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Abstract 
This report describes an investigation to the possibilities to design and implement a 
better operational controlsystem for Xycarb Ceramics Helmond to reduce the lead
time of the products in half. 
The lead-time starts when the first physical action takes place at the production order 
and finishes when the complete production order is booked in the inventory finished 
products. 
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Management summary 

Introduction 
This report is the result of a nine months traineeship at X ycarb Ceramics Helmond. 
The assignment concerned the reduction of the lead-time in half. 
To get a good scientific research the syllabus of the lecture Methods of problem 
solving in an industrial environment was used as a guide. 
In the syllabus it is said that in a good research the following things should be done: 

1. Formulating the problem. 
2. Construct the model and collecting data. 
3. Determine solution. 
4. Try the used model and /or proposed solution. 
5. Implementing the improved version. 
6. Take care of the validity of the solution. 

In the investigation most steps are done only steps 5 and 6 are not described in this 
report. The implementation of the improved version started during the research period 
only is it to premature to tell anything about it. The final step taking care of the 
validity of the solution is naturally not in this report and will be the responsibility of 
the rest of the project group. 

The company 
To start a short description of the company is given. Xycarb Ceramics BV is part of 
the German multinational Schunk Group and has got all activities of Schunk GmbH. 
in the field of the semiconductor industry. 
Xycarb Ceramics BV manufactures and coats ceramic materials for the semiconductor 
wafer processing industry. Xycarb Ceramics Helmond is one of the parts of Xycarb 
Ceramics BV. 
Xycarb Ceramics Helmond manufactures graphite with mostly computer-controlled 
equipment and is capable of applying several ceramic coatings with the use of 
Chemical Vapour Deposition on a substrate as graphite. 

Objective 
The present market demands a shorter delivery time. To stay ahead of the competition 
Xycarb Ceramics Helmond decided to reduce the delivery time. 
The main part of the products of X ycarb Ceramics Helmond is produced on customer 
demand. The modifications of the products are constantly changing and the products 
are very expensive. Therefore, it is impossible to produce more for stock. 
Delivery time at a customer demand orientated production is mostly effected by the 
lead-time. Therefore, they decided to investigate the possibilities to reduce the lead
time at X ycarb Ceramics Helmond. 
Objectives of this investigation were: 

• Delivery times reduction and improve the reliability of the deliveries. 
• Reduce capital investments 
• Balance the workload in production 
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After the pre-investigation, the final objective is formulated. 

Present situation 
The next step is analysing the present situation. The method of In het Veld is used. 
The company is represented as a black box; the black boxes are opened until the final 
problem is found. 
Before it is possible to reduce the lead-time, it must be demarcated. 
The used demarcation in this rapport is: 
The lead-time starts at the first physical handling on the production order. The lead
time stops when the complete production order is booked in the inventory finished 
products. 
Xycarb Ceramics Helmond uses two estimations of lead-time. They are deteffilined by 
the management team and depend on the used production process. 

Lead-times: 
Not coated products: 4 to 6 weeks. 
Coated products: 6 to 8 weeks. 

Some employees use the same times as delivery time. 
The first step to investigate is determining the actual lead-time. 
All lead-times of production orders produced in the period between 1 August 1999 
and 1 January 2000 are measured to determine the lead-time. 
There are faults in the SAP-system concerning the lead-time. The measured lead
times were altered to give a more realistic impression. 

The measured altered average lead-times are: 

Not coated products 6 weeks 
Not coated products with 
cleaning in the conversion reactor 7.5 weeks 
Coated products 9 weeks 

The lead-time consists of two parts, production time and waiting time. 
Look at figure 1. Lead-time analysed. 
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Figure 1. Lead-time analysed 

Waittime 

70% 

-----------------------------------------------
Several handlings 

Lead-time consists for 20% of production time and for 80% of waiting time. 
This research concentrated on waiting time. 

---, 

Waiting time consists of moving the products, waiting for free capacity, planning, 
replanning. 
To reduce the lead-time the waiting time is reduced. 
To develop a solution to reduce the lead-time the total solution is grouped in four 
depending sub-sectors. The P.B.1.0.-model of Bemelmans is used to divide the 
sectors. 
Normally the model is used to define the functional demands of an information 
system but now it is used to develop a solution. 
Look at figure 2. PBIO model. 

Process 

+ 
Control 

• + 
Information Organisation 

.... .... 

Figure 2. PBIO model. 

The letters P.B.1.0. stand for: 

• Process. 
• Control. 
• Information. 
• Organisation. 

The rest of the report is separated in these four sectors. 
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Process 
First the present situation is mapped, the typology of the two production departments, 
the mechanical process department and the thermo chemical department are 
determined and the layout is mapped. 
The production process is classified as functional orientated design. To achieve a 
reduction in lead-time the orientation is moved from a functional orientation to more a 
line orientated design. 

Problems in present situation: 
• Long lead-time 
• A lot of movements 
• A lot of working stock 
• Low control 

To overcome the summed problems a new routing is developed. 
The process is divided in 8 production-units. 5 in line and the second in line consist of 
4 parallel units. 

1. Part A. Preparation. 
2. Part B. Machine. 

Consists of 4 parallel lines: 
• Barrel line 
• Single wafer line 
• Planetary discs line 
• Ion implant and rest line 
Every line has got one of the bottlenecks. 

3. Part C. Finishing and control. 
4. Part D. Thermo Chemical department. 
5. Part E. End control. 

Control 
After recreating the process a new control system is created and the following 
planningmethod is developed. The planning is separated in three successive steps. 

First the main production planning. 
This is an aggregate year plan to determine if new (dis) investments are necessary. 
The management team is responsible for this planning. 

Second the period production planning 
This is a monthly overview to control the occupation of the production units. So in a 
most early stage expected problems can be solved. 

Third a detail production planning. 
This is an occupation planning for separate orders at the level of factory logistics. At 
this level the priority at the production units is determined. Workload at the separate 
production units will be at a level the flow of products through the production units is 
not delayed. 
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Information. 
A planning level needs information to be able to work. 
This information must come from the used SAP-system. The Mother Company allows 
no other system. Every planning level needs different information. A lower level 
needs a more detailed and a more accurate information. Information about future 
orders come from the sales department and should be transformed in occupation at the 
several production units. 
The present used groups are developed for the sales department and are divided in 
customer orientated groups. For production the groups must be divided in the used 
production units. 
The present used material numbers will get a characteristic marking to determine the 
separate production groups. 
Lists per production unit will replace the present used planning lists per workcentre. 
The production unit will do its own detail planning. 

Organisation 
The organisation should be altered to fit in the new situation. 
The decision structure should be altered to let lower levels make detail decisions. 
The chain of command should be altered so higher departments give orders to lower 
departments. 
By consequence, the organisation chart should be altered and the responsibilities and 
duties of the separate department should be demarcated. 
The production units must be placed in the new structure and the departments 
workpreparation and planning should be placed above the production departments as 
supporting departments for the production manager. 
Look at figure 4. New organisation chart. 

Nieuw organogram 

: Verkoop ] 

Verkoopbinnendienst \ 

Figure 4. New organisation chart 

Also the relation between sales and production must be co-ordinated and the 
responsibilities and duties of the two departements should be demarcated. 
The sales department is responsible for a reliable forecast and a reasonable delivery 
time. 
Planning is responsible for a realistic planning and determines the final internal 
delivery time. And the planner is responsible for a balanced workload at the 
production units. 
The production units are responsible for the agreements with the planning department. 

Next to the in this summary described conclusions there are also a few proposed 
common changes to improve the company process ofXycarb Ceramics Helmond. 
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Voorwoord 
Dit rapport is het resultaat van een afstudeeronderzoek bij Xycarb Ceramics Helmond. 
De afstudeerstage vormt de afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

Het afstudeeronderzoek richt zich op het verkorten van de doorlooptijd voor de 
producten van X ycarb Ceramics Helmond. Het streven is om door een beter 
operationeel beheersingsysteem te ontwerpen en te implementeren de doorlooptijd 
van de producten door het bedrijf Xycarb Ceramics Helmond te halveren. 
Het onderzoek en de resultaten van het onderzoek staan beschreven in dit verslag. 

Ik zou graag de heren A. Nijsen en H. Buskes bedanken voor het begeleiden van mijn 
afstudeerstage bij Xycarb Ceramics Helmond. Daarnaast wil ik natuurlijk ook alle 
andere medewerkers van Xycarb Ceramics Helmond bedanken. In het bijzonder de 
afdeling WEVO en de planner voor hun vaktechnische discussies, de gezelligheid en 
de gezamenlijke wandelingen. 
Natuurlijk ook Marcel Michorius voor het carpoolen en Maarten Marks en Roger de 
Bock voor het invallen wanneer Marcel er niet was. 
Daarnaast natuurlijk Paul Gosselink voor al het advies dat hij mij heeft gegeven, Jan 
Rijnen voor het benodigde voorwerk en het regelen van een afstudeerplek en Rene de 
Bruin voor het corrigeren van mijn verslag. 

Verder wil ik mijn twee TUE begeleiders Ir. M.J.A. Kirkels en Ir. A.AM. Vermeulen 
bedanken voor hun ondersteuning en opbouwende kritiek ten aanzien van dit verslag. 

En tenslotte de leden van E.S.W.Z.V. NAY ADE en het dispuut ASTARTE voor het 
begrip wanneer uit mijn mond de rare zin "sorry ik moet vroeg naar huis, ik moet 
morgen werken" kwam. En niet te vergeten mijn ouders, broertjes en mijn 
huisgenoten voor hun geduld en steun tijdens het schrijven van dit verslag. 

Jeroen Meijer 

Helmond, Mei 2000 
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Samenvatti ng 
Xycarb Ceramics BV is een dochter van Schunk GmbH. en heeft binnen de totale 
activiteiten van Schunk alle activiteiten in de half geleidermarkt onder haar hoede 
genomen. Xycarb Ceramics BV bewerkt en veredelt keramische materialen tot 
producten die worden gebruikt in apparatuur waarin half gel eiders (chips) worden 
geproduceerd. Xycarb Ceramics Helmond is een van de bedrijfsonderdelen van 
Xycarb Ceramics BV. 

Xycarb Ceramics Helmond werkt met grafiet, dat wordt bewerkt met (computer 
gestuurde) machines (CNC) waarna de mogelijkheid bestaat om met behulp van 
Chemical Vapor Deposition diverse keramische coatings op de producten aan te 
brengen. 

De hedendaagse markt eist een steeds kortere levertijd. Orn de concurrentie voor te 
blijven is bij Xycarb Ceramics Helmond besloten om de levertijd te verkorten. 
Het grootste gedeelte van de producten van X ycarb Ceramics Helmond wordt op klant 
order geproduceerd, daamaast zijn de producten aan verandering onderhevig en zeer 
prijzig wat het onverstandig maakt om veel op voorraad te produceren. 
Bij een klant ordergestuurde productie hangt de levertijd voornamelijk af van de 
doorlooptijd. Besloten is om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van 
doorlooptijd verkorting bij Xycarb Ceramics Helmond, de doelstellingen hierbij 
waren: de levertijd verkorten, de betrouwbaarheid van de leveringen vergroten, 
verminderen van kapitaal beslag en het balanceren van de workload in de productie. 
Na het vooronderzoek werd de volgende uiteindelijke doelstelling geformuleerd: 

Om de doorlooptijd te kunnen verkorten is dan ook eerst de doorlooptijd afgebakend. 
De in dit verslag gebruikte afbakening van de doorlooptijd is dan ook: 
De doorlooptijd start op het moment dat de eerst fysieke handeling op de 
productieorder is gebeurd. De doorlooptijd eindigt wanneer de gehele productieorder 
in het eindmagazijn wordt geboekt. 

Xycarb Ceramics Helmond geeft twee verschillende schattingen van doorlooptijden 
af. Deze zijn afhankelijk van het productieproces en zijn geschat door het 
managementteam. De schattingen zijn voor ongecoate producten 4 tot 6 weken en 
voor gecoate producten 6 tot 8 weken. Ook worden dezelfde tijden aangehouden als 
levertijd. 
Na meting bleken deze schattingen aan de lage kant te zijn, de gemeten tijden bleken 
gemiddeld ongeveer 10 % boven de bovengrens te liggen. 

De doorlooptijd bestaat uit twee belangrijke delen. Namelijk bewerkingstijd en 
wachttijd. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de wachttijd. Die bleek te bestaan 
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uit: verplaatsingen, wachten op vrije capaciteit, de planning en het herplannen. Door 
het wachten te beperken zal de doorlooptijd verkort kunnen worden. 

De mogelijke bijdragen aan de reductie van de wachttijd zijn gegroepeerd in een 
aantal van elkaar afhankelijke deelgebieden. N amelijk: 

1. Het proces 
2. De beheersing 
3. De benodigde informatie 
4. De organisatie 

Proces 
Voor het proces wordt een herstructurering van de grondvorm voorgesteld. De 
Jobshop georienteerde lay-out wordt veranderd naar een meer lijn georienteerde lay
out. In de nieuwe situatie wordt het proces opgedeeld in 8 productie-eenheden welke 
op te delen zijn in 5 in serie geplaatste delen waarvan het tweede deel bestaat uit 4 
parallelle groepen. 

1. Deel A. Het voorbereidende deel. 
2. Deel B. Het bewerkende deel. 

Welke bestaat uit vier parallelle lijnen. 
• De barrellijn 
• De single wafer lijn 
• De planeetschijven lijn 
• De ion implant en overige lijn 
Met hierin per lijn de bottleneck. 

3. Deel C. Het afwerken en controleren. 
4. Deel D. De Thermo Chemische Afdeling. 
5. Deel E. De eindcontrole. 

Beheersing 
Bij deze nieuwe procesindeling is ook de beheersing aangepast. 
Hierbij is een nieuw besturingsraamwerk ontwikkeld en is de volgende 
planningsmethode ontwikkeld 
De planning is opgedeeld in een aantal opeenvolgende stappen. 
Ten eerste het hoofdproductieplan. 
Dit is een aggregaat jaarplanning bedoeld om de toekomstige ( des )investeringen te 
bepalen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het managementteam. 
Ten tweede het periode productieplan. 
Dit is een maandelijkse aggregaat planning om de bezetting van de productie
eenheden te regelen, waarbij op een zo vroeg mogelijk tijdstip de te verwachten 
problemen kunnen worden opgelost. 
Ten derde het detail productieplan. 
Dit is de bezettingsplanning van de afzonderlijke orders op het niveau van de 
fabriekslogistiek. Hierbij wordt per productie-eenheid de prioriteiten bepaald. 
Met behulp van deze plannen zal de werklast op de afzonderlijke productie-eenheden 
zo laag moeten blijven dat de doorstroom van de orders niet belemmerd wordt. 
De in de huidige situatie ingecalculeerde veiligheidstijd zal hierdoor verkleind kunnen 
worden. 
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lnformatie 
Op elk planningsniveau zal er informatie nodig zijn om te kunnen werken. Deze 
informatie zal uit het huidige SAP-systeem gehaald moeten worden. 
De door verkoop aangeleverde informatie met betrekking tot de toekomstige order 
wordt vertaald naar de bezetting op de verschillende productie-eenheden. Dit door de 
huidige op verkoop gerichte productgroepen te vertalen naar op productie gerichte 
productgroepen. De huidige materialen krijgen een extra kenmerk mee waarmee de 
afzonderlijke groepen bepaald kunnen worden. 
Daarnaast worden de oude planningslijsten per werkplek vervangen door 
planningslijsten per productie-eenheid. Waarmee de productie-eenheid zelf de 
operationele planning kan verzorgen. 

Organisatie 
De organisatie zal aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. De 
beslissingstructuur zal worden aangepast, zodat detail beslissingen naar lagere niveaus 
worden gedelegeerd. Hierbij zal het organogram worden aangepast en de taken en 
bevoegdheden van de verschillende delen zullen afgebakend moeten worden. 
De productie-eenheden zullen een plaats krijgen in de beslissingstructuur en de 
ondersteunende af delingen werkvoorbereiding en planning zullen boven de productie 
af delingen geplaatst worden. 
De relatie tussen verkoop en productie zal gecoordineerd moeten worden en de 
verantwoordelijkheden en taken van beide af delingen zullen af gebakend moeten 
worden. 
Verkoop is verantwoordelijk voor een betrouwbare voorspelling en een redelijke 
levertermijn. De planner bepaald de uiteindelijke inteme leverdatum en is 
verantwoordelijk voor een realistische planning en een gebalanceerde workload op de 
productie-eenheden. De productie-eenheden zijn verantwoordelijk voor de afspraken 
welke met de planner gemaakt zijn 

Naast de in deze samenvatting beschreven conclusies worden in dit verslag een aantal 
aanbevelingen gedaan van algemene aard te verbetering van de bedrijfsprocessen van 
X ycarb Ceramics Helmond. 
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1. lnleiding 
Orn een goed, wetenschappelijk verantwoord onderzoek te verrichten, is de syllabus 
Methoden van Toegepast Bedrijfskundig Onderzoek [9] als leidraad gebruikt. 
De hierin gehanteerde methode voor het doen van een onderzoek bestaat uit een 
aantal fasen die doorlopen worden. 

1. Formuleren van het probleem. 
2. Constructie van het model en de gegevens verzameling. 
3. Bepalen van een oplossing. 
4. Toetsen van het model en I of de gevonden oplossing. 
5. Invoering van de verbeterde werkwijze. 
6. Zorgen voor de bewaking van de geldigheid van de oplossing. 

In het onderzoek zijn zoveel mogelijk fasen doorlopen. Alleen de laatste twee fases 
vallen buiten dit afstudeerverslag. De invoering van de verbeterde werkwijze oftewel 
de implementatie is wel gestart binnen de afstudeerperiode, alleen verkeert deze in 
een te vroeg stadium om er iets uitgebreid over te vermelden. Het zorgen voor de 
bewaking van de geldigheid van de oplossing kan pas starten als de nieuwe werkwijze 
geYmplementeerd en geevalueerd is. Dit valt logischerwijs ook buiten dit 
afstudeerverslag en zal overgedragen worden aan de overige leden van het 
projectteam. Met het bedrijf is af gesproken dat de afstudeerder na het afstuderen het 
implementeren zal ondersteunen en coordineren. 

1 1 Drnhlo.:i.rn fnrrnulerinn 
I ■ I ■ I I .... ..., ..... ""I I I I ""I I I I ■ I ■■ :::, 

De hedendaagse markt eist een steeds kortere levertijd. Orn de concurrentie voor te 
blijven is bij Xycarb Ceramics Helmond besloten om de levertijd te verkorten. 
Een gedeelte van de producten wordt op voorraad geproduceerd, 60% is klantorder 
gestuurd. Daamaast zijn de producten aan verandering onderhevig en zeer prijzig wat 
het onmogelijk maakt om meer op voorraad te produceren. Een verdere uitdieping van 
dit aspect volgt in paragraaf 2.3. Doorlooptijd. 
Bij een klant ordergestuurde productie hangt de levertijd voomamelijk af van de 
doorlooptijd. Besloten is om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van 
doorlooptijd verkorting bij Xycarb Ceramics Helmond. 

In eerste instantie werd IPL-TNO ingeschakeld. Na een grondige analyse van de 
huidige situatie werd besloten om te beginnen met een haalbaarheidsstudie aan de 
hand van een deel van een specifieke productgroep. Met als doel, de werknemers en 
het managementteam te overtuigen van de mogelijkheden van doorlooptijdverkorting. 
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is besloten om voor de overige 
producten een afstudeerder in te schakelen. 

De afstudeerder zou de mogelijkheden onderzoeken tot doorlooptijd verkorting bij 
X ycarb Ceramics Helmond. 
De doelstellingen van dit onderzoek waren: 

• De levertijd verkorten en de betrouwbaarheid van de leveringen vergroten. 
• Verminderen van kapitaal beslag d.m. v. verminderen van de hoeveelheid 

onderhandenwerk en de totale hoeveelheid gereed product. 
• De workload in de productie balanceren. 
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Orn een duidelijk beeld van het bedrijf te verkrijgen is een aantal gesprekken gevoerd 
en is de structuur van het bedrijf geanalyseerd. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 2. 
Bedrijfsbeschrijving. In dit hoofdstuk wordt eerst begonnen een algemeen beeld van 
het bedrijf X ycarb Ceramics Helmond te schetsen. Hierin wordt onder andere de 
positie binnen het moederbedrijf, het werkgebied, de klanten, de huidige positie 
binnen de bedrijfstak en de strategie beschreven. Als tweede wordt het proces ontleed 
en wordt een beschrijving gegeven van het productieproces en het ondersteunend 
proces. 
Aan de hand van de beschreven situatie en de probleemformulering wordt als laatste 
het probleem afgebakend om zo een duidelijk beeld te vormen waarop het onderzoek 
betrekking heeft. 

1.2. Constructie van het model en de gegevens verzameling 
Orn de oplossing te bepalen is het probleem in een aantal deelgebieden opgedeeld 
welke achtereenvolgens via het P.B.I.O.-model van Bemelmans [2] in de volgende 
vier hoofdstukken besproken worden. 
Hoof dstuk 3. Proces, waar de P staat voor het bestuurde proces ofwel systeem. 
Hoofdstuk 4. Besturing, waar de B staat voor het beheerssysteem. 
Hoof dstuk 5. Informatie, waar de I staat voor het informatieconcept. 
Hoofdstuk 6. Organisatie, waar de O staat voor de organisatie. 
Dit model wordt in het algemeen gebruikt voor het bepalen van de functionele eisen 
van een informatiesysteem. De redenering hierbij is de volgende: het soort besturing 
is afhankelijk van het soort proces dat bestuurd moet worden. De functionele eisen 
van een informatiesysteem zijn af te leiden uit het soort besturing dat aan de orde is. 
Het voorgaande is weergegeven in figuur 1.1. Het P.B.I.O.-model. 

Proces 

t 
Besturing 

• + 
Informatie Organisatie 

..... .,,,. 

FIGUUR 1.3.1. HET P.B.I.O.-M0DEL 
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Het model wordt hier echter gebruikt als leidraad van de te bespreken onderzoeken in 
de deelgebieden: proces, besturing, informatie en organisatie. 

1.3. Bepalen van een oplossing 
Per deelgebied welke genoemd zijn in de vorige paragraaf wordt onderzocht welke 
oplossingen mogelijk zijn voor het reduceren van de doorlooptijd van de producten 
van X ycarb Ceramics Helmond. 
Het proces wordt aangepast om dit beter beheersbaar te maken. Als de beheersing 
verandert zal de benodigde informatie veranderen. Orn dit geheel in goede banen te 
leiden zal de organisatie hierop aangepast moeten warden. 
In de hoofstukken proces, besturing, informatie en organisatie wordt per deelgebied 
de gebruikte theorie en de nieuw in te voeren veranderingen genoemd. 

1.4. Toetsen van het model en I of de gevonden oplossing 
De gevonden oplossingsrichting en de uiteindelijke oplossing zijn getoetst op 
haalbaarheid. De informatievoorziening binnen X ycarb Ceramics Helmond 
functioneert nog niet optimaal en bleek ook niet erg betrouwbaar te zijn. Wat als 
gevolg heeft dat in het gehele proces een aantal aannames gemaakt zijn om bruikbare 
gegevens boven water te krijgen. 
Na het bepalen van een oplossing welke binnen de gegevens restricties mogelijk was, 
zijn er met de betrokkenen bepaalde randvoorwaarden opgesteld en de mogelijke 
resultaten besproken. De hierdoor verkregen resultaten staan beschreven in de 
volgende bijlagen: 

Bijlage 11. 
Bijlage 13. 
Bijlage 14. 

Productgroepen op route. 
Toekomstige situatie in nieuwe opzet. 
Capaciteiten. 

1.5. lnvoering van de verbeterde werkwijze 
De implementatiestappen met betrekking tot veranderingen in het proces zijn gestart 
met het creeren van productie-eenheden. Alle veranderingen in het SAP-systeem zijn 
uitgesteld daar er binnenkort een nieuwe release van het SAP-systeem 
gei:mplementeerd wordt. In de nieuwe release zijn een aantal veranderingen al 
voorhanden zonder dat het gehele systeem aangepast moet warden. Ook de overige 
veranderingen zullen pas na implementatie van de nieuwe release aangepast warden 
om onnodig werk te voorkomen. Na de implementatie zal opnieuw een onderzoek 
gedaan moeten warden naar de bereikte resultaten. De verdere implementatie gebeurt 
onder leiding van de overige leden van de projectgroep. 

1.6. Zorgen voor de bewaking van de geldigheid van de oplossing 
Als eenmaal de oplossing bereikt is, zal deze continue bewaakt moeten warden op 
geldigheid. De omstandigheden zoals de markt, de techniek en de werkwijze zijn 
continu aan verandering onderhevig. Wat als resultaat geeft dat de nu optimale 
oplossing op het moment van veranderen niet meer optimaal hoeft te zijn wat een 
mogelijke aanpassing van de oplossing tot gevolg kan hebben. 
Daar dit pas zichtbaar wordt aan het einde of gedurende de implementatiefase zal dit 
buiten het afstudeerproject gehouden warden. 
De bewaking van de geldigheid is op dat moment de verantwoordelijkheid van de 
operation manager. 
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2. Bedrijfsbeschrijving 
Orn een duidelijk beeld van het bedrijf te verkrijgen is een aantal gesprekken gevoerd 
en is de structuur van het bedrijf geanalyseerd. 
In dit hoofdstuk wordt een algerneen beeld van het bedrijf Xycarb Ceramics Helrnond 
geschetst. Hierin wordt onder andere de positie binnen het rnoederbedrijf, het 
werkgebied, de klanten, de huidige positie binnen de bedrijfstak en de strategie 
beschreven. 
Als tweede wordt het proces ontleed en een beschrijving gegeven van het 
productieproces en het ondersteunend proces. 
Aan de hand van de beschreven situatie en de probleernformulering wordt als laatste 
het probleern afgebakend. 

2.1. Algemene bedrijfsbeschrijving 
In het kort wordt een algerneen beeld geschetst van de situatie waarin Xycarb 
Ceramics Helrnond zich bevindt. De plaats van Xycarb Ceramics Helrnond binnen het 
rnoeder bedrijf Schunk GrnbH., het werkgebied, de klanten en een korte analyse van 
de positie van Xycarb Ceramics Helrnond in de rnarkt. 

2.1 .1 . Positie binnen Schunk 
In 1996 kocht Schunk GrnbH het bedrijf Xycarb Ceramics BV. Binnen de totale 
activiteiten van Schunk heeft de Xycarb Ceramics BV alle activiteiten in de 
half geleidermarkt van Schunk onder haar hoede genornen. 
Xycarb Ceramics BV bestaat uit een aantal onderdelen. Naast de vestigingen in 
Helmond is er nog een vestigingen in Hapert en zijn er nog twee vestigingen in 
Arnerika, namelijk in Milwaukee en in Georgetown. 

Organogram Xycarb Ceramics 

FIGUUR 2.1.1. ORGAN0GRAM XYCARB CERAMICS. 

Xycarb Ceramics BV is in eerste instantie ontstaan uit Intech EDM (grafietproducten) 
Louwers Hapert. (kwarts en keramiek producten) 
Aan het eind van de jaren zeventig ontdekte men dat er behoefte was aan 
grafietproducten in de Europese halfgeleiderindustrie. In 1979 werd de eerste stap in 
deze markt gezet door producten en diensten te verkopen, die aangeleverd werden 
door koplopers in de industrie uit Japan en de Verenigde Staten. 
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Xycarb Ceramics Helrnond werd gestart in Helrnond vanwege de uitstekende ligging 
dicht bij Philips, de beschikbaarheid van goed geschoolde arbeidskrachten en orndat 
het een gesubsidieerde regio was met 25% subsidie op alle investeringen. 

2.1.2. Werkgebied 
Xycarb Ceramics BV bewerkt en veredelt keramische rnaterialen tot producten die 
worden gebruikt in apparatuur waarin half geleiders (chips) worden geproduceerd. 
Deze worden over de hele wereld verkocht, zowel aan de producent van de machines 
als aan de gebruikers. 
De gebruikte kerarnische rnaterialen zijn Grafiet, Kwarts en Technisch Kerarniek. In 
Helrnond wordt alleen met grafiet gewerkt. Het grafiet wordt bewerkt met deels 
computer gestuurde apparatuur (CNC) zodat toleranties in het micron gebied rnogelijk 
zijn. Bij de bewerking van de producten wordt ervoor gezorgd dat zij niet worden 
verontreinigd. 
Orn een duidelijk beeld te schetsen van operations Helrnond wordt in figuur 2.1.2. het 
organograrn van operations Helrnond gegeven. 

Xycarb Ceramics Operations Helmond 

FIGUUR 2.1.2. ORGAN0GRAM OPERATIONS HELM0ND. 

Xycarb Ceramics Helrnond heeft een gespecialiseerde coating afdeling waar met 
behulp van Chemical Vapor Deposition diverse keramische coatings op de producten 
kunnen worden aangebracht. 
Het op deze rnanier veredelen van keramische producten is een sterke kant van 
X ycarb Ceramics. Door het aanbrengen van coatings kunnen tal van eigenschappen 
van de oorspronkelijke basis rnaterialen worden verbeterd. In het algerneen zullen de 
coatings de slijtvastheid, de gasdichtheid en de etsbestendigheid van de producten 
verbeteren. 
Halfgeleiders (chips) worden gefabriceerd in reactoren waarin diverse processtappen 
worden uitgevoerd op de hoog-reine siliciurn plakken. Veel van deze processtappen 
vinden plaats in reactoren bij hoge ternperaturen waarbij agressieve proces- en 
etsgassen worden toegepast. Bij deze processtappen gaat het vaak orn het aanbrengen 
van dunne lagen waarin zeer kleine hoeveelheden van een ander element zitten. De 
goede werking van de te produceren half gel eiders wordt bepaald door de juiste 
toevoeging (dope) van dat ander element in de siliciurn plak. Deze rnanier van 
produceren stelt extreern hoge eisen aan de reinheid van de toe te passen rnaterialen in 
de reactor. Onreine material en kunnen de functie van de half gel eiders volledig 
vemietigen. 
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De eigenschappen van de toegepaste keramische materialen sluiten voortreffelijk aan 
op de eisen die aan de diverse onderdelen in de reactor zone worden gesteld. Ook de 
chemische reinheid van de materialen is zodanig hoog dat de toepassing in de 
halfgeleider productieprocessen mogelijk is. Xycarb Ceramics heeft zelf de 
mogelijkheid om de reinheid van diverse keramische materialen te verhogen. 

2.1.3. Klanten 

Via een netwerk van verkoop- en servicekantoren over de hele wereld is Xycarb 
Ceramics in staat haar producten aan alle belangrijke half geleiderproducenten in 
Europa, Noord-Amerika, Japan en het Verre Oosten te verkopen. In figuur 2.4. wordt 
het organogram verkoop en marketing getoond om <lit te verduidelijken. 

Verkoop & Marketing 

FIGUUR 2.1.3. ORGAN0GRAM VERK00P EN MARKETING. 

Het gaat hierbij niet alleen om standaard producten maar vooral ook om producten die 
op verzoek van de klanten worden aangepast aan de specifieke eisen van de 
betreffende klant. Met haar jarenlange ervaring is Xycarb Ceramics BV in staat deze 
engineering ondersteuning te geven. 
Daarnaast heeft Xycarb Ceramics BV zeer goede relaties met een aantal belangrijke 
fabrikanten van halfgeleiderproductie apparatuur (Original Equipment Manufacturers) 
in Amerika en Europa. Samen met deze firma's werkt Xycarb Ceramics BV aan de 
ontwikkeling van de nieuwe generatie apparatuur op het gebied van de keramische 
materialen. Hierdoor is Xycarb Ceramics BV op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen en is tevens gekwalificeerd voor de keramische onderdelen in deze 
apparatuur. 
De combinatie van het samen met de original equipment manufactures werken aan 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toepassingen van keramische materialen in 
de hot zone van de half geleider productieapparatuur en het zelf ontwikkelen van 
nieuwe keramische coatings zorgt voor een sterke positie op de wereldmarkt. 

2.1.4. Positie 

Orn de positie van het bedrijf binnen de bedrijfstak te kunnen vaststellen, is het markt
aandeel van Xycarb Ceramics bepaald en daarna is een globale SWOT analyse 
uitgevoerd. 
Orn het marktaandeel van Xycarb Ceramics in de halfgeleider markt te kunnen 
bepalen is begonnen met het onderzoeken van de totale half geleidermarkt. In 1999 
had de totale halfgeleider markt ongeveer een omzet van ongeveer honderdveertig 
miljard dollar, een deel hiervan is markt voor halfgeleider materialen die ongeveer 
tweeentwintig miljard dollar bedraagt. 
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X ycarb levert aan een klein deel van de material en markt en heeft een markt aandeel 
tussen de vijf en dertig procent atbankelijk van het product. Voor de producten die in 
Helmond worden geproduceerd geldt dat het marktaandeel rond de dertig procent 
schommelt. 

Bij een SWOT analyse kijkt men naar de interne analyse van sterkten en zwakten en 
naar de exteme kansen en bedreigingen. V oor X ycarb Ceramics zijn deze als volgt: 

Sterkten Zwakten 
• De ervaring, die in de loop der jaren • Delange doorlooptijd. 

hebben opgebouwd is in het • De onvoorspelbaarheid van de uitkomst van 
produceren van grafietproducten en sommige processen. 
vooral het met behulp van Chemical • Het gedeeltelijk verouderde machine park. 
Vapor Deposition coaten van deze 
delen. 

• De hoge kwaliteit van de producten. 
• De samenwerking met de andere 

onderdelen van het Schunk concern. 
• De nauwe sarnenwerking met de 

fabrikanten van de half geleider 
apparatuur. 

Kansen Bedreigingen 
• De grote concurrentie. • De groeiende vraag naar bepaalde 

producten. 
• De grote groei van bepaalde 

afnerners. 

• De snel innoverende en veranderende rnarkt 
voor de half geleider industrie 

FIGUUR2.1.4. SWOT-ANALYSE 

2.2. Proces beschrijving 
Orn niet in het wilde weg het bedrijf te gaan onderzoeken en rnogelijkerwijs het 
verkeerde probleem te analyseren is aan de hand van de probleemdefinitie en de black 
box benadering van In het Veld [14] het bedrijf ontleedt. Bij deze benadering wordt 
het bedrijf beschreven op verschillende niveaus. Het gedrag van de black box wordt 
beschreven aan de hand van de in en output van deze black box. De input en de output 
zijn hierbij bijvoorbeeld de klantorders, grondstoffen en de producten. 

XYCARB CERAMICS HELMOND 

Informatie stroorn 

Goederenstroom 
FlGUUR 2.2.1. BLACK BOX XYCARB CERAMICS HELMOND 

Het gedrag wordt veroorzaakt binnen de systeemgrenzen dus wordt de black box 
steeds verder opengewerkt tot men op het niveau van het probleern is gekornen. 

Doorlooptijdverkorting bij Xycarb Ceramics Helrnond 14 



XYCARB )( CERAMICS 

Ondersteunend proces 

Productie 

FIGUUR 2.2.2. BLACK BOX UITGEWERKT. 

Het probleem ligt nog steeds binnen de systeemgrenzen dus worden ook deze black 
boxen verder uitgewerkt. 

2.2.1. Productie 

Als eerste wordt de black box productie uitgewerkt, Zie figuur 2.2.3. Black box 
productie. 

1 ..••• ·=· ..•. ······································--····················· .. ·······--············--·························••u••···································--·······--·· ................................................... . 

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

Magazijn MBA Meet 
grondstoffe kamer 

I Goede re Zagen S]ijpen .--A_f __ _, 

ontvangst ...._ __ __. etc. werken 

I 
I 

1 ..... '.:.: .. :.:.:.: .. :.=.=·=·=-=·=·=·····=·=-=··=·=·=·=··=·=··=·=·=: .. :.:_:_:.:.:.:-.: .. :.: .. :.: .. :.:.:.:.:.: .. :.'.: .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.: .. :·. 
FIGUUR 2.2.3. BLACK BOX PRODUCTIE DEEL 1 
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maken 
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FIGUUR 2.2.3. BLACK BOX PRODUCTIE DEEL 2 

De nu ontstane black boxen worden in de volgende alinea' s beschreven. Hierbij wordt 
de weg die het product volgt door het bedrijf aangehouden 

Grondstoff enmagazijn 
Alle grondstoffen die binnen komen, worden opgeslagen in het magazijn 
grondstoffen. De grondstoffen worden bij binnenkomen ingevoerd in het SAP
systeem, maar worden pas vrijgegeven nadat er een kwaliteitscontrole heeft plaats 
gevonden. 

De Mechanische Bewerkingsaf de ling 
Ook wel MBA genoemd, bestaat uit een aantal mechanische bewerkingsmachines. 
Deze zijn algemeen bekend als metaal bewerkingsmachines. De bewerkingen die 
uitgevoerd worden zijn achtereenvolgens zagen, slijpen, schuren, frezen, draaien, 
boren, afwerken, stralen en ultrasoon reinigen. Al dan niet alle bewerkingen of in deze 
volgorde. 

Thermo Chemische Afdeling 
Ook wel TCA genoemd. De bewerking van de producten hier volgt meestal de 
volgende stappen: ultrasoon reinigen, drogen, chemisch reinigen op hoge temperatuur 
in de conversie reactor. Waarna er door middel van Chemical Vapor Deposition 
coaten, siliciumcarbide, continuous nucleating siliciumcarbide of aluminiumnitraat 
coating op de producten wordt aan gebracht. De laatste stap is het voorinpakken voor 
de controle stap. 
Een groot gedeelte van deze werkzaarnheden gebeurt in cleanrooms. 

Meten en Visuele inspectie 
Dit gebeurt op meerdere bewerkingsplekken, maar omdat deze door dezelfde af deling 
gedaan worden zijn ze hier samengevoegd in 1 alinea. Orn een goede kwaliteit te 
garanderen zitten er in het gehele proces een aantal punten waarop het product 
gecontroleerd en gemeten wordt. Dit is onder andere een eerste product controle en na 
de MBA afdeling en de TCA afdeling. Dit wordt gedaan bij de bewerkingsstappen 
zelf, in de meetkamer en in de cleanroom. 
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Het Eindmagazijn en verpakken 
Hier worden de producten in het magazijn ingeboekt waama de producten op 
klantorder verzendklaar worden gemaakt. Ben andere taak van deze afdeling is het 
intern en extem ontvangen van goederen. 

2.2.2. Ondersteunend proces 
Als tweede wordt de black box ondersteunend proces uitgewerkt, Zie figuur 2.2.4. 
black box ondersteunend proces. 

Ondersteunend proces 

r----------- ,--------------------------------------, -----------------------------
Inkoop : Bedrijfsbureau : Verkoop 

I ~------~ I ~---~ Markt inforruatie 
inkoop :, ~ , Hoofdproductieplan ~ Verkoop 

Voorraad 
beheer 

I 
I 

Materiaal 
toets 

werkvoorbereiding 

Planning 

Capacite1t 
toets 

·--------------------------------------

FIGUUR 2.2.4. ONDERSTEUNEND PR0CES. 

prognose 

Voorraad 
beheer 

I _____________________________ _ 

r--------------------- -----~ 
: Administratie .----'--~ : 
I I 

: Expeditie : 
: planmng : 
I ~---'I 
I I : ______________________________ : 

De nu ontstane black boxen worden in de volgende alinea's beschreven. 

Inkoop 
Inkoop kan ingedeeld worden in twee deelgebieden, namelijk de grondstoffen en de 
hulpmiddelen. 
Er zijn twee belangrijke soorten grondstoff en die voor het grootste gedeelte van de 
producten gebruikt worden. Deze worden af geleverd in blokken of in ciiinders. 
De grondstoffen worden bij gehouden door de materiaalmanager. De levertijd van de 
grondstoffen is 6 a 8 weken, daarom rnoet er voor langere tijd besteld worden. Orn het 
risico te spreiden zijn er twee leveranciers die elk ongeveer vijftig procent van de 
grondstoffen leveren. Bij de leveranciers ligt een afroep voorraad, zodat de levertijd 
verkort kan worden tot een week. 
De hulpmiddelen zoals frezen en verpakkingsrnateriaal worden zoveel mogelijk door 
de direct betrokkenen bijgehouden en gekocht. Voor deze hulpmiddelen geldt dat eens 
in de zoveel tijd gecontroleerd wordt hoeveel er nog in voorraad is en als dit niet 
toereikend is wordt er bijbesteld. 

Bedrijfsbureau. 
Het bedrijfsbureau bestaat uit de afdelingen werkvoorbereiding en planning. 
De af de ling werkvoorbereiding bepaalt de route die het product over de werkplekken 
volgt. Bepaalt de te gebruiken materialen. Het controleert respectievelijk maakt de 
productietekening. 
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De planner plant de order in, rekening houdend met de aanwezige capaciteit en de 
gewenste leverdatmn. Er wordt gebruikt gemaakt van het SAP-systeem waarin een 
aantal standaard waarden is vastgesteld: zoals twee bewerkingstappen per week, 
aflopende bezettingsgraden in de toekomst voor de capaciteitsbronnen en een aantal 
dagen speling voor en na de productie stappen. 

Verkoop 
De verkoopaf de ling is onderverdeeld in een aantal productgroepen die vallen onder 
een aantal productmanagers. N aast deze productmanagers is er ook nog een 
verkoopbuitendienst. Hiervan is een grafische weergaven te zien in figuur 2.4. 
Organogram verkoop en marketing. 
De volgende productgroepen zijn gedefinieerd: Barrels, MOCVD (Metal Organic 
Chemical Vapor Deposition), Ion inplants, Single wafers en overige. 
De indeling is gemaakt aan de hand van de klant en de productkenrnerken. De klanten 
zijn vooral de producenten en de gebruikers van machines voor halfgeleider 
producten. Geprobeerd wordt orn zoveel rnogelijk op voorraad te produceren. De 
eindvoorraad wordt beheerd door de af de ling verkoop. 

Adrninistratie 
N aast de standaard taken van een administratie af de ling is een andere taak het rnaken 
van de factuur en het zorgen voor vervoer. Vervoer binnen en buiten de Europese 
Unie wordt verschillend af gehandeld. 
Binnen de Europese gerneenschap wordt de vervoerder, welke bepaald wordt door de 
klant, gebeld orn de producten dezelfde of de volgende dag nog te kornen ophalen. 
Vnnr kl::mtP:n bniten nf': Fumpese gemP:enschap mneten extra form~litelten vervnlrl 

worden via de Karner van Koophandel. 
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2.3. Doorlooptijd 
Als eerste wordt het verband tussen de levertijd en doorlooptijd beschreven waarna de 
huidige doorlooptijd kwantitatief uitgedrukt wordt. 
In de laatste paragraaf wordt de doorlooptijd geanalyseerd en een oplossingsrichting 
bepaald. 

2.3.1 . Levertijd en doorlooptijd 

Bij een klant ordergestuurde productie hangt de levertijd voornamelijk af van de 
doorlooptijd. Aan de hand van de gemiddelde doorlooptijd, de spreiding in de 
doorlooptijd en de gevraagde leverbetrouwbaarheid kan de leveringstermijn bepaald 
worden. Zie figuur 2.3 .1. Bepaling leveringstermijn. 

leveringstermijn 

Gemiddelde 
doorlooptijd 

FIGUUR 2.3 .1. BEPALING LEVERINGSTERMIJN 

In de markt waarin Xycarb Ceramics Helmond opereert bepaalt de klant de gewenste 
leveringstermijn en leverbetrouwbaarheid. De leveringstermijn is de tijd tussen het 
bestellen door de klant en het afleveren van het gevraagde bij de klant. De klant heeft 
aangegeven dat de huidige leveringstermijn verkort moet worden en de 
leverbetrouwbaarheid gelijk moet blijven. 
De leverbetrouwbaarheid wordt elke maand gemeten, daar deze erg schommelt is na 
een aantal gesprekken met de betrokkenen deze vastgesteld op 95%. Via de volgende 
algemeen gebruikte regel kan de hierbij behorende leveringstermijn berekend worden. 
De bijbehorende leveringstermijn is de gemiddelde doorlooptijd plus twee maal de 
standaard deviatie. Orn de leveringstermijn te verkorten moet dus de gemiddelde 
doorlooptijd verkort worden en de spreiding verminderd worden. 

2.3.2. Huidige doorlooptijd 

Xycarb Ceramics Helmond geeft twee verschillende schattingen van doorlooptijden 
af. Deze zijn afhankelijk van het productieproces en zijn bepaald door het 
managementteam. 
Dit zijn: 

• Ongecoate producten drie a vier weken. 
• Gecoate producten zes a acht weken. 
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Binnen Xycarb Ceramics Helmond is onduidelijk op welke doorlooptijd deze 
gegevens precies betrekking heeft. De afdeling verkoop houdt als grens de tijd tussen 
het invoeren van de order in het SAP-systeem en het inboeken in het eindmagazijn. 
Productie houdt de tijd aan tussen de eerste bewerking en het inboeken in het 
eindmagazijn. Daamaast wordt deze vastgestelde tijd door een aantal medewerkers 
aangehouden als leveringstermijn. 
Dit heeft als resultaat dat er spraakverwarring optreedt. 

Orn de benodigde verkorting te kunnen bepalen zal eerst bepaald moeten warden wat 
de huidige doorlooptijd is. De lengte van de doorlooptijd hangt onder andere af van de 
plaats waar de doorlooptijd start en waar deze eindigt. Voor het meten van de 
doorlooptijd zullen deze twee punten eenduidig vast gesteld warden. 
Daar X ycarb Ceramics Helmond anoniem produceert, de productieorder is niet 
rechtstreeks gekoppeld aan een klantorder, is het onmogelijk om aan de hand van de 
beschikbare gegevens te bepalen welke productieorder wanneer wordt uitgeleverd. Er 
is namelijk geen onderscheid te maken tussen orders die uit voorraad warden geleverd 
en orders die speciaal voor een klant geproduceerd worden. Dit heeft als resultaat dat 
er teveel vertekening is in een aantal fasen van de doorlooptijd. Deze fasen zijn niet 
meegenomen in het bepalen van de doorlooptijd. Hieronder vallen onder andere de 
tijd die de afdelingen verkoop en werkvoorbereiding nodig hebben om een order voor 
te bereiden en in het systeem in te voeren. 
Daarnaast valt de tijd die de order in het eindmagazijn ligt en welke de expeditie 
nodig heeft om de order verzendklaar te maken buiten de doorlooptijd. Het inboeken 
in het eindmagazijn is de interne leverdatum welke tussen productie en verkoop wordt 
vastgesteld. 

De in dit verslag gebruikte afbakening van de doorlooptijd is dan ook: 
De doorlooptijd start op het moment dat de eerst fysieke handeling op de 
productieorder is gebeurd. De doorlooptijd eindigt wanneer de gehele 
productieorder in het eindmagazijn wordt geboekt. 

Orn de huidige doorlooptijd te meten is de doorlooptijd van alle producten van de 
periode van 1 augustus 1999 tot 1 J anuari 2000 gemeten. Hieruit zijn drie 
verschillende doorlooptijden gemeten, waarna de bij een leverbetrouwbaarheid van 
95% behorende leveringstermijnen zijn berekend. 
Zie figuur 2.3.2. Gerneten doorlooptijden 

Gemeten Berekende waardes 
gemiddelde 2* Bijbehorend 

Standaard Standaard Af te geven 
deviatie deviatie LeverinQstermijn 

Ongecoate producten 37 daQen 13 26 63 daQen 
Ongecoate producten met 43 dagen 39 58 101 dagen 
reinigen in de 
conversiereactor 
Gecoate producten 64 daQen 29 79 143 daQen 

FIGUUR 2.3.2. GEMETEN DOORLOOPTIJDEN 
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Hierbij moet met de volgende punten rekening gehouden worden: 

1. Het aantal dagen is het aantal kalenderdagen en niet het aantal werkdagen wat 
mogelijk een vertekend beeld geeft. 

2. De spoedorders bei"nvloeden de gemiddelde doorlooptijd daar deze sneller 
geleverd moeten worden dan de overige orders. 

3. Orn uitval te compenseren worden voor sommige orders meer producten gemaakt 
dan de gevraagde hoeveelheid. De reactoren werken met een vaste seriegrootte en 
de extra producten moeten dus wachten op ruimte in de reactoren. De order kan 
hierdoor nog niet af gesloten worden waardoor in het systeem een theoretisch 
langere doorlooptijd ontstaat. 

4. De geboekte data bevatten soms onbetrouwbare gegevens door het verkeerd 
boeken van bewerkingen en het niet afsluiten van orders. 

Aan de hand van een aantal gesprekken met de planner en het filteren van een aantal 
orders zijn de volgende waardes bepaald, door het filteren is het echter onmogelijk om 
de variatie te berekenen. Hierbij zijn bijvoorbeeld de spoedorders en de speciale 
gevallen weggelaten 

Ongecoate producten 
Ongecoate producten met reinigen in de conversiereactor 
Gecoate producten 

6 weken doorlooptijd 
7 ,5 weken doorlooptijd 
9 weken doorlooptijd 

Aan hand van deze gegevens is bepaald wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot 
het reduceren van de doorlooptijd. 

2.3.3. Doorlooptijd geanalyseerd. 
Na het bepalen van de huidige duur van de doorlooptijd is bepaald hoe deze is 
opgebouwd. Dit is weergegeven in bijlage 4. Doorlooptijd uitgewerkt. 
In deze paragraaf zullen alleen de belangrijke punten behandeld worden. 
De doorlooptijd bestaat uit twee belangrijke delen. Namelijk bewerkingstijd en 
wachttijd. 
Zie figuur 2.3.3. Doorlooptijd uitgewerkt 

20% ------------

------------------------
J .··Bewerkirigstijd 

I 
I 

I 
I 
I 

/ 30% 
I 

-------------------
Wachttijd 

----------------------------
70% -----

Diverse handelingen 

FIGUUR 2.3.3. DOORLOOPTIJD UITGEWERKT 

--------------

Na analyse van de doorlooptijd bleek dat deze voor 20 % bestaat uit bewerkingstijd. 
Hierbij wordt de bewerkingstijd beschouwd als de tijd dat een afzonderlijke werkplek 
bezig is met een individuele order. Dit omvat dus het gereedmaken van de machine, 
het wachten op afzonderlijk producten van een order en de werkelijke handelingen op 
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afzonderlijk producten. Van de bewerkingstijd is maar 30% het werkelijk bewerken 
van de producten. 
Met het verkorten van deze bewerkingstijd zijn een aantal projectteams aangewezen. 
Daar gesproken wordt over halveren van de doorlooptijd wordt in dit rapport vooral 
gekeken naar de wachttijd daar deze 80% van de doorlooptijd uitmaakt. 

Verder is de wachttijd verder ontleed. 
Deze bleek te bestaan uit een aantal factoren narnelijk 

• Verplaatsingen 
• W achten op vrije capaciteit 
• Planning 
• Herplannen 

Door het wachten te beperken en de voorgaande punten te verminderen zal de 
doorlooptijd verkort kunnen worden. Dit zal gebeuren door stroomgewijs te gaan 
produceren en een betere beheersing toe te passen. Aan de hand van deze afbakening 
is de volgende doelstelling geformuleerd: 

Orn de genoemde doelstelling te bewerkstelligen is het probleem in een aantal 
deelgebieden opgedeeld via het P.B.I.O.-model van Bemelmans [2]. 
Zie figuur 1. 1. Het P.B.I.O.-model. 

Proces 

Besturing 

Informatie Organisatie 

Figuur 1.3. Het P.B.I.O.-model 

Welke achtereenvolgens in de volgende vier hoofdstukken besproken worden: 
hoofdstuk 3. Proces, hoofdstuk 4. Besturing, hoofdstuk 5. Informatie en hoofdstuk 6. 
Organisatie. 
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3. Proces 
Orn de beheersing te vergemakkelijken wordt gestart met het afbakenen van de 
mogelijkheden met betrekking tot het veranderen van het proces. Orn een duidelijk 
beeld te krijgen van de huidige situatie wordt deze eerst beschreven aan de hand van 
de typologie van de betreffende productieafdeling. Hiema wordt van het totale proces 
de hoofdvorm vastgesteld. De plaats van het klantorder ontkoppelpunt wordt 
aangegeven om te bepalen waar de klantorder invloed krijgt op de productie en waar 
waarschijnlijk ontkoppelpunten moeten warden aangebracht. Geeindigd wordt met 
een beschrijving van het nieuwe proces. 

3.1. Proces ontwerp 
Als start van de reductie van de doorlooptijd is begonnen met de mogelijkheden die er 
zijn om het primaire proces binnen Xycarb Ceramics Helmond te vereenvoudigen en 
zo mogelijk te verkorten. 
Een aantal mogelijkheden hierbij zijn: 

• Herontwerp van het product (meer standaardisatie). 
• Andere procestechnieken die het aantal productiestappen kunnen reduceren. 
• Bewerkingen veranderen. 
• Routing veranderen. 
• Betere procesbeheersing. 

De volgende punten zijn buiten beschouwing gelaten om de volgende redenen: 
Herontwerp van het product is nagenoeg niet mogelijk daar deze afhankelijk zijn van 
de klanteisen. 
Andere procestechnieken zijn niet mogelijk daar de financiele ruimte om deze 
aanpassingen te doen niet aanwezig is of niet beschikbaar gemaakt kan warden. 
De bewerkingen veranderen en een aantal technische deeloplossingen zijn naar 
parallelle projectgroepen geschoven of naar een toekomstig stadia verwezen. 
Over blijven de routing oftewel de lay-out binnen de fabriek veranderen en een betere 
procesbeheersing. De lay-out valt onder het proces en de procesbeheersing onder 
hoofdstuk 4. Beheersing. 
Orn het proces te ontwerpen zijn de volgende drie aparte beslissingen te nemen. 

• Faciliteit lay-out 
• Taakcompositie 
• Beheersingsstructuur 

= groepering van machines in de fabriek. 
= groeperen van taken van mensen. 
= groeperen van capaciteit voor coordinatie. 

Daarbij moet rekening gehouden met de volgende aspecten die beYnvloed warden 
door het proces ontwerp. 

• Orders 
• Capaciteit 
• Mensen 
• Beheersing 

: doorlooptijd en flexibiliteit 
: bezetting en voorraadhoogtes 
: arbeidstevredenheid 
: complexiteit. 

Met elk van deze invloeden zal met het herontwerp rekening gehouden moeten 
warden. 
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De beheersingstructuur en de beheersing zullen verder besproken worden in het 
hoof dstuk beheersing. 

3.2. Huidige lay-out 
Orn een verbetering aan te brengen binnen het proces zal eerst onderzocht moeten 
worden welke processen er binnen Xycarb Ceramics Helmond aanwezig zijn. 
Orn dit te bereiken is eerst de typologie van de productie afdelingen vastgesteld. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de typologieen van productieafdelingen uit Bertrand, 
Wijngaard en Wortman [3]. Zie figuur 3.2.1. Typologieen van productieafdelingen. 

Hoog 

Capaciteit 
complexiteit 

Laag 

Enkelstuks en 
componenten 
fabricage 

Proceslittl!II 
fabricage 

Laag l~ateriaal 
; complexiteit 
I. .. 

Projectmatige 
fabricage 

l 

Massa en 
groot serie 
fabricage 

Hoog 

FIGUUR 3 .2.1. TYPOLOGIEEN VAN PRODUC11EAFDELINGEN. 

De volgende stap is hierbij het bepalen in welke typologie van productieaf delingen 
het bedrijf valt. Dit gebeurt aan de hand van de mate van capaciteitscomplexiteit en 
materiaalcomplexiteit. 
Hierbij staat capaciteitscomplexiteit voor het aantal uit te voeren bewerkingen, 
volgorder van bewerkingen, restricties van machines en de output - en 
beschikbaarheidsrisico' s. 
Materiaalcomplexiteit staat voor het aantal verschillende materialen en halffabrikaten, 
samenstellingstructuur, commonality, volume van materiaalstromen en 
verwervingsrisico' s. 
Binnen Xycarb Ceramics Helmond zijn 2 productieafdelingen te onderkennen welke 
binnen de in dit rapport onderzochte doorlooptijd vallen. Namelijk de mechanische 
bewerkingsafdeling (MBA) en de thermo chemische afdeling (TCA). 
Waarvan de positie in figuur 3.2.1. Typologieen van productieafdelingen is 
weergegeven. 
Aan de hand van deze typologieen wordt het verdere procesontwerp bekeken. 
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3.2.1 . Huidige facilitaire Lay-out 
Er zijn vier hoofdvormen van proces lay-out. 
Deze zijn: 

1. De functionele orientatie oftewel Jobshop genoemd. Hierbij zijn de mensen en 
machines gegroepeerd met vergelijkbare taken. 

2. De lijn orientatie oftewel de Flowshop genoemd. Hierbij zijn de machines 
gegroepeerd op basis van de bewerkingen op een beperkt aantal producten 

3. De productie orientatie oftewel de Cellshop genoemd. Hierbij zijn de machines 
gegroepeerd tot cellen voor een scala aan producten en services. 

4. De vaste positie lay-out. Hierbij blijft het product gedurende de gehele fabricage 
op 1 locatie. 

Aan de verschillende hoofdvormen zijn volgens de theorie van Bertrand, Wijngaard 
en Wortmand [3] een aantal kenmerken toe te wijzen. Deze kenmerken zijn opgedeeld 
aan de hand van de in paragraaf 3 .1 genoemde aspecten waarmee rekening gehouden 
moest worden. 
Deze zijn per hoofdvorm weergegeven in bijiage 3. Hoofdvormen van proceslay-out. 
Op dit moment is het productieproces van Xycarb Ceramics Helmond te 
karakteriseren als een functioneel georienteerde lay-out ook wel Jobshop genoemd. 
De mensen en machines zijn gegroepeerd aan de hand van vergelijkbare taken. 
De huidige situatie is daarom in kaart gebracht. Zie figuur 3.2.2. Huidige routing. Op 
de volgende pagina. 
De nununers stellen werkplelc..ken voor, welke uitgewerkt te vinden zijn op Bijlage 4. 
Werkpleknummers. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de werkplekken O tot 200 
vallen onder de afdeling MBA, waarvan 100 tot en met 120 door dezelfde personen 
bediend worden. De overige medewerkers kunnen soms ook meerdere werkplekken 
bedienen. De werkplekken 300 tot en met 350 vallen onder de afdeling meten, waar 
de werknemers onderling uitwisselbaar zijn. De werkplekken 200 tot en met 295 
vallen onder de TCA af de ling waar een aantal werkplekken in bepaalde gevallen 
uitwisselbaar zijn. 
Daarnaast zijn alleen de meest gebruikte routes in kaart gebracht zodat het overzicht 
niet verloren gaat. 
Na analyse van de huidige situatie zijn de volgende kenmerken gevonden: 

• Betreffende de orders: er is sprake van een trage doorstroom en lange wachtrijen, 
met veel werkvoorraden, lange afstanden en veel inteme verplaatsingen. 
Daarentegen zijn er maar een paar verschillende hoofdroutes en zijn er lange 
omsteltij den. 

• Betreff ende de mensen: het is voor een gedeelte geschoold werk met veel variatie, 
complexe taken en veel ontwikkel mogelijkheden. Voor het overige gedeelte is het 
juist ongeschoold werk met weinig variatie simpele taken en weinig 
ontwikkelmogelijkheden. 

• Betreffende de capaciteit: er is sprake van zowel hoge als lage bezettingen en is er 
een beperkt aantal dezelfde machines. Daarnaast zijn er hoge werkvoorraden en is 
er een ongebalanceerde workload in productie. 

• Betreff ende de beheersing is het complex en is het moeilijk een overzicht te 
verkrijgen. Terwijl een simpele beheersing en een goed overzicht gewenst zijn. 
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Een aantal van de gevonden kenmerken van de huidige lay-out komen niet overeen 
met de kenmerken van de Jobshop, maar blijken meer overeen te komen met de 
Flowshop. 
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Figuur 3.2.2. Huidige routing 
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3.2.2. Het klantorder ontkoppelpunt 

Hoekstra en Romme [7] onderscheiden 5 besturingsconcepten die zijn gebaseerd op 
vijf verschillen plaatsen van het klantorder ontkoppelpunt. Oftewel KOOP genoemd. 
Zie figuur 3.2.3. Klantorder ontkoppelpunten. 

Inkoop 
grondstoffen 

Produceren en verzenden op voorraad 

I._ _Pr_od_u_c_er-en_o_p_v_oo_rr_aa_d-------> Distributie op order 

Onderdelen op voorraad Assembleren op order ~ 
'-------~ 

Grondstoffen 
op voorraad Produceren op order 

Inkoop en produceren op order 

FIGUUR 3.2.3. KLANTORDER ONTKOPPELPUNTEN. 

De vraag van waar het klantorder ontkoppelpunt moet worden gelegd, hangt af van de 
doorlooptijd die de markt je gunt. Hoe meer doorlooptijd de markt je gunt hoe verder 
het klantorder ontkoppelpunt stroomopwaarts geplaatst kan worden. Daarnaast speelt 
de klant specifiekheid van het product een rol. Hoe klantspecifieker het product hoe 
verder stroomopwaarts het klantorder ontkoppelpunt moet liggen. 

Eerst moet het klantorder ontkoppelpunt binnen Xycarb Ceramics Helmond bepaald 
worden om te bepalen hoe de levertijd verkort kan worden. De plaats van het 
klantorder ontkoppelpunt bepaalt namelijk hoeveel effect bijvoorbeeld het verkorten 
van de doorlooptijd op de levertijd heeft. 
Daarom moet bepaald worden hoeveel activiteiten al worden uitgevoerd zonder 
klantorder. En de mate waarin de klantorder doordringt in het proces. 

Aan de hand van de huidige situatie is het huidige klantorder ontkoppelpunt bepaald. 
Het installeren op order en het assembleren op order zijn buiten beschouwing gelaten 
daar deze niet van toepassing zijn op het huidige proces. Beide activiteiten worden in 
de huidige situatie niet uitgevoerd. Daarnaast worden de grondstoffen onafhankelijk 
van de order ingekocht zodat ook het inkopen op order afvalt. 

Doorlooptijdverkorting bij Xycarb Ceramics Helmond 28 

~ 
i u 

ffi 
< 



XYCARB >( CERAMICS 
De twee overgebleven besturingsconcepten namelijk het distribueren op order en het 
produceren op order komen beide binnen Xycarb Ceramics Helmond voor. Veertig 
procent van de orders worden namelijk op voorraad geproduceerd. Het overige 
gedeelte wordt op klantorder geproduceerd. 
Op voorraad produceren is voor de omvang van de levertijd natuurlijk het gunstigst. 
Helaas voor Xycarb Ceramics Helmond is dit niet wenselijk daar de producten aan 
een snelle verandering onderhevig zijn en daarnaast ook nog eens zeer kostbaar zijn. 
De kans op incourante voorraad en de kosten voor het op voorraad houden van de 
producten zijn te hoog. Daarom wordt een groot gedeelte op klant order 
geproduceerd. Van deze laatste situatie wordt verder uitgegaan. 

3.3. De nieuwe situatie 
In de huidige situatie zijn een aantal aspecten van de functionele orientatie niet 
gewenst. ~------------------------, 

Problemen in de huidige situatie: 
• Trage doorstroom 
• Veel verplaatsingen 
• Grote werkvoorraden 
• Lage beheersbaarheid 

Een kortere doorlooptijd is gewenst en een aantal aspecten van de lijnorientatie zijn al 
te vinden binnen de lay-out van Xycarb Ceramics Helmond. 
Besloten is om de huidige structuur te onderzoeken en mogelijk zo in te richten dat de 
positieve aspecten van de lijnorientatie beter naar voren komen en de negatieve 
kenmerken van de functionele orientatie teniet worden gedaan. 
Daarnaast moet een aantal van de positieve aspecten van de functionele orientatie 
behouden blijven. Zoals de flexibiliteit in de productie en de werkomstandigheden 
van het personeel. Getracht is om parallelle stromen met zo min mogelijk interactie te 
ontwikkelen. 
In eerste instantie zijn er vier varianten ontwikkeld waaruit later een keuze is gemaakt 
door de leden van de projectgroep. De verworpen varianten zijn te vinden in bijlage 5. 
Altematieve routingen. 
Bepalende factoren waren daarbij, het niet kunnen doen van grote investeringen en 
het niet kunnen splitsen van bepaalde capaciteiten. 
Aan de hand van de huidige lay-out en de kenmerken van de lijn georienteerde lay-out 
is de overgebleven variant verder uitgewerkt. 
De afzonderlijke lijnen zijn op de volgende rnanier bepaald. Als eerst zijn de 
producten gerangschikt aan de hand van de routing. Daarna is er een matrix gecreeerd 
van de overgangen van en naar de afzonderlijke werkplekken. Zie Bijlage 9. Matrix 
werkplek overgangen. Verder zijn er gesprekken gevoerd met werkvoorbereiding, de 
planner en de hoof den van de afzonderlijke af delingen. 
Hieruit zijn vier hoofdlijnen gevormd. De lay-out is daarna zo aangepast dat er een 
totale lijnstructuur is ontstaan rond deze vier lijnen. Een aantal van de 
capaciteitsgroepen bleek ondeelbaar en de benodigde investeringen voor extra 
machines of ruimte konden niet gedaan worden. Daarnaast bleek dat een aantal 
punten van de lijn georienteerde lay-out niet gewenst waren of niet mogelijk waren 
zoals het aantal typen dat niet aangepast kon worden, de werkomstandigheden van de 
mensen, lage flexibiliteit en de duplicatie van machines. 
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Besloten is om een combinatie te zoeken tussen de twee manieren van productie lay
out. 
Hieruit is de volgende lay-out ontstaan. Zie figuur 3.3.1. Nieuwe Routing. 

Per deel van de nieuwe Routing die te zien is in Figuur 3.3.1. Nieuwe routing, zullen 
de hierbij genomen besluiten genoemd worden. 

Deel A 
Dit is de voorbereidende afdeling hier was het niet gewenst om extra personeel of 
productiemiddelen aan te schaffen, daamaast wilde men de huidige flexibiliteit niet 
opgeven. Besloten is om dit als 1 productie-eenheid te zien. 

DeelB 
Daar vooral in dit deel de lijnstructuur tot uiting te brengen is zonder dat de negatieve 
elementen teveel naar bovenkomen, is besloten om dit deel op te splitsen in vier 
delen. Dit gebeurde vooral omdat in dit deel de belangrijkste bottlenecks aanwezig 
zijn. 

DeelC 
Daar dit deel bij de opsplitsing teveel eentonig werk zou op leveren en omdat de 
capaciteit hier vooral werd bepaald door de menscapaciteit is besloten om dit als een 
productie-eenheid te zien. 

DeelE 
Dit deel heeft zeer veel overeenkomsten met deel C en is daarom ook hetzelf de 
vormgegeven. 

DeelD 
Dit deel is zo complex en de kosten voor het dupliceren van de productieunits zo 
groot dat besloten is dit als een geheel te blijven zien. 

Dit geeft als effect dat de gehele lay-out is gestructureerd als een lijn. De lijn heeft nu 
alleen een aantal parallelle stukken. Elk apart stuk zal als een aparte productie
eenheid aangestuurd worden. Dit om de positieve eff ecten van beide gebruikte 
hoofdvormen zo optimaal mogelijk te benutten. 
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Figuur 3.3.1. Nieuwe routing 
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4. Besturing 
In dit hoofdstuk zal een besturingsraamwerk worden beschreven voor Xycarb 
Ceramics Helmond. Hoewel 40% van de orders bij Xycarb Ceramics Helmond een 
make to stock gestuurde productie is, heeft de meerderheid van de orders een klant 
order gestuurde productie. Daamaast is een gedeelte van de voorraad gestuurde 
productie ook nog eens indirect klant order gestuurd daar deze gebaseerd zijn op 
afspraken en voorspellingen van klanten. 
De geconstateerde knelpunten en beperkingen van de huidige logistieke besturing 
moeten worden opgelost. 

Het te ontwikkelen besturingsconcept zal elementen bevatten uit het assemble to 
orderraamwerk en uit het engineering to order raamwerk. Welke worden beschreven 
door Bertrand, Muntslag en Van de Wakker [5]. Volgens de auteurs is dit raamwerk 
in vereenvoudigde vorm ook toepasbaar voor de klantorder gestuurde productie. 
Tenslotte is gebruik gemaakt van het raamwerk voor productie beheersing en 
materials management uit Bertrand, Wortman en Wijngaard [3]. 

Bij het ontwikkelen van het besturingsraamwerk wordt uitgegaan van vier logistieke 
ontwerp principes uit Bertrand, Wortman en Wijngaard [2]. 

1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen goederenstroombesturing en productie
eenheid besturing. 

2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aggregaat productie planning en 
operationele productie planning. 

3. De kem van een goed besturingsraamwerk is de beslissingsstructuur. 
4. Er moet aandacht worden besteed aan de relatie tussen productie en verkoop. 

De punten 1 en 2 zullen in de loop van dit hoofdstuk worden uitgewerkt. De hierbij 
behorende informatie wordt in hoofdstuk 5. Informatie uitgewerkt. De punten 3 en 4 
worden in hoofdstuk 6. Organisatie uitgewerkt. 

4.1. Goederenstroombesturing en productie-eenheidbesturing 
Een van de basis principes bij het ontwikkelen van een besturingsraamwerk is dat 
onderscheid moet worden gemaakt tussen goederenstroombesturing ( op 
fabrieksniveau) en productie-eenheid besturing (op afdelingsniveau). 
Goederenstroom besturing beheert op korte termijn de voorraden door het vrijgeven 
van werkorders aan de diverse productie afdelingen of het plaatsen van inkooporders 
bij exteme leveranciers. Daarbij dient goederenstroom besturing te zorgen voor een 
zekere stabiliteit in de belading van de productie afdelingen om de doorlooptijd van 
een af delingen te kunnen beheersen. 

Een productie-eenheid (PE) is een eenheid in de productie die men vanuit logistiek 
oogpunt als een afzonderlijk traject wil onderscheiden. Een productie afdeling 
verzorgt de productie van een aantal PE eindproducten. De uitgangsmaterialen en 
componenten worden PE start producten genoemd. 

Binnen de productie-eenheid is er bevoegdheid tot de inzet van capaciteiten en zijn er 
verplichtingen met betrekking tot het op tijd realiseren van werkorders. Zodra een 
werkorder gereed is wordt hij geleverd aan een door goederenstroombesturing 
beheerst voorraadpunt. Op deze wijze bestuurt goederenstroom besturing de 
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voorraadniveaus van de PE eindproducten. De items die door goederenstroom 
besturing worden bestuurd worden ook wel GSB items genoemd. 

4.1 .1. De definitie van productie eenheden 

V oor het vormen van productie-eenheden worden een aantal stappen doorlopen zie 
Bertrand Wortmann en Wijngaard [4] 

1. De definitie van bewerkingen 
2. De definitie van productie fasen 
3. De definitie van productie-eenheden 

Orn de besturingscomplexiteit te reduceren worden bewerkingen geaggregeerd tot 
productie fasen. Een productiefase is een verzameling bewerkingen waarbij een 
ingaand materiaal of product wordt getransformeerd tot een uitgaand materiaal of 
product. Elke productie fase levert een gewenst (tussen)product op. Coordinatie van 
de productie fasen binnen goederenstroom besturing vindt plaats via de vrijgaven van 
productieorders aan de productie-eenheden, voor de productie van GSB-items. Een 
productieorder is dus de opdracht voor de uitvoering van een productiefase. 
Productiefasen worden vervolgens toegewezen aan een bepaalde productie-eenheid. 
Productie-eenheden worden gevormd door capaciteiten, welke nodig zijn voor de 
uitvoering van productiefasen, samen te voegen. 
De keuze van productiefasen en dus van de GSB-items en de vorming van productie
eenheden zijn twee expliciete stappen bij de structurering van het transformatieproces. 
Deze zullen nu voor de situatie bij Xycarb Ceramics Helmond worden uitgewerkt. 

4.1.2. De definitie van productiefasen 
De definitie van productiefasen hangt af van de keuze van GSB-items, de items die 
door goederenstroom besturing worden bestuurd. 
Er zijn een aantal criteria op de grond waarvan men ervoor kiest op een bepaalde 
plaats GSB-items te definieren. 

1. Reductie van onzekerheid 
2. De aanwezigheid van een capaciteitsbottleneck 
3. Productstructuur 
4. Gemeenschappelijkheid van materialen. 

Indien er tijdens het transformatieproces op zeker moment een aanzienlijke reductie 
van onzekerheid optreedt, dan bestaat de behoefte om op die plaatsen GSB-items te 
creeren. Op die plaats kan dan op goederenstroomniveau op de meest recente 
informatie worden gereageerd. Vaak is er op zo een plaats behoefte aan een buffer om 
de daaropvolgende fase te beschermen tegen de onzekerheid in de vooraf gaande fase. 
V ormen van onzekerheid zijn vraagonzekerheid, opbrengstonzekerheid, onzekerheid 
over het capaciteitsbeslag van orders en onzekerheid over de haalbaarheid van 
doorlooptij den. 

Een bottleneck bepaalt de output van het totale proces. Een optimale benutting van de 
bottleneck via een verstandige vrijgave van productieorders op het 
goederenstroomniveau is van groot belang. Men kiest een GSB-item direct voor en na 
een bottleneck. 
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Op grond van de productiestructuur kan men besluiten om op een bepaald plaats 
GSB-items te definieren, bijvoorbeeld op basis van de fase in het assemblageproces 
waarin een component nodig is. Indien sprake is van gemeenschappelijk materialen 
voor specifieke halff abrikaten of eindproducten moet hierover op 
goederenstroomniveau worden beslist. 

Aan de hand van de lay-out zoals deze in het vorige hoofdstuk is bepaald, kan deze 
lay-out opgedeeld worden in een aantal delen. Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk 
is het geheel al aan de hand van de in de vorige alinea beschreven punten verdeeld. 
Per deel zal nu een korte verklaring volgen voor de opdeling van de genoemde delen. 
De delen C en E hebben een gemeenschappelijkheid van materialen welke wegens 
economische en menselijke redenen niet opgedeeld kunnen worden. 
Deel A heeft als taak te zorgen dat de onzekerheid van aanvoer voor de deel B niet in 
gevaar mag komen. Daar deel B de capaciteitsbottleneck binnen zijn gelederen heeft. 
Deel D heeft een gemeenschappelijkheid van materialen welke niet gescheiden 
kunnen worden. 

4.1.3. De productie-eenheden bij Xycarb Ceramics 
Door het vastleggen van de GSB-items is de keuze voor de vorming van productie
eenheden al grotendeels bepaald. Productie-eenheden worden gevormd door de 
capaciteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de productie fasen samen te voegen. 
Dit leidt tot de indeling van productie-eenheden bij Xycarb Ceramics Helmond zoals 
in figuur 4.1. Productie-eenheden, wordt weergegeven. 

PE Deel B,l 
Planeetschijf 

PE Deel D 
TCA 

PE Deel E 
Eindcontroel 

PE Deel A 
V oorbereiding 

PE Deel C 
Afwerken & 
controle 

FIGUUR 4.1.1. PRODUCTIE-EENHEDEN 

Hierbij zijn de aparte delen welke al in hoofdstuk 3. Proces bepaald zijn te zien als 
afzonderlijk productie-eenheden. 

Doorlooptijdverkorting bij Xycarb Ceramics Helmond 34 

ffi 
\!) 



XYCARB )( CERAMICS 
4.2. Aggregaat productieplanning en operationele productieplanning 
Op het niveau van de goederenstroombesturing wordt onderscheid gemaakt in twee 
besturingsaspecten bij de coordinatie van de productie-eenheden. 

1. Aggregaat productieplanning: de afstemming op het aggregaatniveau van de 
gevraagde en beschikbare capaciteit op de middellange termijn. 

2. Operationeel productieplanning: de coordinatie op detailniveau. Dit betreft met 
name de timing van productieorders, met andere woorden de toewijzing van 
beschikbare capaciteit aan individuele producten. Hierbij is spraken van een 
capaciteitsaspect en een materiaalaspect. 

Figuur 4.2. Besturingsraamwerk nieuw. geeft op de volgende pagina het nieuwe 
besturingsmodel van Xycarb Ceramics Helmond weer. De verschillende onderdelen 
van het model zullen in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. 

4.2.1 . Aggregaat productieplan 
Aggregaat beheersing vormt het hoogst beslissingsniveau binnen de organisatie dat 
van invloed is op de goederenstroom. Aan de hand van de logistieke parameters zoals 
normservice graden, levertijden en bezettingsgraden, die door het hoogste 
management niveau worden vastgesteld en informatie over marktpotentieel en 
beschikbare productiecapaciteit worden door aggregaat productieplanning een aantal 
samenhangende plannen opgesteld. Het gaat hierbij om een geaggregeerd 
verkoopplan, een inkoopplan en voor productie om geplande productievolumes, 
voorraadmutaties en een geplande beschikbaarheid en gebruik van capaciteiten. Deze 
hoeveelheden worden niet per individueel product gepland, rnaar onder een 
gemeenschappelijke noemer (bijvoorbeeld totaal aantal stuks). Aggregaatplanning 
valt vaak samen met de jaarlijkse budgettering. Geld is op dat moment de 
gemeenschappelijke noemer. 
Vanuit logistiek gezichtspunt is het eenmaal per jaar plannen een ongewenst situatie. 
Gedurende het jaar kunnen de omstandigheden drastisch wijzigen. Kapitaalgoederen, 
waarvoor Xycarb Ceramics Helmond onderdelen produceert zijn conjunctuurgevoelig 
en de vraag kan periodiek sterk verschillen. Hierop dient tijdig te worden 
geanticipeerd. De planning dient daaraan te worden aangepast. Daarom zou Xycarb 
Ceramics Helmond elke maand de planning moeten aanpassen op basis van nieuwe 
inzichten en informatie. Dit resulteert in een aggregaat maandplan dat op detail niveau 
als richtlijn dient. Oftewel verder het periodeproductieplan genoemd. 

Op dit moment is aggregaat planning bij X ycarb Ceramics Helmond onvoldoende 
uitgewerkt. Aan de hand van de historische gegevens en de verwachtingen wordt er 
een jaarplanning op totale capaciteitsniveau gemaakt. 
Bij Xycarb Ceramics zou een jaarplan moeten worden opgesteld op basis van de 
beschikbare capaciteit en prognoses voor de aantallen te verkopen producten. Oftewel 
verder het hoof dproductieplan genoemd. De af de ling verkoop zal hiervoor de 
benodigde gegevens zoals verwachte verkopen moeten aanleveren. De 
aggregaatplannen vormen op detailniveau de restricties voor verkoop en productie en 
dienen te worden omgezet in detailplannen voor individuele producten. 
Voor inkoop dient hetjaarplan als input voor het afsluiten van afroepcontracten met 
leveranciers. Met name voor de leveranciers met een lange doorlooptijd is dit van 
belang. 
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4.2.2. De operationeel productieplanning 
Materiaalcoordinatie heeft overzicht over de goederenstroom in het gehele bedrijf, 
inclusief de voorraadniveaus. Voor items die op voorraad warden geproduceerd stelt 
het de voorraadnorm op. 
Via het SAP-systeem wordt de informatie met betrekking tot de klantorders omgezet 
in productieorder voorstellen. 
De kem van de materiaalcoordinatie wordt gevormd door de materiaalbehoefte 
berekening ten gevolge van klantorders en voorraadorders. Vanuit het SAP-systeem 
zullen bestelvoorstellen worden gegenereerd voor productie. Input voor de 
materiaalcoordinatie zijn verder de aggregaatplannen voor productie en inkoop en 
informatie over afgesproken seriegroottes en levertijden. 

Het resultaat van materiaal coordinatie wordt gevormd door afspraken met klanten, 
prioriteiten van vrij te geven werkorders voor productie ( de geplande werkorders zijn 
getoetst op materiaal beschikbaarheid). De productieorders zullen worden ingepland 
in de bezettingsplanning (productieplanning). Daarover meer in de volgende sectie. 

Bezettingsplanning 
Bezettingsplanning is de detail productieplanning op het niveau van de 
fabriekslogistiek. Hierbij zal op basis van alle beschikbare voorinformatie over 
toekomstige orders en capaciteit worden geprobeerd om een zo gelijk mogelijke 
belading van de capaciteit te realiseren. Het schept zo de mogelijkheid om de zich 
aandienende problemen in de capaciteitsbezetting tijdig op te lossen. Hierbij zal men 
gebruik maken van de bestaande flexibiliteit in het productiesysteem in de vorm van 
voorraden en inteme flexibiliteit binnen de productie afdelingen. 
Bezettingsplanning wordt bij Xycarb Ceramics Helmond gedaan in het SAP-systeem. 
Momenteel wordt er een bezettingsplanning gedaan op alle afzonderlijke werkplekken 
met de al geplande werkorders. In de toekomst zal dit gedaan worden op productie
eenheid niveau. Samen met de materiaalbeschikbaarheid speelt de bezettingsplanning 
een belangrijke rol bij de orderacceptatie en levertijdaf gifte. 

Orderacceptatie en levertijdaf gifte 
Momenteel vindt orderacceptatie en levertijdafgifte plaats aan de hand van de door 
het management team afgegeven vastgestelde doorlooptijden. Deze gegevens worden 
ingevoerd in het productie besturingssysteem. Waama een werkelijke inteme 
leverdatum wordt bepaald door de planner. Bij een negatief resultaat van de 
bezettingsplanning wordt de levertijd mogelijk verplaatst. 
Bij het afgeven van de leverdatum zal in de toekomst moeten gebeuren aan de hand 
van de mogelijkheden binnen het periode productieplan. 
Op het moment van orderacceptatie zal ook een materiaal check moeten warden 
uitgevoerd. Het systeem zal, wanneer de benodigde materialen niet op voorraad zijn, 
moeten kunnen aangeven wanneer de benodigde materialen beschikbaar kunnen zijn. 
In de huidige situatie is voor de materialen niet bekend welke afmetingen er in 
voorraad zijn, maar alleen de hoeveelheid in kilo's. Voor het bepalen van de levertijd 
is dit niet genoeg daar er mogelijk wel genoeg kilo's aanwezig zijn, maar deze bestaat 
uit te kleine maten waardoor de producten alsnog niet gemaakt kunnen worden. 
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5. lnformatie 
Bij de beschrijving van het P.B.I.O.-model is reeds vermeld dat de functionele eisen 
van een bestuurlijk informatiesysteem warden afgeleid uit het soort besturing dat aan 
de orde is. 
Daamaast is Xycarb Ceramics Helmond ook nog eens gebonden aan het door het 
moederbedrijf gehanteerde informatiesysteem namelijk SAP. 
Per beslissingsniveau is bekeken welke informatie nodig is en hoe deze uit het huidige 
systeem te halen is. 
Hier is niet al te diep op ingegaan daar een aantal van deze factoren nog door de 
informatie technologie afdeling onderzocht moeten worden. 

5.1. Het Hoofdproductieplan 
Aan de hand van de verwachte verkopen in het volgend jaar wordt er elk jaar een 
hoofdproductieplan opgezet warden. Dit is een aggregaatplanning voor het komende 
jaar. 
Uit de aggregaatplanning kan bepaald warden of er ( des )investeringen gedaan moeten 
warden. Ook kunnen mogelijke knelpunten met betrekking tot de verandering van de 
productie mix zichtbaar gemaakt warden. 
De verwachte afname of toename in de verkopen wordt, daarom weergegeven in een 
hoofdverkoopplan voor het gehele jaar. Welke weer omgezet kan warden in een 
hoofdproductie plan voor het komende jaar. 

5.1 .1 . Hoofdverkoopplan 

De verwachte verkopen warden uitgedrukt in voor de verkoopafdeling specifieke 
productfamilies. Welke gebaseerd zijn op voor de afdeling verkoop belangrijke 
aspecten zoals voor welke afnemer(s) de producten geproduceerd worden of voor 
welke soort productieunit het product geproduceerd wordt. Daamaast is deze 
informatie uitgedrukt in geld in plaats van in aantallen. 
Zie voorbeeld in figuur 5 .1.1. Voorbeeld hoofdverkoopplan. 

Hoofdverkoopplan Jaar 2000 

Klant Productieunit Omzet 

Klant 1 Unit 1 Fl 300.000 

Unit 2 Fl 300.000 

Unit 3 Fl 500.000 

Klant 2 Unit 1 Fl 100.000 

Unit 5 Fl 300.000 

FIGUUR 5 .1.1. V OORBEELD HOOFDVERKOOPPLAN 

Dit zijn belangrijke aspecten voor de afdeling verkoop, omdat deze willen weten 
welke klanten wat afnemen en vooral waar welke productieunits staan waarvoor 
Xycarb Ceramics Helmond onderdelen produceert. Dit om de marketing activiteiten 
van de afdeling verkoop zo te kunnen richten dat het meest gunstige resultaat behaald 
kan warden. 
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5.1.2. Hoofdproductieplan 
De productiemix welke de afzonderlijke klanten afnemen behelst een breed scala aan 
verschillende producten. Deze zijn zo divers dat met deze gegevens de productie niet 
aangestuurd kan warden. Productie wil de gegevens zo aangeleverd hebben dat deze 
de capaciteitsbezetting op de productie-eenheden kan controleren. 
De aangeleverde gegevens zullen dus vertaald moeten warden naar uren op bepaalde 
productie-eenheden. 
De door verkoop aangeleverde verwachte verkoopgegevens zullen dus eerst omgezet 
moeten warden in de door productiegebruikte productsoorten. Wat kan gebeuren 
doordat de verwachte verkopen zijn opgebouwd uit samengestelde productgroepen. 
De productgroepen zullen een uniek kenmerk moeten verkrijgen, zodat het systeem 
deze kan sorteren. 
Hiema zal aan de hand van de in de route toegewezen productie-eenheden de 
verwachte benodigde uren per kwartaal toegewezen moeten worden. Zie voorbeeld 
figuur 5 .1.2. V oarbeeld hoof dproductieplan 

Hoof dproductieplan J aar 2000 le kwartaal 

Productie-eenheid Productieunit. Benodigde cap. Beschikbare cap. 

Deel BI Planneetschijf klein 3400 uur 

Planneetschijf groot 12000uur 

Zugscheibe 2600 uur 

Totaal BI 18000 uur 15000 uur 

Deel B2 Ion implant voor 3400 uur 

Ion implant tussen 5600 uur 

Totaal B2 9000 uur l0000uur 

FIGUUR 5 .1.2. V OORBEELD HOOFDPRODUCTlEPLAN 

Aan de hand van de totaal toegewezen uren per productie-eenheid kan bepaald 
worden of er ( des )investeringen gedaan moeten warden. 
Daamaast zal bekeken kunnen warden waar mogelijke knelpunten zich voor kunnen 
doen waama hier een adequate oplossing voor gezocht kan worden. 

5.2. De periode productieplanning 
De verdeling van de vraag naar bepaalde producten is zeer wisselend gedurende het 
jaar. Dit zargt voar een continue veranderende productiemix. Wat resulteert in een 
wisselende capaciteitsvraag op de verschillende productie-eenheden. 
Daamaast wisselt de beschikbare capaciteit op de productie-eenheden door ziekte, 
onderhoud en vakantie dagen. 
De inconsistentie tussen de beschikbare capaciteit en de benodigde capaciteit zal via 
een periode productieplanning gestuurd kunnen warden. 
Mogelijkheden hiervoar zijn het accepteren van voorraadvorming, het verplaatsen van 
productieorders of het inhuren van (extra)medewerkers of capaciteit. 
Verwacht verkoopgegevens en verwacht productiecapaciteit zullen op dit punt voor 
elke periode samen moeten komen. 
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5.2.1. Verwachte verkoopgegevens 

Hier zal gebruikgemaakt moeten warden van het hoofdverkoopplan, welke opgedeeld 
moet warden naar de te gebruiken periodes. Dit is een taak van de afdeling verkoop 
welke deze aan de hand van de verkoopprognoses van de verkoopbuitendienst, de 
historie en de forecast een plan kunnen maken welke producten waarschijnlijk 
verkocht warden in de betreff ende periode. 
Aan de hand van de aan de producten toegewezen kenmerk kan het systeem deze 
gegevens vertalen naar de benodigde capaciteiten op de afzonderlijke productie
eenheden. 

5.2.2. Verwachte productiecapaciteit 
De afzonderlijke productie-eenheden moeten voor de betreffende periode een 
verwachte beschikbare capaciteit weergeven. Dit kan gebeuren in het systeem waar de 
totale beschikbare capaciteit in een periode bekend is. Dit is de standaard waarde 
welke aan het begin van het jaar berekend is voor elke afzonderlijke productie
eenheid. Deze moet verminderd warden met de al vergeven capaciteit. 
Voor het grootste gedeelte van de productie-eenheden kan de beschikbare capaciteit 
binnen de betreffende periode uitgedrukt warden in de uren welke een medewerker 
aanwezig is. Op de werkplekken waar een machine de beperkende factor is, zijn de 
uren waarop de machine gebruikt kan worden de beschikbare capaciteit. Voor de 
productie-eenheid waar de inhoud van de reactoren en het aantal runs welke in de 
genoemde periode gedraaid kunnen worden beperkend zijn zal een andere manier van 
capaciteit toewijzen gekozen moeten warden. Dit daar de genoemde beperkingen zeer 
moeilijk te vertalen zijn naar de gevraagde capaciteit. 

5.2.3. Gevraagde en beschikbare capaciteit samenvoegen 
Door de (assistent) office manager en de planner zullen per periode deze gegevens 
sarnengevoegd moeten worden. Aan de hand van deze gegevens zal de nog 
beschikbare capaciteit per productie-eenheid besproken worden en kan het 
periodeproductieplan opgesteld warden. Zie voorbeeld figuur 5 .2.1. Voorbeeld 
periode productieplan 

Periodeproductieplan Januari Februari 

Capaciteit 

Productie-eenheid Mat. Nummer Nodig Beschikbaar Nodig Beschikbaar 

Deel Bl 1004570 20uur lOuur 

1004640 21 uur 

1005690 22uur 

1006580 23 uur lOuur 

1007620 30uur 

enz. 

Totaal Bl 190uur 200uur 230 180 uur 

F.rGUUR 5 .2.1. V OORBEELD PERI ODE PRODUCTIEPLAN 

Aan de hand van dit periodeproductieplan kan verkoop vaststellen welke orders er 
nog geaccepteerd kunnen worden of verplaats moeten worden. Daarnaast kunnen de 
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hoof den van de af de ling en bepalen hoe ze welke capaciteit in gaat zetten. De planner 
kan aan de hand van dit periodeproductieplan bepalen welke orders hij naar voren of 
naar achterschuift en of hij voorraad orders inzet, om de werklastbeheersing toe te 
passen. 

5.3. Het detailproductieplan 
Aan de hand van het periodeproductieplan en de op het laatst binnen gekomen 
spoedorders kan de planner het detailproductieplan samenstellen. Hierbij bepaalt hij 
voor de afzonderlijke productie-eenheden de vrijgegeven orders en het moment 
waarop de productie-eenheid aan zijn verplichtingen voldaan moet hebben. 
Deze lijst met productieorders komt bij alle productie-eenheden, waarop deze zelf de 
verdere detailplanning regelen. Zie voorbeeld figuur 5.3.1. Voorbeeld detail 
productieplan 
De operationele detailplanning wordt gedaan door de groepsleiders van de 
afzonderlijke productie-eenheden zonodig in samenspraak met de planner. Met de 
groepsleiders van elke productie-eenheid moet periodiek besproken warden wat de 
huidige voortgang van de productie-eenheid is. 
Alleen voor de productie-eenheid met een bottleneck binnen haar gelederen bepaalt 
de planner in welke volgorde de productieorders door de bottleneck bewerkt warden. 
Aan de hand van de lijst met orders welke de afgesproken interne leverdatum van de 
productie-eenheden niet gehaald hebben zal per productie-eenheid de verlate 
productieorders herpland moeten worden. Dit in samenspraak met de (assistent) office 
manager. 

Detailproductieplan 
DeeIB1 
Maandag 12-5-2000 

Pr. Order Mat. Nummer Werkplekken Aantal Start datum Eind datum 
100345347 10045701 46,57,46 4 11-5-2000 14-5-2000 

100456342 10046403 57 2 12-5-2000 13-5-2000 

100467497 10056902 57,51 4 12-5-2000 14-5-2000 

Dinsdag 13-5-2000 

Pr. Order Mat. Nummer Werkplekken Aantai Start datum Eind datum 

100876342 10065809 57,51 4 13-5-2000 15-5-2000 

100567345 10076205 57 2 13-5-2000 14-5-2000 

100567342 10045702 57,51 4 13-5-2000 15-5-2000 

Enz. 

FIGUUR 5 .3 .1. V OORBEELD DETAIL PRODUCTIEPLAN 
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6. Organisatie 
Als laatste punt van de P.B.I.0.-model is het punt organisatie. Als de overige punten 
van het P.B.1.0.-model veranderen zal de arganisatie aan de nieuwe situatie aangepast 
moeten worden. 
Dit daar de afzonderlijke delen grote invloed op elkaar uitoefenen. 

6.1. Beslissingsstructuur 
Het is onmogelijk om het totale besturingsprobleem binnen een organisatie van 
globaal naar detail door een centrale functie te laten regelen. Detailbeslissingen 
dienen naar lagere niveaus te warden gedelegeerd. Daarbij worden de volgende 
kembesturingsbeslissingen uit Bertrand, Muntslag en Van de Wakker [5] 
onderscheiden: 

1. Klantorderacceptatie en levertijdafgifte 
2. Werkordervrijgave 
3. Priariteitsstelling 
4. Deel ordertoewijzing en uitbesteding 

6.1. 1. Klantorderacceptatie en levertijdafgifte 
Deze kembeslissingen wordt in het algemeen genomen als gezamenlijke bevoegdheid 
van verkoop, logistiek, productie en in bepaalde gevallen zelfs het management. 
Materiaalcoordinatie valt onder de verantwoordelijkheid van de materialmanager. 
Bezettingsplanning van de productie-eenheden valt onder de verantwoordelijkheid 
van de pianner. 
De orderacceptatie en levertijdafgifte ten behoeve van klantorders gebeuren door de 
productieplanner in overleg met verkoop. De productieplanner onderhoudt ook 
contact met de groepsleiders. Een medewerker van werkvoorbereiding is belast met 
de coordinatie van uitbestedingen. 

6.1.2. Werkordervrijgave 
W erkordervrij gave is het moment waarop de werkorders voor bepaalde producten met 
een bepaalde inteme leverdatum worden vrijgegeven aan de diverse productie
eenheden. Binnen Xycarb Ceramics Helmond is dit het moment waarop de planner de 
order vrijgeeft voor productie. 
Hierbij zal rekening moeten warden gehouden met de resterende werklast binnen de 
productie-eenheid: er wordt werklastbeheersing toegepast. Een beheerste vrijgave van 
productieorders naar de productie-eenheid heeft als groot organisatorisch voordeel dat 
capaciteitsproblemen op een zo vroeg mogelijk moment zichtbaar worden. Indien 
door omstandigheden (ziekte, machinestoring) de werklast in een productie-eenheid 
oploopt, wordt dit onmiddellijk zichtbaar en kunnen op fabrieksniveau maatregel 
genomen worden. Indien het werk zonder meer aan de productie-eenheid wordt 
vrijgegeven, warden de consequenties pas in een veel later stadium zichtbaar en is 
bijsturing vaak al te laat. 
Via de functie werklastacceptatie wardt overeenstemming tussen fabriekslogistiek en 
af delingsbeheersing door de groepsleiders van de productieaf delingen bereikt. Alle 
orders die volgens werklastbeheersing vrijgegeven kunnen worden, worden door de 
planner aan de productieafdelingen vrijgegeven. Deze kembeslissing wordt genomen 
door de planner samen met de productiechefs (de groepsleiders). 
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6.1 .3. Prioriteitenstelling 
Binnen de productie-eenheden worden capaciteiten toegekend aan het vrijgegeven 
werk en het werk dat in de diverse gereedheidstadia in de afdelingen aanwezig is. 
Tevens wordt bepaald in welke volgorde de productieorders bij de verschillend 
productie-eenheden moeten worden verwerkt. Het betreft hier de prioriteitstelling van 
de productieorders binnen de productie-eenheid. Dit beslissingsniveau werkt binnen 
de randvoorwaarden die goederenstroombesturing schetst. Goederenstroombesturing 
zorgt voor een stabiele belading van de productie-eenheden en binnen die 
randvoorwaarden heeft productie-eenheidbesturing de verantwoordelijkheid de 
gevraagde levertijden van de productieorders te realiseren. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de groepsleiders van de productie-eenheden. 

6.1 .4. Deel ordertoewijzing en uitbesteding 
Deelordertoewijzing en uitbesteding zijn twee punten welke bij Xycarb Ceramics 
Helmond bijna niet voorkomen. Deelorders warden namelijk door de verkoopafdeling 
als aparte orders ingezet en vormen voor productie geen probleem. Uitbesteding komt 
nog bijna niet voor, sporadisch wordt er iets naar een andere vestiging van Xycarb 
uitbesteed, maar dit zijn uitzonderingen. 

6.2. De nieuwe organisatie 
Orn met de nieuwe situatie om te kunnen gaan zal een stuk van de oude situatie 
moeten veranderen. De structuur van de huidige organisatie is beschreven in 
hoofdstuk 2 De bedrijfsbeschrijving. Bijbehorend organogram is weergegeven in 
figuur 6.2.1. Huidig organogram. 

Xycarb Ceramics Operations Helmond 

FIGUUR 6.2.1. HUIDIG ORGANOGRAM 

Het huidige organogram komt in conflict met de nieuwe beslissingsstructuur. 
Aan de hand van de volgende punten is het huidige organogram aangepast. 

6.2.1. De productie-eenheden 
Er wordt gestuurd op productie-eenheden. De productie-eenheden zijn daarom in het 
organogram opgenomen. 
De verse hill en de productie-eenheden zullen af gebakend moeten warden en aan de 
verschillende productie-eenheden zullen aanspreekpunten aangewezen moeten 
warden. 
Daarbij zijn de productie-eenheden verantwoordelijk voor het voldoen aan de 
gemaakte afspraken met de planner. 
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6.2.2. Afdelingen 

De afzonderlijke productie-eenheden vallen onder de al bestaande af de ling en. Daar 
rnensen en rniddelen aan de afzonderlijke productie-eenheden toegewezen rnoeten 
worden. 
De productie-eenheden zijn ondergebracht onder de producerende afdelingen. 
In de trant van procescontrole op de werkvloer worden dus ook de werkplekken 
me ten door de productieaf delingen aangestuurd. 
Orn toch de algehele kwaliteit te kunnen garanderen blijft de afdeling kwaliteit als 
ondersteunende afdeling onder de operation manager. 

6.2.3. Ondersteunende Afdelingen 

Onder de operation manager zijn een aantal extra ondersteunende afdelingen 
geplaatst. Dit zijn de afdelingen planning en werkvoorbereiding welke beide vallen 
onder het bedrijfsbureau. 
De redenen voor deze verplaatsing zijn de volgende: 

• Verkorten van het communicatiekanaal tussen planning en verkoopbinnendienst 
en tussen werkvoorbereiding en de afdeling verkoop. 

• Verplaatsen van de machtspositie van de planner naar een plaats boven de 
productie-eenheden welke hij moet aansturen. Zowel de planner als 
werkvoorbereider moeten bindende adviezen kunnen geven aan de afzonderlijke 
af delingen. 

• Weghalen de belangen verstrengeling tussen de functies, plannen, 
werkvoorbereiding en inkoop. 

6.2.4. Afdeling verkoop 

Binnen de huidige situatie valt de afdeling verkoopbinnendienst buiten de afdeling 
operations. Deze valt binnen de huidige situatie onder de afdeling verkoop. Daar er 
tussen de planner en de verkoopbinnendienst geregeld overleg rnoet plaatsvinden zal 
dit om een gestructureerde manier moeten gebeuren. 
Deze overlegstructuren zijn als stippellijnen in het organogram aangegeven. 
Zie figuur 6.2.2. Nieuw organogram 

Nieuw organogram 

r·-··--· ···-·--·-··-·- "'·-··· -~--·-1 
--~; Verkoop _____ .J 

FIGUUR 6.2.2. NIEUW ORGANOGRAM 
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6.3. De relatie tussen productie en verkoop 
Het is belangrijk dat de afstemming tussen productie en verkoop deel uitmaakt van 
het besturingsraarnwerk. (Bertrand, Muntslag, Van de Wakker [5]). Productie en 
verkoop zullen regelmatig te rnaken krijgen met beperkingen en wensen die met 
elkaar strijdig zijn. Belangrijke factoren zijn de periodiek optredende onbalans tussen 
gevraagde en beschikbare capaciteit, een zekere inflexibiliteit van de 
productiecapaciteit en de toestand van het onderhanden werk en de voorraden. De 
afstemming van de productie en verkoop betreft de aspecten specificatie, volurnernix 
en tijd. Konijnendijk [10]. 

6.3.1. Specificatie 
De klant specificaties voor verschillende producten veranderen voordurend. Hiermee 
zal rekeninggehouden moeten warden tijdens het vrijgeven van productieorders. Het 
te vroeg vrijgeven van productieorders kan lijden tot incourante voorraad of het 
herbewerken van order. Dit heeft vooral effect op de gebruikte seriegroottes en het op 
voorraad produceren van producten. 

6.3.2. Voiume en mix 
Hierbij geldt vooral in welke productgroep het product thuis hoort en of het wel of 
niet gecoat rnoet warden. Hierbij rnoet rekening gehouden warden met welke 
technische eisen er voor de verschillende soorten producten aan de productie
eenheden gesteld warden. Hierbij rnoet gedacht warden aan minim.ale of zelfs vaste 
seriegroottes. En het technisch niet realiseerbaar zijn van een aantal handelingen op 
individueel gescheiden producten. 
Per productie-eenheid moet gekeken warden wat de beschikbare capaciteit voor een 
bepaalde productsoort is. 
Met betrekking tot Mix flexibiliteit geldt vooral in welke productgroep het product 
thuis hoort en welke afzonderlijke eisen aan een bepaalde individuele order gesteld 
warden. Dit vooral met het oog op het sarnenvoegen van bepaalde deelorders op 
bepaalde productie-eenheden. En het ornstellen van bepaalde productie-eenheden naar 
een andere productsoort. 

6.3.3. Levertijd 
Op dit moment zijn er binnen Xycarb Ceramics Helrnond een aantal verwarringen 
over definities en de bijbehorende kwantitatieve waarden. 
Het is dus zaak om de verschillende definities zo snel rnogelijk gelijk te trekken. 
Op dit moment warden door de afdeling verkoop de volgende levertijden afgegeven 
afhankelijk van de beschikbaarheid in het rnagazijn. 
Als de producten op voorraad liggen warden de gevraagde leveringen gelijk gedaan. 
Voor de overige producten worden de volgende levertijden af gegeven: 

• Ongecoate producten vier tot zes weken. 
• Gecoate producten zes tot acht weken. 
• Engineering orders rnaxirnaal drie weken. 

Hierbij rnoet verrneld warden dat engineering orders voor de klant engineering 
betekent voor Xycarb Ceramics Helmond zijn dit spoedorders. De klant is aan het 
ontwikkelen en wil de producten zo snel mogelijk hebben. 
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Na de implementatie van bovenstaande voorstellen zal mogelijk de doorlooptijd 
gehalveerd worden wat als effect heeft dat de levertijd verkort kan worden. 
De levertijd die aan een individuele klantorder kan worden meegegeven is echter 
afhankelijk van de actuele bezetting. Levertijdaf gifte vindt plaats door de planner op 
basis van de bezettingsplanning. 
Men is zich er van bewust dat de resterende werklast een rol speelt bij de 
levermogelijkheden. Indien verkoop in een vroeg stadium ingelicht kan worden over 
de actuele doorlooptijden voor de diverse producten, kan men daar rekening mee 
houden. 
In overleg kunnen in bepaalde gevallen ook spoedorders worden geaccepteerd, maar 
deze mogen niet meer dan een bepaald percentage van de totale orders uitmaken. 
Dit percentage is afuankelijk van de capaciteit die men voor spoedorders wil 
reserveren en de actuele bezetting. 
Door een betere procesbeheersing kan een aantal dagen voor de geplande interne 
leverdatum aan de klant zekerheid gegeven worden of de order tijdig gereed is. 
Daarnaast kan op dat moment het uiteindelijke vervoer geregeld worden. 
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Conclusies en aanbevelingen 
Het afstudeeronderzoek richt zich op het verkorten van de doorlooptijd voor de 
producten van Xycarb Ceramics Helmond. Het streven is om door een beter 
operationeel beheersingsysteem te ontwerpen en te implementeren de doorlooptijd 
van de producten door het bedrijf Xycarb Ceramics Helmond te halveren. Hierbij start 
de doorlooptijd op het moment dat de eerst handeling op de productieorder is gebeurd 
en eindigt de doorlooptijd wanneer de gehele productieorder in het eindmagazijn 
wordt geboekt. 
Uit dit onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken. Daamaast zijn er aantal 
aanbevelingen opgesomd welke tijdens het onderzoek zijn geconstateerd. 

Conclusies 
De conclusies zijn gegroepeerd in een aantal van elkaar afhankelijke deelgebieden. 
N amelijk het proces, de beheersing, de benodigde informatie en de organisatie. Welke 
in de volgende paragraaf besproken worden. 

Proces 
V oor het proces wordt een herstructurering van de grondvorm voorgesteld. De 
Jobshop georienteerde lay-out wordt veranderd naar een meer lijn georienteerde lay
out. De voordelen van deze lay-out zijn de kortere doorlooptijd en het versimpelen 
van de besturing. 
De nieuwe situatie ziet er als volgt uit: zie figuur 3.3.1. Nieuwe routing. 
Het proces wordt opgedeeld in 8 productie-eenheden welke op te delen zijn in 5 in 
serie geplaatste delen waarvan het tweede deel bestaat uit 4 parallelle groepen. 

1. Deel A. Het voorbereidende deel. 
2. Deel B. Het bewerkende deel. 

Welke bestaat uit vier parallelle lijnen. 
• De barrellijn 
• De single wafer lijn 
• De planeetschijven lijn 
• De ion implant en overige lijn 
Met hierin per lijn de bottleneck. 

3. Deel C. Het afwerken en controleren. 
4. Deel D. De Thermo Chemische Afdeling. 
5. Deel E. De eindcontrole. 

Beheersing 
Bij deze nieuwe procesindeling is ook de beheersing aangepast. 
Hierbij is een nieuw besturingsraamwerk ontwikkeld zie figuur 4.2. 
Besturingsraamwerk nieuw. Orn aan de in hoofdstuk 4. Besturing genoemde punten te 
voldoen is de volgende planningsmethode ontwikkeld 
De planning is opgedeeld in een aantal opeenvolgende stappen. 

Ten eerste het hoofdproductieplan. 
Dit is een aggregaat jaarplanning bedoeld om de toekomstige ( des )investeringen te 
bepalen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het managementteam. 
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Ten tweede het periode productieplan. 
Dit is een maandelijkse aggregaat planning om de bezetting van de productie
eenheden te regelen, waarbij op een zo vroeg moegelijk tijdstip de te verwachten 
problemen kunnen worden opgelost. 

Ten derde het detail productieplan. 
Dit is de bezettingsplanning van de afzonderlijke orders op het niveau van de 
fabriekslogistiek. Hierbij wordt per productie-eenheid de prioriteiten bepaald. 
Met behulp van deze plannen zal de werklast op de afzonderlijke productie-eenheden 
zo laag moeten blijven dat de doorstroom van de orders niet belemmerd wordt. 
De in de huidige situatie ingecalculeerde veiligheidstijd zal hierdoor verkleind kunnen 
worden. 

lnformatie 
Op elk planningsniveau zal er informatie nodig zijn om te kunnen werken. Deze 
informatie zal uit het huidige SAP-systeem gehaald moeten worden. 
De door verkoop aangeleverde informatie met betrekking tot de toekomstige order 
wordt vertaald naar de bezetting op de verschillende productie-eenheden. Dit door de 
huidige op verkoop gerichte productgroepen te vertalen naar op productie gerichte 
productgroepen. De huidige materialen krijgen een extra kenmerk mee waarmee de 
afzonderlijke groepen bepaald kunnen worden. 
Daarnaast worden de oude planningslijsten per werkplek te vervangen door 
planningslijsten per productie-eenheid. Waarmee de productie-eenheid zelf de 
operationele planning kan verzorgen. 

Organisatie 
De organisatie zal aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. De 
beslissingstructuur zal worden aangepast, zodat detail beslissingen naar lagere niveaus 
worden gedelegeerd. Hierbij zal het organogram worden aangepast en de taken en 
bevoegdheden van de verschillende delen zullen afgebakend moeten worden. 
De productie-eenheden zullen een plaats krijgen in de beslissingstructuur en de 
ondersteunende af delingen werkvoorbereiding en planning zullen boven de productie 
af delingen geplaatst moeten worden. 
De relatie tussen verkoop en productie zal gecoordineerd moeten worden en de 
verantwoordelijkheden en taken van beide afdelingen zullen af gebakend worden. 
Verkoop is verantwoordelijk voor een betrouwbare voorspelling en een redelijke 
levertermijn. De planner bepaalt de uiteindelijke inteme leverdatum en is 
verantwoordelijk voor een realistische planning en een gebalanceerde workload op de 
productie-eenheden. De productie-eenheden zijn verantwoordelijk voor de afspraken 
welke met de planner gemaakt zijn. 

Aanbevelingen 
N aast de hierboven genoemde pun ten zijn er nog een aantal aanbevelingen die 
genoemd moeten worden. De eerste aanbeveling gaat over het implementeren van de 
in de conclusie genoemde veranderingen. Daamaast is tijdens het onderzoek een 
aantal zaken ter kennisneming meegenomen, maar zijn niet in detail uitgewerkt. Deze 
verdienen toch de nodige aandacht daar deze de veranderingen toch beYnvloeden. 

Doorlooptijdverkorting bij Xycarb Ceramics Helmond 48 

ffi w 



XYCARB )< CERAMICS 
lmplementatie 

V oor de implementatie van de in dit verslag genoemde punten is de volgende 
volgorde bedacht. 
1. Fysiek lay-out op de werkvloer aanpassen, een aantal werkplekken zal fysiek 

verplaatst worden en een aantal voorraadpunten zal uitgebreid moeten worden. 
2. Productie-eenheden creeren. Dit zowel organisatorisch als in het SAP-systeem. De 

mensen zullen ge"informeerd moeten worden en er zal per productie-eenheid een 
groepsleider aangesteld moeten worden. Daamaast zal de mogelijkheid gecreeerd 
moeten worden om per productie-eenheid capaciteit te kunnen toewijzen. 

3. SAP-systeem aanpassen met betrekking tot de wachttijden en ontkoppelpunten. 
Het SAP-systeem zal aangepast moeten worden op de nieuwe situatie, per 
productie-eenheid zal een planningslijst met prioriteiten uitgedraaid moeten 
worden en tussen de afzonderlijke productie-eenheden zal een ontkoppelpunt 
geplaatst moeten worden. De nu gebruikelijke queue tijden zullen verminderd 
kunnen worden en de restrictie van 2 bewerkingen per week zal opgeheven 
kunnen worden. 

De precieze verandering van de besturing en de informatie zal pas na de 
implementatie van de nieuwe release van het SAP-systeem kunnen gebeuren. De 
nieuwe release van het SAP-systeem heeft waarschijnlijk meer mogelijkheden en men 
wil geen twee keer hetzelfde werk doen. 
De indeling in te gebruiken productgroepen en de mogelijkheid om de 
verkoopplannen te vertalen naar productieplannen kunnen wel al onderzocht worden. 

Gegevens 
Gegevens zijn essentieel voor het functioneren en beheersen van het systeem. 
Binnen Xycarb Ceramics Helmond zijn de volgende punten opgevallen: 

• Inconsistentie gegevens. 
• Niet ingevoerde gegevens 
• Niet bekende gegevens. 

Door het beter invoeren en controleren van gegevens kan een betere analyse en 
beheersing van de huidige situatie bewerkstelligt worden. 
Daamaast kan door het beter bekendmaken van bepaalde gegevens en duidelijk laten 
zijn wat die gegevens precies inhouden overbodig werk en verwarring voorkomen 
worden. 

Verdere mogelijkheden doorlooptijd verkorting 

Naast de al voorgestelde veranderingen zijn er nog een aantal veranderingen mogelijk 
om de doorlooptijd te verkorten namelijk: 

• Steltijdverkorting 
Een aantal handelingen kan onder de lopende order voorbereid worden 
• Standaardiseren producten 
De meeste producten hebben veel gemeenschappelijke kenmerken. 
• Simultaan uitvoeren van bepaalde handelingen. 
Het regelen van vervoer en het verzendklaar maken simultaan doen. 

Met een aantal van deze punten is al een projectgroep bezig. 
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Bijlage 1. Foto's 
De volgende bijlagen laten een aantal producten zien welke per lijn bij Xycarb 
Ceramics Helmond gemaakt warden. Deze foto' s geven een indicatie van wat 
mogelijk is per lijn, maar er zijn nog veel meer varianten of vormen mogelijk. 
Hierbij is het niet zichtbaar te maken of een product gecoat is of niet. 

Bijlage 1.1. Foto planeetschijf 

Bijlage 1.1. Foto planeetschijf 
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Bijlage 1.2. Foto Ion implant 

Bijlage 1.2. Foto Ion implant 

Bijlage 1.3. Foto Single Wafer 

Bijlage 1.3. Foto Single Wafer 
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Bijlage 1.4. Foto Barrel 
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Bijlage 1.4. Foto Barrel 
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Bijlage 2. Stroomschema 
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Bijlage 2. Stroomschema 
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XYCARB )( CERAMICS 

Ultrasoon 
TCA(9) 

Tekening 
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Hulpstukken 

Opstel mat. 

································································ .... 1 _f_a_ct_u_ur _ __, 

Goederenstroom ----►~ 
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► 
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Bijlage 4. Doorlooptijd uitgewerkt 
De in paragraaf 2.3. Doorlooptijd, besproken uitwerking van de doorlooptijd is in 
deze bijlage weergegeven. 

Herbewerkingtij d 

Bewerkingsduur 

Seriegrootte 

Bewerkingstijd 
Omsteltijden 

Medewerker 

Doorlooptijd 

Machine 

V erplaatsingen 

Wachttijd 
Wachten op capaciteit I Machine 

Herplannen Materiaal 

Planning 
~eschikbaarheid 

Bezettingsgraad 

Bijlage 4. Doorlooptijd uitgewerkt 
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Bijlage 5. Enkele algemene gegevens 
Uit het door Xycarb Ceramics Helmond gebruikte SAP-systeem zijn de volgende 
gegevens gehaald. 

Bijlage 5.1. Verhouding tussen de verschillende groepen 

De verhouding is bepaald aan de hand van de geproduceerde producten in de periode 
van 1 augustus tot 1 december 1999. 

Orders Verhouding 
(aantal orders) 

Ultrasoon Reinigen 18% 
Conversie 16% 
Conversie + Coaten 54% 
Overig 12% 
Bijlage 5.1 Verhouding tussen de verschillende groepen. 

Bijlage 5.2. Huidige doorlooptijd volgens bet systeem. 
De verschillende doorlooptijden zijn gemeten in de periode van 1 augustus tot 1 
december 1999. Hierbij is geen rekening gehouden met weekenden en vrije dagen. 
De tijd tussen de setup en de confirmed finish is de tijd wanneer de planner de laatste 
keer de order heeft geplaatst en wanneer de order is af gesloten. 
De act start is de datum waarop de eerste bewerking op de order heeft plaatsgevonden 
en de act fin is de datum waarop de totale order is klaar gemeld. 

Doo rloopti jd 
Orders Setup-confirmed Finish Act start-Act 

Fin 
Ultrasoon Reiniqen 46 Daqen 36 Daqen 
Conversie 65 Daqen 42 Daqen 
Conversie+Coaten 77 Dagen 63 Dagen 
Overig 50 Dagen 24 Dagen 
Bijlage 5.2. Huidige doorlooptijd volgens het systeem. 

Bijlage 5.3. Enkele doorlooptijden uitgewerkt. 

Als voorbeeld wordt hier de gemiddelde doorlooptijd van een aantal product soorten 
weergegeven. Dit zijn de productsoorten waarbij volgens verkoop de hoogste 
prioriteit ligt met betrekking tot het verkorten van de doorlooptijd. Dezelfde exercitie 
heeft ook plaatsgevonden aan de hand van steekproeven op de overige 
productgroepen. 
Hiervoor zijn de productiegegevens van 1 augustus tot 1 december gebruikt. Ook bier 
zijn een aantal aannames gebruikt daar ook hier de gegevens in het systeem niet 
overeenkomen met de werkelijke gegevens of zelf s fysiek niet mogelijk waren. 
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Productsoort Doorlooptijd Bewerkings 
dagen 

Teller Ongecoat, 31 dagen 11 dagen 
ultrasoon 
Gecoat 35 dagen 15 dagen 

Planeetschijf Ongecoat, 33 dagen 12 dagen 
ultrasoon 
Ongecoat, 33 dagen 12 dagen 
gereinigd 
Gecoat 37 dagen 14 dagen 

Bijlage 5.3. Enkele doorlooptijden uitgewerkt. 

Hierbij zijn al de dagen werkdagen. 

Wacht Bewerkingsuren 
dagen 

20 dagen 13uur 

20 dagen 56uur 
21 dagen 22 uur 

21 dagen 44uur 

23 dagen 51 uur 

De bewerkingsdagen zijn de dagen waarop een bewerking is geboekt. 
De bewerkingsuren zijn de werkelijk geboekt uren op een order. 
Het percentage geeft de bewerkingsuren weer als percentage van de totale 
doorlooptijd. Waarbij een dag op 8 uur is geschat. 

Bijlage 5.4. Grafische weergaven opbouw doorlooptijd. 
Hier zijn de gegevens uit bijlage 5.3 grafisch weergegeven. 

Doorlooptijd grafisch 

Planeetsch i"f 
on_ ecoat 

4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 

Bijlage 5.4. Grafische weergaven opbouw doorlooptijd. 
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Bijlage 6. Hoofdvormen van proceslay-out 
Aan de verschillende hoofdvormen zijn volgens de theorie van Bertrand, Wijngaard 
en W ortmand [ 4] een aantal kenmerken toe te wijzen. Deze kenmerken zijn opgedeeld 
aan de hand van de volgende kenmerken: 

• Orders : doorlooptijd en flexibiliteit 
• Capaciteit 
• Mensen 

: bezetting en voorraadhoogtes 
: arbeidstevredenheid 

• Beheersing : complexiteit. 

6.1. De functionele orientatie 

Ook wel J obshop genoemd dan wel 
een proces lay-out Hierbij zijn de 
mensen en machines gegroepeerd 
aan de hand van vergelijkbare 
taken. 

WI 

WI 

W2 

Hieraan zijn de volgende kenmerken toe te schrijven: 
Orders: 
Trage doorstroom en lange wachtrijen. 
Hoge flexibiliteit en altematieve routings. 
Veel type orders met korte omstellingen tussen verschillende orders. 
Capaciteiten 
Hoge bezetting en Pooling 
Veel werkvoorraadden en lange wachtrijen. 
Veel inteme verplaatsingen met relatief lange afstanden. 
Mensen 
Geschoold werk met veel variatie. 
Complexe taken met veel ontwikkelmogelijkheden. 
Beheersing 
Complex met veel onafhankelijke capaciteiten. 
Geen overzicht 

6.2. De lijn orientatie 

Oftewel de Flowshop dan wel de 
product lay-out genoemd. Hierbij WI 

zijn de machines gegroepeerd op de 
bewerkingsvolgorde welke een WI 

beperkt aantal producten volgt over 
de gegroepeerde 

W2 
bewerkingsplekken. 

W3 

WI 

W4 

Hieraan zijn de volgende kenmerken toe te schrijven: 
Orders: 
Snelle doorstroom zonder wachtrijen. 
Lage flexibiliteit en maar 1 route(kanaal). 
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Beperkt aantal types met lange omstellingen tussen verschillende orders. 
Capaciteiten 
Lage bezetting met duplicatie van werkplekken. 
Lage werkvoorraadden en gebalanceerde productie. 
Weinig inteme verplaatsingen met korte afstanden. 
Mensen 
Repeterend werk in een korte cyclus. 
Met beperkte en eenvoudige taken. 
Beheersing 
Eenvoudig met weinig capaciteitsgroepen. 
Goed overzicht 

6.3. De productie orientatie 

Oftewel de Cellshop dan wel de 
groepentechnologie genoemd. 
Hierbij zijn de machines 
gegroepeerd tot cellen voor een 
scala aan producten en services. 

Hieraan zijn de volgende kenmerken toe te schrijven: 
Orders: 
Snelle doorstroom zonder wachtrijen. 
Hoge flexibiliteit met altematieve routingen. 
Verschillende types met gemeenschappelijke patronen met korte omstellingen. 
Capaciteiten 
Lage bezetting met duplicatie van werkplekken. 
Lage werkvoorraadden en gebalanceerde productie. 
Snelle verplaatsingen met korte afstanden. 
Mensen 
Geschoold werk met variatie. 
Complexe taken met veel ontwikkelmogelijkheden. 
Beheersing 
Eenvoudig met weinig capaciteitsgroepen. 
Goed overzicht 

6.4. De vaste positie lay-out. 

Hierbij is het niet verplaatsbare product gedurende de gehele fabricage op 1 locatie. 
Hieraan zijn de volgende kenmerken toe te schrijven: 
De verplaatsingen van het product zijn geminimaliseerd, waardoor de kans op schade 
en kosten eveneens minimaliseren. 
De kosten van verplaatsen van mensen, machines en materialen kunnen zeer hoog 
worden. 
De bezetting van de middelen kan laag zijn als gevolg van het onbenut ter plekken 
aanwezig moeten blijven van de middelen. 
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Bijlage 7. Werkpleknummers 

Nummer Omschrijving Uitwisselbaar 

001 MBA 
010 Lintzaag machine 
020 Bandschuurmachine 
030 Slijpmachine 
040 Conventioneel draaien 
041 Coren 
045 CNC Draaimachine A. groot 
046 CNC Draaimachine A. klein 
047 CNC draai / frees combinatie Als 1 werkplek gepland 
048 CNC draai / frees combinatie 
050 Conventioneel freesmachine 
051 Langgat boormachine 
056 CNC Freesmachine C. langzaam 
057 CNC Freesmachine C. sneller 
060 CNC Freesmachine D. 
061 CNC Freesmachine D. ander doel is verbouwd 
062 CNC Freesmachine E. (hand lader) 
066 CNC Freesmachine E. 
065 CNC Freesmachine 
070 CNC Freesmachine 
100 Afwerkhoek F. zelf de medewerkers 
110 Stralen F. zelf de medewerkers 
120 Ultrasoon reinigen F. zelf de medewerkers 
002 TCA 
240 Conversie reactor 
200 CNSiC inserts zetten 
210 CVD 2 Coating Reactor I. gekoppeld met 250 
230 CVD 3 Coating Reactor H. gekoppeld met 260 
250 CVD 4 Coating Reactor I. gekoppeld met 210 
260 CVD 5 Coating Reactor H. gekoppeld met 230 
290 CVD 6 CNSiC Coating Reactor 
280 CVD ALN Coating Reactor 
270 CVD 7 CNSiC Coating Reactor (R&D) J. zelf de reactor 
295 CVD 7 Tantaal Carbide Reactor (R&D) J. zelf de reactor 

003 Meetkamer 
300 Meten voor reinigen K. zelf de medewerkers 
310 Meten voor magazijn\ K. zelf de medewerkers 
320 Meten voor ultrasoon K. zelf de medewerkers 
330 Meten na reinigen K. zelf de medewerkers 
340 Meten na coaten K. zelf de medewerkers 
350 Controle TCA visueel K. zelf de medewerkers 

400 Verpakken / magazijn 
600 Uitbesteden vanuit Helrnond 

Bijlage 7. Werkpleknummers 
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Bijlage 8. Matrix werkplek overgangen 
Deze matrix geeft weer de overgangen van de werkplekken naar elkaar in aantallen 
orders van de maanden augustus tot en met december 1999. 
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Bijlage 9. Huidige verdeling met routes 
De onderstaande tabel geeft per groep de meest voorkomende productsoorten weer 
met de bijbehorende route. Hierbij zijn de groepen de productgroepen van de afdeling 
verkoop. De productsoorten de door productie onderkende productsoorten. De 
werkplekken zijn weergegeven aan de hand van de bijbehorende werkpleknummer. 
Groep Productsoort Num. 
Bl Barrel 10 41 45 65 60 61 100 300 240 200 210 340 350 

10 41 45 65 60 61 100 300 240 200 210 340 350 
B2 Tooolaat 10 45 20 62/66 100 300 240 230 340 350 
B3 Bodemplaat 10 20 62/66 100 300 240 230 340 350 

Sl Epsilon 10 30 40 47 100 300 240 300 230 340 350 
10 30 40 47 100 300 240 300 290 340 350 

S2 Epsilon/susceptor 10 30 40 47 70 100 300 240 300 230 340 350 
10 30 40 47 70 100 300 240 300 290 340 350 

S3 Ring 10 30 40 66 100 300 240 300 230 340 350 
10 30 40 66 100 300 240 300 290 340 350 

S4 Epsilon 10 41 45 100 300 240 300 230 340 350 
10 41 45 100 300 240 300 290 340 350 

Al Teller 10 30 40 47 100 110 300 120 
10 30 40 47 100 110 300 240 230 230 300 350 

A2 Planeetschiif 10 30 57 51 100 110 300 120 
10 30 57 51 100 110 300 240 
10 30 57 51 100 llO 300 240 230 230 300 350 

A3 Planeetschijf 10 20 57 51 1£\f\ 1 1 f\ '){\{\ r, A f\ 'll\f\ ""'" lVV llV JVV Ll+V JVV JJV 

A4 Distanzstuck/ 10 30 66 100 110 300 120 
1planeet/rotatie 10 30 66 100 110 300 240 300 350 

10 30 66 100 110 300 240 290 290 300 350 
AS Zug/stut scheib 10 46 ** 100 110 300 240 230 230 300 350 

10 46 ** 100 110 300 240 290 290 300 350 

11 Ion implants 10 30 57 100 300 120 350 
10 30 57 100 300 240 350 

12 Ion implants 10 30 62/66 100 300 120 350 
10 30 62/66 100 300 240 350 

I3 Ion implants 10 45 100 300 120 350 
10 45 100 300 240 350 

Rl Overig 10 20 ** 100 300 240 
R2 Overig 10 30 40 47 100 300 240 230 230 340 350 
R3 Overig 10 30 56 100 300 240 230 230 340 350 

10 30 56 100 300 120 
R4 Overig 10 30 66 100 300 240 230 230 340 350 

10 30 66 100 300 120 
R5 Overig 10 30 ** 100 300 weg 
R6 Overig 10 45 100 300 weg 
R7 Overig 10 46 100 300 120 
Bijlage 9. Huidige verdeling met routes 
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Bijlage 10. Alternatieve routingen 
Bijlage 10.1 t/m bijlage 10.4 geven de alternatieve routingen weer, waarbij de huidige 
routing en de voorgaande bijlagen als basis zijn gebruikt. 
Hierbij is begonnen met de gehele lay-out om te vormen tot een flowshop. 
Hierbij zijn vier lijnen geconstrueerd oftewel de nummers 1 t/m 4. Daamaast is om de 
verschillende opties te bespreken de lay-out opgedeeld in 5 stukken oftewel de delen 
A t/m E. Deel D en deel E oftewel de TCA afdeling en meten na TCA zijn buiten 
beschouwing gelaten daar hier de capaciteiten niet toe te wijzen zijn aan bepaalde 
lijnen. Bij voorbaat is besloten dat de reactoren flexibel moeten blijven en hier geen 
investeringen gedaan warden. 
Per deel zijn de volgende overwegingen gemaakt. 

Deel A 
Door de projectgroep is kenbaar gemaakt dat er een uniform systeem ingevoerd moet 
worden dus geen uitzonderingen als deze niet uitdrukkelijk nodig zijn. 
Werkplek 10 (zagen) heeft capaciteit over, daarnaast is er geen ruimte om meerdere 
zagen te plaatsen wat het onmogelijk maakt om werkplek 10 op te splitsen in vier 
werkplekken. 
Werkplek 30 wordt liever niet opgesplitst, omdat deze door dezelfde personen 
bediend worden en onderling vrij uitwisselbaar zijn. 
Alle werkplekken onder deel A zijn voorbereidende bewerkingen en om die reden bij 
elkaar geplaatst. 
Hierdoor vallen dus de delen A van altematief 1, 2 en 4 af. 

DeelB 
De gevonden bottleneck werkplekken zijn de werkplekken 57, 56/66, 47/48 en 45. 
Orn er voor te zorgen dat een bottleneck nooit zonder werk zit, is het van belang om 
voor een bottleneck een voorraadpunt te plaatsen. 
W at als gevolg heeft dat deel B van alternatief 2 gekozen is. 

DeelC 
Uitgaande van alternatief 1, waar per lijn een afwerker en een kwaliteitscontroleur 
zijn geplaatst, heeft dit alternatief als nadeel dat het aankomst proces uit het 
voorgaande deel sterk wisselend is en de werkzaamheden zeer eentonig zouden 
worden. Daarnaast zou per lijn de werkplekken stralen en ultrasoon reinigen 
toegevoegd moeten worden. De investeringen hiervoor wilde men niet doen en waren 
ook niet goed te onderbouwen. 
Het opsplitsen in twee lijnen waar het ene gedeelte alleen de ongecoate producten 
controleert en het andere gedeelte alleen de ongecoate gedeelte viel ook af door de 
verhouding tussen gecoat en ongecoat sterk wisselt, wat als gevolg heeft dat het werk 
weer eentonig zou worden. 
Daarnaast is de beperkende factor in deel C vooral de aanwezigheid van werknemers. 
Hierbij is er vanuit gegaan dat producten over parallelle werkplekken met 1 wachtrij 
een snellere gemiddelde doorlooptijd hebben dan parallelle werkplekken met aparte 
wachtrijen. 
Uiteindelijk is voor een gemengd alternatief gekozen welke zichtbaar is op bijlage 
10.5. Routing nieuw. 
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Bijlage 10.1. Routing, alternatief 1 

0 

Bijlage 10.1. Routing, altematief 1 
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Bijlage 10.2. Routing, alternatief 2 

Grondstof magazijn 

0 

0 

Bijlage 10.2. Routing altematief 2 
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Bijlage 10.3. Routing, alternatief 3 

Grondstof magazijn 
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Bijlage 10.3. Routing, alternatief 3 
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Route 
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Bijlage 10.4. Routing, alternatief 4 

(c) 

0 

Bijlage 10.4, Routing, altematief 4 
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Bijlage 10.5. Routing, nieuw 

Grondstof magazijn 

0 

0 
100 100 

110 

300 310 320 

120 

0 

Route topplate 

----------. 
Terugkerende 
Route 

Bijlage 10.5. Routing, nieuw Eind magazijn ◄ 
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Bijlage 12. Huidige situatie in nieuwe opzet. 
Aan de hand van de nieuwe routing is de huidige situatie gesimuleerd. 
Hierbij is het aantal stappen het aantal werkplekken wat gemiddeld per productie
eenheid bezocht wordt. 
Het aantal dagen is het aantal werkdagen dat de order op het betreff ende deel 
aanwezig is. Hierbij is er vanuit gegaan dat zodra de order is uitgeboekt op een 
voorgaand deel deze beschikbaar is voor het opvolgende deel. 
Hierbij zijn de gegevens gebruikt van 1 augustus tot 1 december 1999. 

qroep 1 qroep 2 qroep 3 qroep 4 
Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
stappen dagen stappen dagen stappen dagen stappen 

Deel A 2 10 2 12 3 15 2 

Voorraad 

Deel B 2 9 1 8 2 10 3 

voorraad 

DeelC 3 12 3 14 3 14 3 

Ongecoat 31 ., $Silll1r, ,f½Q;;:,/, ;,;: 

voorraad 

DeelD 2 6 2 14 2 12 2 

Deel E 2 5 1 6 2 20 2 

Gecoat 39'' 
; 

~fCif(f'i ii:,;,~, 1•c11■ ::~·:)-->: I<.<:, 

Bijlage 12. Huidige situatie in nieuwe opzet. 
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Bijlage 13. Toekomstige situatie in nieuwe opzet. 
De nieuwe mogelijke situatie is hier weergegeven aan de hand van de gemaakte 
aannames. Hierbij is uitgegaan van 1 dag per werkplek, 2 dagen voor de bottleneck 
werkplekken en 6 dagen voor het gehele TCA gebeuren. Bij Deel C kan per deel een 
aantal dagen bijgevoegd moeten worden daar hier een aantal werkplekken maar 
sporadisch bezocht worden. 
Daarnaast is in deel C de splitsing te maken tussen producten welke nog naar deel D 
gaan of producten welke klaar zijn na deel C. Hierbij is voor de laatste een extra 
werkplek nodig. 

aroep 1 groep 2 aroep 3 groep 4 
Aantal Aantal Aantal Aantal 
daqen daqen dagen dagen 

Deel A 3 3 4 2 

Voorraad 2 2 2 2 

Deel B 5 2 4 5 

voorraad 1 1 1 1 

Deel C 2/3 2/3 2/3 2/3 

Onqecoat Bti!i1j]J 11]'11•:.ic .. . } / ,.V,,M,•~1·.; ' 
1 

11'41. , .. •.1:Si':'!1;';1; ,.~ ~ ,', ,,,,, .. ' .. ~ .,.,g 
voorraad 2 n 2 2 t::. 

Deel D 6 6 6 6 

Deel E 2 2 2 2 

Gecoat ~ii}!j}\~;;:~- / 20.'/t1?1 11,ju,, .· re., · 
Bijlage 13. Toekomstige situatie in nieuwe opzet. 
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Bijlage 14. Capaciteiten 
In deze bijlage zijn weergegeven de in de nieuwe situatie verwacht benodigde en 
beschikbare capaciteiten per werkplek gesorteerd per productie-eenheid. 
Hierbij is uitgegaan van de verwachte verkopen in het vierde kwartaal van 2000. Daar 
op dat moment de verwachte uitbesteding en de verwachte groei werkelijk 
gerealiseerd zouden zijn. 
Daarnaast zijn de volgende aannames gebruikt: 
Binnen een productie-eenheid zijn de medewerkers uitwisselbaar. 
Bij de beschikbare machinecapaciteit is uitgegaan van de huidige duur van een 
werkdag. Bij de beschikbare menscapaciteit is uitgegaan van de duur dat een 
medewerker gemiddeld per kwartaal werkzaam is. 
De grijs gearceerde delen duiden een bezettingspercentage aan van meer dan 90%. 
Bij de menscapaciteit zal bij de delen met een overbezetting extra medewerkers 
aangetrokken worden, maar hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat 
een aantal werkplekken door 1 medewerker tegelijk bediend kunnen worden. 
Bij de machinecapaciteit moet rekening gehouden worden met het feit dat er een 
nieuwe machine wordt aangeschaft. De zogenoemde 58 welke de huidige 57 gaat 
vervangen. De 57 zal dan als extra machine bij groep 2 geplaatst worden. Daar deze 
sneller is dan de al aanwezige zal hier genoeg capaciteit ontstaan. 
Voor werkplek 4 7 en 48 geldt dat deze parallel naast elkaar gaan werken en zodoende 
genoeg capaciteit beschikbaar hebben. 
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Seper- Machine Mens 
kende 

Wkctr Ratio Mach. Man factor Cap. Aantal Bezetting Cap. Aantal Bezettinq 
Deel A 010 1 263 252 machine 495 1 0,53 398 1 0,63 ffi 

020.1 1 21 22 machine 495 1 0,04 398 1 ~~
1..t.&tlli < 

030.1 1 366 366 machine 495 1 0,74 
020.2 1 12 12 machine 495 1 0,02 398 2 0,70 
030.2 1 544 544 machine 495 2 0,55 
040 1 245 224 machine 495 2 0,25 398 1 0,71 
041 1 58 58 machine 495 1 0,12 

398 5 0,74 
DeelB 057 1 425 359 machine 495 1 0,86 398 1~ 
Groep 046 1 189 179 machine 495 1 0,38 398 1 0,66 
1 

051 2 193 84 machine 495 1 0,39 
398 2 0,78 

DeelB 066 1 702 676 machine 495 1 398 1 \ 

Groep 056 1 472 446 machine 495 1 398 1 
2 

050 1 17 17 machine 495 1 0,03 398 1 0,04 
398 3 ,~~,.· :aet 

Deel B 047 1 800 713 machine 495 2 0,85 398 2 ,,;llJJ3k0~9~ 
,, '.®;\;-•,%"," ' : ,,.,,};, 

Groep 048 1 39 32 machine 
3 

062 1 152 145 machine 495 1 0,31 398 1 0,36 
070 2 541 270 machine 495 1 tP'll! J1il 398 1 0,68 

398 4 0,73 
Deel B 045 1 434 378 machine 495 1 0,88 398 1 fi.i 
Groep 065 1 330 236 machine 495 1 0,67 398 1 0,59 
4 

061 1 310 223 machine 495 1 0,63 398 1 lilr&t10 
060 1 295 214 machine 495 i 0,60 

398 3 0,88 
DeelC 100 1 1036 ## mens 495 3 0,70 398 r.u 3 9 

110 1 47 39 mens 495 1 0,09 
300 1 1221 ## mens 495 i 2,47 398 4 ··1t1tt.-04 i:d; ;{ \ ',,, 
120 1 155 137 mens 495 1 0,31 

398 7 1,02 
Deel D 240 30 runs 36 1 0,83 

210 103 runs 108 1 ~ .. 

220 1 runs 108 1 0,01 
230 255 runs 108 3 0,79 
280 8 runs 108 1 0,08 
290 46 runs 108 1 0,42 

DeelE 350 0 6 592 mens 495 1 0,01 398 2 0,74 
totaal mens 26 

Bijlage 14. Capaciteiten 
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