper zichtbaar te 
maken op welke manier en in welke mate 
ziin ontwerpkeuzes het codenummerge
bonden dee! van de indirecte logistieke 
kosten beTnvloeden, zodat deze inv!oed bii 
het maken van een afweging eventuee! kan 
worden meegenomen 
De codenummergebonden kasten zijn niet 
aan een produkt toe te rekenen, maar wei 
aan het invoeren en beheren van artikel
nummers. De hoogtevan deze kasten in 
totaal hangt in belangrijke mate samen 
met de diversiteit van het assartiment 
In het vervo!g van dit artike! wordt daarom 
antwoord gegeven op de volgende vragen 
.. Hoe kunnen op systematische wiize de 

codenummergebonden kosten worden 
bepaald. en 

· Hoe kunnen deze bevindingen worden 
teruggekoppe!d naar de ontwerper 

MODELBOUW 
De logistieke performance is aileen te 
bepaien als de invloed van de 10gistieke 
activiteiten op de volgende factoren 
bekend is 
.. Be·(nvloeding van de kwaliteit van de 

produkten door transport of condities 
tiidens opslag lin dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten) 

· Verkorting van de doorlooptiiden, wat 
tot uitdrukking komt in het verminderen 
van verliestiiden in logistieke activi·· 
teiten lagere voorraadkosten en 
vermindering van incourantrisico 

· Verlaging van de kosten waarbij in dit 
artikel niet is gekeken naar materiaalver·· 

KORrOM 
In het produktontwerp worden de 
consequenties van het produkt voor de 
logistiek vastgelegd Het is.daarom van 
belang dat de ontwerper ziehl heeft op 
de gevolgen van een ontweipkeuze. voor 
de logistiek, Daartoe is inzicht nodig ill 
de logistieke activiteiten en de bijbeho
rende kasten Inzicht in de indirecte 
iogistieke kosten en met name de 
codenummergebonden logistieke 
kosten is door de ontwerper in het 
algemeenniet. of niet voldoende snel, 
te verkrijgen 

liezen als gevalg van beschadiging of 
zoek raken van produkten of onderdelen 

Van belang is dat terugkoppeling van de 
logistieke kosten naar de ontwerper zo 
vroeg mogelijk in het ontwerptraject 
plaatsvindt. omdat dan de vriiheidsgraden 
van de ontwerper nog groot ziin Daardoor 
heeft hii meer mogeliikheden om ziin 
produktontwerp aan te passen 
In principe is het erg eenvoudig om een 
terugkoppeling vanuit de logistiek naar de 
ontwerper te realiseren, maar dat kan in de 
praktiik erg omslachtig worden De 
ontwerper legt ziin keuzes voor aan de 
afdeling logistiek. 
Daar worden de consequenties geanaly
seerd en vervolgens wordt naar de 
ontwerper teruggekoppeld wat de conse
quenties ziin en hoe bepaalde consequen
ties kunnen worden vermeden Een en 
ander is weergegeven in figuur 2 
Bii de praktische reaiisatie riizen twee 

prc.bl"em i i op 
te lossen met behulp van strategische 
keuzes die moeten worden gemaakt door 
de ontwerper Daarbij meet worden 
afgewogen of de besparing in de logistiek 
bij de toepassing van bestaande onder·· 
delen opweegt tegen het gebruik van 
nieuwe onderdelen Uit dit en eerder 
onderzoek is gebleken, dat aileen het 
invoeren en onderhouden van een code·· 
nummer kan varieren van zeshonderd tot 
tweeduizend gulden per jaar. Daarbii 
kunnen mogeliik tot twintigduizend gulden 
eenmalige inkoop·· en incourantkosten 
komen Bii een levensduur van vier jaar 
liggen de kosten voar een codenummer 
dus tussen circa 2 500 en dertigduizend 
gulden 
De ontwerper moet dus de consequenties 
voor de logistiekzelf kunnen bepalen, wat 
ons dan terugbrengt op het eerste 
probleem· het zichtbaar maken van de 
consequenties 

CODENUMMERGEBONDEN 
Voordat aan terugkoppeling van de invloed 
van ontwerpbeslissingen op de indirecte 
logistieke activiteiten kan worden gedacht 
moet eerst worden vastgesteld waalVan de 
indirecte kosten afhankelijk ziin Vervol-

ONDERVERDELING FABRICAGEKQSlEN PER PRODUKT 

< 
CODENUMMER 

INDIRECT GEBONDEN 

< OVERIG 
LOGISTIEK 

KOSTEN PER < DIRECT 
PRODUKT 

MATERIAAL, LOON, OVERHEAD, ONTW!KKEUNG 

Fig""r 1: 
onderverde
ling kosten. 

gens moet worden vastgesteld hoe deze 
afhankeliikheid wordt be'invloed door 
keuzes in het ontwerpproces 
Waaruit bestaan de indirecte logistieke 
kosten? Hierbii is de volgende definitie 
gehanteerd Indirecte logistieke kosten ziin 
aile kosten verbonden aan het aanhouden 
van voorraad en het uitvoeren van logis
tieke activiteiten die niet rechtstreeks het 
gevolg ziin van het produceren van een 
bepaald produkt. en die dus niet aan een 
bepaald produktzijn toe te rekenen Hierbij 
wordt aileen gekeken naar het materials 
management. De voorraad eindprodukt en 
de fysieke distributie worden buiten 
beschouwing gelaten 
Per kostenplaats (figuur 3) dienen de totale 
logistieke kosten te worden bepaald, die 
vervolgens worden opgesplitst in directe en 
indirecte kosten. In de praktiikstudie bleek 
74 procent van de totale lagistieke kosten 
indirect te zijn, waarbij de tatale logistieke 
kosten per produkt ziin geschat op acht 
procent De ondelVerdeling per kosten
plaats maakt het geheel inzichteliiker 

SAMENHANG 
De samenhang tussen de indirecte 
logistieke kosten en het antwerp van 
produkt en produktiesysteem komt tot 
stand via kenmerken van het produkt of 
produktiesysteem AUe (relevante) besliss·· 
lngen gedurende het ontwerptraject 
hebben betrekking op deze kenmerken De 
enige mogelijkheid am de indirecte 
!ogistieke kosten te beYnvloeden vanuit het 
ontwerp is dus via deze kenmerken Het 
basismodel van figuur 2 kan daarom 
worden aangepast en komt er uit te zien als 
in figuur 4 
Er zijn twee aspecten waaraan een kenmerk 
moet voldoen· 
- de waarde van het kenmerk moet door 

de ontwerper zijn te bernvloeden 
- er moet een samenhangzijn tussen het 

kenmerk en de logistieke performance 
met andere woorden de variatie van de 
waarde moet de indirecte logistieke 
kosten be·invloeden 

De kenmerken die hieraan voldoen, zuBen 
sterk produkt-· c q situatie··afhankelijk ziin 
zodat vanaf dit punt de bevindingen meer 
specifiek zijn voor de praktijksituatie 
Over het totale produktassortiment is 
diversiteit een kenmerk dat in ieder geval 
een sterke relatie heeft met de indirecte 
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logistieke kosten Diversiteit kan zich 
voordoen in verschillende vormen' 
.. het niveau waarop de diversiteit speelt· 

onderdee\·· of mononiveau samenste\·· 
lings·· of moduleniveau en eindprodukt-· 
niveau 

. type·· en variantendiversiteit, waarbii 
typediversiteit aangeeft dat de onder·· 
linge verschillen op een of meer 
belangrijke punten groot ziin, en waarbii 
varianten in principe slechts op onder
geschikte punten van elkaar afwijken 

Het onderscheid tussen de verschillende 
soorten diversiteit laat zich niet eenvoudig 
vangen, alhoewel er waarschiinliik een 
dUideliike parallel is waar te nemen tussen 
soorten diversiteit en categorieen code·· 
nummers. Codenummers kunnen immers 
ook betrekking hebben op onderdelen 
samenstellingen en eindprodukten 
Bovendien verschillen niet aile codenum·· 
mers even sterk van elkaar, waarmee het 
onderscheid tussen typen en varianten is 
aangegeven 
Uit eerder onderzoek was al gebleken dat., 
het mogelijk is am bepaalde lindirectel 
kosten aan codenummers toe te rekenen 
In het geval van de codenummergebonden 
logistieke kosten dient de invloed van een 
kenmerk op de indirecte logistieke kosten 
te worden gekwantificeerd, zodat bii 
beslissingen in het ontwerptraject hiermee 
rekening kan worden gehouden 
Als een kenmerk een rol speelt tiidens het 
ontwerpen, betekent dit dat er zekere 
vrijheidsgraden met betrekking tot dit 
kenmerk moeten bestaan, waarbinnen de 
ontwerper kan optimaliseren Als er 
immers geen vrijheidsgraden ziin, is het 
onmogelijk om alternatieven te overwegen, 
omdat deze niet bestaan 
Er is reeds aangegeven dat de logistieke 
activiteiten voor een gedeelte samen·· 
hangen met de diversiteit Ook andere 
kenmerken kunnen een belangrijke rol 
spelen, zoals de afmeting, de vorm en het 
gewicht van het produkt in verband met de 
benodigde transporteen heid 
De laatste stap, het kwantifi·· 
ceren van het verband tussen Figuur2: 
kenmerken en logistieke hasismodel. 
activiteiten, is dan eenvoudig 
vast te stellen, dan weI te 
schatten Met schattingen 
kan worden volstaan omdat 
het bij het gebruik in de 
meeste geva!len meer gaat 
om de orde van grootte, dan 
om de exacte waarde van de 
kosten, uiteraard binnen 
zekere grenzen, zodat 
afwijkingen van de werkelijke 
waarde kunnen worden 
geaccepteerd 

KOSTENPLAATS 
Om het geheel te kennen moet eerst de 
totale procesflow van het produkt in kaart 
worden gebracht inclusief de gebruikte 
transportmiddelen en transporteenheden. 
zodat uit de procesflow de logistieke 
activiteiten kunnen worden gedestilleerd 
Bii de bepaling van de activiteiten gaat het 
in eerste instantie om een omschriiving 
van de activiteit zelf. en de plaats binnen 
het geheel lndien nodig moet een nauw·· 
keurige beschrijving worden gegeven van 
de wijze waarop de activiteit wordt uitge" 
voerd Tenslotte moet worden aangegeven 
in hoeverre de Kosten afhankelijk ziin van 
codenummers en welke kenmerken daarbii 
bepalend ziin voorde hoogte van die 
codenummergebonden Kosten 
In het algemeen kunnen drie categorieen 
codenummers worden onderscheiden 
.. Ingaande of inkoopcodenummers 

\onderdelenl 
.. Interne codenummers {samenste\·· 

lingenl 
.. Uitgaande of produktcodenummers 

\eindproduktenl 
Hierna wordt het onderzoek naar de 
codenummergebonden kosten per 
kostenplaats uit figuur 3 beschreven De 
kosten kunnen betrekking hebben op zowe] 
de ingaande de interne als de uitgaande 
codenummers 

INKOOP 
Onder inkoop wordt het proces van initiele 
inkoop verstaan Daarnaast wordt het 
oplossen van problemen met betrekking 
tot 'Iopende' onderdelen tot de taak van 
inkoop gerekend Vrijwel aile inkoopactivi~ 
teiten ziin codenummergebonden De 
omvang van de activiteiten zuBen echter 
sterk varieren met het onderdeel waarop 
het codenummer betrekking heeft Vandaar 
dat de inkoopkosten hiernaar moeten 
worden gediffentieerd. 
Belangriike factoren, die tijdbesparend of 
tijdverlengend kunnen werken zijn het 
verschil tussen typen en varianten, het al of 
niet standaard zijn van een onderdee! voor 
een leverancier en de 'nieuwheid' van de 
leverancier of de specificaties van het 
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onderdeel 
Onder planning worden in dit verband aile 
activiteiten verstaan die betrekking hebben 
op produktieplanning, communicatie 
omtrent wijzigingen in de produktieplan
ning, registratie van onderhanden werk en 
signalering van voorraadtekorten van 
onderdelen 
De omvang van bovengenoemde activi· 
teiten wordt uitsluitend bepaald door het 
aantal aan of door de betreffende afdeling 
toe of af te leveren codenummers De mate 
waarin beide soorten een rei speien 
varieert van activiteit tot activiteit Per 
deelactiviteit spelen de volgende code~ 
nummers. 
• De activiteit produktieplanning wordt 

uitsluitend bepaald door het aantal af te 
reveren codenummers 

· Bii de communicatie spelen aile 
codenummers een rol, waarbij echter de 
af te leveren codenummers het belang" 
rijkst ziin Naar schatting gaat ongeveer 
80 procent van de tijd zitten in de af te 
reveren codenummers, en slechts 20 
procent in de toe te ieveren codenum,· 
mers 

.. De omvang van het onderhanden werk 
toont sam en hang met het totaal aantal 
codenummers 

· De signalering van voorraadtekorten 
heeft te maken met de onderdelen en de 
materialen, en vertoont dus samenhang 
met het aantal toe te leveren codenum·· 
mers 

Van het aandeel van de verschi!lende 
deelactiviteiten kunnen door de medewer·· 
kers van de afdeling planning schattingen 
worden gegeven Een betere methode is 
een registratie van de bestede uren te 
voeren 
Hieruit kunnen dan de Kosten worden 
bepaald voor een ingaand en een uitgaand 
codenummer. Yoor een intern code·· 
nummer moet de som van beide kosten 
worden genomen. omdat de interne 
codenummers zowel worden aangeleverd 
als afgeleverd 

VERVOLGBESTELLING 
Vriiwel aile activiteiten zijn codenummer·· 

gebonden, hetzij direct 
(afroepen, chasseren) 
hetzii indirect (coordi· 
natie). Slechts een zeer 
klein deel hangt samen met 
de leveranciers (onder 
andere het samenstellen 
van overzichten per 
leverancier) 
Op basis van de kosten van 
de afdeling verwerving en 
het aantal codenummers 
kunnen de kosten per 
codenummer worden 



berekend Hierbij kan nag 
rekening worden gehouden 
met het verschil in aandacht 
voor een belangriik c..q 

Fig!!!!r 3: 
vooY6eelden 
.an 
kosten~ 

snellopend codenummer en plaatseH. 
de 'slow movers' 
Onder materials handling worden 
gerekend· transport van inkoopgoederen 
goederenontvan!6st. opslag. intern trans .. 
port verpakken en verzenden. Belangrijk is 
vast te stellen welk deel van de capaciteit 
van het magazijnpersoneel wordt bepaald 
door enerziids het produktievolume en 
anderziids de diversiteit Daarnaast dienen 
de Kosten van intern transport door de 
produktieafdelingen zelf oak te worden 
meegenomen Bii de activiteiten transport 
van inkoopgoederen en goederenontvangst 
spelen aIleen de ingaande codenummers 
een rol. terwijl bij de opslag en het intern 
transport aIle codenummers van belang 
zijn Daarbii dient echter weer rekening te 
worden gehouden met de 'slow movers' De 
activiteiten verpakken en verzenden 
hebben uiteraard aileen betrekking op de 
uitgaande codenummers 
De activiteiten bii ingangscontroie ziin 
voornameliik pa,rtijgebonden' Dit implj·· 
ceert dat de omvang van de activiteiten 
veel sterker wordt be'invloed door de 
afleveringshoeveelheden dan door 
veranderingen inhet aantal geleverde 
codenummers 
Het bi~houden van het bestand met 
keuringsvoorschriften is echter weI 
codenummergebonden omdat van ieder 
codenummer eel] voorschrift aanwezig 
moet zijn De kosten die hiermee zijn 
gemoeid dienen dus bii de kosten voor de 
ingaande codenummers te worden 

opgeteld 
Er worden administratief drie activiteiten 
onderscheiden 
- Het verzenden en afhandelen van 

facturen van en naar toeleveranciers en 
afnemers 

.. Het controleren en registreren van 
voorraadmutaties 

- Het verzorgen van overzichten met 
betrekking tot de actuele voorraadsitu·· 
atie 

Van de tiidsbesteding aan deze activiteiten 
moet een schatting worden gemaakt 
Gezien in de meeste gevallen de conse
quenties van een onjuiste schatting op de 
uiteindeliike Kosten per codenummer 
gering zifn, vanwege het beperkte aandeel 
van de administratiekosten in de totale 
kosten. kan hier worden volstaan met een 
grove schatting 
Hoewel voorraden natuurliik geen deel 
uitmaken van de logistieke activiteiten. 
brengt het aanhouden van voorraden weI 
kosten met zich mee De kosten die hier 
worden geYnventariseerd zijn uitsluitend de 
rente en incourant kosten 
De omvang van de codenummergebonden 
Kosten die aan de inkoopvoorraden ziin 
verbonden, hangt af van enerziids de 
afleveringsserie en anderzijds van de 
interne verrekenprijs van het betreffende 
coden urn mer De jaarlijkse kosten kunnen 
worden berekend door de halve afleve
ringsserie te vermenigvuldigen met de 
interne verrekenprijs en veIVolgens met het 
rentepercentage 
Bij gekoppelde produklle 
van halffabrikaten gaat 
het om het produceren op 
basis van orders eindpro .. 
dukt Bij het inventariseren 
van de produktievoorraden 
dient onderscheid te 
worden gemaakt in 
gekoppelde en ontkop
pelde produktie van 
halffabrikaten Bij halffabri
katen die gekoppeld 
worden geproduceerd zijn 
de vooHaden grotendeels onafhankelijk 
van de te produceren diversiteit. alhoewel 
de diversiteit door zal werken op de 
omvang van de !kosten van del produktie
voorraden Daarom zal een schatting 
moeten worden gemaakt van het deel van 
de kosten dat als codenummergebonden 
wordt beschouwd !n de praktiiksituatie is 
hierbii ultgegaan van viif pracent 
Vermenigvuldiging van de dagproduktie 
met het aantal bufferdagen en vervolgens 
met de interne verrekenprijs levert de 
bufferinhoud in geld op Vermenigvuldigd 
met de interest levert dit de rentekosten 
op Vijf procent hiervan delen door het 
aanta! codenummers dat door de buffer 

Figuur4: 
keHmerken 
als &inde.de 
varia6eleH 
tUsseH 
ontwerpen 
logistiek. 

stroomt, levert uiteindelijk de kosten per 
codenummer In formulevorm· 

(dagproduktie*aantal bufferdagen*inteme 
verrekenprijs' interest)· 0.05 

aanta! codenummers dat door de buffer stroomt 

Onlkoppelde produktie van halffabri
katen betekent dat nlet wordt geprodu
ceerd op basis van orders eindprodukt Bij 
halffabrikaten die in vaste series ontkop
peld worden geproduceerd werkt de 
diversiteit veel sterker door op de voor
raadkosten Door de vaste produktieseries, 
zal gemiddeld steeds een halve serie op 
voorraad blijven liggen. De kosten van deze 
voorraad hangen dus rechtstreeks samen 
met het produceren van het desbetreffende 
codenummer De Kosten moeten weer per 
geval worden berekend en zijn gelijk aan de 
halve produktieserie vermenigvuldigd met 
de interne verrekenprijs en vervolgens 
vermenigvuldigd met de interest 
(ncourante voorraden bij codenummers. 
die op basis van orders {van eindpro
duktenl worden ingekocht. kunnen aileen 
ontstaan door plotselinge veranderingen in 
de orders Bii aile artikelen, die niet 
(vo.\ledigl op basis van orders worden 
ingekocht, !6eproduceerd of geassem
bleerd, ontstaat in principe incourante 
voorraad. omdat codenumeers na verloop 
van tijd verouderen Deze incourante 
v09rraad zal gemiddeld een omvang 

hebben van de helft van de bestel·· of 
produktieserie Hierop kan een uitzonde·· 
ring ontstaan als tijdig bekend is dat een 
artikel incourant wordt. 
Bij het bepaien van de kosten per code·· 
nummer. kan een steekproefworden 
genomen om te bekiiken hoeveel code
nummers over een bepaalde periode zijn 
verdwenen en welke kosten daarmee ziin 
gemoeid Bij de kosten moeten worden 
gedacht aan 
. de afschrijvingen op voorraden die 

worden verschrot of verkocht: 
" de kosten voar het slopen van een 

halffabrikaat teneinde de daarin 
verwerkte onderdelen te hergebruiken: 
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- de rentekosten van incourante voar·· 
raden, die kunnen worden bepaald aan 
de hand van de omloopsnelheid van de 
voorraad, waaruit de gemiddelde 
opslagduur voigt 

In de onderzochte situatie is gebleken dat 
de onderverdeling van de kosten kan 
worden gemaakt zeals emschreven in 
figuur 5 
Aangezien het aandeel van de indirecte 
!ogistieke kosten in de kosten per produkt 
circa zes procent bedraagt, en van de 
codenummergebonden kosten anderhalf 
procent, is het zinvo! am hierin inzicht te 
hebben, omdat een besparing op deze 
kasten een vo!doende belangrijke kost
priisverlaging tot gevolg kan hebben 
Terugkoppeling naar de ontwerper Uit 
het voorgaande is gebleken dat onder-· 
scheid moet worden gemaakt in ingaande. 
interne en uitgaande codenummers De 
kosten per codenummer ziin in het 
voargaande bepaaJd. Bij een beslissing in 
het ontwerptraject dienen de consequen
ties te worden vastgesteld voor het aantal 
en de soort codenummers in de produktie 
Op basis van deze codenummers kan dan 
met behulp van de berekende kasten 
worden bepaald. hoe sterk de beslissing de 
codenummergebonden logistieke kosten 
beTnvloedt, en daarmee de indirecte 
!ogistieke kesten 
De ontwerper kan nu afwegen of de 
besparing in de !ogistiek bii de toepassing 
van bestaande onderdelen opweegt tegen 
het gebruik van nieuwe onderdelen, daarbij 
rekening houdend met bijvoorbeeld de 
kostprijs of de kwaliteit van het produkt als 
geheel 
Bij beslissingen ten aanzien van het 
produktontwerp is het uitvoeren van de 
berekening van de inyloed op de codenum
mergebonden kosten een bijna continue 
aangelegenheid, amdat op veel momenten 
tijdens het traject keuzes worden gernaakt 
met betrekking tot het aantal varianten 
(van delen) van het produkt Op consolida·· 
tiemornenten, waaT rentabiliteitsbereke
ningen worden uitgevoerd voer het project 
als geheel en de afzonderlijke pradukten 
daarin, is het berekenen van de coden urn·· 
mergebonden 10gistieke kosten in ieder 
geval gewenst 

KANTTEKENINGEN 
De volgende kanttekeningen kunnen 
worden geplaatst 
I Bij de meeste kostenplaatsen zHn de 
codenummergebonden kosten jaarlijks 
terugkerend Maar bii de kostenplaatsen 
inkoop en voorraad is het nodig een 
uitsplitsing te maken in eenmalige en 
iaarliikse kosten per codenummer 
2 Bii hetgebruikvandegetalJen met 
betrekking tot de codenummergebonden 

SOORT KOSTEN 
kosten, moet rekening 
worden gehouden met het 
feit dat deze sterk situatie
gebonden zijn Dit irnpli
ceert dat bii iedere 
erganisatieverandering 
van betekenis ZOU moeten 
worden gecontro!eerd of 

logistieke kosten 
logistieke kosten 
indirecte logistieke kosten 
codenummeTgebonden 

de verschillende getallen hun geldigheid 
behouden 
3 De velWachting is dat de kosten voor de 
niet-codenummergebonden !ogistieke 
activiteiten afhankelijk ziin van het 
produktievolume en de complexiteit van 
het produktieproces (lay outl Deze kosten 
zouden in een grafiek kunnen worden 
uitgezet. zedat met aile logistieke kosten 
rekening kan worden gehouden tiidens het 
ontwerpproces. 
4 Ontwerpkeuzes kunnen van invloed zijn 
op het bestaande produktiesysteem Deze 
invloed uit zich in onder andere de 
omste!frequentie en omste!tijd, en in de 
benodigde transportmiddelen en transpor .. 
teenheden als gevelg van verm. afmeting 
en gewicht van het produkt 
5 Het aanta! varianten van een eindpro
dukt als gevolg van klanten- en/of landen·· 
Eisen kan worden beperkt door slechts een 
of enkele varianten te produceren, die 
voldoen aan de strengste eisen Daardoor 
kunnen de seriegroottes worden verhoogd, 
met als gevolg een meeT dan evenredige 
afname van de Jogistieke kosten Ispecifieke 
dee)studies door Van AI1<I 

STAPPEN 
In dit artike! is een methode aangegeven 
voor het bepalen van de codenummerge·· 
bonden logistieke kosten, die bestaat uit 
de volgende stappen 
I Hetvaslst~lIen van de logistieke 

activitelten. ondeTVerdeeld in direct en 
inditect. 

2 Perkoste.npiaats de kosten voor de 
inciirecte·i.ogistieke activiteiten bepalen 
oischatten. 

3 Petkostenplaats de relatie lussen de 
indirede logistieke activiteiten en het 
aantal en de soort codenummers 
bepalen. 

4 Degevonden samenhang terugkop-
p'elen naar de ontwerper 

De aangegeven methode voor het bepalen 
van codenummergebonden !ogistieke 
kosten is bedriifsonafhankelijk. de resul .. 
taten zijn echter bedriifsspecifiek Code·· 
nummergebonden logistieke kosten zijn 
bedrijfsspecifiek. Het vaststel1en van de 
cOdenummergebonden logistieke kasten is 
arbeidsintensief maar als de ciifers 
eenmaal boven waterzijn, dan bliikt het 
een nuttig en kostenbesparend hulpmiddel 
bij het ontwerpen van produkten Zolang er 
geen grote organisatieveranderingen 

Figuur5: 
onderverde~ 

ling van 
Ioyi,tieke 
Ilosten in 
percentages 
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IN PERCENTAGE VAN 
omzet (inci fysiekedistributie) 20% 
kosten per produkt 8% 
!ogistieke kosten 74% 
indirecte logistieke kosten 23% 

plaatsvinden, blijven de getallen hun 
geldigheid behouden 
Deze methode is ontwikkeJd in een situatie 
met grotere seriefabricage, maar is 
waarschijn!ijk van grater nut bij kleinere 
series, omdat dan bijna aile keuzes worden 
gemaakt door de ontwerper Bij grotere 
seriefabricage wordt meestal gewerkt met 
een produktteam, en worden vee! keuzes in 
overleg gemaakt, zedat de logistiek 
medewerker in die groep invloed op de 
keuzes kan uitoefenen 
Als bii grotere seriefabricage en bij k!eine 
seriefabricage per produkt een geJijk 
percentage nieuwe onderdelen worden 
ontworpen, zal het onderdelenbestand bij 
kJeine seriefabricage veel sneller 
toenemen, amdat meer nieuwe produkten 
worden gei'ntroduceerd De indirecte 
logistieke kosten zul1en dus sneller 
toenemen, waardoor het inzicht van de 
ontwerper in de indirecte logistieke kosten 
van groot belang is 
Ais van iedere ontwerper oak het aantal 
nieuw gecreeerde onderdelen wordt 
geregistreerd kan worden bepaaid hoe 
'duur' een ontwerper voar een organisatie 
is 
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat 
onzekerheid kan zitten in de bepaalde 
getallen. Deze dienen dan ook met 
verstand te worden toegepast 
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