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Abstract 

This report contains the analysis, redesign and results of a graduation project, conducted at 
Oce-Technologies B.V. in Venlo. The analysis is conducted using literature in inventory 
control for spare parts and consists of a qualitative and a quantitative part. Based on this 
analysis a redesign on traditional aspects, task allocation and decision making processes for 
inventory control is proposed. The results and implementation are discussed. This report ends 
with conclusions and recommendations. 
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Management Summary 

Management Summary 

In this report the introduction, analyses, redesign, results and implementation of a research 
project are presented. This research project was carried out in the Technical Services (TS) 
department at Oce-Technologies B.V. in Yen lo. The research project focused on inventory 
control of spare parts for the production and assembly plants at Oce in Ven lo. 

Introduction 
Since the end 1999 the inventory position of spare parts had grown from€ 2.2 million to€ 3,8 
million at the end of 2004. Considering this increase TS formulated three research questions: 
1. There is no clarity in the work processes concerning the decision whether or not to keep 

stock of certain parts; 
2. There is very few transparency in de inventory of spare parts; 
3. What are the possibilities to outsource the control of the spare parts inventory? 
The first two problems have to be researched in order to give an answer to the third question. 

The three basic principles of inventory control from Silver et al. ( 1998) and the two principles 
for control of spare parts from Fortuin and Martin ( 1999) are considered as a reference for 
inventory control. Also the three life cycle phases of Fortuin and Martin ( 1999) are 
considered as a guiding principle. 

Qualitative and quantitative analyses 
Qualitative and quantitative analyses were conducted in order give answers to the first two 
questions. 
The qualitative analysis was performed using the PBOl-model of Bemelmans ( 1998) and 
Dijkstra ( 1997). Using this model an analysis of the processes, control, organization and 
information flows are given. The lack of clarity in the work processes is translated into three 
problems: 
1. It is not clear what decisions have to be made in each life cycle phase ; 
2. It is not clear how these decisions have to be made; 
3. It is not clear who is responsible for these decisions. 

The main reasons for these problems are: 
• Distribution lead times for the spare parts are not reliable. There is no feedback on real 

lead times; 
• There are no guidelines for the decision whether or not to keep spare parts in stock. This 

decision is dependent on the person who makes it. The used data are not accurate and the 
decision is based on experience; 

• There are no guidelines for the control of spare parts. There are no demand forecasts and 
control is based on experience of the stock keeper; and 

• It is not clear who is authorized to make decisions and who is only authorized to give 
advice. A lot of functions have influence on decisions, next to this it is not clear who is 
responsible for the spare parts inventory. 

The quantitative analysis focuses on determining the relevant costs of the spare parts 
inventory. These are costs of personnel, interest, space and risk. These costs were not 
available and therefore not used. 
Next to this it is investigated if demand forecasts based on historical data or a given mean
time-between-failures are possible . Due to the small demand and restricted data it is not 
possible to make these forecasts. Finally is it determined that the decision to keep spare parts 
is made in the initial phase,just after the start ofa new production or assembly facility. Due to 
the low demand this decision has great influence on the inventory position . 
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Redesign 
A model for inventory control from Zomerdijk and De Vries (2003) was used as a basis for 
the redesign. The redesign focuses on decision making processes, traditional aspects and 
al location of tasks of inventory control. 
The redesign on decision making processes exists form a decision model for determining 
whether or not to keep a spare part in stock. This model is depicted in figure I. 
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The redesign on traditional aspects exists form a stocking strategy for each inventory class 
resulting from the use of the decision model in figure I . 
The redesign on the allocation of tasks exists from the determination of responsibility areas 
and the allocation of functions the different roles per responsibility area. This is done by using 
a RASCI model. RASCI stands for: 
• Responsible ( I person); 
• Accountable ( I person); 
• Supportive(> I persons); 
• Consulted(> I persons); and 
• Informed(> I persons). 
In order to complete the model and obtain acceptance a meeting was held with all functions 
concerned. 

Results 
251 parts form de Process Drum plant were classified using the decision model depicted in 
figure I. For 187 parts a risk analysis had to be conducted . Because of the fact that a demand 
forecast which is not reliable there is a risk for the parts that are classified as AO or BO. A 
total of26 parts with a value of€ 138.436 were classified as AO or 80 after the risk analyses. 
The classification showed that a decrease of 40% (from€ 482.005 to€ 287.845) is possible 
for the value of the inventory. This decrease is also possible for the inventory costs that can be 
influenced by the inventory value. 
These results are obtained by assuming that the given distribution lead times for spare parts 
are reliable. A maintenance engineer and maintenance specialist attended the meetings in 
which the results were obtained. They guarded the applicability of the model , no problems 
occurred concerning this. 
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Implementation 
When the results were obtained a start was made with the implementation plan. 
A memo to the management team was written in order to decide what inventory costs are used 
and allocated to production and assembly plants. The suggested costs differ from the real 
costs but give a good representation . Oce chose not to the allocate interest costs of inventory, 
although it is suggested to take these into account. 
Next to this attention is given to the reliability of distribution lead times. These have to be 
reliable in order to use the redesign. TS has 386 spare part suppliers that represent a total of 
11 .078 parts . 77% of these suppliers deliver less than IO parts to TS and only 2% delivers 
more than I 00 parts. It appears that the suppliers who deliver the most products represent the 
lowest part values. Based on this analysis supply strategies based on Van Weele (2002) are 
suggested. 
For the implementation of the decision model it is suggested to appoint a process responsible 
to guard that all the required actions are performed: 
I . Availability of parts in the initial life cycle phase; 
2. Definition of performance indicators for the responsibility areas; 
3. A review of the spare parts inventory; 
4. Obtaining process capacities for all production and assembly plants; 
5. Adjusting the inventory system; 
6. Classifying all articles using the model depicted in figure I ; and 
7. Depreciation of obsolete stock. 
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Hoofdstuk I. Bedrijfsbeschrijving 

1. Bedrijfsbeschrijving 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van Oce en haar producten. Ook zal het kader waarin het 
afstudeerproject is uitgevoerd, beschreven worden. Een lijst van gebruikte afkortingen is 
bijgevoegd in Bijlage A. 

1. 1 Oce algemeen 
In 1877 begon de apotheker Lodewijk van der Grinten met het 
produceren van kleurstoffen voor in boter, zie figuur 1.1. In 
1927 kreeg het bedrijf voor het eerst de naam Oce, afgeleid 
van de afkorting O.C .. Deze staat voor "Ohne Componenten" 
en verwijst naar een (toen) nieuw soort lichtdrukpapier zonder 
diazocomponent. In I 970 ontwikkelde Oce de 
kopieertechnologie en trad de kantoormarkt binnen. Yanaf 
1990 is Oce ook actief in de hoogvolume printmarkt. Klanten 
in deze markt zijn voornamelijk organisaties die professioneel 
printen, zoals drukkerijen. Tegenwoordig is Oce uitgegroeid 
tot een beursgenoteerde onderneming (Oce N.V.) die zich richt 
op de wereldmarkt op het gebied van professioneel printen en 
document beheer. De missie 1s: " Efficient informatie 
uitwisselen" . 

Figuur I. I Productie van 
boterk/eurse/ 

Oce produceert een groot aantal producten en diensten op het gebied van productie, 
presentatie, distributie en beheer van documenten. Het assortiment bestaat uit printers, 
scanners, copiers, software, supplies, professional services, business services, onderhoud, 
after sales service en financiering. Oce is actief in de volgende markten: 

printen en kopieren op grootformaat; 
hoog volume printen; 
display graphics; 
printen en kopieren in kantooromgevingen. 

Concurrenten van Oce zijn onder andere Xerox, Ricoh, Canon, IBM en Nashuatec. Oce is 
actief in ongeveer 80 landen en heeft direct sales en service organisaties in ongeveer 30 
landen. Momenteel werken er bij Oce ongeveer 21.300 mensen . De omzet en winst bedroegen 
in 2004 respectievelijk € 2,652 mid . en€ 78,076 min. In 2003 waren deze nog € 2,796 mid. en 
€ 61 ,462 min. (Oce N.V. (2004), http: //www.oce.nl). 

1.2 Oce-Technolgies B.V. 
Oce-Technologies B.Y. bestaat uit Manufacturing & Logistics Venlo (M&L), R&D Yenlo en 

Figuur 1.2 Oce CPS 900 

de Venlo Board . In Venlo zijn ongeveer 3.500 medewerkers 
werkzaam . M&L Venlo is verantwoordelijk voor de 
productie, assemblage, distributie en verwerking (of 
hergebruik) van apparaten en componenten. De afdelingen 
M&L-C (Consumables), M&L Machines en Logistics (LSP) 
dragen hier zorg voor. Bij M&L-C worden componenten of 
reservedelen van Oce machines, zoals toner, geproduceerd. 
Zie Bij lage B voor de organisatiestructuren van Oce
Technolgies B.V .. 
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1.3 Plaats van het project 
Het afstudeerproject heeft plaatsgevonden bij M&L-C Venlo bij de afdeling Technical 
Services en de Process Drum fabriek. 

Technical Services 
De afde ling Technical Services (TS) is een stafafde ling van M&L-C, (Bijlage 8). TS is 
verantwoordelijk voor a l het onderhoud aan gebouwen en installaties van Oce in Venlo1. TS is 
ingericht in drie zones. Er is een huisvesting zone en twee equ ipmentzones. Bij de 
equ ipementzones is een verde ling gemaakt in de afdelingen waarvoor onderhoud uitgevoerd 
wordt. Het onderhoud aan installaties wordt uitgevoerd door maintenance technicians en 
maintenance specia li sts2. Het organogram van TS staat in figuur 1.3. 

Oce Technologies B.V. 
Technical Services 

06-01-2006 
AdJunct d1recteur 

M&L Consumables 

Manager TS 

MTM I Maintenance I I Engineers 

l l 
Areamana~er I Areamanager I Areamanager I equipment equipment huisvesting 

L. Maintenance technicians 
~a,ntenance specialists~ 

L. Maintenance technicians 
~aintenance special ists~ 

L. Maintenance technicians 
~aintenance specialists~ 

Figuur 1.3 Organogram TS 

Maintenance engi neer ing is verantwoordelijk voor de ondersteunende act1v1te1ten van het 
onderhoud, bijvoorbeeld het vastste llen van onderhoudsconcepten, projecten en het in- en 
uitfaseren van reservedelen. 
In het Magazijn Technische Materialen (MTM) li ggen materialen opges lagen die benodigd 
z ijn voor het onderhoud aan installaties . Het MTM heeft vier locaties, ve rspreid over Oce in 
Ven lo, waarvan een locatie d ienst doet a ls hoofdmagazij n. 

Process Drum 
De Process Drum fabriek is een productieafdeling van M&L-C. De Process Drum produceert 
producten ten behoeve van assemblage (M&L-Machines) en service (LSP). Het product dat in 
de Process Drum geproduceerd wordt, wordt hieronder kort toegelicht. 
In de kleurensystemen van Oce (de CPS 700/800/900 series, zie figuur 1.2) zorgen zeven 
ontwikkeleenheden voor de overbrenging van zeven kleuren toner op een rubberen 
intermediate, zie figuur 1.4. 

1 Met Oce wordt in het vervolg de locat ie in Venlo bedoeld 
2 In het vervolg zal met de term monteurs maintenance technicians en specia lists bedoeld worden . 
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Oce CPS 700/800/900 series ....----, 

□ 
Papier·-----------,,r 
Intermediate -----~ 
Process Drum 
Toner----~ 

Figuur / .4 Oce kleurenproductiesysteem 

TU/e- ~~~ TS-MTM 
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2. Opdracht en onderzoeksmodel 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en initiele opdracht gepresenteerd. Op basis hiervan is de 
situatie afgebakend en een onderzoeksmodel opgesteld. 

2. 1 lnitiele opdracht en aanleiding 
Sinds 2000 is TS bezig haar processen te structuren. Voorheen was de organisatie reactief 
ingericht en gebeurde onderhoud op afroep van de klant. Er is een aantal verbeterprojecten 
gestart om meer inzicht te krijgen in het onderboud. De aanstelling van maintenance 
engineers voor bet opstellen van onderboudsconcepten en het SAP PM (plant maintenance) 
project zijn twee voorbeelden. 
Begin 2005 beeft TS geconstateerd dat de voorraadpositie van het MTM sinds 1999 een 
stijgende lijn vertoont, zie grafiek 2.1. 

Voorraadontwikkeling MTM 

4.500.000 -r------------------------, 

4.000.000 +---------------------1 

3.500.000 +----- - - ------r.::~-l 

3.000.000 +-----------I 
~ 
-; 2.500.000 -t-----------==-- -t 
~ 2.000.000 
> 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

0 +--'-'--'---'--r-----r--......... .L.--r--'-'-"--.,.....-''-=-'--,---'""""'""'---,r-'--'-'--1 

dec-99 dec-00 dec-01 dec-02 dec-03 dec-04 okt-05 

Year 

Grafiek 2.1 Voorraadmutatie MTM vanaf 2000 

Om helderbeid te krijgen in de situatie met betrekking tot het voorraadbeheer van 
reservedelen is een eerste probleemformulering gedefinieerd. Deze bestaat uit drie 
onderdelen: 
I. Er is onduidelijkheid in de werkprocessen ten aanzien van het komen tot voorraad. 

Het is niet duidelijk wat de exacte reden van deze stijging is. Hieruit komt voort dat er 
ook niet bekend is of deze stijging goed is. Deze situatie is vertaald naar het eerste 
deelprobleem; de onduidelijkbeid in de werkprocessen; 

2. Er is weinig transparantie in de voorraad. 
Het tweede deelprobleem is de vraag waar de voorraad uit bestaat en of dit goed is. Er is 
geen inzicht in het vraagstuk of bet terecbt is ( of niet) dat bepaalde onderdelen op 
voorraad I iggen; en 

3. Wat zijn mogelijkheden met betrekking tot bet uitbesteden van voorraadhouden aan 
leveranc iers? 
Tot slot speelt de vraag of Oce zelf voorraad moet houden, of dat dit uitbesteed moet 
worden. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het gekozen herontwerp. 
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2.2 Afbakening en onderzoeksmode/ 
Om antwoord te geven op de initiele probleemformulering wordt de situatie afgebakend door 
middel van een black box (Bemelmans ( 1998)). De black box definieert het te beschouwen 
proces. Zo wordt duidelijk wat de in- en outputs van het proces zijn. Met andere woorden : 
door wat of wie het proces be"invloed wordt. 
De black box van dit project is weergegeven in figuur 2.1. De fysieke in- en outputs van het 
proces zijn reservedelen ten behoeve van onderhoud aan installaties van 0cc. De 
voorraadpunt geeft het MTM weer, de zes overige instanties hebben invloed op het MTM. 

r.-------------------
1 Black Box : 

I Purchasing lnterne I 

I TS $~1.klanten I I I 
I I 
I I 

: MTM I 
Reservedelen Reservedelen 1 

I 
I 
I 

Controlling Leveranciers I 
I 
I 

Equipment I 
Engineering I 

I 

'-------------------" 
Figuur 2. I Black box 

In de black box vindt het voorraadbeheer van reservedelen plaats. Silver et al. ( 1998) hebben 
voor voorraadbeheersing drie basisvraagstukken gedefinieerd: 
I. Hoe vaak moet de voorraadstatus bepaald worden? 
2. Wanneer moet er besteld worden? 
3. Hoeveel moet er besteld worden? 
Fortuin en Martin ( I 999) hebben daar, in het geval van reservedelen, twee vragen aan toe 
gevoegd: 
4. Welke onderdelen zijn reservedelen? 
5. Welke onderdelen moeten op voorraad liggen? 

Naast deze vraagstukken onderkennen Fortuin en Martin ( I 999) drie levensfasen waarin 
reservedelen zich kunnen bevinden : 

I . Initiele fase 
Ten gevolge van nieuwe technologieen, worden nieuwe types van delen, componenten en 
deelverzamelingen ge"introduceerd. Deze delen zijn voorheen nooit gebruikt in producten of 
systemen. In de praktijk is zeer weinig bekend over hun faalgedrag. Hierdoor is de vraag naar 
reservedelen niet voorspelbaar. 

2. Normale fase 
Hoewel de vraag naar reservedelen ook in de normale fase schaars kan z ijn, kan er ervaring 
opgedaan zijn met betrekking tot het gedrag van deze delen. Yoor de snellopers kan een 
vraagvoorspelling gemaakt worden. 
Er is geen harde formule gedefinieerd om de grens tussen de initiele en de normale fase te 
bepalen . Er kan van een normale fase gesproken worden als fabrieken of installaties na een 
testperiode volledig operationeel zijn en wanneer er regulier onderhoud uitgevoerd wordt. 

3. Eindfase 
Het gebruik van de installatie loopt ten einde. De onderdelen die nog op voorraad liggen, 
worden overbodig of incourant. 
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De basi svraagstukken voor voorraadbeheersing en de drie levensfasen zullen in <lit rapport als 
uitgangspunt dienen voor de beheersing van reservedelen . 

In figuur 2.2 is het onderzoeksmodel voor <lit rapport weergegeven op basis van een 
praktijkgericht onderzoek van Verschuren en Doorewaard ( 1995). In <lit onderzoeksmodel 1s 
de structuur van <lit rapport weergegeven . 

Hoofdstuk 1 
Bedrijfs-

beschriJving 

Hoofdstuk 3 

' 
Kwalitatieve 

analyse 

Hoofdstuk 2 
lnitiele opdracht 
en aanleiding Hoofdstuk 4 

Kwantitatieve 
analyse 

Figuur 2. 2 Onderzoeksmodel 

Hoofdstuk 5 
Literatuur 

·~ 
' Hoofdstuk 3 en 4 

f--► H uidige situatie 

" 

Hoofdstuk 5 
Herontwerp 

Hoofdstuk 6 
Resultaten 

Hoofdstuk 7 en 8 
I mplementatie. 

,,,,. conclusies en 
aanbevelingen 

In de hoofdstukken 3 en 4 wordt de situatie kwalitatief en kwantitatief beschreven. Dit leidt 
tot een overzicht van de huidige situatie en het antwoord op de eerste twee deelvragen. Aan 
het eind van hoofdstuk 4 za l de definitieve probleem- en opdrachtformu lering gegeven 
worden. 
Op basis van de huidige situatie en literatuur volgt in hoofdstuk 5 een herontwerp voor de 
voorraadbeheersing, in hoofdstuk 6 worden de resultaten hiervan gepresenteerd. In de 
hoofdstukken 7 en 8 volgen tot s lot de implementatie en conclusies en aanbevelingen. 

6 



Hoofdstuk 3. Kwalitatieve analyse 

3. Kwalitatieve analyse 

In dit hoofdstuk wordt de black box uit 
figuur 2.1 kwalitatief beschreven . Dit 
sluit aan op de eerste deelvraag uit 
§2.1 , de onduidelijkheid tn de 
werkprocessen . 
De kwalitatieve beschrijving gebeurt 
aan de hand van het PBOl-model van 
Bemelmans ( 1998) en Dijkstra ( 1997), 
zie figuur 3.1. Volgens het PBOI- Figuur 3.1 PBOl-model 

model kan de black box opgesplitst 
worden in de factoren: 
• Proces (§3 .2); 
• Beheersing (§3.3); 
• Organisatie (§3.4); en 
• lnformatie (§3.5) . 

TU/e - '~~~ TS-MTM 

Product 

Eerst worden de markt en de producten in §3.1 als inleiding op het PBOI-model behandeld. 
Tot slot volgt in §3.6 een conclusie op de kwalitatieve analyse. 

3. 1 Markt en producten 
In deze paragraaf worden de markt en de producten van het MTM besproken. In §3. I . I wordt 
de markt besproken, in §3 .1.2 de producten . 

3.1.1 Markt 
De markt voor MTM-artikelen bestaat uit de productie- en assemblageafdelingen binnen Oce 
waar TS het onderhoud voor uitvoert. Aangezien er in het MTM geen artikelen voor de 
huisvestingzone op voorraad liggen zal deze zone verder buiten beschouwing gelaten worden. 
In totaal zijn er 19 productieafdelingen waarvoor MTM-artikelen op voorraad liggen. Een 
overzicht van de afdelingen is te vinden in Bijlage C. 

De vraag naar artikelen uit het MTM is altijd het gevolg van onderhoud aan installaties van 
productieafdelingen. De onderhoudswerkzaamheden zijn te verdelen in drie categorieen: 

Storingsafhankelijk onderhoud (SAO); 
Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO); 
Gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO). 

De eerste categorie is correctief van aard , de twee laatste preventief. In onderhoudsconcepten 
voor installaties staat vermeld op welke manier de installaties (en componenten) ondt!rhevig 
zijn aan deze soorten onderhoud . Het onderhoud gebeurt het hele jaar door, er zijn geen trends 
of seizoensinvloeden te onderscheiden. 

De vraag naar artikelen3 is laag, de artikelen kunnen geclassificeerd worden als slow-movers 
(Fortuin & Martin, 1999). In grafiek 3.1 is de afzet van de artikelen verdeeld in klassen. In 
deze grafiek staan de gegevens van alle MTM-artikelen. In de periode januari 2004 tot en met 
september 2005 heeft 95% van de artikelnummers een afzet tussen O en 5 stuks gehad. Er 
liggen 11.078 artikelen in het MTM opgeslagen met een waarde van € 4,2 min. , de omzet is 
van januari 2004 tot en met september 2005 € 2,7 min. geweest. 

3 Met artikel wordt het artikelnummer bedoeld, met items het aantal stuks dat op voorraad ligt. 
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Gegevens per afzet klassi ljan 2004 t/m sep 2005) 

90% 
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20% 

10% 
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oartikelen (11 .100) 
1---------------, ■ 1.0orraadwaarde (€ 4,23 min .) 
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Grafiek 3. I Afzet per artikelnummer, verdeeld in kl assen 

3.1.2 Producten 

Afzet 
klassen 

0 
1 
2 
3 
4 

5 
6-10 

11-20 
21-50 

51-100 
101-200 

> 200 

TU/e - ~~~i TS-MTM 

artikelen voorraad omzet 
waarde 

83 ,9% 72,5% 0,0% 
5,6% 10,4% 14,6% 
2,6% 4,4% 11 ,6% 
1,2% 3,2% 13,1% 
1,0% 1,1% 4,6% 
0,9% 1,0% 4,9% 
1,6% 2,3% 11,7% 
1,0% 2,3% 19,0% 
1,2% 1,3% 8,2% 
0,4% 0,5% 2,4% 
0,3% 0,2% 3,0% 
0,4% 0,8% 6,9% 

De voorraad artikelen in het MTM bestaat uit vier categorieen: consump, general , spare en 
exchange. Consump en general artikelen zijn ge- en verbruiksartikelen . In beide 
artikelgroepen worden dezelfde artikelen aangetroffen, zoals batterijen en o-ringen. Deze 
categorieen bevatten laagwaardige artikelen die niet gekoppeld zijn aan installaties in het 
voorraadsysteem . Spare artikelen zijn reservedelen die niet repareerbaar zijn. Exchange 
artikelen zijn repareerbare reservedelen. De spare en exchange artikelen zijn in het 
voorraadsysteem gekoppeld aan installaties in een Bill-Of-Material (BOM). Yoorbeelden van 
spare en exchange artikelen zijn pompen , motoren en printkaarten. In tabel 3. I staan per 
categorie het aantal artikelen, items en de voorraadwaarde in het MTM per I oktober 2005. 

Klasse Artikelen Items Voorraad 
waarde 

Consump 1.700 8.130 E 94.285 
General 3.400 14.285 E 136.101 
Spare 5.150 13 .980 E 1.721.136 
Exchange 850 900 E 2.277.276 

Totaal 11.100 37.295 E 4.228.798 
Tabel 3.1 Vo orraadgegevens 

Een deel van de artikelen uit de consump en general voorraad is opgenomen in een 
grijpvoorraad die beheerd wordt door een externe leverancier. Deze artikelen staan in het 
voorraadsysteem geboekt met O items. Hier worden alleen ontvangsten aan het MTM van 
geregistreerd , de uitgiften worden niet bijgehouden . Van deze voorraad zijn geen accurate 
gegevens over de voorraadwaarde beschikbaar. Deze artikelen worden omschreven als 
laagwaardige handelsartikelen. 
In de periode december 2004 tot en met maart 2005 was de gemiddelde waarde van een 
geleverd artikel uit de grijpvoorraad € 10,79. In grafiek 3.2 staat een overzicht van de waarde 
van de 1.671 geleverde artikelen. 
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Leveringen grijpvoorraad dee 04 - mrt 05 (1.671 artikelen) 
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Het proces kan beschreven warden als het uitgeven, bestellen en beheersen van de voorraad 
MTM-artikelen als ondersteuning van de werkprocessen van TS. 
Eerst warden de processen van de door het MTM beheerde voorraad beschreven, vervolgens 
warden de processen van de grijpvoorraad beschreven. Het fysieke voorraadproces is 
schematisch weergegeven in figuur 3.2 . 

Proces MTM 

Repa11·1ble retour 

Behoefte 

l n re~r■be 

op voorraad ~ --~ ~----, 

rw etop 
voorraad 

SAP 

Figuur 3.2 Fysieke voorraadprocessen 

MTM voorraad 

Geenbn tell1ng 

Op=,~•d M0_-6 
•ggen ~ 

SAP 

Wanneer er vraag ontstaat naar een artikel kijkt een monteur in het voorraadsysteem of bet 
gewenste artikel beschikbaar is, dit proces is voor alle artike lgroepen ge lij k. lndien het art ike l 
op voorraad ligt kan het afgeboekt en uitgeleverd warden. De interne levertijd van het MTM 
is verwaarloosbaar. lndien het artike l niet op voorraad ligt, maar wel een magazijnartikel is , 
kan er een reservering geplaatst warden in het voorraadsysteem. 
Het voorraadsysteem controleert dagelijks welke artike lnummers onder het minimale 
voorraadniveau gezakt zijn ten gevolge van reserveringen en uitgiften . lndien de voorraad 
onder het minimale niveau gezakt is, wordt er purchase order aangemaakt die door de 
inkoopafdeling nag goedgekeurd en verzonden moet warden. Bij ontvangst van een art ike l 
wordt het uitgeleverd als gevolg van een reservering of wordt het op voorraad gelegd . 
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Indien een monteur een non-BOM artikel wit bestellen kan dat door middel van een aanvraag
tot-bestel (ATB). Deze aanvraag moet door een areamanager goedgekeurd worden waarna 
een purchase order aangemaakt wordt. De procedure bij ontvangst van een non-BOM artikel 
wordt in §3.3.2 besproken . 
Bij een retourenstroom van exchange-artikelen wordt een reparatieorder aangemaakt waarna 
het onderdeel in reparatie gaat, bij ontvangst doorloopt het artikel de normale procedure. 

Grijpvoorraad 
lndien er behoefte is aan een artikel uit de grijpvoorraad, is er een visuele controle of er 
voorraad aanwezig is. Van de grijpvoorraad wordt geen data opgeslagen. lndien er voorraad 
aanwezig is, kan het gewenste artikel meegenomen worden. lndien er geen voorraad is , wordt 
er contact opgenomen met de leverancier. 

Doorlooptijden 
De levertijden in het voorraadsysteem zijn athankelijk van informatie van (machine-) 
leveranciers. Daadwerkelijke feedback of afspraken op deze levertijden zijn er niet. In Bijlage 
D staat een artikeloverzicht met werkelijke en verwachte levertijden. Levertijden van 
exchange artikelen zijn niet bekend, enkel levertijden van nieuwe artikelen zijn opgeslagen in 
het voorraadsysteem. 
Bij de verwachte levertijden zit de interne verwervingstijd inbegrepen. Deze interne 
verwervingstijd voor zowe l de reguliere als reparatieorders is weergegeven in respectievelijk 
tabel 3.2 en 3.3. In spoedgevallen kunnen voor beide soorten orders de stappen 1 tot en met 7 
in een dag uitgevoerd worden. 

Handelingen normale bestelling Tijd Handelingen reparatiebestelling Tijd 

I. Afname artikel dag 0 I. Afname artikel dag 0 
2. Run MRP dag 0 2. Retour artikel dag 0 
3. Aanvraag Tot Beste! (ATB) dag I 3. Run MRP dag 0 
4. auto-Purchase Order (PO) dag I 4. A TB + klaar voor verzending dag I 
5. Release PO door lnkoop dag 2 5. Naar verzendplaats dag 2 
6. Verzenden order dag 2 6. Naar Logistics Serve Parts dag 3 
7. Verwerking leverancier dag 3 7. Verzenden naar reparateur dag 4 

Tabel 3.2 Doorlooptijd normale bestelling 8. Start reparatie dag 5 
Tabel 3. 3 Doorlooptijd reparatiebestelling 

De levertijd van artikelen uit de grijpvoorraad bedraagt een week; deze voorraad wordt 
minimaal een keer per week gecontroleerd en een week later aangevuld door een medewerker 
van de externe leverancier. 

3.3 Besturing 
In deze paragraaf wordt de besturing van het MTM beschreven . Deze wordt vergeleken met 
een raamwerk voor productiebeheers ing en material management van Bertrand et al. ( 1998). 
Dit BWW-raamwerk staat in Bijlage E, de relevante onderdelen voor de besturing van het 
MTM staan in figuur 3.3. 
De besturing van het MTM is te verdelen in twee processen: maintenance engineering 
(voorraadbeslissingsproces) en maintenance support (voorraadbeheersingsproces). Het 
maintenance engineering proces is te vergelijken met de aggregaatbeheersing in het BWW
raamwerk en wordt in §3.3. 1 beschreven . Het maintenance support proces is te vergelijken 
met de materiaalcoordinatie uit de laag eronder, dit wordt in §3.3.2 beschreven . 

10 



Hoofdstuk 3. Kwalitatieve analyse 

Besturlng BWW-Raamwerk 

lnkoopplan 
Logistieke 
parameters (Aggregaat-)verkoopplan 

Gepland productievolume: 
geplande voorraadmutaties 

Materiaalcoordinatie (s. Q) 

Figuur 3. 3 Bes/ring MTM B WW-raamwerk 

3.3.1 Maintenance Engineering 

TU/e - ~~i· TS-MTM 

Leverdata 

Het maintenance engineering proces 1s weergegeven in figuur 3.4. Dit 1s een schematische 
weergave van de huidige situatie. 

Maintenance engineering 

Advies-
reservedelenlijst .__ _ _ _, 
leverancier (EE) 

Nieuwe 
installatie 

W1jz1gmg 
doelstelting 
bestaande 
installal ie 

Opstellen 
reservedelenlijst 

(ME+ PE) 

nee 

Herzien 
onderhouds

concept 
(ME+ PE) 

Figuur 3. 4 Maintenance Engineering MTM 

Goedkeuring area
en lijnmanager 

Maintenance 
support 

Het voorraadbeslissingsproces wordt ge't'nitieerd door een nieuw onderhoudsconcept voor een 
nieuwe of bestaande installatie waarvoor TS het onderhoud uitvoert. De voorraadbeslissing 
wordt per levensfase (§2.2) besproken. Vervolgens warden de orders en marktpotentie, het 
(aggregaat-) verkoopplan, de logistieke parameters en het inkoopplan behandeld . 

Initiele fase 
Bij een nieuwe machine heeft TS de doelstelling om ten tijde van de daadwerkelijke 
machineoverdracht aan de productieafdeling helder te hebben wat de reservedelen zijn. Een 
maintenance engineer is vanuit TS verantwoordelijk voor dit proces. Ten tijde van deze 
overdracht bevindt een installatie zich nog in de initiele fase. 
Bij een nieuw onderhoudsconcept beschouwt een maintenance engineer, in overleg met een 
monteur, een adviesreservedelenlijst. Deze lijst wordt door de machineleverancier of de 
afdeling Equipment Engineering (EE) aangeleverd. Op de adviesreservedelenlijst moet 
vermeld staan wat, per component, de gewenste voorraadhoogte, de fabrikant, de prijs, de 
levertijd, wat, bij benadering, de Mean-Time-Between-Failure (MTBF) (of vraag) en de 
Mean-Time-To-Repair (MTTR) is. In Bijlage F zijn vier adviesreservedelenlijsten 
bijgevoegd, op deze I ijsten ontbreken echter gegevens over een MTTR of MTBF . 
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Op basis van ervaring, inzicht en de doelstellingen van een installatie wordt de 
adviesreservedelenlijst aangepast tot een definitieve reservedelenlijst, die goedgekeurd wordt 
door de betreffende area- en lijnmanagers. Er zijn geen richtlijnen voor het maken van deze 
beslissing aanwezig. Een afweging tussen de kosten en opbrengsten van het houden van 
voorraad ontbreekt. Gegevens over bestel- en voorraadkosten van het MTM of 
daadwerkelijke storingskosten van installaties zijn niet bekend . 
Hierdoor worden veel voorraadbeslissingen in eerste instantie gemaakt op basis van een 
"onderbuikgevoel" of worden uitgelegd als "verzekeringspremie". 

Normale fase 
Als van een bestaande installatie de doelstelling wijzigt, wordt, indien de installatie kritisch is 
en hoge onderhoudskosten heeft, het onderhoudsconcept herzien . In dat geval brengen 
Maintenance Engineering, Product Engineering, monteurs en operators een advies uit aan de 
betreffende area- en lijnmanagers over het onderhoudsconcept en de reservedelen. Als de 
installatie niet kritisch is, of hoge kosten met zich mee brengt wordt enkel de 
adviesreservedelenlijst herzien. 
Een voorraadinventarisatie vindt niet structureel plaats, dit gebeurt incidenteel bij artikelen 
met afzet. 

Eindfase 
lnformatie over ontmanteling of desinvestering van een installatie wordt niet doorgegeven aan 
TS. Hier wordt in de besturing dus ook geen aandacht aan besteed. Er is wel een procedure 
om voorraad te desinvesteren, er is echter geen procedure om deze in gang te zetten. 

Omdat in het MTM de voorraadparameters in de initiele fase ingesteld worden op basis van 
een verwachte vraag, worden items pas aan een werkopdracht van een monteur gekoppeld 
zodra ze uit het MTM genomen worden. Het Klant-Order-Ontkoppel-Punt (KOOP) (Bertrand 
et al. ( 1998)) ligt dus na het MTM . Het MTM is te classificeren als een make-to-stock situatie 
waar volledig gestuurd wordt op basis van een verwachte, in plaats van een werkelijke vraag. 
In figuur 3.5 is een overzicht gegeven van waar een KOOP zich kan bevinden in het proces. 

Ontkoppelpunl concept : hoe ver gaat een klant.enorder ? 

Grondstoffen 
Onderdelen Assemblage lnstallatie 

------------ Productie op voorraad ~ c= 
'1:f 

/ Productie op ~c . . I ------~..._,6- -centrale voorraad~ I --- qy,§-/i4o.~u .---,. I -~ ---

----~ ~ i/' ~ °'3p / r ~!age op order -~<l, '1>6>.J. 

0 ~-~ '\/ ~. ~ ------
-----.. ~ .... ¥J ~..:uceren op order ~./"4o 'v • I 

I I 

cnkopen en produceren op order 

• I 

Vijf OP-posities en vijf verschillende structuren 

Figuur 3.5 Verschillende posities van een KOOP 

De situatie van het MTM kan vergeleken warden met de bovenste situatie in het figuur, waar 
de voorraadpunt als "OP I" is gedefinieerd . Alie activiteiten v66r het ontkoppelpunt gebeuren 
op basis van een voorspelling, erna op basis van een werkelijke vraag. 
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Wanneer activiteiten op basis van een werkelijke vraag gebeuren, is de afzet gegarandeerd, 
dan hoeft er geen rekening gehouden te worden met de onzekerheid van een voorspelling of 
variatie in de vraag. Hoe verder het KOOP naar links verschuift in de figuur, des te lager 
wordt de (veiligheids-) voorraad. 

(Aggregaat-)verkoopplan 
Het aggregaat verkoopplan is te vergelijken met het onderhoudsconcept dat (eveneens) door 
maintenance engineers opgesteld wordt. In dit onderhoudsconcept staat aangegeven op welke 
manier installaties - en dus ook welke reservedelen - onderhevig zijn aan onderhoud, dit kan 
storings-, toestands- of gebruiksafhankelijk onderhoud zijn. 
Deze informatie wordt niet meegenomen in de voorraadbeslissing of -beheersing van MTM
artikelen. 

Logistieke parameters 
Voor het MTM zijn geen concrete logistieke parameters of KPI 's gedefinieerd waaraan de 
prestaties gemeten kunnen worden. In Technical Services SAP RJ - Handboek Proces Flows 
(2005) is een algemene doelstelling gedefinieerd: 

·'Het optimaliseren, op peil houden en controleren van de voorraad. Uitgangspunten zijn de 
in het systeem ingevoerde voorraadparameters. De optimale voorraadhoogtes warden 
bepaald aan de hand van een voorraad- en verbruiksanalyse, waarna de parameters warden 
aangepast. " 

Voorraad- en verbruiksanalyses zijn wel voorhanden maar worden niet toegepast, daarnaast 
worden de parameters op basis van ervaring en inzicht van de voorraadbeheerder ingesteld. 
Volgens Weggeman et al. (1998) moeten doelen -direct of indirect- uit de missie afgeleide, 
duidelijk gespecificeerde, gewenste en meetbare resultaten zijn die op een vooraf aangegeven 
tijdstip bereikt moeten zijn. Deze aspecten komen niet terug in de huidige doelstelling van het 
MTM, het is dan ook niet mogelijk hierop te sturen. 

lnkoopplan 
Het inkoopplan of adviesreservedelenlijst bevat slechts informatie van de machineleverancier. 
Deze geeft informatie over de waarde en levertijden van reservedelen. In dit proces wordt 
echter niet bepaald waar en hoe deze reservedelen ingekocht worden. De werkelijke 
leverancier en dus ook de werkelijke waarde en levertijden worden pas bij het maintenance 
support proces vastgesteld. Het inkoopplan geeft geen accurate informatie, op basis hiervan 
worden echter wel beslissingen genomen. 

3.3.2 Maintenance Support 
In figuur 3 .6 staat een schematische weergave van het maintenance support proces, zoals dat 
bij het MTM uitgevoerd wordt. De stappen in dit schema worden uitgevoerd door een 
magazijnmedewerker in het MTM. 

De goedkeuring van een reservedelenlijst of ATB is een aanleiding voor maintenance support. 
Dit kan vergeleken worden met de informatiepijl van aggregaatbeheersing naar 
materiaalcoordinatie in figuur 3.3. De reservedelenlijst bevat echter geen gepland 
productievolume, maar een gewenste voorraadhoogte. 
Een andere aanleiding is de ontvangst van niet-gecodeerde magazijnartikelen. Deze artikelen 
zijn niet ingevoerd als gevolg van een beslissing op aggregaatbeheersingsniveau, maar als 
gevolg van informatie van monteurs. 

13 



Hoofdstuk 3. Kwalitatieve analyse 

Maintenance Support 

Ontvangst NO• 
BOMart1kelen 

U1tleveren 

Figuur 3.6 Maintenance Support MTM 
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In het maintenance support proces wordt de classiftcatie van artikelen bepaald. Dit gebeurt op 
basis van algemene richtlijnen die door de voorraadbeheerder ge't'nterpreteerd warden. Ook de 
bestelparameters warden hier ingesteld. Dit gebeurt op basis van een (s, Q)-voorraadmodel, 
zie Bijlage G . Het instellen van de parameters wordt op basis van kennis en ervaring gedaan, 
informatie over gewenste leverbetrouwbaarheden of het soort onderhoud is niet voorhanden. 

Naast de in het MTM beheerde voorraad controleert een medewerker van de externe 
leverancier wekelijks de grijpvoorraad (R = I week). lndien de hoeveel items van een artikel 
onder het bestelpunt s is gezakt wordt er een bestelling geplaatst tot aan het gewenste 
voorraadniveau S, deze voorraad wordt bestuurd volgens het (R, s, S) model, zie Bijlage G. 

De richtlijnen voor de classiftcatie en de bestelparameters moeten, volgens het BWW
raamwerk, afhankelijk zijn van de ingestelde logistieke parameters. In dit geval warden bij de 
logistieke parameters alleen de gewenste voorraadhoogtes ingesteld. Een review op de 
bestelparameters vindt alleen plaats, indien er vanuit de monteurs een sein komt dat er 
herhaaldelijk een buitenvoorraadsituatie ontstaan is. 

Na een eerste bestelling wordt de definitieve leverancier gekozen . Dit heeft invloed op de 
waarde en levertijd, deze kan afwijken van de informatie van de aggregaatbeheersing in het 
BWW-raamwerk. lnformatie over de werkelijke leverdata wordt niet bijgehouden, daarnaast 
vindt er geen feedback plaats op de verwachte levertijden uit het voorraadsysteem. 
In Bij lage D staat een overzicht van een aantal MTM-artikelen met daarachter de opgegeven 
levertijden van de leverancier, de levertijd uit het voorraadsysteem, de verwachte levertijd van 
het MTM en (waar mogelijk) de gerealiseerde levertijd. Alie kolommen geven afwijkende 
waarden. De levertijden uit het voorraadsysteem kunnen als niet-betrouwbaar beschouwd 
warden. 

3.4 Organisatie 
In deze paragraaf warden de betrokken functies bij het proces 111 kaart gebracht met hun 
verantwoordelijk- en bevoegdheden . 

Ahaus ( 1994) deftnieert verantwoordelijkheidsgebieden, bevoegd- en verantwoordelijkheden 
als volgt: 
"Een verantwoordelijkheidsgebied is gedefinieerd als een afgebakend onderwerp in de 
organisatie waarop resultaten moeten warden bereikt. Bevoegdheid is opgevat als het recht tot 
het uitvoeren van een activiteit. Een bevoegdheid verschilt van een opdracht. Een opdracht 
bevat minder vrijheden . Verantwoordelijkheid is gedeftnieerd als de plicht van een persoon of 
groep van personen om verantwoording af te leggen aan : 
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een direct naasthogere persoon of groep van personen in de hierarchie; 
een persoon of groep met wie een operationele of functionele relatie bestaat over slechts 
aan de eigen positie gebonden activiteiten ." 

In het Taken-Verantwoordel ijkheden-Bevoegdheden-model (TV 8-model) van Ahaus ( 1994) 
kunnen per verantwoordelijkheidsgebied nul, een of meerdere personen adviesbevoegd zijn 
en een persoon beslisbevoegd. 

Eerst worden de verantwoordelijkheidsgebieden bepaald, dit gebeurt aan de hand van de 
levensfasen en basisvraagstukken van voorraadbeheer van reservedelen die in §2.2 opgesomd 
zijn. De verantwoordelijkheidsgebieden staan in tabel 3.5 op de verticale as. Op de 
horizontale as in tabel 3 .4 staan alle functies die betrokken zijn bij het MTM. 

In de ontstane matrix geven voile bolletjes een beslisbevoegdheid aan en open bolletjes een 
adviesbevoegdheid. Na invulling van de matrix door personen in 7 verschillende functies 
blijkt dat er verschil zit in interpretaties van de bevoegdheden. In tabel 3 .5 zijn alle 
interpretaties samengevoegd. Bij elk verantwoordelijkheidsgebied zijn meerdere 
beslisbevoegden aangewezen, hoewel het model voorschrijft dat er slechts een persoon 
beslisbevoegd mag zijn per verantwoordelijkheidsgebied. Daarnaast hebben veel functies een 
adviesbevoegdheid, dit duidt er op dat veel personen invloed uitoefenen op beslissingen . 

Functies 

Verantwoordelijk-
heidsgebieden 

1. Bepalen reservedelen (initiele fase) 

2. Bestelproces nieuwe artikelen (initieel) 

3. Bepalen reservedelen (nornnale fase) 

4. Bestelproces nieuwe artikelen (normaal) 

5. Reviewen artikelen (FMECA) 

6. lnstellen s (bestelpunt) 

7. lnstellen Q (hoeveelheid) 

8. Bestelproces voorraad (normaal) 

9. Beslissen incourante voorraad 

10. Waarde voorraad MTM 
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In de praktijk is waar te nemen dat de lijnmanagers en production engineers een grote invloed 
hebben op het artikelbestand van het MTM. Hier dragen zij echter geen financiele 
verantwoordelijkheid voor. Er is geen verantwoordelijke functie aan te wijzen voor de 
voorraadwaarde van het MTM. 
U it tabel 3 .4 is ook af te leiden dat meerdere functies een adviesbevoegdheid over het 
bestelproces van nieuwe artikelen hebben, dit zijn de monteurs, werkvoorbereiders, 
maintenance engineers, areamanagers, production engineers en lijnmanagers . Formeel zijn 
enkel de areamanagers beslisbevoegd. 
Het is niet duidelijk welke functies direct verantwoordelijk zijn voor het bestellen van nieuwe 
artikelen. De afdeling lnkoop is formeel beslisbevoegd wat betreft leverancierskeuze. 
Over incourante voorraad geeft de magazijnbeheerder een advies, het is niet duidelijk welke 
functie beslisbevoegd is . 
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Een aantal forme le bevoegd- en verantwoordelijkheden is gedefinieerd in Technical Services 
SAP RJ - Handboek Process flows (2005) en Quality Management System (2005). Deze 
bevoegd- en verantwoordelijkheden omvatten echter niet alle verantwoordelijkheidsgebieden 
uit tabel 3.5. Deze documenten zijn daarnaast niet bekend in de volledige organisatie. 

3.5 lnformatiestroom 
De informatiestromen van het MTM worden beschreven aan de hand van de 
informatiestromen die in het BWW-model van Bertrand et al. ( 1998) genoemd zijn. Het 
volledige model staat in Bijlage E, in figuur 3.7 staan de informatiestromen bij de 
aggregaatbeheersing (maintenance engineering) en materiaalcoordinatie (maintenance 
support). 

lnfonnatlestromen BW\'V-Raamwer1< 

Gepland productievolume: 
geplande voorraadmutaties 

Materiaalcoordinatie 

I 
i 

Figuur 3. 7 lnformatiestromen BWW-raamwerk 

Aggregaatinformatie 

Detail - informatie over 
orders en voorspellingen 

De maintenance engineers zijn verantwoordelijk voor het maken van de voorraadbeslissing. 
Voor deze beslissing wordt alleen door de machineleverancier een adviesreservedelenlijst 
aangedragen. Production engineering en monteurs geven advies op basis van kennis en 
ervaring. Informatie over werkelijke levertijden, betrouwbare vraagvoorspelling en 
productieplannen ontbreken bij deze besli ss ing. Er wordt bij deze beslissing geen rekening 
gehouden met de onderhoudsconcepten voor installaties. 

Materiaalcoordinatie 
Deze beslissingen over de beheersing van de voorraad warden genomen door de 
magazijnbeheerder en zijn afhankelijk van de voorraadbeslissing uit het maintenance 
engmeenng proces. 
(Detail-)informatie over orders en voorspellingen is ook in dit proces niet bekend . Dit is 
informatie over het onderhoudsconcept van reservedelen. Deze informatie gaat buiten het 
MTM om. Er wordt enkel gereageerd op de fysieke behoeften van monteurs (ftguur 3.2). 
In vergelijking met het BWW-raamwerk ontbreekt een informatiestroom tussen 
werkvoorbereiding en het MTM . Dit is informatie over werkelijke orders en voorspellingen 
en over het soort onderhoud waaraan een reservedeel onderhevig is. 

Rap portages 
Maandelijks wordt uit SAP R/3 een standaardrapportage gegenereerd waar alle 
voorraadmutaties, -waardes en aantallen items in staan. In deze rapportage worden alle 
bijboekingen gezien als ontvangsten, alle afboekingen warden gezien als uitgiften . Het gevolg 
hiervan is dat interne transacties tussen magazijnlocaties, keuringen en 
inventarisatiecorrecties ook als uitgiften en ontvangsten meegeteld warden. 
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Daarnaast zijn voor de verwerking van exchange-artikelen zes transacties nodig, zie tabel 3.5. 
De uitgifte en ontvangst van een exchange artikel betekent in werkelijkheid een afname en 
een toename van de voorraad, voor het voorraadsysteem worden echter drie bij- en drie 
afboekingen meegeteld . 

Uitgifte Ontvangst 

Uitgifte item Retour defect item 
Start reparatie Correctieboeking reparatie 
Correctie boeking ontvangst Ontvangst gerepareerd item 
Tabet 3.5 SAP R/3 boekingen exchange artike/ 

De voorraadrapportage die door SAP R/3 gegenereerd wordt geeft geen accurate gegevens 
over de voorraadmutaties. Deze rapportages worden verspreid binnen TS en bij de afdeling 
Controlling. 

3. 6 Conclusie 
In deze paragraaf wordt een conclusie gegeven van de kwalitatieve analyse. Op basis van de 
invulling van het PBOl-model is een Ishikawa-diagram (Ishikawa, 1985) opgesteld, zie figuur 
3.8. Op de hoofdas staat het symptoom "onduidelijkheid in de werkprocessen". De oorzaken 
hiervan zijn onderverdeeld in de vier elementen van het PBOI-model. 

De vermeende onduidelijkheid in de werkprocessen om tot voorraad te komen uit §2.1 is te 
vertalen in drie deelproblemen: 
• Het is niet duidelijk welke beslissingen genomen moeten worden; 
• Het is niet duidelijk hoe beslissingen genomen moeten worden; en 
• Het is niet duidelijk wie deze beslissingen moet nemen. 

Proces Besturing geen richtlijnen 

--- ~ -- persoonsafhankelijke geen feedback 

levertijden 
onbetrouwbaar 

geen review 

lange inteme 
levertijden 

voorraadbeslissing 

geen concrete 
doelstelling MTM 

voorraadbeslissing 
in initiele fase 't4----...--- geen afweging kosten 

- opbrengsten 

geen procedure 
tot desinvestering 

adviesreservedelenlijst __ __ 

beste~ en voorraad 
kosten niel helder 

Onduidelijkheid in 
------------------------------ de werkprocessen 

beslisbevoegdheden geen inforrnati e over 

niet volledig 

onduidelijk onderhoudsconcepten 

verantwoordelijkheids- bekend in MTM 
gebieden onduidelijk 

veel functies hebben 
invloed op de voorraad 

niemand is financieel 
...rt--- verantwoordelijk 

Organisatie lnformatie 
stroom 

Figuur 3.8 Ishikawa-diagram PBO! model 

voorraadrapportages 
/ bevatten verkeerde data 

_____/!_ geen du1deh1ke 
~ - afzetdata 

\ ondoorz1cht1ge boekingen 
voorraadsysteem 

De onduidelijkheid in de werkprocessen hangt samen met het gebrek aan transparantie in de 
voorraad. In het volgende hoofdstuk wordt de transparantie in de voorraad behandeld. 
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4. Kwantitatieve analyse 

In dit hoofdstuk wordt het tweede deelprobleem uit §2.1 behandeld: de transparantie in de 
voorraad. Door transparantie in de MTM-voorraad aan te brengen wordt het effect van de 
probleemformulering uit §3 .6 duidelijk. 

In §4.1 worden de werkelijke kosten van het houden van voorraad duidelijk gemaakt. 
Vervolgens wordt in §4.2 onderzocht of er in een normale fase een vraagvoorspelling 
mogelijk is voor MTM-artikelen om zo een theoretisch haalbaar voorraadbeleid samen te 
stellen . In §4 .3 wordt aangetoond wat het gevolg is van het maken van de voorraadbeslissing 
in de initiele fase. In §4.4 en §4.5 worden de definitieve probleem- en opdrachtformulering 
gegeven. 

Voor de kwantitatieve analyse voorraad is een afbakening gemaakt naar een 
productieafdeling. Er is gekozen om de voorraad ten behoeve van de Process Drum fabriek te 
analyseren . Deze fabriek is sinds 200 I operationeel, de productie bevindt zich in een normale 
fase (§2 .2). De voorraadwaarde voor deze fabriek bedraagt ongeveer 20% van de totale spare 
en exchange voorraad . Een overzicht van de processtappen en bijbehorende bewerkingstijden 
van de Process Drum fabriek staat in Bijlage H. 

4. 1 Kosten van voorraadhouden 
In deze paragraaf worden de kosten van voorraadhouden van het MTM bepaald . Bij deze 
berekening wordt uitgegaan van gegevens over de periode 1 januari 2004 tot en met 30 
september 2005 . Hierbij is verondersteld dat deze situatie representatief is voor een normale 
situatie waarin niet veel wijzigingen met grote gevolgen plaatsvinden. Alleen de kosten van 
gecodeerde artikelen worden meegenomen, van bestellingen van ongecodeerde artikelen zijn 
geen accurate gegevens beschikbaar. 

Silver et al. ( 1998) onderscheiden bestel-, voorraad- en buitenvoorraadkosten als kosten die 
optreden bij het houden van voorraad. Bestelkosten zijn de kosten van de Full-Time
Equivalents (FTE) die bezig zijn met het bestellen en ontvangen van artikelen. De 
voorraadkosten zijn de kosten van rente, ruimte en risico per jaar. Buitenvoorraadkosten (of 
boetekosten) zijn de kosten die samenhangen met buitenvoorraadsituaties en kunnen 
uitgedrukt worden per gebeurtenis of per artikel tekort. 
Geen van deze kostensoorten is expliciet gedefinieerd voor MTM-artikelen. Alleen kosten 
van personeel en ruimte van het MTM worden verdisconteerd naar het uurtarief van 
monteurs, andere kosten worden niet doorbelast. In de volgende subparagrafen zullen de 
kosten gedefinieerd worden. Op basis hiervan worden in §4.1.4 werkelijke kosten van 
voorraadhouden voor het MTM gedefinieerd. 

4.1.1 Bestelkosten 
Bij de berekening van de bestelkosten wordt uitgegaan van zowel de begin- als normale 
situatie waarin gecodeerde artikelen besteld en ontvangen worden. De bestelkosten zijn 
gedefinieerd als de personeelskosten , belast met het bestellen en ontvangen van MTM
artikelen. De jaarlijkse loonkosten zijn vastgesteld op gemiddeld € 44 .000 per FTE per jaar. 
Bij het bestellen en ontvangen van MTM-artikelen zijn drie afdelingen betrokken: het MTM, 
lnkoop en Factuurcontrole. 
In het MTM is 1 ½ FTE belast met bestellen en ontvangen van MTM-artikelen, I½ FTE is 
belast met het in- en uitfaseren van MTM-artikelen. De bestelkosten van het MTM zijn 
€ 132.000 per jaar. Bij de afdeling lnkoop is 1 FTE gedeeltelijk belast met het bestelproces. 
Ten behoeve van gecodeerde orders is gemiddeld 4 uur per week benodigd voor het 
afhandelen van orderbevestigingen en afwijkingen bij gecodeerde MTM-artikelen . De totale 

18 



Hoofdstuk 4. Kwantitatieve analyse TU/e - '~~~ TS-MTM 

jaarlijkse kosten hiervan zijn : € 4.400. De afdeling factuurcontrole hanteert een intern 
verdisconteringtarief' van € 10,- per factuur. Er wordt verondersteld dat er gemiddeld drie 
bestelregels op een factuur staan . Op basis van 4.184 bestellingen in 21 maanden komen de 
jaarlijkse kosten als gevolg van factuurcontroles op€ 7.970. 
In tabel 4.1 staat een overzicht van de totale jaarlijkse bestelkosten. In §4.1.2 worden de 
kosten van het houden van voorraad behandeld . 

Kostensoort Kosten per jaar 

Personeelskosten MTM € 132.000 
Personeelskosten lnkoop € 4.400 
Kosten Factuurcontrole € 7.970 

Totaal € 144.370 
Tabet 4. I Overzicht Bestelkosten MTM 

4.1.2 Voorraadkosten 
De voorraadkosten worden gedetinieerd als "opportunity costs" en ruimte- en risicokosten 
(Silver et al. ( 1998)). In deze paragraaf worden deze kosten voor het MTM bepaald. 

Opportunity costs 
De opportunity costs zijn gelijk aan de waarde van de opbrengsten van de gunstigste 
investering mits het geld niet in de voorraad ge"i"nvesteerd hoefde te worden. In dit geval is 
verondersteld dat deze kosten gelijk zijn aan de rente die over de waarde van de voorraad 
verkregen zou kunnen worden per jaar. De kosten van rente zijn vastgesteld op 6% per jaar of 
0,06 €/€/yr. De voorraadwaarde was op 1 oktober 2005 € 4,23 min .. De rentekosten over deze 
periode zijn € 253 .800 geweest. 

Ruimtekosten 
De kosten van ruimte zijn de overhead kosten van het magazijn die doorbelast kunnen worden 
op basis van volume, oppervlakte of waarde. Het interne tarief voor het gebruik van ruimte is 
vastgesteld op basis van gebruikte oppervlaktes, dit tarief5 is € 90,-. Het MTM gebruikt 
1. 100 m2 voor opslag, de totale kosten van ruimte zijn dan € 99 .000 per jaar (Bron: Oce 
Controlling). 

Risicokosten 
De risicokosten zijn gelijk aan de consequenties van een voorraadbeslissing. Deze zijn dat een 
artikel aan het eind van de levensduur afgeschreven moet worden, zonder dat het verbruikt is. 
Om dit incourantierisico te spreiden over de levensduur kan een verwacht risicopercentage of 
afschrijving op de waarde doorbelast worden aan de productieafdelingen. Op deze manier 
dragen de productieafdelingen jaarlijks de consequenties van een voorraadbeslissing en wordt 
het risico verspreid over de levensduur van het artikel. Met deze kosten wordt in de huidige 
situatie geen rekening gehouden. De artikelen liggen, gedurende de gehele levensduur, tegen 
de aanschafwaarde opgeslagen in het magazijn. 

Voor de berekening van de risicokosten wordt de voorraad in twee delen gesplitst: 
I. Exchange artikelen : deze artikelen bewegen alleen tegen de reparatiekosten en worden 

aan het eind van de levensduur tegen de aanschafwaarde, verminderd met de restwaarde, 
afgeschreven; 

2. Spare, general en consump artikelen: voor deze artikelen kan op basis van historische 
gegevens bepaald worden wat het risico is dat er aan het eind van de levensduur geen 
verbruik is geweest. 

4 Bij dit tarief zitten vaste en personeelskosten inbegrepen (Bron : Controlling FMA). 
5 Ter vergelijk: Bij NedCar wordt € 82,50 per m2 voor opslag in rekening gebracht (Van Lith (2004)) 
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De aanschaf van een nieuw exchange artikel kan vergeleken warden met de investering in een 
kapitaalgoed, de boekwaarde van een dergelijke investering kan jaarlijks met een bepaald 
afschrijvingspercentage verminderd warden. De huidige gehanteerde economische levensduur 
(door de afdeling Controlling M&L-C) is vastgesteld op 8 jaar, op basis van de verwachte 
gemiddelde economische levensduur van installaties. Jaarlijks kan er over de waarde van de 
exchange voorraad 12,5% afgeschreven warden. De exchange artikelen vertegenwoordigden 
op I oktober 2005 een waarde van € 2,28 min ., dit betekent een jaarlijkse afschrijving van 
€ 285.000 . 

Voor de berekening van de incourantiekosten voor de spare, consump en general artikelen is 
op basis van historische gegevens een verwachting gemaakt van het aantal af te zetten 
artikelen (en dus waarde) in de toekomst. 
Als startpunt geldt de voorraadsituatie op I januari 2004. Op dat tijdstip bestond de voorraad 
spare, consump en general goederen uit 9.235 artikelen met een voorraadwaarde van € 1,6 
min. In de periode januari 2004 tot en met september 2005 hebben 1.475 van de 9.235 
artikelen een afzet gehad. Deze 1.4 76 artikelen vertegenwoordigden een gemiddelde 
voorraadwaarde van € 420 .000. De kolommen in gratiek 4.1 geven het aantal artikelen weer, 
dat sinds januari 2004 voor het eerst zijn afgezet in de betreffende maand. 

Aantal artikelnummers met eerste afzet per maand 
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Grajiek 4.1 Afz etpatroon artikelnummers consump, general en spare sinds Jan 2004 

Met de functie "Add trendline ... " kan in het programma Microsoft Excel een formule 
gevonden warden voor de verwachte afzet van artikelen. In gratiek 4.1 is een trendlijn voor 
het afzetpatroon weergegeven op basis van een exponentiele verdeling. Deze formule is: 
y = 145,4 e ·//J/696x 

Hierin stelt de parameter x het aantal maanden vanaf januari 2004 voor en de parameter y het 
aantal artikelnummers . De oppervlakte onder de gratiek geeft het totale (verwachte) aantal 
afgezette artikelnummers weer, dat is 2.089 stuks. Dit komt overeen met, naar verwachting, 
E 600 .000, aangenomen dat de afgezette voorraadwaarde per artikel gelijk is aan de 
gemiddelde voorraadwaarde per artikel. Dit betekent dat over de general, consump en spare 
voorraad een incourantierisico geldt van € 1,0 min. of 62,5%. Het jaarlijks door te belasten 
percentage is dan 62,5% gedeeld door de verwachte levensduur in jaren. 
Er wordt op basis van kennis en ervaring van magazijnmedewerkers verondersteld dat de 
technische levensduur van een MTM-artikel gemiddeld 10 jaar is. Het jaarlijks door te 
belasten risicopercentage is dan 6,25%. De spare, consump en general artikelen 
vertegenwoordigden op I oktober 2005 een waarde van € 1,95 min. , dit betekent een jaarlijks 
incourantierisico van€ 121 .875. 
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4.1.3 Buitenvoorraadkosten 
Silver et al. ( 1998) definieren buitenvoorraadkosten als boetekosten die in rekening worden 
gebracht bij een buitenvoorraadsituatie. Deze boetekosten kunnen worden gebruikt bij een 
kostenoptimalisatie van (veiligheids-) voorraden. 
Yoor Oce betekent een buitenvoorraadsituatie dat een gewenst onderdeel niet op het 
gevraagde tijdstip geleverd kan worden ten behoeve van onderhoud. De 
buitenvoorraadsituatie kan uit twee fasen bestaan , bij elke fase horen verschillende kosten. 
Deze fasen zijn in figuur 4 .1 weergegeven . 

Gebruik overcapaciteit lnzetten extra capaciteit 

t, 

t = levertijd L in geval van stilstand bewerkingsstap 

Figuur 4. I Perioden na een buitenvoorraadsituatie 

De tijd I is de tijd dat een bewerking stilstaat als gevolg van het wachten op een artikel ten 
behoeve van onderhoud. De tijd I is afhankelijk van de levertijd L van het betreffende artikel. 
Wanneer er behoefte is aan een artikel dient dus eerst vastgesteld te worden 6f de 
buitenvoorraadsituatie stilstand veroorzaakt. Als er inderdaad stilstand veroorzaakt wordt, 
gelden de twee fasen uit figuur 4. 1. 
Per bewerking kunnen de jaarlijkse buitenvoorraadkosten bepaald worden op basis van de 
totale levertijd (L1()/)die stilstand van een bewerking tot gevolg heeft gehad: 
lo < L/111 < t1: De totale levertijd die stilstand heeft veroorzaakt is kleiner dan de toegestane 
stilstand per bewerking, zie Bijlage H. In deze situatie kan er aan het productieplan voldaan 
worden . Er zijn geen kosten verbonden aan de buitenvoorraadsituatie . 
t1 < Lw1 < t2: De totale levertijd die stilstand heeft veroorzaakt is groter dan de toegestane 
stilstand. Het productieplan is niet meer met de huidige beschikbare capaciteit gerealiseerd, er 
is extra capaciteit ingezet. De kosten van deze extra capaciteit zijn de buitenvoorraadkosten. 

De levertijden van nagenoeg alle artikelen ten behoeve van de Process Drum zijn kleiner dan 
de aanwezige strategische voorraad. Er wordt verondersteld dat leveringen aan de klant altijd 
mogelijk zijn. 
De daadwerkelijke kosten van een buitenvoorraadsituatie zijn in dit rapport niet verder 
gedefinieerd. Oce heeft vastgesteld dat het inzetten van extra productiecapaciteit als gevolg 
van een buitenvoorraadsituatie van het MTM niet acceptabel is . 

4.1.4 Be"invloeding kosten 
In deze paragraaf wordt per kostensoort aangegeven of deze be'i'nvloedbaar is of niet. 
De bestel- ( of personeels-) kosten worden op korte termijn als niet be'i'nvloedbaar beschouwd . 
Het aantal FTE's zal voor Oce niet veranderen als er een ander voorraadbeleid wordt 
toegepast. In het MTM is I½ FTE geplaatst uit ouderenbeleid , alleen als gevolg hiervan zou 
het aantal FTE' s kunnen veranderen. De bestelkosten kunnen naar rato van het aantal 
bestellingen voor een kostenplaats doorbelast worden . 
De opportunity costs kunnen direct worden be'i'nvloed door de voorraadwaarde in het MTM. 
Deze kosten zijn immers gedefinieerd als het percentage rente dat een andere investering dan 
de voorraad op zou kunnen leveren . 
Het MTM gebruikt binnen Oce vier locaties waar voorraad opgeslagen ligt. Deze locaties zijn 
geografisch ingedeeld, elk artikel ligt op een locatie opgeslagen . Er wordt verondersteld dat 
de gebruikte locaties niet veranderen als gevolg van veranderingen in de voorraadhoogte . De 
ruimtekosten warden als niet-be'i'nvloedbaar beschouwd en kunnen naar rato van de gebruikte 
voorraadwaarde doorbelast worden. 
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De afschrijvingskosten zijn afhankelijk van de voorraadwaarde van de exchange artikelen . 
Als deze in waarde dalen , zal ook de jaarlijkse afschrijving dalen . 
De risicokosten zijn be"i"nvloedbaar door het aantal artikelen en de waarde ervan dat op 
voorraad ligt. Als het aantal artikelen daalt, zal het risico dat artikelen niet uitgegeven 
woorden, ook dalen. Er wordt verondersteld dat de risicokosten be"invloedbaar zijn door de 
waarde van de voorraad. 
In tabel 4.2 staat een overzicht van de jaarlijkse voorraad- en bestelkosten met de bepalende 
factor en de waarde. 

Kostensoort Be"invloeding Kosten per jaar 

Beslelkoslen (personeel) niet-be"invloedbaar € 144.370 
Renie Voorraadwaarde : 6% van€ 4,23 min. € 253 .800 
Ruimte niel-be"i"nvloedbaar € 99.000 
Afschrijving Voorraadwaarde: 12,5% van€ 2,28 min . € 285.000 
Risico Voorraadwaarde : 6,25% van€ 1,95 min. € 121.875 

Totaal € 904.045 
Tabet 4.2 Overzicht van ·aarti"lcse voorraad- en bestetkosten voor het MT!vf J r; 

Op basis van de vastgestelde voorraad- en bestelkosten kunnen de kosten voor de Process 
Drum fabriek bepaald warden. In tabel 4.3 staan voorraadgegevens van de Process Drum 
voorraad, uitgesplitst naar artikelgroep. 

Voorraadwaarde Aantal artikelen Aantal items 

Spare, general en consump € 153.658 414 1.896 
Exchange € 631.262 150 174 

Tolaal € 784 .920 564 2.070 
Tabel 4.3 Voorraadgegevens Process Drum voorraad 

Van de Process Drum voorraad is niet bekend wat de gemiddelde voorraadwaarde is, er wordt 
op basis van een normale situatie aangenomen dat de voorraadwaarde op 30 september 2005 
representatief is voor de gemiddelde waarde. De voorraadwaarde voor de Process Drum is 
20% van de totale voorraadwaarde. In de periode januari 2004 tot en met september 2005 zijn 
er 480 bestellingen geplaatst voor deze kostenplaats, dat is 11 ,5% van het totale aantal 
bestellingen. In tabel 4.4 staat een overzicht van de werkelijke, jaarlijkse kosten voor de 
Process Drum voorraad . 

Kostensoort Kosten per jaar 

Beslelkoslen ( I 1,5% van€ 144.000) € 16.600 
Renie (6% van€ 785.000) € 47.100 
Ruimle (20% van€ 99 .000) € 19.800 
Afschrijving ( 12,5% van€ 631 .000) € 78 .875 
Risico (6 ,25% van€ 154.000) € 9.625 

Tolaal € 169.470 
Tabet 4.4 Werketijke jaartijkse kosten Process Drum 

6 Oeze koslen zijn berekend op basis van gegevens over de periode jan 2004 t/m sep 2005. 
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4.2 Vraagvoorspelling 
Nu de voorraad- en bestelkosten van het huidige voorraadbeleid bepaald zijn, kan vastgesteld 
worden wat de theoretisch haalbare kosten van het MTM zijn . Het vaststellen van theoretisch 
haalbare kosten kan door het instellen van bestelparameters waardoor de voorraad- en 
bestelkosten zo laag mogelijk zijn. Het huidige bestelbeleid van MTM-artikelen wordt 
uitgevoerd door middel van een (s, Q)-systeem. Dit houdt in dat indien de voorraadhoogte van 
een artikel onder punts zakt, er hoeveelheid Q wordt bijbesteld (Bijlage G). Om dit beleid uit 
te voeren dient de vraag naar artikelen bekend verondersteld of voorspelbaar te zijn . De 
voorspelbaarheid van artikelen kan in het geval van het MTM bepaald worden door: 

Historische data van de vraag naar artikelen; en 
Een Mean-Time-Between-Failure (MTBF) van installaties of reservedelen. 

In §4.2 .1 en §4.2.2 zal aangetoond worden dat de vraag naar MTM-artikelen niet voorspeld 
kan worden op basis van historische data of een MTBF. 

4.2.1 Vraagkarakteristieken 
In deze paragraaf wordt de vraag naar MTM-artikelen gekarakteriseerd. Eerst zullen af- en 
omzetgegevens van de voorraad gepresenteerd worden. Daarna wordt aangetoond dat de 
vraag naar artikelen niet valideerbaar en dus niet voorspelbaar is op basis van historische 
gegevens. Yoor deze analyse zal weer de Process Drum voorraad gebruikt worden. In tabel 
4.5 staat eerst een overzicht van de gehele voorraad. 84% van de artikelen heeft sinds januari 
2004 niet bewogen, deze artikelen zorgen voor 73% van de voorraadwaarde. 

Aantal artikelen Omzet Voorraadwaarde 

Bewogen artikelen 1.800 € 2,71 min. € 1, 16 min. 
Stilstaande voorraad 9.300 - € 3,07 min. 

Totaal 11.100 € 2,71 min. € 4,23 min. 

Tabet 4.5 Afzetgegevens MTMjan 2004 t/m sep 2005 

De afzet van de Process Drum zal gesplitst worden naar artikelsoort en afzetklasse. Yan de 
564 artikelen voor de Process Drum voorraad hebben er 186 een beweging gehad . In tabel 4 .6 
staat een overzicht van de afzet per klasse over de periode januari 2004 tot en met september 
2005. 

Afzet spare, general en consump exchange 
Uan 04 t/m 

aantal voorraad aantal voorraad sep 05) 
artikelen waarde 

Omzet 
artikelen waarde 

Omzet 

0 268 €83.126 - 110 € 344.048 -
I 48 € 23.959 € 20.534 21 € 124.161 € 128.658 
2 20 € 7.802 € 11.512 8 € 26.045 € 51.071 
3 12 € 2.728 € 4.304 4 € 36 .072 € 108.215 
4 9 € 2.626 € 8.375 I € 2 .351 € 4 .701 
5 6 € 5.776 € 6.777 2 € 5.766 € 28 .830 
6 - 10 14 € 5.832 € 9.420 3 € 41.820 € 206 .124 
11 -20 5 € 1.687 € 3.616 1 € 51.000 € 306.000 
21 -50 17 € 7.895 € 18.565 0 - -
51 - 100 3 €4. 100 € 7.028 0 - -
101 - 200 8 € 5.149 € 32 .297 0 - -
> 200 4 € 2.978 € 18.672 0 - -

Totaal 414 € 153 .658 € 141.101 150 € 631.262 € 833.599 
Tabet 4. 6 Afzet Process Drum per klasse per voorraadsoort 
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In grafi eken 4 .2 en 4 .3 zijn de afzetgegevens van de artike lgroepen grafisch weergegeven. U it 
tabe l 4.6 en de grafieken 4.2 en 4.3 blijkt dat de hoogste voorraadwaarden worden 
veroorzaakt door de artike len met een afzet van I of O stuks. 

Afzetgegevens per klasse (spare , general en consump) 
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Graflek 4.2 Afzetgegevens per klasse (spare, general, consump) 
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Graflek 4.3 Afzetgegevens per klasse (exchange) 
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Silver et a l. ( 1998) ste llen dat er voor het maken van een vraagvoorspelling voldoende 
hi stori sche en huidige data beschikbaar moeten zij n. Er wordt veronderste ld dat er vanaf 5 
waarnemingen een voorspe lling moge lijk kan zijn . Voor de Process Drum betekent d it dat er 
voor 55 van de 564 artike len een voorspe ll ing gemaakt kan worden. Daarnaast ge ldt dat er 
voor exchange artike len geen voorraadbeheer met voorspe llingen toegepast kan worden, 
omdat hier een retourenstroom bij betrokken is. Hierdoor wordt de voorraadhoogte bij de 
initie le aanschaf bepaa ld, deze is daarna niet meer be"lnvloedbaar. 
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Minus de exchange artikelen zijn er 51 artikelen met meer dan 5 waarnemingen in de periode 
januari 2004 tot en met september 2005 waarvoor een voorspelling mogelijk kan zijn . 

Om een voorspelling op basis van historische gegevens te maken dient de vraag naar artikelen 
volgens een statistische verdeling gevalideerd te worden. Silver et al. (1998), Dekker et al. 
( 1998) en Dekker et al. (2000) raden voor artikelen met een !age vraag een Poissonverdeling 
aan. Het toetsen voor geschiktheid van een verdeling gebeurt met een Chi-square toets. In 
Bijlage I worden de vragen van 10 van de 51 artikelen getoetst voor een Poissonverdeling. Bij 
slechts een van de artikelen mag geconcludeerd worden dat de vraag Poissonverdeeld is . 
Er kan geconcludeerd worden dat de vraag van artikelen met een afzet van meer dan 5 stuks 
niet gevalideerd kan worden volgens een Poissonverdeling, door verschillen in de hoogte van 
de vraag vervalt het gebruik van een Weibull of Exponentiele verdeling (Montgomery & 
Runger ( 1999)). De voornaamste reden hiervoor is de onregelmatigheid in de vraag. Zowel 
het tijdstip, als de gevraagde hoeveelheid van artikelen dragen hier aan bij . 
Omdat er geen passende verdeling voor de vraag naar MTM-artikelen is, kan er ook voor 
artikelen met meer dan 5 waarnemingen geen vraagvoorspelling gemaakt worden op basis van 
historische gegevens. 

4.2.2 Mean-Times-Between-Failures 
De vraag naar reservedelen zou ook voorspeld kunnen worden op basis van een MTBF of 
storingsanalyse. Een machineleverancier wordt geacht op een adviesreservedelenlijst aan te 
geven, wat de verwachte MTBF per component is. Deze waarden worden echter niet 
structureel vermeld. In Bijlage F staat een voorbeeld van een adviesreservedelenlijst. In het 
geval dat er wel een waarde gegeven wordt, kan niet gecontroleerd worden hoe betrouwbaar 
deze is. De waarde wordt dan als een "best guess" beschouwd. Er wordt verondersteld dat er 
basis van deze gegevens geen vraagvoorspelling gemaakt kan worden. 
Yoor het maken van een storingsanalyse van de machines bij Oce geldt dat er te weinig 
waarnemingen zijn om de vraag naar artikelen te voorspellen (§4.2.1 ). 
Er kan geconcludeerd worden dat er geen betrouwbare vraagvoorspelling mogelijk is voor 
MTM-artikelen, gegeven de beschikbare data. 

Vanwege de conclusies uit §4.2.1 en §4.2.2 vervalt de mogelijkheid om op basis van een 
vraagvoorspelling een voorraadbeleid samen te stellen. 

4.3 Voorraadbeslissing 
Uit de afzetgegevens uit de vorige paragraaf blijkt dat het grootste dee( van de voorraad geen 
afzet heeft, dit betekent dat de voorraadhoogte bepaald wordt bij de eerste voorraadbeslissing. 
De voorraad kan dan niet meer be'i'nvloed worden door bestelparameters. In deze paragraaf zal 
aangetoond worden dat de voorraadbeslissing voor nieuwe fabrieken en installaties steeds in 
de initiele fase van een project genomen wordt. Eerst wordt de opstartfase van nieuwe 
installaties vergeleken met de initiele fase van Fortuin en Martin ( 1999). Yervolgens wordt 
bekeken we Ike nieuwe fabrieken ( en installaties) in de laatste jaren zijn opgeleverd. In §4.3 .3 
zal het voorraadverloop van het MTM van de afgelopen jaren beschouwd worden, hieruit zal 
blijken dat de voorraadbeslissing steeds in de initiele fase genomen wordt. 

4.3.1 lnitiele fase 
De initiele fase die Fortuin en Martin (1999) identificeren is vergelijkbaar met het de aanschaf 
van een nieuwe installatie waarvan nog geen gegevens bekend zijn. TS onderkent in de 
huidige situatie drie mijlpalen in de overdracht van een nieuwe installatie van Equipment 
Engineering, deze zijn in tabel 4.7 samengevat. 
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I Concept Tijdens deze fase heeft TS inspraak in de gebruikte slijtdelen die in de 
installatie gemonteerd worden. 

2 FAT (Factory TS krijgt documentatie over de installatie . Hier zit een adviesreservedelenlijst 
Acceptance Test) (Bij lage F) bij inbegrepen. 

3 SAT/ overdracht Op dit moment wordt de machine daadwerkelijk overgedragen aan Oce. TS 
(Site Acceptance streeft ernaar om bij de SAT de reservedelen in de voorraad te hebben 
Test) opgenomen. De installatie is op dat moment nog niet operationeel geweest in 

het proces bij Oce. 

Tabel 4. 7 Mijlpalen overdracht installaties 

Hieruit blijkt dat TS reservedelen beschikbaar wil hebben op het moment dat de machine 
daadwerkelijk aan Oce overgedragen wordt. Op dat moment is nog geen vraagvoorspelling of 
MTBF bekend. In de volgende paragraaf wordt duidelijk gemaakt we Ike nieuwe fabrieken er 
in de afgelopen jaren opgeleverd z ijn . Dit wordt vergeleken met het voorraadverloop om te 
zien of er daadwerkelijk stijgingen in de voorraadwaarde waar te nemen zijn na oplevering 
van nieuwe fabrieken . 

4.3.2 Nieuwe fabrieken 
Sinds 2000 is een aantal nieuwe fabrieken op de locatie in Vento in gebruik genomen. In tabel 
4.8 staat een overzicht van de nieuwe fabrieken met de bijbehorende voorraadwaarden ( I 
oktober 2005), er wordt verondersteld dat deze waarden representatief zijn voor de 
gemiddelde voorraadwaarden. 

Fabrieken Beginjaar Voorraadwaarde 

Process Drum 2001 € 784.920 
Ton-Color 2001 € 84.290 
SP-Color 2001 € 326.750 
OPC-MLA 2004 € 164.430 
Frankfurt Toner 2005 € 158.390 

Totaal € 1.518. 780 

Tabel 4.8 Nieuwefabrieken sinds 2000 met voorraadwaarden 

4.3.3 Voorraadverloop 
Vanaf december 1999 tot oktober 2005 is de voorraadwaarde van het MTM met € 2 min. 
gestegen van€ 2,2 min. naar € 4,2 min. In grafiek 2.1 is het voorraadverloop van het MTM te 
zien vanaf december 1999. 

In 2002 heeft het MTM een stijging in de voorraadwaarde gehad van€ 1 min., de fabrieken 
die in 2001 gestart zijn hebben een actuele voorraadwaarde van€ 1,2 min .. De OPC-MLA en 
Frankfurt Toner fabriek vertegenwoordigen een waarde van€ 323.000, in 2005 is een stijging 
te zien van € 430.000. Op basis van dit voorraadbeeld kan geconcludeerd worden dat de 
voorraadbeslissing daadwerkelijk net na de start van een nieuwe fabriek genomen wordt. 
Voor de fabrieken die in 2001 gestart zijn, geldt daarnaast dat de actuele voorraadwaarden 
dezelfde orde van grootte hebben als de voorraadstijging in de initiele fase. 

Conclusie 
Omdat de vraag naar artikelen laag is, is het soort voorraadmodel niet zozeer van belang, 
maar eerder de beslissing 6f er delen op voorraad gelegd moeten worden of niet. De beslissing 
die in de initiele fase gemaakt is, heeft ook gevolgen voor de normale fase. Voor de Process 
Drum geldt dat de voorraadbeslissingen genomen zijn in een periode waarin er nog geen goed 
inzicht in de markt was en waarin de productiviteit van de installaties nog niet op het huidige 
111veau was. 
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4.4 Definitieve probleemformulering 
Naar aanleiding van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse kan gesteld warden dat de 
onduidelijkheid in de werkprocessen vertaald kan warden in de deelproblemen uit §3 .6: 
• Het is niet duidelijk welke beslissingen per levensfase genomen moeten warden; 
• Het is niet duidelijk hoe deze beslissingen genomen moeten warden; 
• Het is niet duidelijk wie deze beslissingen moet nemen. 

De belangrijkste oorzaken voor deze probleemformulering staan hieronder samengevat: 
• Er vindt geen feedback plaats op de levertijden uit het informatiesysteem, waardoor deze 

als niet betrouwbaar warden beschouwd (§3 .2). 
• Er zijn geen richtlijnen voor het maken van de voorraadbeslissing, deze beslissing is 

persoonsafhankelijk (§3.3); 
• Er zijn geen richtlijnen voor de beheersing van de voorraad, het is niet duidelijk hoe de 

bestelparameters gedefinieerd moeten warden (§3.3); 
• Yee! functies hebben invloed (adviesbevoegdheid) op de voorraadbeheersing (§3.4); 
• Het is niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft (beslisbevoegdheid) met 

betrekking tot de voorraadbeheersing (§3.4); 
• Er is geen inzicht in de consequenties van een voorraadbeslissing, jaarlijkse voorraad- en 

bestelkosten zijn niet expliciet gedefinieerd ( §4 .1 ); 
• De vraag naar artikelen kan niet door historische gegevens voorspeld warden, MTBF's 

van installaties zijn niet voorhanden (§4.2); 
• De voorraadbeslissing wordt in de initiele fase gemaakt als er onvoldoende gegevens zijn 

over de processen (§4.3); 
• Door de !age afzet kan de voorraadhoogte niet be"i"nvloed warden door bestelparameters, 

hierdoor is de initiele voorraadbeslissing van belang (§4 .3); 

4.5 Opdrachtformulering 
Op basis van de probleemformulering kan een opdrachtformulering gemaakt warden . De 
opdrachtformulering is erop gericht de oorzaken van de probleemdefinitie weg te nemen. 

De opdrachtformulering is: 
Ontwikkel een herontwerp voor de voorraadbeheersing van het MTM en geef aan hoe dit bij 
Oce toegepast moet warden. 

De opdrachtformulering bevat de volgende punten: 
• Geef definities van de levensfasen ; 
• Definieer de verantwoordelijkheidsgebieden per levensfase; 
• Geef aan welke functies beslis- en adviesbevoegdheden hebben ; 
• Geef aan hoe de voorraadbeslissing gemaakt moet warden ; 
• Geef aan we Ike data en beslissingen hiervoor nodig zijn; en 
• Ontwerp een voorraadclassificatie voor de voorraadbeheersing. 

In hoofdstuk 5 wordt het herontwerp uitgewerkt. In hoofdstuk 6 warden de resultaten 
gepresenteerd. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de invoering van het herontwerp bij Oce. 
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5. Herontwerp 

In dit hoofdstuk wordt het herontwerp voor de voorraadbeheersing van het MTM beschreven. 
In §5.1 wordt een raamwerk voor voorraadbeheersing samengesteld. In §5.2 en §5.3 zal aan 
dit model invulling gegeven warden. 

5. 1 Voorraadbeheersingsmodel 
Volgens Zomerdijk en De Vries (2003) zijn er vijf dimensies waarmee bij een 
voorraadbeheersing rekening gehouden moet warden. Deze zijn: 
I. Traditionele aspecten (§2.2) 
2. Taakverdeling; 
3. Beslisprocessen; 
4. Communicatie processen; en 
5. Gedrag. 
Deze dimensies zijn in figuur 5.1 verwerkt in een raamwerk voor voorraadbeheersing. Het 
uitgangspunt van dit raamwerk is een voorraadsysteem waarvan de gemeten prestaties een 
aanleiding geven tot verbetering. De prestaties van het MTM zijn gemeten aan de hand van 
een kwalitatieve (Hoofdstuk 3) en een kwantitatieve analyse (Hoofdstuk 4) . 
De probleemdefinitie uit §4.4 verwijst naar 3 dimensies uit het raamwerk van Zomerdijk en 
De Vries (2003): 
I . "Het is niet duidelijk welke beslissingen genomen moeten warden" verwijst naar de 

beslisprocessen; 
2. "Het is niet duidelijk hoe deze beslissingen genomen moeten warden", verwijst naar de 

traditionele aspecten; en 
3. "Het is niet duidelijk wie de beslissingen moet nemen", verwijst naar de taakverdeling. 

Other influences 

Inputs Performance 
Inventory 1y1tffll 

Rtsdtslpt 

Other influences 

Standards 

Munu~m.t 

Traditional aspects 

Allocation of Tasks 

Decision Making 
Processes 

Communication 
Processes 

Behaviour 

Deviation 
from 
standards 

Figuur 5.1 Raamwerk voor voorraadbeheersingsproblemen (Zomerdijk en De Vries (2003)) 

Zomerdijk en De Vries (2003) stellen dat het van belang is om met alle vijf de dimensies 
rekening te houden bij het beheersen van de voorraad. Het is echter niet nodig om alle vijf de 
dimensies te veranderen in het verbeteren van de situatie. Het herontwerp richt zich op 
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bovengenoemde drie dimensies. De beslisprocessen en traditionele aspecten worden in §5.2 
ingevuld, de taakverdeling in §5 .3. 

5.2 Beslisboom en classificatie 
Vanwege de lage vraag (§3 .1) naar MTM-artikelen is een voorraadclassificatie op basis van 
een conventionele ABC analyse niet mogelijk (Silver et al. ( 1998)). In §5.2.1 staan 
karakteristieken van reservedelen opgesomd en hoe deze invloed hebben op MTM-artikelen . 
Op basis van deze karakteristieken wordt in §5.2.2 een voorraadbeheersingsmodel gekozen . 
Aan de hand van dit model is in §5 .2.3 een beslisboom voor de voorraadbeslissing 
gedefinieerd die leidt tot vier voorraadklassen. Voorraadstrategieen voor deze klassen worden 
in §5.2.4 voorgesteld. 

5.2.1 Karakteristieken 
Silver et al. (1998) identificeren de (verwachte) vraag, waarde, levertijd, boetekosten en 
leverbetrouwbaarheid als beheerskarakteristieken van voorraadartikelen. Kennedy et al. 
(2002), Huiskonen (200 I) en Fortuin en Martin ( 1999) sommen een aantal extra 
beheerskarakteristieken op voor reservedelen . Deze zijn kriticiteit, specificiteit, 
onderhoudsconcepten, reliability informatie, buitenvoorraadkosten, verouderingsrisico en 
repareerbaarheid. De reliability informatie, het verouderingsrisico en de buitenvoorraadkosten 
zijn in hoofdstuk 4 reeds voor het MTM besproken. 
De kriticiteit, specificiteit, onderhoudsconcepten en repareerbaarheid worden in deze 
paragraaf besproken. In tabel 5.1 volgt tot slot een samenvatting en wordt aangegeven welke 
karakteristieken mee warden genomen in de beheersing van MTM-artikelen. 

Kriticiteit 
De kriticiteit van een reservedeel is verbonden met de gevolgen van een 
buitenvoorraadsituatie (Huiskonen (200 I)) . Wanneer er een buitenvoorraadsituatie optreedt, 
kan dit gevolgen hebben voor het productieplan. De kriticiteit kan gesplitst worden in de 
kriticiteit van het onderdeel ten aanzien van de installatie en de kriticiteit van de installatie ten 
aanzien van het productieplan. 
De vraag naar een onderdeel kan verdeeld warden in kriticiteitsklassen (Dekker et al. ( 1998), 
Fortuin en Martin ( 1999), Batter en Fortuin (2000) en Dekker et al. (2002)). 
In de huidige situatie van het MTM wordt de kriticiteit van artikelen niet meegenomen in de 
voorraadbeheersing. Deze karakteristiek is wel aanwezig. Dit kan afgeleid warden uit de 
wekelijkse inhaalcapaciteit per bewerking. Zie Bijlage H voor de situatie van de Process 
Drum fabriek. De kriticiteit van een onderdeel ten opzichte van de installatie is afhankelijk 
van het toegepaste onderhoud en de kennis en ervaring van TS (bijvoorbeeld wat betreft 
work-a rounds). 

Specificiteit 
Huiskonen (200 I) maakt bij reservedelen onderscheid tussen standaardonderdelen en 
specifieke onderdelen . Hij stelt dat de beschikbaarheid van standaardonderdelen goed is en 
dat deze bij leveranciers op voorraad kunnen liggen. Gebruikersspecifieke onderdelen zijn 
moeilijker te verkrijgen, hebben een lange levertijd en worden in lage aantallen verbruikt. 
Leveranciers zullen niet geneigd zijn om deze artikelen op voorraad te leggen . 
Deze karakteristiek speelt bij de voorraadbeheersing van reservedelen in het MTM ook een 
rol. De specificiteit wordt in de huidige situatie vertaald naar de levertijd van reservedelen . 
Van 251 onderzochte Process Drum artikelen van 7 installaties blijken er 32 artikelen 
specifiek te zijn . De specifieke artikelen hebben een gemiddelde levertijd van 28 dagen, de 
niet-specifieke artikelen hebben een gemiddelde levertijd van 15 dagen. De 
standaarddeviaties zijn respectievelijk 14 en 11 dagen. Voor een overzicht van de artikelen, 
zie Bijlage J. De gehanteerde levertijden zijn atkomstig uit het voorraadsysteem van het 
MTM, SAP R/3 . 
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Onderhoudsconcepten 
Het vraagpatroon naar reservede len wordt bepaald door onderhoudsconcepten. Fortuin en 
Martin ( 1999) maken een onderscheid in stori ngsafhankelijk (SAO), gebruiksafhanke lijk 
(GAO) en toestandsafhankelijk (TAO) onderhoud . SAO is correctief, GAO en TAO zijn 
preventief onderhoud . 
Yoor preventief onderhoud (GAO, TAO) is de vraag naar reservedelen bekend, hier hoeft 
geen ve ili gheidsvoorraad voor aangelegd te worden (Fortuin en Martin ( 1999)). Dit heeft 
gevo lgen voor het Klant-Order-Ontkoppel-Punt (KOOP) (Bertrand et a l. ( 1998)), dat kan in 
geva l van een bekende vraag verder van de klant wegge legd worden (§3.3 .1 ). Processen op 
basis van een werke lijke vraag betekenen een verm indering in de kosten als gevolg van de 
reductie in variatie van de vraag. 
De vraag naar storingsafl1ankelijk onderhoud kan niet voorspeld worden (§4.2). 
TS maakt bij onderhoudsconcepten voor Oce-installaties onderscheid in storings-, gebruiks
en toestandsafhankelijk onderhoud . Hoewel onderhoudsconcepten invloed hebben op de 
voorraadbeslissing, worden deze niet bij de voorraadbeheersing van MTM-artikelen 
betrokken. 

Repareerbaarheid 
Wisseldelen z ijn onderde len die moeilijk verkrijgbaar zijn of onderde len waarvan een 
reparatie goedkoper is dan de nieuwwaarde. Reparatie kan de levertijd verkorten en 
aanschafkosten besparen (Kennedy et al. (2002)). Wanneer de voorraadsituatie een single
echelon betreft veranderen de levertijd en waarde in de reparatieduur en reparatiekosten. 
In het huidige artikelbestand van het MTM staan 845 artikelen geclassificeerd als 
repareerbaar, deze vertegenwoord igden op I oktober 2005 een waarde van€ 2,2 min .. 

In tabel 5. 1 staat een overzicht van de karakteristieken van reservedelen. Ook is vermeld hoe 
deze karakteristieken in de voorraadbeheersing meegenomen zu llen worden. In §5 .2.2 wordt 
een voorraadmode l gekozen. 

Karakteristieken MTM-situatie Mogelijk? Hoe? 

Vraag Deze is niet voorspelbaar (§4.2. 1 ). Nee 
Waarde Als m voorraadsysteem SAP R/3 Ja bes I is 

(aanschafwaarde). processen 
Levertijd Als in voorraadsysteem SAP R/3 , maar niet Ja bes I is 

betrouwbaar (§3.2). processen 
leverbetrouwbaar- Geen data over bekend (§3.3). Nee 
heid 
Kriticiteit Ervaring en inzicht van monteurs en Ja beslis 

inhaalcapaciteiten (Bij lage H). processen 
Spec ificiteit Van 25 1 onderzochte artikelen (Bij lage J) zijn Ja beslis 

er 32 specifiek. processen 
Onderhouds- TS werkt met GAO, TAO en SAO. Dit is niet Ja bes I is 
concepten van invloed op de voorraadsituatie. processen 
Reliability Deze informatie is niet beschikbaar (§4.2.2). Nee 
informatie 
Buitenvoorraad Deze zij n afhanke lijk van het proces en de Ja beslis 
kosten leverti jd (§4.1.3) processen 
Verouderingsrisico In §4.1.2 is het verouderingsrisico berekend. Ja taakverdeling 
Repareerbaarheid Van de 11 .078 artikelnummers zij n 835 Ja beslis 

artikelen als repareerbaar geclassificeerd. processen 
Tabet 5. I Karakteristieken MTM-artikelen 
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5.2.2 Modelkeuze 
Huiskonen (2001) en Braglia et al. (2004) onderkennen twee richtingen binnen 
voorraadbeheersing van reservedelen. Deze zijn classificatiebenaderingen en mathematische 
modellen . Deze mathematische modellen concentreren zich op het optimaliseren van kosten 
en service levels. 
Omdat het niet mogelijk is om voor MTM-artikelen een vraagvoorspelling te maken (§4.2) 
vervalt de mogelijkheid om een mathematisch model te gebruiken voor de beheersing. Yoor 
de beheersing van de voorraad wordt gekozen voor een classificatiemodel waar de 
karakteristieken uit tabel 5.1 in toe te passen zijn. Op basis van <lit model kan een beslismodel 
gemaakt worden <lat voorziet in het maken van de voorraadbeslissing en het bepalen van de 
voorraadstrategieen voor MTM-artikelen . 
Het herontwerp zal gebaseerd zijn op het voorraadclassificatiemodel van Huiskonen (2001) 
waarin artikelen op basis van kriticiteit, specificiteit, vraag en waarde geclassificeerd worden, 
zie tabel 5.2. De aannames en voorraadbeslissingen in <lit model dienen als uitgangspunt voor 
een beslismodel voor het MTM. De karakteristieken onderhoudsconcepten, levertijd en 
repareerbaarheid zullen toegevoegd worden aan het beslismodel , de vraag zal niet 
meegenomen worden. 

Kriticiteit 
Laag Hoog 

Standaard Lage • Vcreenvoudigde bestellingen door bijv • Gcdecentraliseerde eigcn (vciligheids-) 
onderdelen waardc geautomatiseerde orders of voorraad en ruime aanvulbestclgroottes 

• Uitbesteding van voorraadbeheersing aan 
een leverancier 

Hoge • Yoorraad terug in de keten naar de • Gcoptimaliseerde veilighcidsvoorraad 
waardc leverancier (voor hogc en stabiele vraag) 

• Gegarandccrde leveringcn van gcvestigde 
service organisaties (voor lage en 
onregelmatige vraag) 

• Cooperatieve voorraadpool van mccrdere 
partijen (voor een erg lagc vraag) 

Gebruikcrsspeci fi eke • Eigcn vciligheidsvoorraad + partnership met lokalc levcrancicrs voor het vcrkortcn van 
onderdelen doorlooptijdcn, de onathankclijkhcid tc vergroten en prioriteiten in noodsituaties le stellen 

• Op lange termijn, waar mogelijk standaardisatie van onderdclen 

Tabel 5.2 Classificatie van reservede/en volgens Huiskonen (2001) 

Omdat de grijpvoorraad uit niet-gekoppelde magazijnartikelen bestaat (en dus niet duidelijk is 
in welke machines ze horen), kan voor deze artikelen geen kriticiteit bepaald worden. Deze 
artikelen zullen in een aparte categorie ondergebracht worden . In §5.2.3 wordt de beslisboom 
voor het MTM uitgewerkt. 

5.2.3 Beslisboom 
Op basis van het classificatiemodel van Huiskonen (200 I) en de karakteristieken van 
reservedelen (tabel 5.1) is een beslisboom gemaakt voor de voorraadbeheersing in het MTM, 
deze staat weergegeven in figuur 5.2. De beslisboom leidt tot een verdeling van de voorraad 
in 4 klassen, gedefinieerd als klasse A, B, C en D. 
In deze paragraaf worden alle beslissingen uit de beslisboom toegelicht. In §5.2.4 worden de 
voorraadstrategieen per klasse beschreven. Als uitgangspunt van de beslisboom zijn de 
artikelen in twee soorten verdeeld op basis van repareerbaarheid: 
I. Niet repareerbare artikelen: 

a) Slijtdelen of verbruiksartikelen; 
b) Reservedelen; 

2. Repareerbare artikelen : 
a) Exchange artikelen; 
b) Kai ibratieartikelen. 
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nee nee 

GAO, 

t TAO 

ME laag 

I 

MS 
Klasse BO t Klasse 0 Klasse C 

Geen voorraad 

Figuur 5.2 Beslisboom voorraadbeheersing MTM 

Wissel- en kalibratiedelen 

SAO en 
reservedelen 

hoog 

Klasse 81 
Voorraad 

GAO, 
TAO 

laag 

Klasse AO 
Geen voorraad 

Yoor wissel- en kalibratiedelen dienen twee beslissingen gemaakt te worden: 
I. Moet het onderdeel op voorraad liggen? 
2. Moet het artikel v66r de eerste behoefte beschikbaar z ijn? 

SAO en 
reservedelen 

hoog 

KlasseA1 
VOOITaad 

De eerste beslissing is de bepaling of er voorraad aangehouden moet worden, dit gebeurt op 
basis van de reparatie- of kalibratietijd . Als blijkt dater voorraad aangehouden moet worden, 
moet er op basis van de werkelijke levertijd bepaald worden of het artikel gelijk op voorraad 
moet liggen of dat een eerste (spoed-) levering na een artikelbehoefte voldoende is. De 
tweede beslissing is dezelfde als de risicoanalyse voor een nieuw artikel. 

Gekoppelde voorraad 
De niet gekoppelde voorraad bestaat uit de grijpvoorraad en reservedelen waarvan niet 
duidelijk is in welke machine ze thuishoren . Er wordt verondersteld dat in deze voorraad 
enkel laagwaardige items opgeslagen liggen (§2.2.1 ). 
De niet-gekoppelde voorraad is geclassificeerd in Klasse D. 

Kritisch 
Bij deze beslissing wordt de kriticiteit van het reservedeel ten aanzien van de installatie 
bepaald. Huiskonen (200 I) onderkent in zijn model twee kriticiteitsklassen: kritisch en niet
kritisch . De kriticiteit van een onderdeel ten aanzien van een bewerkingsstap is afhankelijk 
van de kennis en ervaring van monteurs en TS wat betreft work-arounds . Als de 
bewerkingsstap stilstaat als gevolg van het ontbreken van een reservedeel , kan het reservedeel 
als kritisch aangemerkt worden. Als de bewerkingsstap geen hinder ondervindt als gevolg van 
het ontbreken van het reservedeel , is het reservedeel niet kritisch. 
Niet-kritische artikelen zijn geclassificeerd als C-items, kritische artikelen als A- of 8-items. 
Yoor C-items hoeft geen bes lissing meer genomen te worden. 

Oce-specifiek 
Artikelen die voor Oce op bestelling geproduceerd worden (Make-To-Order of Engineer-To
Order) worden geclassificeerd als specifieke artikelen. Artikelen die uit voorraad geleverd 
worden (Make-To-Stock) zijn standaard onderdelen . Yoor deze beslissing is accurate 
infonnatie nodig over de herkomst en werkelijke levertijd van artikelen. 
Specifieke artikelen z ijn geclassificeerd in klasse A, standaard artikelen in klasse B. 
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Soort onderhoud 
Het onderhoudsconcept waaraan installaties onderhevig zijn, bepaald de vraag naar MTM
artikelen. Artikelen die benodigd zijn voor toestands- of gebruiksathankelijk onderhoud 
hebben een voorspelbaar verbruik. Voor deze artikelen kan het KOOP (§3.3.1) zo gekozen 
worden dat ze enkel op basis van een werkelijke vraag besteld worden. Voor deze artikelen 
hoeft geen (veiligheids-)voorraad aangehouden te worden . 
Voor artikelen die onderhevig zijn aan storingsathankelijk onderhoud moet een risicoanalyse 
uitwijzen of deze artikelen op voorraad gelegd moeten worden of niet. 

Risicoanalyse 
Voor kritische artikelen met storingsathankelijk onderhoud moet een risicoanalyse uitgevoerd 
worden om te bepalen of deze op voorraad gelegd moeten worden of niet. Deze beslissing is, 
op equipmentniveau, een minimalisatie tussen de kosten van voorraadhouden en de 
buitenvoorraadkosten, vermeerderd met de extra bestelkosten. In deze kostenminimalisatie 
worden enkel de kosten ten gevolge van de levertijd van artikelen meegenomen. Er wordt 
verondersteld dat overige kosten van stilstand verwerkt zitten in de capaciteitssituatie (zie 
Bijlage H). 
Er zijn drie soorten kosten te onderkennen: 
I. Voorraadkosten (§4.1.2); 
2. Buitenvoorraadkosten (§4 .1.3); en 
3. Kosten van (spoed-) bestellingen . 

De parameters voor deze minimalisatie zijn: 
= 1,2, .. . ,N 

N = het aantal kritische artikelen met storingsathankelijk onderhoud per equipment 

a., = € {O, 1} { a.,= 0: De voorraadbeslissing is O 
O.; = I : De voorraadbeslissing is I 

v; = de waarde van artikel i in€ 
L, = de levertijd van artikel i in dagen 
E(i) = het verwachte interval tussen twee opeenvolgende vragen van artikel i in jaren op 

basis van kennis en ervaring 
A.,; = de kosten van een spoedbestelling van artikel i in€ (Bij lage K) 
/J = de kosten van extra productiecapaciteit in € per dag 
Cmax = de maximale extra capaciteit per jaar in dagen 

= de totale tijd van buitenvoorraadsituaties van kritische artikelen met 
storingsathankelijk onderhoud per equipment (§4 .1.3) 

r, = de voorraadkosten in €/€/jaar 

I . De totale voorraadkosten per jaar worden gegeven door: 
N 

Lr, x V; xa, 
i = I 

2. De jaarlijkse buitenvoorraadkosten zijn: 

/J xCI L; x(-a, + I) -(11 -lo)) 
,; I £(1) 

3. De jaarlijkse kosten van (spoed-) bestellingen zijn: f (-a, + l) x A.,, 

, ; I E(i) 

De totale jaarlijkse kosten worden berekend door de volgende doelfunctie : 
N N N 

Min[(L1; x V; x a,) + MAX(0,(/1 x (LL; x (- a ;+ I) (1
1 

- 1
0

)))) + (L (- a, + I) x A")] 
, ; I , ; I £(/) / ; I £(/) 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 
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Yoor deze kostenminimalisatie kan een aantal beslisregels gedefinieerd warden. Deze regels 
geven een benadering voor het instellen van de a, per artikel : 
I. Er wordt verondersteld dat de buitenvoorraadkosten onafhankelijk zijn van de waarde v, 

daarom geldt: 

Yoor alle ~ < t - t op volgorde waarbij geldt dat r,v,(J) > r,v,(J) > .... > r,v,(M) met 
E(i) I 0 

f L, ( ·) · ,.., - O· L,--. J 5, l 1 - l o . v., - , 
1=\ £(1) 

2. Yoor de overige artikelen kan op artikelniveau een afweging gemaakt warden door de 
minimalisatie uit formule 5.4 ; 

3. Als alle equipments geclassificeerd zijn, dient een check te bepalen of de gewenste extra 
capaciteit niet grater is dan Cmax· 

Omdat E(i) niet voorspelbaar is op basis van historische gegevens of een MTBF, brengt deze 
variabele een risico met zich mee. Dit risico geldt voor alle artikelen waarvoor in de 
risicoanalyse is besloten dat a;= 0. 
In Bijlage L is een voorbeeld bijgesloten . Artikelen met a,= 0 zijn geclassificeerd als AO of 
BO, artikelen met a, = I zijn geclassificeerd als A I of BI. 

Meerdere doelmachines 
Als het artikel in meerdere doelmachines geplaatst kan warden, kan, per doelmachine, de 
beslisboom toegepast warden . Indien de classificatie niet verandert, kunnen de 
vraagvoorspellingen bij elkaar opgeteld warden. Op basis van de nieuwe gegevens kunnen de 
bestelparameters (s , Q) dan opnieuw ingesteld warden. 
Als de classificatie we! verandert, moet per doelmachine een apart voorraadbeleid warden 
toegepast. Wanneer een artikel voor een machine kritisch blijkt en voor een andere machine 
niet, kunnen de voorraadstrategieen respectievelijk (s, Q) = (I , I) en (s , Q) = (0, I) zijn . Dit 
betekent dat de aanwezige voorraad altijd geserveerd is voor de eerste machine. Als er vraag 
ontstaat voor de tweede machine wordt deze niet uit voorraad geleverd. De voorraadkosten 
warden dan volledig doorbelast aan de eerste productieafdeling. 

5.2.4 Classificatie 
Door toepassing van de beslisboom uit figuur 5.2 kunnen de MTM-artikelen in 4 categorieen 
verdeeld warden. In deze paragraaf is voor elke categorie een voorraadstrategie uitgewerkt. 
De voorraadstrategieen zijn vertaald in bestelparameters op basis van een (s, Q) model 
(Bijlage G) . Hier wordt in de huidige situatie reeds mee gewerkt in het SAP R/3 
voorraadsysteem. In tabel 23 staat per klasse een overzicht van de mogelijke 
beste I parameters. 

Klasse A 
Alie kritische en specifieke artikelen zijn geclassificeerd als A-items. Het onderhoudsconcept 
en de risicoanalyse bepalen de voorraadbeslissing. Wanneer een artikel niet op voorraad hoeft 
te liggen zijn de bestelparameters (s , Q) = (0, I) . Er wordt dan pas een artikel besteld als er een 
reservering aangemaakt wordt in het voorraadsysteem, als de administratieve voorraad -I is. 
Als uit de risicoanalyse volgt dat het artikel op voorraad moet liggen, zijn de bestelparameters 
(s , Q) = (I , I) . Er wordt een nieuw artikel besteld als de voorraad in het systeem 0 is. 
Omdat verondersteld is dat specifieke artikelen een lage vraag hebben (Huiskonen (2001)) en 
omdat de vraag niet voorspelbaar is op basis van historische gegevens of een MTBF (§4.2), is 
de bestelgrootte (Q) zo klein mogelijk, namelijk : Q,,1111 = I. 
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Klasse B 
Alie standaardonderdelen die kritisch zijn ten aanzien van het proces zijn geclassificeerd als 
8-items. Ook hier bepalen het onderhoudsconcept en de risicoanalyse de voorraadbeslissing. 
Bij deze artikelgroep hoort niet per definitie een lage vraag (en dus bestelgrootte I), vandaar 
dater een geschikte bestelgrootte (Q) voor vastgesteld moet worden. Omdat voor 95% van de 
artikelen geen betrouwbare voorspelling mogelijk is, is in deze gevallen de bestelgrootte (Q) 
gelijk aan de behoefte of de minima le bestelhoeveelheid (afhankelijk van de leverancier) . 
Voor artikelen die een vraag van meer dan 5 stuks per jaar hebben geldt dat er een geschikte 
Q bepaald moet worden. In Bijlage M staat een atleiding en een voorbeeld. 
Voor artikelen waarvan is vastgesteld dat deze op voorraad gelegd dienen te worden moet het 
bestelpunt (s) vastgesteld worden. Yoor artikelen waarvoor geen vraagvoorspelling gemaakt 
kan worden geldt dat s = I . Voor artikelen die een jaarlijkse vraag van meer dan 5 hebben, 
kan het bestelpunt s benaderd worden op basis van een Poissonverdeling (Silver et al. ( 1998), 
Dekker et al. ( 1998) en Dekker et al. (2000)). Een benadering van s is uitgewerkt in 
Bijlage N. 

Klasse C 
Voor C-items geldt dat deze standaard niet op voorraad gelegd worden, tenzij er een 
voorspelling op basis van historische gegevens mogelijk is. 
Voor bestelgrootte (Q) gelden dezelfde beslissingsregels als voor 8-items. Voor het 
bestelpunt (s) geldt dat dit O is, tenzij er een voorspelling op basis van historische gegevens 
mogelijk is, zie Bijlage N . 

Klasse D 
Alie niet-gekoppelde artikelen zijn geclassificeerd als D-items. Silver et al. ( 1998) raden op 
basis van een Pareto-analyse met vraag en waarde voorraadstrategieen aan voor deze 
artikelen. Deze artikelen kunnen volgens de volgende strategieen beheerst worden: 
• Beheer door leverancier 
• Two-bin systeem 
• Gesimplificeerde vorm van een (R, S) systeem 
• gecombineerd bestellen van artikelen (Spreiding van bestelkosten) 
De grijpvoorraad wordt in de huidige situatie reeds beheerd (maar niet bekostigd) door twee 
leveranciers. Deze leveranciers leveren dagelijks artikelen aan het MTM. 
Voor deze artikelklasse kan een versimpelde bestelprocedure gehanteerd worden waarbij 
artikelen gecombineerd besteld worden onder bijvoorbeeld een raamcontract. De 
voorraadstrategie is dan hetzelfde als voor klasse C artikelen. Voor lage waarde artikelen kan 
daarnaast de bestelgrootte onderhevig zijn aan een minimale bestelgrootte, in plaats van 
bestelgrootte Q = I geldt dan Q = Q,,m,· 

In tabel 5.3 staat een overzicht van de vier categorieen en de bijbehorende 
beheerskarakteristieken. 

~ A 
A B C D 

niet- (s , Q) = (0, I) of (s, Q) = (0, I) of (s , Q) = (0, I) , tcnzij Raamcontract: 
reparatiearti kelen (s,Q) = (l, I) (s , Q) = (I , I), tcnzij D > 5, dan (s, Q) (s, Q) = (0, Qm,,,) , 

D > 5, dan (s, Q) tcnzij D > 5, dan 
(s , Q) 

Reparatieartikelen (s, Q) = (0, I) of (s, Q) = (0, I) of (s, Q) = (0, I) X (s,Q) = (l,l) (s , Q) = (I , I) 

Tabet 5. 3 Beheerskarakteristieken per voorraadklasse 
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5.3 Organisatiestructuur 
In deze paragraaf zal een taakverdeling voor het herontwerp uitgewerkt worden . Eerst worden 
in §5 .3.1 de verantwoordelijkheidsgebieden voor het MTM gedefinieerd. In §5.3.2 worden 
deze verantwoordelijkheidsgebieden aan de betrokken functies gekoppeld door middel van 
een RASCI-model. In §5.3.3 volgt de completering en acceptatie van het RASCl-model. 

5.3.1 Verantwoordelijkheidsgebieden 
Per fase zijn er verschillende taken en verantwoordelijkheden waaraan voldaan moet worden 
met betrekking tot de voorraadbeslissing en -beheersing. Eerst wordt duidelijk gemaakt hoe 
de verantwoordelijkheidsgebieden bepaald zijn. Vervolgens worden deze gebieden toegelicht. 

Voor de bepaling van de verantwoordelijkheidsgebieden wordt de definitie van Ahaus ( 1994) 
gebruikt, zie §3.4. De basisvraagstukken van voorraadbeheersing en de levensfasen van 
reservedelen uit §2.2 dienen als uitgangspunt voor de verantwoordelijkheidsgebieden. Op 
basis hiervan kan gesteld worden <lat de voorraadbeslissing - en dus de toepassing van de 
beslisboom uit figuur 5.2 - pas in de normale fase genomen worden . 
In de initiele fase kunnen de reservedelen en de levertijden (inkoopplan) ervan bepaald 
worden . Ook kunnen reeds bekende slijtdelen in die fase geclassificeerd worden. 
Na de classificatie van de reservedelen vinden in de normale fase de operationele processen 
als bestellen , ontvangen en levertijdcontroles plaats. Om de voorraad up-to-date te houden is 
een voorraadreview benodigd . 
In de eindfase vindt tot s lot alleen de beslissing tot desinvesteren plaats. 

In tabel 5.4 staat per levensfase een overzicht van de verantwoordelijkheidsgebieden met 
betrekking tot het MTM . Ook is per verantwoordelijkheidsgebied een prestatie-indicator 
vastgesteld . Door gebruik van prestatie-indicatoren kunnen prestaties per 
verantwoordelijkheidsgebied gemeten worden. 

Verantwoordelij kheidsgebieden Prestatie-indicatoren 

Begin fase 
- Reservedelenliist bepaald Tijdstip gereed 
- Vaststellen slijtdelen (en voorraadbeheer) Tijdstip gereed 
- lnkoopplan gemaakt Betrouwbare levertijden, tijdstip gereed 

Normale fase 
- Alie artikelen geclassificeerd Tiidstip gereed 

- Capaciteitssituatie gemaakt 
- Onderhoudsconcepten af 
- Bestelparameters ingesteld 

- Order geaccepteerd en afgehandeld Doorlooptiid van bestellingen 
- Voortgangsprobleem opgelost Leverbetrouwbaarheid gegarandeerd 
- Yoorraad gereviewed Na vooraf bepaalde periode 

Eindfase 
- Voorraad gedesinvesteerd Tijdstip gereed 

Tabet 5.4 Verantwoordelijkheidsgebieden 

In §5.3.1.1, §5.3.1.2 en §5.3.1.3 worden per levensfase de verantwoordelijkheidsgebieden uit 
tabel 5.4 beschreven. 
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5.3.1.1 lnitiele fase 
In de initiele fase is het van belang dat er bepaald wordt wat de reservedelen zijn en hoe ze 
ingekocht gaan worden . Daarnaast kunnen de (al) bekende slijtdelen geclassificeerd worden. 
In deze fase kan nog geen voorraadbeslissing gemaakt worden voor de reservedelen waarvan 
geen betrouwbare gegevens bekend zijn. 

Reservedelenlijst bepaald 
In de initiele fase kan de reservedelenlijst voor een installatie samengesteld worden . De 
equipmentleverancier levert een adviesreservedelenlijst aan Oce aan met daarin, per 
component, gegevens over de gewenste voorraadhoogte, fabrikant, prijs, levertijd, 
(verwachte) MTBF en (verwachte) MTTR. Als deze adviesreservedelenlijst goedgekeurd is 
door de equipment-, production- en maintenance engineer wordt dit de definitieve 
reservede len I ij st. 
Als prestatie-indicator geldt het tijdstip waarop de reservedelen bepaald dienen te zijn, dat is 
in de periode waarin de machine overgedragen wordt aan Oce. 

Vaststellen slijtdelen (en voorraadbeheer) 
Reservedelen waarvan bekend is dat deze verbruiksdelen zijn, kunnen in de initiele fase 
geclassificeerd worden volgens de beslisboom uit figuur 5.2 . Yan deze artikelen geldt dat de 
vraag bekend is of voorspelbaar moet zijn en dat het onderhoudsconcept gemaakt moet zijn . 

lnkoopplan bepaald 
Nadat de reservedelenlijst samengesteld is en de bekende slijtdelen geclassificeerd zijn kan 
een inkoopplan samengesteld worden . Dit inkoopplan bevat informatie over de wijze waarop 
artikelen ingekocht gaan worden. Van belang is dat vastgesteld wordt bij welke leverancier 
ingekocht gaat worden, wat de levertijden zijn en hoe dat afspraken over 
leverbetrouwbaarheid geborgd worden . 
Als prestatie-indicator geldt het tijdstip waarop dit plan gereed moet zijn. 

5.3.1.2 Normale fase 
Pas in de normale fase kan de definitieve voorraadhoogte voor een productie- of 
assemblageproces bepaald worden. Er treden dan geen grote of onverwachte veranderingen 
meer op. Er kan pas van een normale fase gesproken worden als de betreffende installatie op 
de gewenste capaciteit operationeel is. 

Alie artikelen geclassificeerd 
Dit verantwoordelijkheidsgebied behelst het definitief bepalen van de voorraadhoogte ten 
behoeve van een proces. Om de definitieve voorraadhoogte te bepalen moeten twee 
(support)processen zijn voltooid, deze zijn : 

Capaciteitssituatie proces vastgesteld (Bijlage H); en 
Onderhoudsconcepten vastgesteld . 

Als de classificatie voltooid is kunnen de bestelparameters ingesteld worden, deze taak 1s 
direct afhankelijk van de gekozen voorraadclassificatie. 
Als prestatie-indicator geldt het tijdstip waarop de voorraadhoogte bepaald moet zijn . 

Capaciteitssituatie proces gereed 
De capaciteitssituatie is benodigd omdat hieruit is af te leiden wat de kriticiteit is van de 
installatie ten opzichte van het totale proces. Deze situatie is direct athankelijk van de 
doelstellingen van het proces. 

Onderhoudsconcepten gemaakt 
De onderhoudsconcepten dienen als input voor de voorraadbeslissing en zijn afhankelijk van 
de productieprocessen . 
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Bestelparameters ingesteld 
Het instellen van de bestelparameters is een supportproces omdat deze instelling direct 
athankelijk is van de voorraadclassificatie. 

Voorraadorder geaccepteerd en afgehandeld 
Dit verantwoordelijkheidsgebied heeft betrekking op de reguliere bestel- en 
ontvangstprocessen van MTM-artikelen . Een bestelling wordt ge"initieerd door een 
voorraadniveau dat onder het bestelpunt (s) gezakt is. Een ontvangst vindt na een (vooraf 
afgesproken) levertijd plaats. 
De doorlooptijd van de processen geldt als prestatie-indicator. 

Voortgangsprobleem opgelost 
lndien MTM-artikelen niet binnen de afgesproken levertijd ontvangen worden, treden er 
voortgangsproblemen op. 
De leverbetrouwbaarheid van deze artikelen is een prestatie-indicator binnen dit 
verantwoordel ij kheidsgebied. 

Voorraad gereviewed 
Het reviewen van de voorraad betreft de volgende punten: 

De afzet van de voorraad beschouwen; 
lnventarisatie van het artikelbestand; en 
Eventueel opnieuw classificeren . 

Het reviewen gebeurt na een vooraf vastgestelde periode of naar aan leiding van een wijziging 
in het productieproces. Een inventarisatie van het artikelbestand is nodig om steeds uit te gaan 
van een huidig geldende situatie, dit dient er mede voor om de data betrouwbaar te houden. 
De minimale periode tussen twee reviews kan vastgesteld worden op 2 jaar7

. Na een review 
kan de classificatie van voorraad veranderen. Een ophoging van de bestaande voorraadpositie 
kan direct doorgevoerd worden. Het verlagen van de voorraad gebeurt door het aanpassen van 
de bestelparameters. 
De prestatie-indicator voor dit verantwoordelijkheidsgebied is het tijdstip waarop een review 
uitgevoerd dient te zijn. 

5.3.1.3 Eindfase 
De eindfase van een reservedeel begint als bekend wordt dat de doelmachine gedesinvesteerd 
of niet meer gebruikt gaat worden. 

Voorraad gedesinvesteerd 
Het desinvesteren van MTM-artikelen gebeurt naar aanleiding van het desinvesteren van de 
betreffende doelmachines. Op basis van een Bill-Of-Material kunnen artikelen per machine 
gedesinvesteerd worden. 
De prestatie-indicator is het tijdstip waarop de desinvestering van de voorraad gerealiseerd 
moet zijn. 

7 Er wordt aangenomen dat minimaal elke 2 jaar een voorraadinventarisatie nodig is om de 
administratieve voorraad kloppend te houden met de werkelijke voorraad. 
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5.3.2 RASCl-model 
Voor het toewijzen van rollen per verantwoordelijkheidsgebieden aan de betrokken functies is 
een RASCl-model gebruikt8

• Een RASCl-model is een uitbreiding op het Taken
Verantwoordelijkheden-Bevoegdheden model van Ahaus (1994). De doelstellingen van een 
RASCl-model zijn: 
I. Taken en verantwoordelijkheden op elkaar afstemmen; en 
2. Een standaardconfiguratie (norm) vastleggen per verantwoordelijkheidsgebied. 
In een RASCl-model worden per verantwoordelijkheidsgebied verschillende rollen 
toegewezen, in tabel 5.5 staat een overzicht van deze rollen. In Bijlage O staat een uitgebreide 
beschrijving van een RASCl-model. 

RASCI 

Responsible 
Accountable 
Supportive 
Consulted 
Informed 

- Degene die (I) verantwoordelijk is voor het proces/ resultaat (proceseigenaar). 
- Degene die (I) de proceseigenaar ter verantwoording kan roepen over het resultaat. 
- Degene die(> I) produceert, de proceseigenaar helpt bij totstandkoming van het resultaat. 
- Degene die(> I) geraadp leegd wordt vooraf: kan resultaat beinvloeden . 
- Degene die(> I) ge"informeerd wordt achteraf: kan resultaat niet meer beinvloeden. 

Tabet 5.5 RASC!-model 

In het RASCl-model zal per levensfase een overzicht gegeven worden van de beslissingen en 
verantwoordelijkheden . In tabel 5.6 staat het RASCl-model voor de situatie bij het MTM 
weergegeven. Dit model is ingevuld vanuit het perspectief van TS. 
In het RASCl-model staan op de horizontale as alle betrokken functies binnen Oce. In de 
kolommen staat welke rol deze functies vervullen per verantwoordelijkheidsgebied. De letters 
in de kolommen verwijzen naar de rollen in tabel 5.5. In Bijlage P is een toelichting op de 
verdeling van de rollen weergegeven. 

-~ i;; 
0) 

i;; aj C 
C ~ 

Functies iij "' ·c .9? 
"[; -"' -"'"' C "'u ~ "' i;; i;; ~ Ol o, a, C 
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(/) -~ "' "'~ w Ola, o, ::, 
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n, ·u 0 Ca, C C "' C i;; "'"' ·-"' ~ C E 
Verantwoordelijk- C ·- 0 :~i :~~ C "' UC "'0 

II> C > "' E Ol E E 
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lnitiele fase 
- Reservedelenliist beoaald s R A C C 
- Vaststellen sliitdelen s s I R A C 
- lnkoooolan beoaald s I A R 

Normale fase 
- Alie artikelen oeclassificeerd s s I R A I C C I 
- Order oeacceoteerd en verwerkt I I R A C 
- Voortoangsorobleem opgelost I I s R A s 
- Voorraad oereviewed s s s R A I C I I 

Eindfase 
- Voorraad gedesinvesteerd R C I C A I 

Tabet 5. 6 RASC! model MTM 

Om te controleren of deze invulling van het RASCl-model voldoet aan de doelstellingen 
ervan kan de situat ie vergeleken worden met de relevante karakteristieken van de dimensies 
"taakverdeling" en "beslisprocessen" (Zomerdijk en De Vries (2003)). In Bijlage Q staan 
deze karakteristieken opgesomd. 

8 Het RASCI model wordt bij Oce gebruikt voor het inrichten van projecten. Dit model is bij Oce
medewerkers dus bekend. 
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Om te zorgen dat de verdeling van verantwoordelijkheden in evenwicht is met de autoriteiten 
van de functies moeten de productieafdelingen ook financieel verantwoordelijk warden voor 
de voorraadclassificatie. Op deze manier kan gewaarborgd warden dat de classificatie in de 
normale fase plaatsvindt. Dit komt in hoofdstuk 7 aan bod. 

5.3.3 Completering en acceptatie RASCI 
Ter completering en acceptatie van het voorgestelde RASCl-model is een bijeenkomst met 
alle betrokken functies belegd. Een verslag hiervan is te vinden in Bijlage R. In de 
bijeenkomst is het heron twerp gepresenteerd en toe gel icht. Yervolgens z1Jn er vragen 
beantwoord over de rolverdeling en is er een discussie geweest. 
Na de bijeenkomst is de functie van adjunct-directeur M&L-C verwijderd uit het RASCl
model. Daarnaast is de manager productie M&L-C in plaats van de areamanager accountable 
gemaakt voor de desinvesteringsbeslissing van reservedelen. 

In de bijeenkomst werd over een viertal punten gediscussieerd: 
I. De mogelijkheid om levertijden te garanderen of borgen; 
2. De bereidheid om met de voorraadbeslissing te wachten tot normale fase; 
3. De bereidheid van maintenance engineers om met het model te werken; 
4. Welke functionaris is uiteindelijk accountable. 
Deze zullen kort toegelicht warden. 

I. Uit Bijlage D blijkt dat de levertijden die in het voorraadsysteem staan , niet 
overeenkomen met werkelijke levertijden. Ook zijn levertijden van reparatieorders niet 
bekend. Daarnaast vindt er in de huidige situatie geen feedback plaats op levertijden. In 
het beslismodel is de risicoanalyse (mede-) afhankelijk van de levertijd van een 
reservedeel. Wanneer deze levertijd niet overeen komt met de werkelijkheid of 
onbetrouwbaar is, kan deze beslissing niet goed gemaakt warden. In hoofdstuk 7 wordt 
aandacht besteed aan het vraagstuk hoe levertijden geborgd kunnen warden. 

2. Tijdens de bijeenkomst rees de vraag of het mogelijk is te wachten met de 
voorraadbeslissing tot de productie zich in de normale fase bevindt. In de beginfase wordt 
er namelijk al productie gedraaid die gekoppeld kan zijn aan doelstellingen . Als er dan 
nog geen voorraadbeslissing gemaakt is kan het productieplan in het geding komen. Uit 
de discussie is naar voren gekomen dat deze bereidheid athankelijk is van de 
beschikbaarheid van reservedelen in de initiele fase. In deze fase kan de 
machineleverancier borg staan voor eventuele storingen en de vraag naar reservedelen. In 
hoofdstuk 7 wordt hier verder op ingegaan. 

3. Het beslissingsmodel zal enkel toegepast warden als er vanuit de betrokken functies de 
bereidheid bestaat om het model toe te passen. De maintenance engineers van TS zijn de 
procesverantwoordelijken voor het classificeren van de artikelen. Uit de discussie bleek 
dat de toepasbaarheid van het model belangrijk is voor de bereidheid om het model toe te 
passen . Om de toepasbaarheid te toetsen is bij het verkrijgen van resultaten (hoofdstuk 6) 
de rolverdeling van het RASCl-model toegepast. 

4. Tijdens de discussie is ter spraken gekomen welke functionaris accountable moet zijn 
voor de voorraadbeslissing. Omdat de productieafdelingen voorraadkosten gaan betalen 
voor de voorraad willen zij invloed hebben op de beslissingen. In het RASCI-model is 
hiermee rekening gehouden door de lijnmanager als consulted aan te wijzen. Op deze 
hebben productieafdelingen invloed op de uiteindelijke beslissing. De verantwoordelijk 
om de voorraadbeslissing te nemen ligt bij TS, vandaar dat hier de 
procesverantwoordelijke (R) en accountable (A) functionarissen vandaan komen. 

In hoofdstuk 6 wordt het herontwerp getoetst aan de huidige voorraadsituatie van de Process 
Drum fabriek. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de implementatie van het herontwerp. 
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6. Resultaten 

In dit hoofdstuk wordt de beslisboom uit hoofdstuk 5 getoetst aan de huidige situatie in de 
Process Drum fabriek . De voorraadsituatie die verkregen wordt door invulling van de 
beslisboom is vergelijkbaar met een voorraadbeslissing genomen in een normale fase. In §6.1 
zullen eerst de vastgestelde (toegepaste) voorraadkosten bepaald worden . In §6.2 zullen 
artikelen van de Process Drum voorraad geclassificeerd worden. Yervolgens zullen van deze 
nieuwe voorraadsituatie voorraad- en bestelkosten gedefinieerd worden, deze zullen 
vervolgens vergeleken worden met de voorraad- en bestelkosten van de huidige situatie. In 
§6.3 volgt een conclusie. 

6. 1 Wijzigingen 
In tabel 6.1 staat een uiteenzetting van de toegepaste voorraadkosten. Binnen Oce is 
vastgesteld dat er intern geen rentekosten in rekening worden gebracht. Verder worden alle 
kosten naar rato van gebruikte voorraadwaardes doorbelast aan de productieafdelingen. In 
tabel 6.1 staat een overzicht van de werkelijke en toegepaste voorraad- en bestelkosten. 

Kostensoort Werkelijk (§4.1.4) Toegepast 

Personeelskosten € 144.370 € 134.000 
Overige primaire kosten - € 10.000 
Ruimtekosten € 99.000 € 99.000 
Overige secundaire kosten - € 9.000 
Rente (6%) € 253 .800 -
Afschrijving ( 12,5%) € 285 .000 € 285.000 
Risico (6,25%) € 121.875 € 121.875 

Totaal MTM € 904.045 € 658.875 
y . 

Tabet 6.1 Toegepaste voorraad- en bestelkosten ;an-05 tlm dec-05 

Binnen Oce is vastgesteld dat een buitenvoorraadsituatie van het MTM niet mag leiden tot het 
inzetten van extra productiecapaciteit. Dit betekent dat er geen buitenvoorraadkosten 
verbonden zijn aan een buitenvoorraadsituatie (§4.1.3). Bij de classificatie is met deze eis 
rekening gehouden. 

6.2 Resultaten c/assificatie 
Voor het toepassen van het classificatiemodel zijn drie bijeenkomsten geweest met een 
monteur en een maintenance engineer. Het doel van deze bijeenkomsten was om artikelen te 
classificeren en om de toepasbaarheid van het beslismodel te toetsen. In §6.2.1 worden de 
resultaten van de voorraadclassificatie gegeven . Vervolgens worden in §6.2 .2 de 
voorraadkosten voor de nieuwe classificatie bepaald. De toepasbaarheid van het model wordt 
in §6.3 besproken. 

6.2.1 Classificatie 
In tabel 6.2 staat een overzicht van de geclassificeerde installaties van Process Drum. Een 
totaal overzicht van de machines staat in Bijlage H. Bij het classificeren van de artikelen is 
verondersteld dat de levertijd uit het voorraadsysteem gelijk is aan de werkelijke levertijden . 
Voor het bepalen van de kriticiteit van de installatie ten opzichte van het proces is het 
overzicht uit Bijlage H gebruikt. De bepaling van de kriticiteit van een onderdeel ten opzichte 
van de installatie is afhankelijk geweest van de kennis en ervaring van de betrokken monteur. 

9 Bron: Afdeling Controlling Oce. 
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Machine Aantal Voorraadwaarde Voorraadwaarde 
artikelen voor classificatie na classificatie 

Machine I 25 € 20.185 € 6.855 
Machine 2 37 € 26.625 € 24 . 165 
Machine 3 43 € 111.220 € 89.860 
Machine 4 14 € 3.400 € 1. 120 
Machine 5 21 € 9.810 € 1.545 
Machine 6 21 € 14.660 € 10.595 
Machine 7 100 € 302.060 € 154.025 

Tabet 6.2 Geclassificeerde machines 

Een volledige artikellijst met classificatie staat in Bijlage J. In de classificatie zijn machines 
met verschillende inhaalcapaciteiten meegenomen (Bijlage H). 
In tabel 6.3 staat een overzicht van het aantal exchange artikelen en spare, consump en 
general artikelen met de bijbehorende voorraadwaarden. 

Artikelsoort Aantal Voorraadwaarde Voorraadwaarde 
artikelen v66r classificatie na classificatie 

Exchange artikelen 71 € 418.495 € 248.950 
Spare, consump en general artikelen 180 € 63.510 € 38.895 

Totaal 251 € 482.005 € 287.845 

Tabet 6.3 Arliketsoorten 

In totaal zijn er 251 van de 564 artikelen van de Process Drum geclassificeerd. De som van 
het aantal artikelen per machine uit tabel 6.2 is grater dan 251 , dit komt door artikelen die aan 
meerdere installaties gekoppeld zijn . Yoor de geclassificeerde artikelen is een reductie van 
€ 194.160 ( 40%) in de voorraadwaarde van het MTM mogelijk. 
In tabel 6.4 staat een overzicht van het aantal artikelen per voorraadklasse (§5.2.4). Het cijfer 
achter de classificatie geeft aan of er wet (I) of geen (0) voorraad nodig is . In Bijlage S is de 
classificatie van de artikelen in de beslisboom uit figuur 5.2 weergegeven. Er zijn in totaal 26 
artikelen als AO of BO geclassificeerd na de risicoanalyses. Voor deze artikelen accepteert 
Oce een lijnstilstand als gevolg ven een buitenvoorraadsituatie. Deze artikelen 
vertegenwoordigen een totale waarde van € 138.436 . Bij deze risicoanalyses is rekening 
gehouden met de toelaatbare stilstanden per bewerking per jaar. 

Classificatie Aantallen 

AO 6 
Al 26 
80 33 
Bl 135 
C 51 
D -

Totaal 251 

Tabet 6.4 Ctassificaties 

6.2.2 Voorraadkosten 
In tabel 6.5 staat een overzicht van de werkelijke en toegepaste voorraad- en bestelkosten van 
de geclassificeerde artikelen van de Process Drum, v66r en na de classificatie. Er wordt 
verondersteld dat de samenstelling van de voorraadkosten niet veranderd is als gevolg van de 
classificatie . 
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Voor de geclassificeerde artikelen hebben van januari 2004 tot en met september 2005 256 
bestellingen plaatsgevonden, dat is 6, 1 % van het totale aantal bestellingen. De 
voorraadwaarde van deze artikelen veranderd van 11 ,4% van de totale voorraadwaarde naar 
7, 13%. De werkelijke bestel- en ruimtekosten blijven onveranderd na classificatie (§4 .1.4). 
De toegepaste kosten veranderen naar rato van de totale voorraadwaarde. 

Kostensoort Werkelijk, voor Werkelijk, na Toegepast, voor Toegepast, na 
classificatie classificatie classi fie a tie classificatie 

Personee lskosten € 8.830 € 8.830 € 16.410 € 10.265 
Rente (6% ) € 28 .920 € 17.270 - -
Ruimte € 11.280 € 11.280 € 12.300 € 7.700 
A fschrijving ( 12,5%) € 53 .3 IO € 31.120 € 53 .310 € 31.120 
Risicokosten {6,25%) € 3.970 € 2.430 € 3.970 € 2.430 

Totaal € 106.310 € 70.930 € 85 .990 € 51.515 
Tabet 6.5 Werkelijke en toegepaste voorraadkosten 

Yoor de reeds geclassificeerde artikelen levert de toepassing van het beslismodel een 
jaarlijkse reductie op van € 35.380 in de werkelijke voorraadkosten. Ten behoeve van deze 
artikelen zou de Process Drum€ 34.475 minder doorbelast krijgen per jaar. 

6.3 Conclusie 
In totaal zijn er 251 artikelen meegenomen in de classificatie. Voor deze artikelen kan een 
reductie in de voorraadwaarde van 40% bereikt worden . De rente-, afschrijvings- en 
risicokosten dalen ook met 40%. De personeels- en ruimtekosten zijn onveranderd gebleven, 
omdat deze niet-be"invloedbaar zijn door de waarde van de voorraad . De door Oce toegepaste 
voorraadkosten dalen eveneens met 40%. 
De classificatie van MTM-artikelen is niet door de lijnmanager geaccordeerd, dit moet voor 
een daadwerkelijke toepassing wel gebeuren volgens het RASCI-model. 
Bij de toepassing van de beslisboom is verondersteld dat de levertijden in het 
informatiesysteem accuraat zijn. Omdat er op basis van levertijden een beslissing gemaakt 
wordt, is het van belang te zorgen dater betrouwbare levertijden beschikbaar zijn, dat is op dit 
moment nog niet geval. 
De huidige levertijden bleken niet acceptabel bij de risicoanalyses. Dit betekent dat kortere 
levertijden een verdere reductie op zouden kunnen leveren. In hoofdstuk 7 wordt het 
inkoopbeleid van MTM-artikelen nader besproken. 
Bij de classificatie zijn een monteur en maintenance engineer aanwezig geweest . De 
maintenance engineer heeft gelet op de toepasbaarheid en benodigde tijd van het model. Voor 
de geclassificeerde artikelen bleek de toepasbaarheid geen probleem. Er is wel de 
kanttekening geplaatst dat de toepasbaarheid be·1nvloed wordt door de beschikbaarheid van 
gegevens over onderhoudsconcepten en capaciteitssituaties. Hier wordt in hoofdstuk 7 verder 
aandacht aan besteed. 
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7. lmplementatie 

In dit hoofdstuk wordt een implementatieplan gepresenteerd voor het herontwerp uit 
hoofdstuk 5. Het implementatieplan is vastgesteld door in de organisatie te inventariseren in 
hoeverre de verantwoordelijkheidsgebieden uit tabel 5.6 uitgevoerd kunnen worden. De 
implementatie van het herontwerp behelst de volgende punten: 
I. Het doorbelasten van voorraad- en bestelkosten; 
2. Het inkoopbeleid van MTM-artikelen; 
3. Beschikbaarheid van reservedelen in de initiele fase ; 
4. Prestatie-indicatoren uit het RASCI-model (tabel 5.6) vaststellen; 
5. Een review van de voorraadsituatie; 
6. lnventarisatie van procescapaciteiten van andere productieafdelingen; 
7. Aanpassen voorraadsysteem voor voorraadklassen; 
8. Classificeren artikelen en instellen nieuwe bestelparameters; en 
9. Afwaarderen obsolete voorraad. 
Yoor de daadwerkelijke toepassing van het herontwerp kan een rolverdeling op basis van een 
RASCI-model gemaakt worden, zie tabel 7.1. Door een maintenance engineer als 
procesverantwoordelijke te benoemen voor de implementatie kan betrokkenheid met het 
classificatiemodel gecreeerd worden, de maintenance engineer is ook verantwoordelijk voor 
het maken van de voorraadbeslissing (tabel 5.6). De maintenance engineer legt 
verantwoording af aan de manager TS. Bij de implementatie liggen taken voor 
magazijnmedewerkers, monteurs en de afdelingen inkoop, productie en equipment 
engineering. De areamanagers kunnen geraadpleegd worden. Tot slot dient het management 
team van M&L-C ge"i"nformeerd te worden . 

Roi Functie 

Responsible Een maintenance engineer 
Accountable Manager TS 
Support Magazijnmedewerkers, monteurs, inkoop, productieafdelingen, 

equipment engineering 
Consult Areamanagers 
Inform Management team M&L-C 
Tabet 7.1 RASCI voor implementatie 

Het doorbelasten van voorraad- en bestelkosten wordt in §7.1 besproken, het inkoopbeleid in 
§7.2. In §7.3 worden de overige punten kort behandeld. Per punt wordt ook de voortgang 
toe gel icht. 

7. 1 Doorbelasten voorraad- en bestelkosten 
Volgens het RASCI-model uit §5.3.2 hebben de productieafdelingen inspraak in het maken 
van de voorraadbeslissing. In de huidige situatie dragen de productieafdelingen niet bij aan de 
voorraadkosten, de artikelen worden pas betaald op het moment van gebruik . Vanuit het 
perspectief van de productieafdelingen is het dus voordelig om veel voorraad neer te leggen, 
dan is de leverbetrouwbaarheid gegarandeerd tegen de laagste kosten. 

In hoofdstuk 6 is aangetoond dat het maken van de voorraadbeslissing in de normale fase een 
lagere voorraad (en lagere voorraadkosten) inhoudt. Om ervoor te zorgen dat de 
voorraadbeslissing pas in de normale fase genomen wordt, in plaats van in de initiele fase, 
dienen de productieafdelingen ook financieel verantwoordelijk te zijn voor de 
voorraadkosten. Op deze manier voelen productieafdelingen de voordelen van een beslissing 
in de normale fase. Door deze verantwoordelijkheid hebben productieafdelingen aan het einde 
van de levensduur ook een incentive om artikelen te desinvesteren . 
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De voorraadkosten kunnen jaarlijks op basis van de berekeningen uit hoofdstuk 4 doorbelast 
worden aan de productieafdelingen . Alleen door het doorbelasten van de werkelijke kosten, of 
een goede benadering daarvan, kan een goede afweging gemaakt worden bij de 
risicoanalyses. Oce heeft echter besloten om intern geen rentekosten door te belasten en om 
alle kosten over de voorraadwaarde door te belasten. In tabel 7.2 staat een overzicht van de 
jaarlijks door te belasten kosten , deze zijn gelijk aan de toegepaste kosten uit tabel 6 . 1. 

Kostensoort Waarde 

Personeelskosten € 134.000 
Overige primaire kosten € 10.000 
Ruimtekosten € 99.000 
Overige secundaire kosten € 9.000 
Afschrijvingskosten ( I 2,5% van€ 2,28 min .) € 285.000 
Risicokosten (6,25% van€ 1,95 min.) € 121.875 

Totaal € 658.875 
Tabet 7.2 Overzicht doorbe/aste voorraad- en bestelkosten per jaar 

Ten behoeve van het doorbelasten van voorraadkosten is in samenwerking met de afdeling 
Controlling een memo geschreven aan het management team van M&L-C. Deze memo staat 
in Bijlage U. Per I december 2006 (start komend boekjaar) zal bovenstaande structuur 
toegepast gaan worden voor de productieafdelingen. 

7.2 lnkoopbeleid MTM-artikelen 
Bij de toepassing van het beslismodel bleek dat bij kritische installaties de levertijden een 
grote rol spelen. Bij de risicoanalyses blijken deze tijden niet acceptabel om op te wachten. 
Daarnaast geldt dat de levertijden uit het voorraadsysteem SAP R/3 niet betrouwbaar zijn 
(§3.3). 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het artikel- en leveranciersbestand. Op 
basis van dit overzicht wordt het leveranciersbestand ingevuld in een Kraljic-matrix (Yan 
Weele (2002)), zie figuur 7.1 . In deze matrix staat het leveringsrisico uitgezet tegen de 
invloed van de leveranciers op de winst. 

ii ~I 
2 
C. 

Leverage products Strategic products 

- Alternative sources of - critical for cost price 
supply available - dependence on supplier 

- Substitution possible 

- Competitive bidding - Performance based 
partnership 

Routine products Bottleneck products 

- large product variety - monopolistic market 
- high logistics complex ity - large entry barriers 
- labour intensive 

- Systems contracting + - Secure supply+ search 
E-Commerce solutions for alternatives 

supply risk 

Figuur 7. 1 Kraljic-matrix (Van Weele (2002)) 

In Bijlage V staan 5 grafieken die de verdeling van het leveranciersbestand over de MTM
artikelen weergeven. In tabel 7 .2 staan de belangrijkste gegevens per leveranciersklasse. De 
klassen zijn ingedeeld op het aantal MTM-artikelen per leverancier. Omdat er ook artikelen 
zijn waaraan geen leverancier gekoppeld is, is er een klasse "geen" opgenomen. Er bevinden 
zich I .323 artikelen in het MTM waaraan geen leverancier gekoppeld is. 
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Klasse Aantal Aantal Voorraadwaarde Aantal bestelde Gemiddelde 
(# artikelen per leveranciers artikelen artikelen artikelwaarde 
leverancier) 

geen - 1.323 E 442.140 26 E 322 
I 137 137 E 119.855 23 E 657 
2 52 104 E 85.235 30 E 523 
3 36 108 E 154.492 25 E 746 
4 23 92 E 101.376 14 E 758 
5 10 50 E 46.821 8 E 1.109 
6 - 10 42 330 E 266.331 99 E 616 
11 - 25 46 747 E 662.652 239 E 795 
26 - 100 33 1.583 E 1.327.641 564 E 719 
> 100 7 6.604 E 1.022 .255 1.50 I E 134 

Totaal 386 11 .078 E 4.228 .798 2.529 

Tabel 7.2 Gegevens artikelbestand per leveranciersklasse Oan 2004 tlm sep 2005) 

Op basis van label 7 .2 en de grafieken in Bij I age V kunnen de leveranciersklassen in de 
Kraljic-matrix (figuur 7. 1) ingevuld warden. Voor de situatie van het MTM kan de winst 
impact vergeleken warden met de gemiddelde artikelwaarde per leveranciersklasse. Het 
leveringsrisico kan vertaald warden naar de onderhandelingskracht die het MTM heeft ten 
opzichte van leveranciers. Er wordt verondersteld dat de onderhandelingskracht van het MTM 
grater wordt, naarmate er bij een leverancier meer artikelen besteld warden. De 
onderhandelingskracht is dan omgekeerd evenredig aan het leveringsrisico . In figuur 7.2 staat 
een ruwe analyse van het leveranciersbestand, dit is een basis voor een meer nauwkeurige 
analyse. 

□0 
0~□ 

B 
B 

126 -100 1 QJ 
~ 

Suppl y ri sk 

Figuur 7.2 Kraljic-matrix met daarin de leveranciersklassen van het MTM 

Uit figuur 7.2 blijkt dat de leveranciers die veel MTM-artikelen (kunnen) leveren beschouwd 
kunnen warden als routine-leveranciers. Voor de overige leveranciers geldt dat deze als 
strategisch beschouwd kunnen warden. Van Weele (2002) raadt voor iedere soort producten 
inkoopstrategieen aan . 
Voor routineproducten wordt aangeraden raamcontracten of E-commerce oplossingen te 
gebruiken. Voor strategische producten warden prestatieafhankelijke partnerships 
voorgesteld. Omdat deze groep artikelen voor het MTM de grootste groep leveranciers 
vertegenwoordigt, is het niet haalbaar om met elke leverancier een raamcontract aan te gaan. 
Voor deze situatie zou met een intermediair of tussenpersoon gewerkt kunnen warden. 
Beide inkoopstrategieen brengen voor de afdeling lnkoop een andere werkwijze met zich 
mee. In de huidige situatie is de afdeling nag verantwoordelijk voor elke bestelling. Wanneer 
er gebruik gemaakt van de voorgestelde inkoopstrategieen van Van Weele (2002) zou 
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worden, kan de verantwoordelijkheid voor operationele inkoop verschuiven naar het MTM. 
De magazijnmedewerkers kunnen dan verantwoordelijk gesteld worden voor de 
beschikbaarheid van artikelen. 
De afdeling lnkoop verzorgt de contractafspraken en 1s verantwoordelijk voor de 
randvoorwaarden voor de operationele inkoop. 

Met de afdeling Inkoop hebben enkel orienterende gesprekken plaatsgevonden over het 
inkoopbeleid . Met een huisleverancier van het MTM (> I 00 artikelen) is reeds contact 
geweest over het inkoopproces. 

7.3 lnvoering beslismodel 
In deze paragraaf zullen de overige punten ten behoeve van de implementatie toegelicht 
worden . Per punt wordt aangegeven wat de stand van zaken is. 

Beschikbaarheid reservedelen in de initiele fase 
In de bijeenkomst ten behoeve van de completering en acceptatie van het RASCI-model 
(§5.3.3) is de beschikbaarheid van reservedelen in de initiele fase ter sprake gekomen. Deze 
beschikbaarheid kan geborgd worden door afspraken over garantieperiodes voor nieuwe 
installaties. 
TS heeft voor een nieuw pilot-project besloten in de eerste fase geen reservedelen aan te 
schaffen. In plaats daarvan wordt de garantie van machineleveranciers gebruikt. 

Vaststellen prestatie-indicatoren voor bet RASCI-model (tabel 5.6) 
Ten behoeve van het voorgestelde RASCI-model dienen alle prestatie-indicatoren 
gedetinieerd te worden. In tabel 5.4 staat per verantwoordelijkheidsgebied het type prestatie
indicator. Ook dient vastgesteld te worden op welke manier deze indicatoren beoordeeld 
worden. 
Op dit moment zijn geen prestatie-indicatoren gedetinieerd . 

Review van de voorraadsituatie 
Yoor een review van de voorraad dient vastgesteld te worden of de administratieve voorraad 
overeen komt met de werkelijke voorraad in het MTM. Dit gebeurt op incidentele basis, voor 
een nieuwe classiticatie dient deze inventarisatie uitgevoerd te zijn. 

Op I oktober 2005 waren 4.129 artikelen niet gekoppeld aan een installatie. Yoordat alle 
MTM-artikelen volgens het herontwerp geclassiticeerd worden, moet helder zijn of het 
terecht is dat deze artikelen niet gekoppeld zijn aan een installatie. 
Ten behoeve van een ander project binnen TS worden de Bill-Of-Materials van installaties 
opnieuw beschouwd en waar nodig aangepast. 

Op I oktober 2005 waren 1.323 artikelen niet gekoppeld aan een leverancier. Yoor deze 
artikelen moet een nieuwe leverancier bepaald worden. 

Inventarisatie van procescapaciteiten van productieafdelingen 
Yoor dit project is de capaciteitssituatie van de Process Drum fabriek gebruikt (Bijlage H). 
Yoor andere fabrieken zijn deze machinecapaciteiten niet in kaart gebracht. Yoor het bepalen 
van buitenvoorraadkosten (§4 .1.3) van andere productieafdelingen dienen deze 
capaciteitssituaties gemaakt te worden. 

Aanpassen voorraadsysteem voor voorraadklassen 
Yoor het toepassen van de voorgestelde voorraadklassen (§5.2.4) moet er in het 
voorraadsysteem een veld beschikbaar zijn waarin de classiticatie ingevoerd kan worden . De 
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magazijnbeheerder van het MTM heeft de mogelijkheid om dit veld in te vullen. Dit veld is 
voor de reeds geclassificeerde artikelen niet ingevuld. 

Classificeren van artikelen en instellen van parameters 
lndien aan alle bovenstaande punten voldaan kan de voorraad van het MTM opnieuw 
geclassificeerd worden volgens het herontwerp (hoofdstuk 5). Deze classificatie kan per 
productieafdeling en installatie gedaan worden. Alleen de artikelen ten behoeve van de 
installaties uit tabel 6.2 zijn volgens het herontwerp geclassificeerd. Er zijn nog geen nieuwe 
bestelparameters ingevoerd in het voorraadsysteem. 
Een samenvatting van het herontwerp is weergegeven in een reference card (Bijlage T). Op 
deze card zijn de belangrijkste beslissingen samengevat die van belang zijn bij de toepassing 
van het beslismodel. 

Afwaarderen obsolete voorraad 
Na het instellen van nieuwe parameters kan het zijn dater van artikelen voorraad in het MTM 
ligt, terwijl dit niet hoeft . Deze obsolete voorraad kan in eerste instantie door middel van 
uitleveringen aan productieafdelingen teruggebracht worden naar het gewenste 
voorraadniveau. 
Wanneer de voorraad na een vooraf bepaalde periode nog niet op gewenste niveau is, kan 
besloten worden de voorraad te desinvesteren of verkopen. 

In het volgende hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen van dit project 
gepresenteerd. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

ln dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het 
afstudeeronderzoek gepresenteerd. In §8.1 worden de conclusies gegeven, in de §8.2 de 
aanbevelingen. 

8. 1 Conclusies 
In deze paragraaf worden de conclusies van het onderzoek gegeven. De conclusies zijn 
verdeeld in conclusies ten aanzien van de huidige situatie, conclusies ten aanzien van het 
herontwerp en conclusies ten aanzien van de implementatie. 

8.1.1 Conclusies ten aanzien van de huidige situatie 
De conclusies ten aanzien van de huidige situatie worden aan de hand van de initiele 
probleemformulering uit §2.1 gegeven. 

De onduidelijkheid in de werkprocessen is onderzocht op basis van een PBOI-model van 
Bemelmans ( 1998) en Dijkstra ( 1997). De conclusies hiervan zijn: 
• De levertijden van MTM-artikelen zijn niet betrouwbaar. Er vindt geen feedback plaats 

op levertijden . Werkelijke levertijden wijken af van verwachte levertijden (§3.2); 
• Er zijn geen richtlijnen voor de voorraadbeslissing. Deze beslissing is 

persoonsathankelijk en gebeurt op basis van kennis en ervaring. De gebruikte data zijn 
ook niet accuraat (§3 .3); 

• Er zijn geen richtlijnen voor de beheersing van de voorraad . De beheersing van de 
voorraad gebeurt op basis van kennis en ervaring. Er wordt geen vraagvoorspelling 
gemaakt (§3.3); 

• Beslis- en adviesbevoegdheden zijn niet helder in de organisatie. Veel functies hebben 
invloed op beslissingen, daarnaast is niet duidelijk welke functies beslisbevoegd zijn 
(§3.4). 

De transparantie in de voorraad is onderzocht door helderheid te verschaffen in de kosten van 
voorraadhouden, het vraagpatroon en het moment waarop de voorraadbeslissing genomen 
wordt. 
• De kosten van het houden van voorraad zijn verdeeld in kosten van personeel , rente, 

ruimte, risico en buitenvoorraadsituaties. Alleen kosten van rente en risico zijn direct 
be'invloedbaar door de voorraadwaarde (§4.1 ); 

• Er is geen vraagvoorspelling mogelijk voor MTM-artikelen. Historische vraaggegevens 
zijn in beperkte beschikbaar en niet valideerbaar. De opgegeven MTBF's zijn niet 
betrouwbaar (§4 .2); 

• De voorraadbeslissing wordt in de initiele fase gemaakt. Voor deze beslissing z1Jn 
onvoldoende gegevens beschikbaar. Door de lage vraag heeft deze beslissing grote 
invloed op de voorraadsituatie in de normale fase . 

De antwoorden op de initiele vraagstellingen leiden tot de volgende constateringen (§4.4): 
• Het is niet duidelijk welke beslissingen per levensfase genomen moeten worden; 
• Het is niet duidelijk hoe deze beslissingen genomen moeten worden; 
• Het is niet duidelijk wie deze beslissingen moet nemen. 

Op basis van deze constateringen is een ontwerpopdracht vastgesteld ( §4 .5): 
Ontwikkel een herontwerp voor de voorraadbeheersing van het MTM en geef aan hoe dit bij 
Oce toegepast moet worden. 
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8.1.2 Conclusies ten aanzien van het herontwerp 
Op basis van het raamwerk voor voorraadbeheersing van Zomerdijk en De Vries (2003) is het 
herontwerp voor de voorraadbeheersing van het MTM vastgesteld. Het herontwerp richt zich 
op de traditionele aspecten, de beslisprocessen van voorraadbeheersing en de taakverdeling 
(§5.1 ). 
• In het herontwerp is de voorraad van het MTM ingedeeld in vier klassen. Per klasse is 

aangegeven hoe de bestelparameters ingesteld moeten worden op basis van een (s,Q)
systeem (§5 .2.4) . 

• Het beslismodel geeft een handvat voor het maken van de voorraadbeslissing. De 
voorraadbeslissing is athankelijk van een aantal factoren (§5.2.3): 
• BOM of non-BOM artikelen ; 
• Oce-specifieke of standaard artikelen ; 
• Kritisch of niet-kritisch ten aanzien van een installatie; 
• Het soort onderhoud (SAO, TAO en GAO); 
• Een risicoanalyse (verwachte voorraadkosten versus buitenvoorraadkosten). 

• Per levensfase van reservedelen zijn verantwoordelijkheidsgebieden gedefinieerd . Per 
verantwoordelijkheidsgebied zijn rollen toegekend volgens een RASCI-model (§5 .3). 

Met dit herontwerp is antwoord gegeven op de opdrachtformulering uit §4.5. 

8.1.3 Conclusies ten aanzien van de implementatie 
Voor zeven installaties van de Process Drum fabriek is het beslismodel toegepast voor de 
classificatie van reservedelen. Er zijn in totaal 251 artikelen geclassificeerd, de verdeling van 
artikelen over de klassen staat in tabel 8.1 : 

Classificatie Aantallen 

AO 6 
Al 26 
BO 33 
Bl 135 
C 51 
D -

Totaal 251 
Tabel 8. I Classiflcaties 

Na classificatie bleek dat de voorraadwaarde van € 482.005 daalt naar € 287 .845 . Over de 
werkelijke be'lnvloedbare voorraadkosten kan een gelijke dating van 40% gerealiseerd 
warden. In de classificatie zijn na de risicoanalyses 26 artikelen als AO of BO geclassificeerd. 
Over deze artikelen draagt Oce het risico van een lijnstilstand in geval van een behoefte, deze 
artikelen vertegenwoordigen een totale artikelwaarde van€ 138.436. 
De ( onbetrouwbaarheid) van levertijden bleken bij de risicoanalyses het beslissende criterium 
om voor de klassen A I of BI te kiezen. Bij kortere of betrouwbare levertijden zouden meer 
artikelen als AO of BO geclassificeerd kunnen worden . 

Bij de implementatie is de toepasbaarheid van het beslismodel voor Oce getoetst, hiertoe 
hebben een monteur en maintenance engineer deelgenomen aan classificatiesessies. Er bleek 
geen probleem te zijn met de toepasbaarheid van het model. 
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8.2 Aanbevelingen 
Processen 
• Het verdient sterke aanbeveling om het inkoopbeleid van het MTM verder te 

onderzoeken. Zowel de interne doorlooptijden, als de betrouwbaarheid van levertijden 
verdienen aandacht (§7.2). 

Besturing 
• Het verdient aanbeveling om capaciteitssituaties voor andere fabrieken samen te stellen 

voor de bepaling van toegestane levertijden (§4.1.3); 
• Het is aan te bevelen om een review op de voorraad MTM uit te voeren, zodat de 

administratieve voorraad klopt met de werkelijke voorraad en zodat alle BOM' s kloppend 
zijn (§7.3); 

• Het is aan te bevelen om werkelijke kosten van voorraad door te belasten en om rekening 
te houden met de be"invloedbaarheid van de kostensoorten(§4.1 ); 

• Er wordt aangeraden om aandacht te besteden aan de beschikbaarheid van reservedelen in 
de initiele fase, bijvoorbeeld door het gebruik van garanties (§5.3.3). 

Organisatie 
• Het is aan te bevelen om op korte termijn prestatie-indicatoren te definieren voor de 

verantwoordel ijkheidsgebieden (§5 .3 ); 
• Het is aan te bevelen op korte termijn een procesverantwoordelijke voor de verdere 

implementatie te benoemen (Hoofdstuk 7). 

Informatiestromen 
• Het verdient aanbeveling om de afzetdata per artikel op te slaan in het voorraadsysteem, 

zodat de afzet bij een review beschouwd kan worden (§3 .5); 
• Het is aan te bevelen om in de voorraadrapportages rekening te houden met de boekingen 

van reparatieorders, deze "vervuilen" de gerapporteerde omzet (§3.5). 
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Bijlagen 

Bijlage A Afkortingen 

ATB 

(non-) BOM 

DDS 

FMECA 

FTE 

GAO 

KOOP 

KPI 

LSP 

M&L (-C) 

MRP 

MTBF 

MTM 

MTO 

MTS 

MTTR 

OPC 

PBOl-model 

PD 

PO 

RASCI 

RCM 

RIMSES 

SAP R/3 

SAO 

SAT 

TAO 

TS 

TVB-model 

WFPS 

ZnO-masters 

Aanvraag Tot Beste! 

(non-) Bill Of Material 

Digital Document Systems 

Failure Mode Effect And Criticality Analysis 

Full Time Equivalent 

Gebruiks Afhankelijk Onderhoud 

Klant Order Ontkoppel Punt 

Key Performance Indicator 

Logistics Service Parts 

Manufacturing & Logistics (Consumables) 

Material Resource Planning 

Mean Time Between Failure 

Magazijn Technische Materialen 

Make-To-Order 

Make-To-Stock 

Mean Time To Repair 

Organic Photo Conductor 

Proces, Besturing, Organisatie, Informatie model 

Process Drum 

Purchase Order 

Responsible, Accountable, Support, Consult, Inform 

Reliability Centered Maintenance 

Uren registratie programma 

V oorraadsysteem 

Storings Afhankelijk Onderhoud 

Site Acceptance Test 

Toestands Afhankelijk Onderhoud 

Technical Services 

Taken Verantwoordelijkheden Bevoegdheden model 

Wide Format Printing Systems 

ZinkOxide productie 
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Bijlage C Productie- en assemblageafdelingen Oce 

Klanten MTM Voorraadwaarde Installed base Percentage tov 
per sep 2005 installed base 

Asset Recovery 10 € 6.768 
Converting € 222.950 
DDS-I € 75.435 
DDS-2 € 115 .600 
WFPS € 111.764 
Logistics Service Parts € 9 .586 
Pardubice € 691 
R&D € 79.563 

OPC-DP 11 € 591. 724 € 
OPC-MLA € 164.432 € 
OPC-WFPS € 197.786 € 
Subtotaal € 953.942 

Process Drum € 857.423 € 
Silicone € 93.970 € 
Silicone Color € 326.747 € 
ZnO Masters € 42 .070 € 

Frankfurt Toner € 158.390 € 
Toner-Carrier € 12.709 € 
Toner-Color € 84.291 € 
Toner-Unair € 769 .774 € 
Subtotaal € 1.025.164 

Totaal € 3.921.673 

De som van de voorraadwaardes naar kostenplaatsen wijkt af van de totale voorraadwaarde 
uit tabel 3.1. Dit verschil is te wijten aan artikelen die niet gekoppeld zijn aan een Bill-Of
Material , dit zijn voornamelijk de artikelen uit de general en consump voorraden . Voor de 
hui svesting zone liggen geen artikelen opgeslagen in de spare en exchange voorraden. 

10 Asset Recovery, DDS-I , DDS-2 en WFPS zijn assemblage-a fde lingen (M&L Machines) 
11 OPC, Proces Drum, Silicone, ZnO Masters en Toner z ijn consumables (M&L Consumables) 
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Bijlage D Levertijden MTM 

In deze bijlage worden de levertijden van een aantal artikelen gegeven. Van elk artikel is de 
opgegeven levertijd van de leverancier, de levertijd uit SAP R/3 , de verwachte (minimale) 
levertijd van het MTM en, waar beschikbaar, de werkelijke levertijd gegeven. 
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Bijlage F Adviesreservedelenlijsten 

In deze bijlage wordt een aantal adviesreservedelenlijsten getoond . Dit is een selectie van de 
beschikbare lijsten voor de Process Drum installaties. Op geen van de lijsten voor de Process 
Drum installaties is een MTTR of MTBF gevonden . 
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Bijlage G Voorraadmodellen 

In deze bij lage zal het voorraadbeheersingssysteem van het MTM vergeleken worden met 
modellen uit de literatuur. 
Silver et al. ( 1998) onderscheiden vier voorraadbeheersingssystemen op basis waarvan 
bestelpunten en -niveaus berekend kunnen worden : 

Order-Point, Order-Quantity (s, Q) System. 
lndien de voorraad van een bepaald artikel onder bestelpunt "s" zakt wordt er een vaste 
hoeveelheid "Q" bijbesteld; 
Order-Point, Order-Up-To-Level (s, S) System. 
lndien de voorraad van een bepaald artikel onder bestelpunt "s" zakt wordt er bijbesteld 
tot aan het gewenste voorraadniveau "S"; 
Periodic-Review, Order-Up-To-Level (R, S) System. 
Periodiek "R" wordt er een bestelling geplaatst tot aan het gewenste voorraadniveau "S '; 
Periodic-Review, Order-Point, Order-Up-To-Level (R, s, S) System . 
Periodiek "R" wordt gekeken of de voorraad van een bepaald artikel onder "s" gezakt is. 
lndien de voorraad onder bestelpunt "s" gezakt is wordt er bijbesteld tot aan het gewenste 
voorraadniveau "S'. 

In de situatie van het MTM controleert het voorraadsysteem elke 24 uur of voorraadhoogtes 
onder hun minimale hoeveelheid zijn gedaald, op basis daarvan wordt een bestellijst 
samengesteld. Deze aanpak komt overeen met het (s , Q) voorraadmodel. Deze is in figuur 12 
grafisch weergegeven. In deze figuur geeft de stippellijn de economische voorraad ( Y) aan en 
de harde lijn de netto voorraad (X). De levertijden worden gegeven door L. 

s+Q 

s 

' ' .... 
Inventory position 

____ ___________________________ ... _______ . ___ . ___________ . __ _ TI me 

0 l"O ... 'L +I;----.____ 
x((i-1 +L1r) 

(s, Q) Voorraadm ode/ 

Yoor artikelen met een lage jaarlijkse vraag kan de bestelgrootte I zijn . In dat geval wordt het 
(s, Q)-systeem gelijk aan het (s , S)-systeem. Dit wordt dan een (S-1, S)-systeem. Om dat de 
bestelgrootte I is, hoeft alleen het order-up-to-level S bepaald te worden, er wordt besteld 
zodra de voorraad onder punt s = S-1 gezakt is . 
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Bijlage H Capaciteitssituatie Process Drum 

Bron: Management Process Drum fabriek 0 1-08-2005 
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Bijlage I Va/idatie vraag Process Drum voorraad 

De eerste stap in de validatie van de vraag gebeurt door de voorraad volgens een Pareto
analyse in 3 klassen te verdelen op basis van de omzet over 16 maanden. Per klasse kan een 
fictief artikel met een gemiddelde waarde en vraag beschouwd worden. Yoor de validatie 
wordt een "Goodness of fit" test uitgevoerd (Montgomery & Runger ( 1999)) waarbij geldt: 
H0: De vraag is Poissonverdeeld. 
H1: De vraag is niet Poissonverdeeld. 

Ho is aangenomen als xJ < x;_k-p-i. 
x;_k-p-l is een standaard Microsoft Excel formule, xJ wordt gegeven door: 

X 5 = ± ( 0, - E, )2 
E, 

Waarin: 
k = Aantal waarnemingen (maanden vraag). 
0, = Geobserveerde frequentie per klasse. 
£; = Yerwachte frequentie per klasse. 

GRAFITFOLIE 0.35 MM DICK 536 • 66 ~ 
EUR 10,50 

CONSUMP 

maand I afzet klane lfreauent~ kans verwachtlng chi-test 
Jan-04 0 0 12 0,33 7.02 3.53 
Feb-04 2 1 0 0,37 7.69 7,69 

Mar-04 0 2 6 0,20 4.21 1,17 

Apr-04 0 3 1 0,07 1,54 

May-04 0 4 2 0,03 0.53 
Jun-04 3 
Jul-04 0 average 1,10 

Aug-04 2 Xo,05.1 3,64 
Sep-04 0 
Oct-04 0 ,. 
Nov-04 2 
Dec-04 4 De vraag is niet Poissonverdeeld 
Jan-05 4 
Feb-05 0 
Mar-05 2 
Apr-05 2 
May-05 2 
Jun-05 0 
Jul-05 0 
Aug-05 0 

Seo-05 0 

ABSCHIRMUNG 1 S 230-3210 
EUR 70,00 

CONSUMP 

m■and I afzet klaase lfreQuentld kans verwachtino chi-test 
Jan-04 0 0 12 0,05 1.00 
Feb-04 0 1 0 0,14 3.04 15,72 
Mar-04 0 2 0 0.22 4 ,63 4.63 
Apr-04 0 3 0 0,22 4.70 4.70 
May-04 0 4 2 0, 17 3,58 0 ,70 

Jun-04 0 5 1 0,10 2.18 2, 15 

Jul-04 0 > 6 6 0.09 1,86 
Aug-04 4 
Sep-04 5 average 3,05 
Oct-04 0 Xo.05;3 7,81 
Nov-04 10 
Dec-04 7 ; 

Jan-OS 4 
Feb-05 8 De vraag is rnet Po1ssonverdeeld 
Mar-05 0 
Apr-05 14 
May-05 6 
Jun-05 6 
Jul-05 0 
Aug-OS 0 
Seo-OS 0 

BLENDENBLECH 2 S 240-4208 

EUR 22,95 
CONSUMP 

maand I afzet klasse ltreauentk!II kans verwachtlno 
Jan-04 0 0 13 0.06 1,33 

Feb-04 0 1 0 0,17 3.66 
Mar-04 0 2 1 0,24 5,06 

Apr-04 0 3 1 0,22 4 ,66 

May-04 0 4 1 0,15 3,22 

Jun-04 10 5 0 0,08 1.78 
Jul-04 0 >6 5 0,06 1.30 

Aug-04 7 
Sep-04 3 average 2.76 
Oct-04 0 Xo,05,3 7,81 
Nov-04 0 
Dec-04 20 ; 

Jan-05 0 
Feb-05 0 De vraag is niet Poissonverdeeld 

Mar-OS 6 
Apr-05 4 

May-05 6 
Jun-05 2 
Jul-05 0 
Aug-05 0 

Seo-05 0 

FILTER ROND 90 X 400 MM ABP 1 T 04 E 10S 
EUR 34 ,94 

CONSUMP 

maand I atzet klasse freQuentle kans verwachtina 
Jan-04 0 0 11 0.00 0,03 

Feb-04 0 1 1 0,01 0,18 

Mar-04 20 2 0 0.03 0,59 

Apr-04 8 3 0 0.06 1,32 

May-04 0 4 0 0,10 2,20 

Jun-04 12 5 0 0 . 14 2,93 

Jul-04 10 6 0 0,16 3,26 

Aug-04 1 7 0 0,15 3.10 
Sep-04 0 8 , 0.12 2 ,59 

Oct-04 0 9 0 0.09 1,92 

Nov-04 0 10 4 0,06 1,28 

Dec-04 0 11 0 0.04 0,77 

Jan-OS 39 > 12 4 0,04 0.83 
Feb-05 10 
Mar-05 0 average 6 ,67 

Apr-05 10 Xo.05.• 9.49 

May-05 0 
Jun-05 10 ... 
Jul-05 0 
Aug-05 0 De vraag is niet Poissonverdeeld 
Sep-05 20 

c~test 

12.85 
3,26 
2,87 

1.53 

1.20 

chi-test 

46,09 
5, 13 

3.26 
3,10 

2 .72 
9.07 

,_ 

65 



Bij lagen TU/e-

Dichtring Vtton 5x69mm OECKENSCHUTZ 1 S 230-0605 

EUR 1.91 EUR 12,00 

SPARE CONSUMP 

maand I atzel klasse l~equentl~ kens verwachtfna chi-test maand afzet klasse treouentle kens verwachtino chi-test 

Jan-04 3 0 12 0 ,10 2 04 48,75 Jan-04 1 0 14 0,29 6 ,09 10,28 

Feb-04 2 1 0 0,23 4,75 4,75 Feb-04 0 1 1 0 ,36 7,54 5.67 
Mar-04 2 2 2 0.26 5.54 2.27 Mar-04 0 2 1 0,22 4,67 2,88 
Aj)r-04 6 3 1 0.21 4,31 2,54 Aj)r-04 0 3 1 0 ,09 1,93 1,94 
May-04 0 4 0 0 ,12 2,52 0,62 May-04 3 4 1 0,Q3 0.60 

Jun-04 6 5 0 0 ,06 1, 17 Jun-04 0 5 2 0,0 1 0, 15 

Jul-04 0 > 6 6 O,Q3 0,67 Jul-04 0 6 1 0,00 0,04 

Aug-04 6 Aug-04 4 

Sep-04 0 average 2 ,33 Sep-04 0 average 1,24 

Oc.1-04 6 Xo,05.J 7,81 Oct-04 0 Xo,05,2 5,99 

Nov-04 0 Nov-04 0 

Dec-04 0 ' =-~ Dec-04 2 .. ... ; . 
Jan-05 12 Jan-05 0 
Feb-05 0 De vraag is niet Po1ssonverdeeld Feb-05 6 De vraag Is niet Poissonverdeeld 

Mar-05 0 Mar-05 0 

Aj)r-05 6 Aj)r-05 0 

May-05 0 May-05 5 
Jun-05 0 Jun-05 5 
Jul-05 0 Jut-05 0 

Aug-05 0 Aug-05 0 

Sep-05 0 Sep-05 0 

WENZEL ONOERHOUOSWAS WN -502. 1 102 MEMBRAANBALG 26 I 46 K 104859 

EUR 72,35 EUR 472,00 

SPARE SPARE 

maand atzel I klasse freouentie kens l verwachtlna I chi-test maand I atzel I klasse freauenlle kans I verwachtlna I chi-test 

Jan-04 1 

I 
0 10 0,54 I 11 .31 I 0,15 

Feb-04 0 1 9 0,33 I 7.00 I 0 ,57 

Mar-04 1 2 2 0, 13 I 2.69 I 0 ,18 

Jan-04 0 

I 
0 15 0,72 I 15,05 I 0,00 

Feb-04 0 1 5 0,24 I 5.02 I 0,00 

Mar-04 1 2 1 0,04 I 0 ,94 I 0,00 

Aj)r-04 1 Aj)r-04 0 
May-04 1 average 0,62 May-04 0 average 0.33 
Jun-04 1 Xo,05,1 3,84 Jun-04 1 Xo,05,1 3,84 

Jul-04 0 Jut-04 2 

Aug-04 1 ,._94 >'4~ -'D.tQ ,.. Aug-04 0 I 3,84 > 0,00 

Sep-04 0 Sep-04 1 

Oct-04 0 De vraag 1s wel Poissonverdeeld Oct-04 0 De verwachtingsklasse voor afzet = 2 is 

Nov-04 0 Nov-04 1 kle1ner dan 3. dus de test is niet valide 

Oec-04 2 Dec-04 0 

Jan-05 0 Jan-05 0 

Feb-05 0 Feb-05 1 
Mar-05 1 Mar- 05 0 
Aj)r-05 1 Aj)r-05 0 

May-05 0 May-05 0 

Jun-OS 1 Jun-05 0 

Jul-05 0 Jul-05 0 

Aug-OS 0 Aug-05 0 

Sep-05 2 Seo-05 0 

KABELASSEMBL Y OCV 04 X 42 KONTAKT STAB RONO 9 X 350 MM 
EUR 158.50 EUR 81 ,50 

SPARE SPARE 

maand I atzet klasse freouent le kans verwachtlna chl-test maand I afzet klasse treouenUe kans verwachtlno chi-test 

Jan-04 0 0 17 0,75 I 15,78 I 0,09 Jan-04 5 0 14 0,14 2,84 43,81 

Feb-04 0 1 3 0,21 I 4 ,51 I 0,50 Feb-04 3 1 0 0,27 5 ,68 5,68 

Mar-04 1 2 0 0.03 I 0 ,64 I 0 ,12 

Aj)r-04 0 3 1 0,00 0,07 
Mar-04 0 2 0 0,27 5,68 5,68 

Aj)r-04 0 3 2 0, 18 3,79 0,84 
May-04 0 May-04 3 4 2 0,09 1,89 1,33 

Jun-04 0 average 0,29 Jun-04 0 5 1 0,04 0 ,76 

Jul-04 1 Xo,05.1 3,84 Jul-04 4 > 6 2 0,02 0.35 
Aug-04 0 Aug-04 0 
Sep-04 0 I 3,84 > 0,62 Sep-04 4 average 2,00 

Oct-04 0 Oct-04 0 Xo,05,J 3,84 
Nov-04 0 De verwachtingsktasse voor afzet >= 2 1s Nov-04 13 

Oec-04 0 kleiner dan 3, dus de test is niet valide Dec-04 0 ' 
Jan-05 0 Jan -05 0 
Feb-05 0 Feb-05 0 De 1/faag is niet Poissonverdeeld 
Mar-05 0 Mar-OS 0 
Aj)r-05 0 Aj)r-05 0 
May-05 0 May-05 0 
Jun-05 0 Jun-05 10 
Jul-05 1 Jul-05 0 
Aug -05 3 Aug-05 0 
Sep-05 0 Sep-05 0 

Uit de afzet gegevens van de arti ke len met een vraag d ie groter is dan 5 bl ij kt dater de hoogte 
van een vraag per keer veschillend kan zijn . Hier door ve rva lt het gebruik een Weibull of 
exponent ie le verde ling voor de va lidat ie van de vraag. Deze verde ling geven de tijd aan 
tussen twee gebeurteni ssen (Montgomery & Runger ( 1999)) 
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Bijlage J Resultaten classificatie Process Drum 

In de kolom "Classificatie" staan de letters van de in §4.2 gedefinieerde voorraadklassen. Het 
cijfer geeft aan of er wel of geen voorraad aangehouden wordt. "BO" betekent bijvoorbeeld 
voorraadklasse 8 met strategie (s, Q) = (0, I). 
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Bijlage K Tarieven zendingen TNT 

Van het buitenland naar Nederland - Tarieven 2005 
Global Exp r-e ss Express door-to-door serVice naar meer dan 220 landen. 

Zone I Zone 2 Zone 3 Zone 4 
Gewich t (kg) Bdc•e -Ouiu1 .1mi-L,,u:n1bure R,n biropur Urne Re n Eu•'Op.l Noord Ame n lc .1 -Aur 

I 50,SS 66,01 80,62 106,09 
2 54,29 73, 14 90,5 1 122, 13 
3 58,03 80,27 100,40 138.17 
4 6 1.77 87,40 11 0,29 154.2 1 
s 65.5 1 94,53 120,_1_8 170.25 - -
6 69,25 10 1,66 130,07 186.29 
7 72.99 108,79 139,96 202.33 
8 76.73 115.92 149.85 218.37 
9 80,47 123,05 159,74 234. ◄ I 

10 84.21 130,18 169,63 250,45 
II 87,95 13 7.3 1 179,52 266. ◄9 

12 
·-·····-

iil:69 1 ◄4,4◄ 189,4 1 
·--- .,_, . __ 

282.53 
IJ 95.43 15 1,57 199,30 298.57 
14 99,17 158,70 209, 19 31-4,6 1 
IS 102.9 1 165,83 2 19,08 330.65 .. - .. 
16 . ·106.65- 172,96 2:iii§ -· 346.69 
17 110,39 180,09 238,86 362,73 
18 114,13 187.22 248,75 378.77 
19 11 7.87 194.35 258,6◄ 394 ,8 1 

·-
20 121.6 1 20 1,48 268,53 4 10,85 
2 1 125,35 20B,61 278,42 426.89 
22 129.09 215.74 288,31 442.93 
23 132,83 222,87 298,20 458.97 
24 136.57 230.00 308,09 475.0 1 
25 140.3 1 237, 13 3 17,98 491 .0S 
26 I 44,05 244,26 327,87 507.09 
27 1 ◄7 . 79 251,39 337,76 523 .13 
28 IS I.SJ 258,52 347.65 539.17 
29 155,27 265.65 357,54 555.21 
JO 159.0 1 272,78 367,43 571.25 
3 1 162,75 279,9 1 377,32 587.29 
32 1 66 ,◄ 9 287,04 387,2 1 603 ,33 
3] 170.23 294,17 397. 10 61 9.37 
34 173 ,97 301.30 406,99 635.4 1 -JS 1·77,7 1 308,43 416.88 651 . ◄ 5 

36 1B1 ,45 315.56 426,77 667 . ◄ 9 
37 185 ,19 322,69 436,66 683,53 
38 188,93 329,82 446,55 699,57 - -
39 192.67 336.95 ◄S6M - 71 5.6 1 -
40 196.41 344,08 466.33 73 1,65 
4 I 200, 15 35 1,2 1 476,22 747,69 
42 203 .89 358,34 486.1 1 763 .73 -
43 207.63 365,47 496.00 779.77 --
44 211 ,37 372.60 505.89 795 .81 
45 2 15.11 379.73 5 15.78 8 11 .85 
46 2 18.85 386,86 525.67 827.89 
47 222,59 393,99 535.56 843 .93 
48 226,33 40 1,12 545.45 859.97 
49 230,07 408.25 555.34 876.0 1 
so 23 3,81 415.38 565.23 892,05 

> 50 k2: Extra kostcn oe r I k2 3.7◄ 7,1 3 9 89 16,0◄ 
60 271 .2 1 486,68 664, 13 1.052.45 
70 _308,61 557 ,98 763.03 -- 1.2 12,85 
80 346.0 1 629,28 86 1~93 1. 373 .25 
90 383.4 1 700,58 960,83 1.533.65 

100 420,8 1 771.88 1.059,73 1.694.05 
ISO 607,8 1 1.128.38 l , S S◄,23 2.496.05 
200 794.81 1.484,88 2.048,73 3.298.05 
250 98 1.8 1 1.841,38 

--
2 . s◄- i.23 

---- -
4.100.0S 

300 1.1 68.8 1 2. 197,88 3.0 37.73 4.902.05 
350 __ 1)55.8 1 2.554.3 8 3.532.23 ------- - 5.704.05 
400 1.542,81 2.910,88 4.026,73 6.506.0S 
450 1.729.8 1 3.267,38 4 .521 .23 7.308.05 
500 1.9 16.8 1 3.613.88 5.015.73 8.110.05 

> 500 kg: Extra kosten per I kg J ,7◄ 7, 13 9,89 16,04 

Ta111veri voor Europ1H Un11 b.ndW'I t lln 1xclu$llf 19'- llTW. N I« EU land1n tJl1i n11t 8TW-pll chtJf. 0• getoond• t trll..,.I\ 

1i1n 1n ct1ro\ c-n ~• d mlc( <'<'fl br.1"dno ft0<-_'ll,, g. Vr:,,or mrcr lnfnrm., tic kunr u conr,,n opr~mcn n'l<"f TNT ..,;,, 0800 - 1 2 )◄ f.gt,itl\) 

Zone 5 
Rut .. :111 de ...,, rr lri 

IH.26 
1 ◄6 ,51 

168,76 
19 1,0 1 
2 13,26 - -- -
235.S I 
25 7,76 
280.01 
302,26 
324,51 

3◄6,76 
. --··•·-·· -·-•··• 

369,01 
39 1,26 
413,51 
435,76 - - --
458,0 1 
480,26 
502.51 
52◄ ,76 -
547,0 1 
569,26 
59 1,5 1 
613.76 
636,0 1 
658.26 
680.51 
702,76 
725.01 - -- --
7◄7 . 26 

769.S I 
79 1,76 

8 1 ◄ ,0I 

836.26 
858.S I ·--
880,76 -
903,01 
925.26 

------·-- 9~7.S_I __ 
969.76 
992.01 . 

1.014,26 
1.036,51 . -· 
1.058.76 -
1.081 ,01 
1. 103.26 
1. 125.51 
l.1 ◄7.76 
1. 170.01 
1. 192,26 
1.214.51 

22 25 
1.437,0 I 
1.659,51 - ----
1.882.0 1 
2. 104,51 
2.327,01 
3.439,5 1 
4.552.01 -----, 
5.664.5 1 

- ·---

6.777,0 1 
7.889.51 --- -· -
9.002,0 1 

10. 11 4.5 1 
11.227,0 1 

22.25 =; 
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Bijlage L Voorbeeld voorraadbeslissing risicoanalyse 

In deze bijlage wordt een voorbeeld van een risicoanalyse gegeven. 
In onderstaande figuur staan de artikelen waarvoor voor een machine een risicoanalyse is 
uitgevoerd. Dejaarlijks toegestane stilstand voor deze machine is 10 dagen . 
Om te bepalen welke delen op voorraad moeten liggen zijn de verwachte jaarlijkse levertijden 
(LIE(i)) en voorraadkosten gedefinieerd. De totale verwacht levertijden zijn vastgesteld op 
basis van kennis en ervaring, deze kunnen niet bewezen worden op basis van historische 
gegevens. 
De beslisregels uit §5.2.3 kunnen nu toegepast worden. 

I. Er wordt verondersteld dat de buitenvoorraadkosten onafhankelijk zijn van de waarde v, 
daarom geldt: 

Voor alle ~ < 1 -t op volgorde waarbij geldt dat r,v,(J) > ,;v,(J) > .... > r,v,(M) met 
E(i) I 0 

~ L •,-,,-0 L, -'-. (j)~!1 -lo ·.,_,-
;=I £(1) 

De artikelen waarvoor de verwachte jaarlijkse levertijden kleiner zijn dan de jaarlijkse 
toegestane stilstanden worden op gesorteerd op jaarlijkse voorraadkosten. De artikelen 
met de hoogste waarden worden niet op voorraad gelegd totdat de totale verwachte 
levertijden groter worden dan de toegestane stilstand. 

2. Yoor de overige artikelen kan op artikelniveau een afweging gemaakt worden door de 
minimalisatie uit formule 5.4. 
Er is verondersteld dat de voorraadkosten lager zijn dan de kosten van extra capaciteit, 
vandaar dat alle overige artikelen op voorraad worden gelegd. 

3. Er is geen extra capaciteit nodig. 
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Bijlage M Afleiding bepaling Q 

In deze bij lage wordt een geschikte methode voor het vaststellen van de bestelgrootte Q 
beschreven. Er is vastgesteld dat voor artikelen die in de periode januari 2004 tot en met 
september 2005 een vraag van grater dan 5 hebben gehad, een geschikt bestelpunt en -grootte 
gevonden kan warden anders dan (s , Q) = (0, I) of (I , I). 
Omdat vastgesteld is dat de bestelkosten van MTM-artikelen niet op korte termijn te 
be"i"nvloeden zijn, vervalt de mogelijkheid om een economische ordergrootte (EOQ) te 
gebruiken. De bestelgrootte kan ook bepaald warden door gebruik te maken van de 
stuurparameter omloopsnelheid van de voorraad. De bestelgrootte Q wordt dan zo ingesteld, 
dat de minimale omloopsnelheid niet overschreden wordt. 
Eerst wordt een atleiding van de EOQ-formule gegeven, vervolgens wordt de omloopsnelheid 
van de voorraad uitgelegd . 

Afleiding EOQ 

Totale kosten per jaar = Bestelkosten + Voorraadkosten ➔ TK =AD+ ½Qvr 
Q 

Waarin : 
A = Bestelkosten (€/[bestelling]) 
D = Verwachte vraag per jaar (#/yr) 
v = Waarde van het artikel (€) 
r = Voorraadkosten (€/€/yr) 
Q = Bestelgrootte (#) 

Bovenstaande formule kan naar Q gedifferentieerd warden: 

Optima le waarde als TK(Q) = 0 

2AD 
vr 

Economische ordergrootte EOQ = Q = ✓ 2AD 
vr 

Voorbeeld ( fictieve waarden) 

D = 24 stuks per jaar 
v = € 81,50 
A=€ 34,-
r = 0, I 7 €/€/yr 

De bestelgrootte is dan: 

EOQ = 
2 

x 
34 

x 
24 

= ✓117,8 = I 0,9 ~ 11 stuks 
0,J 7 X 8 J,50 

Deze formule impliceert dat de bestelkosten te be"t"nvloeden zijn door het aan tal bestellingen. 
Dit is bij het MTM niet het geval (§4.1 ). 
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Omloopsnelheid 
De omloopsnelheid van de voorraad wordt gegeven door de formule: 

Omloopsnelheid = Jaarlijkse verkopen in aantallen 
Gemiddelde voorraadhoogte 

Door de omloopsnelheid als stuurparameter in te stellen blijft de gemiddelde voorraadwaarde 
als be"invloedbare parameter over. Er wordt verondersteld dat de gemiddelde voorraadwaarde 
wordt benaderd door ½Q. 

Voorbeeld (fictieve waarden) 
Stel: De omloopsnelheid per artikel mag niet lager zijn dan I. 

D = 24 stuks per jaar 

Omloopsnelheid = I = 
24 

½Q 

In dat geval is Q = 48. 
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Bijlage N Afleiding bepaling vei/igheidsvoorraad 

In M icrosoft Excel kan door een berekening het beste lpunt s bepaa ld worden. Er wordt 
veronderste ld dat er vanaf 5 waarnemingen een beste lpunt berekend kan worden. Er wordt 
aangenomen dat de vraag dan Po issonverdee ld is (S ilve r et a l. ( 1998), Dekker et a l. ( 1998) en 
Dekker et a l. (2000)) . Het beste lpunt s wordt bepaa ld door de ve ili ghe idsvoorraad te 
ve rmeerderen met de verwachte vraag tijdens de levertijd . De ve ilighe idsvoorraad zorgt 
ervoor dat schomme lingen in de vraag opgevangen worden, waardoor de gewenste 
leverbetrouwbaarhe id gewaarborgd blij ft. 

lnvoeren in Microsooft Excel worksheet: 

=POISSON((s-1) ;(Dxl) ;TRUE) 

I - - 1--- - L ·-· • " •' I -, - , ____ I ., - I 
! . -, X .J i =I =POISSON(;;TRUE) 

I B I C I D I E I F I G I H I I I J i I 

!, ;TRUE) l POISSON 

xi .:lJ -
Mean I ~-

Cumulative lrRUE ~ - TRL£ 

~ I 
Returns the Poisson distribution. 

Cumulative is II logiclli value : for the cumulative Poisson probllbilty, use TRUE; for the 

~ 

Waarin : 
s = gewenst bestelpunt 
D = j aarlij kse vraag 
L = levertij d ( injaren) 

Poisson probabi ity mass func tion, use FALSE. 

Formula result • I I OK I Cancel I 

K I 

A ts de uitkomst van deze fo rmule grater of ge lij k 1s aan 0,95, ge ldt dat de 
leverbetrouwbaarhe id tijdens de levertij d minstens 95% is. 

Voorbeeld 

L = 10 dagen ::::: 1
/ 36 j aar 

v=E 1,9 1 
D = 31 (2004) 

Voor de bepa ling van het beste lpunt s moet de fo rmule in Microsoft Excel ingevoerd worden: 

=POISSON((2-1 );(31/36);TRUE) = 0,79 
=POISSON((3-1 );(31/36) ;TRUE) = 0,94 
=POISSON((4-1 );(31/36) ;TRUE) = 0,99 
=POISSON((5-1 );(31 /36) ;TRUE) = 1,00 

Waar (s-1 ) = 3 is de leverbetrouwbaarhe id boven de 95% . Er ge ldt dus dat het beste lpunt s zo 
gekozen moet worden dat er op het moment van beste lling nog 3 arti ke len op voorraad liggen. 
Er moet dus beste ld worden a ls de voorraad onder de 4 stuks gezakt is , dus s = 4. 
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Bijlage O Uitleg RASCI 

Bron: http://www.the-art.nl/index.htm, laatst geraadpleegd 27 oktober 2005 

Responsibility Charting met RASCI 
RASCI is een methode om de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
rekenschapsrelaties in een organisatie zichtbaar te maken. De methode is gebaseerd op een 
techniek, die "responsibility charting" heet, en komt uit de Verenigde Staten. 

Bij de afdeling Engineering & Plant Services ABS POL worden projecten ontwikkeld en 
uitgevoerd, en met RASCI is het mogelijk scherper aan te geven wat de rolverdeling is tussen 
de personen, die een bijdrage in een project leveren . Daarmee is RASCI een geschikt 
hulpmiddel om afspraken te maken met betrekking tot de verantwoordelijkheden in en rond 
projectteams. 

Wat betekent RASCI? 
RASCI is een atkorting, waarbij de letters staan voor de begrippen: 
R- Responsible 
A- Accountable 
S- Support 
C- Consult 
I- Inform 

Personen die in een project een functie hebben, worden in deze termen geduid: ze vervullen 
dus een van deze rollen. Deze rollen kunnen per activiteit verschillen, maar voordat we 
hiervan een voorbeeld geven, zullen we eerst de verschillende rollen nader toelichten. 

1. Responsible 
Per activiteit is een persoon, en niet meer dan een persoon Responsible (R) .Responsible 
betekent verantwoordelijk, dat wil zeggen dat de persoon die deze rol is toegewezen ervoor 
zorgt dat het afgesproken resultaat behaald wordt. Dat hoeft niet te betekenen dat hij al het 
werk zelf doet; hij kan hiervoor ook anderen inschakelen. Dit doet hij binnen het mandaat dat 
hij hiervoor heeft gekregen. Het mandaat omschrijft zijn bevoegdheden , over welke mensen 
en middelen hij kan beschikken, en een aantal gedragsregels, zoals de manier van 
communiceren en hoe met de huisregels omgegaan moet worden . 
Het gewenste resultaat en het mandaat wordt met de persoon die Accountable (A) is, 
overeengekomen. Deze overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk zijn . 

2. Accountable 
Per activiteit is een, en niet meer dan een persoon Accountable (A) .De persoon die 
Responsible is, legt aan de persoon die Accountable is verantwoording af. A heeft de 
verantwoordelijkheid dus aan R gedelegeerd . Hij kan dit doen omdat er spraken is van een 
overeenkomst tussen A en R. In deze overeenkomst is omschreven wat bet te behalen 
resultaat is, en wat het mandaat is van R. 
A en R hebben als het ware een "contract" met elkaar. Dit contract wil niet zeggen dat A zich 
vervolgens aan de gang van zaken onttrekt. In de overeenkomst kan hij vragen over bepaalde 
zaken ge'informeerd te worden. Of dat hij in bepaalde beslissingen gekend wil worden. Hij zal 
op een bepaalde manier betrokken willen blijven, toezicht willen houden , maar doet dit 
zonder het mandaat aan te passen . Gebeurt dit wel dan is er spraken van een nieuwe 
opdrachtstelling. 
De opdracht is beeindigd, wanneer R aan A rapporteert dat de opdracht gereed is, en A deze 
heeft geaccepteerd 
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3. Support 
Per activiteit kunnen meerdere mensen Support (S) geven. S levert een bijdrage in het project. 
Deze bijdrage is natuurlijk niet willekeurig. S staat ter beschikking voor afgesproken 
werkzaamheden, binnen een bepaalde tijd . Sams kan deze bijdrage ad-hoc zijn, maar meestal 
zal spraken zijn van een deelopdracht, die door R is omschreven . R wordt dan A, en S wordt 
dan R, althans voor de overeengekomen deelactiviteit. 
In ons bekende termen zou je kunnen zeggen dat S "subcontractor" is van R. 
Wanneer voor een bepaalde activiteit aan een rol de S is toegevoegd, betekent dit een 
toezegging vooraf om de steun desgevraagd, daadwerkelijk te leveren. De support is dus niet 
vrijblijvend: er is spraken van een leveringsverplichting aan R. 

4. Consult 
Per activiteit kunnen meerdere mensen de rol van te Consulteren (C) hebben. De bijdrage van 
C is niet "vrijblijvend". 
Consult wil zeggen dat R verplicht is C te raadplegen voor dat een (definitieve) beslissing 
wordt genomen. C kan dus op de desbetreffende activiteit invloed uitoefenen . Er moet dus 
spraken zijn van een verplicht overleg. Dit betekent echter niet dat Cover veto recht beschikt, 
en daarmee de gang van zaken kan tegen houden. Anderzijds mag R van het overleg geen 
formaliteit maken, een "wassen neus". Dael van het overleg moet zijn om tot consensus te 
komen . lndien er geen consensus bereikt wordt, hakt R de knoop door, zodat de voortgang 
niet geblokkeerd wordt, C krijgt op dat moment echter het recht om bij A in beroep te gaan . 
Omdat deze consequentie voor beide partijen onaangenaam is, zal de wil om tot consensus te 
komen over het algemeen aanwezig zijn. Consensus moet dan ook in negen van de tien (of 
tien van de tien) bereikt warden. Anders is de situatie niet werkbaar. Ook het aantal C's per 
activiteit moet beperkt blijven. 

5. Inform 
Per activiteit kan het noodzakelijk zijn mensen te informeren. Dael van deze informatie is 
drieledig. In de eerste plaats hebben mensen informatie over het project nodig om te kunnen 
werken , om hun functie te kunnen uitoefenen. In de tweede plaats kunnen medewerkers 
informatie nodig hebben om te kunnen reageren . De informatie maakt het hun mogelijk 
commentaar te kunnen leveren , aanwijzingen te kunnen geven. Ook kan informatie belangrijk 
zijn om de context van het project te kunnen volgen, dus: overzicht houden. 
Er moet er dus voor zorgen dat de l's met betrekking tot deze aspecten geYnformeerd warden. 

Wat zijn de doelen van RASCI? 
In elke organisatie is het gewenst dat taken en verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd 
zijn. In een organisatie zijn de verantwoordelijkheden en taken meestal per afdeling en per 
functionaris beschreven (in charters en functieomschrijvingen), maar dat is nog geen garantie 
dat de wijze waarop de mensen in projecten samenwerken overzichtelijk is . Het is duidelijk 
dat, in steeds toenemende mate, de taken en verantwoordelijkheden van de mensen die een 
bijdrage leveren in een project op elkaar afgestemd moeten zijn. Omdat de projecten de 
afdelingen doorsnijden, moeten taken en verantwoordelijkheden langs de project-as op elkaar 
warden afgestemd. RASCI is daarvoor een hulpmiddel. 
Het eerste doe I is dus om taken en verantwoordelijkheden op elkaar af te stem men. 

De tweede doelstelling van RASCI is om een standaard configuratie vast te leggen, waarin de 
betrokkenen voor een project samenwerken. Er is behoefte aan een meer geUniformeerde 
manier van samenwerken. Dit wordt in de norm RASCl-charts uitgewerkt. Sommigen zullen 
tegenwerpen dat een standaard werkwijze dus niet kan werken. Gedeeltelijk is dit zo, maar dit 
betekent niet dat elk project uitgevoerd moet warden zoals de opdrachtverantwoordelijken 
goeddunkt. Een dergelijke persoonlijke taakopvatting is niet doelmatig, en werkt 
onduidelijkheid in de hand. 
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Wei kunnen afwijkingen in bepaalde situaties noodzakelijk zijn. Afwijkende situaties -het 
woord geeft dit al aan- moeten echter altijd beschouwd worden als afwijking op een norm. 
Het RASCI beschouwt deze beslissingen over afwijkingen ook weer als een activiteit. In de 
RASCI charts is dan ook opgenomen wie voor het goedkeuren van de afwijkingen 
Responsible is. Het norm RASCI is dus nodig, zowel voor standaard als voor afwijkende 
projecten. 

De derde doelstelling ligt in het verlengde van het bovenstaande. RASCl-charts vormen 
namelijk tevens een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van Total Quality Management 
(TQM). TQM gaat ervan uit dat de afdeling Engineering & Plant Services ABS POL over een 
systeem van projectafhandeling moet beschikken, dat expliciet vastligt, toegankelijk is, en 
controleerbaar is . Het hoeft geen betoog, dat absolute duidelijkheid over de verdeling van 
verantwoordelijkheden 111 een project, voorwaarde 1s voor elke vorm van 
kwaliteitsbeheersing. 

Hoe staat RASCI in relatie tot procedures en werkinstructies? 
RASCI beschrijft de verantwoordelijkheden en gemeenschapsrelaties in algemene termen. 
RASCI geeft per activiteit de gewenste rolverdeling tussen de "spelers" in het project, en 
daarmee staat ook vast wie de met deze activiteit verbonden procedures in werking zet. 
De procedures worden altijd in werking gezet door R. Het RASCI geeft echter geen nadere 
informatie over de manier waarop de activiteit uitgevoerd moet worden. Hiervoor zijn ook 
nog procedures en werkinstructies nodig. Procedures beschrijven, meestal voor een activiteit, 
de te volgen werkstappen met de bijbehorende documenten, en te verwachten handelingen, 
zoals goedkeuren, opbergen, reviewen, etc. Werkinstructies omschrijven bijvoorbeeld hoe 
standaarden moeten worden toegepast, of hoe bepaalde documenten moeten worden ingevuld . 
Het gaat om gedetailleerde, vakgerichte aanwijzingen . RASCI , procedures en werkinstructies 
vormen een "drie-eenheid", die volgens TQM principes, elkaar op verschillende detailniveaus 
aanvullen en steeds op elkaar afgestemd moeten zijn. 

Rollen en rangen 
Men kan zich afvragen na het lezen van dit stuk over de RASCI-charts, water nog "overblijft" 
van de taken en verantwoordelijkheden, die in de staande organisatie vastgelegd zijn, onder 
andere in functieomschrijvingen. En wat de taak is van de afdelingschef? 
Antwoord op de vraag wat de relatie is tussen functionele verantwoordelijkheden en RASCI 
is de volgende. Aile R, A, S, C en l's zijn in de RASCI Charts "opgehangen "aan rollen. 
Met rollen wordt bedoeld: afgeronde functies in projecten, die echter los staan van de 
functies , die men in de organisatie bekleed (rangen). Ter verduidelijking een voorbeeld. De 
rol van projectleider kan, afhankelijk van de aard en omvang van het project, door 
verschillende rangen vervuld worden. Deze rol kan vervuld worden door de Project Engineer, 
maar ook door de M E'er. 
Een man kan ook meerdere rollen vervullen. B.v . de rang ME'er kan de rol van PL, ME'er en 
CM vervullen. Door toewijzing van personen aan rollen is op elk moment duidelijk wie voor 
bepaalde stappen in het project verantwoordelijkheid draagt. RASCI charts richten zich dus 
op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in projecten, en maakt dus de 
operationele rapportagelijnen zichtbaar m.b.t. het resultaat. Daarnaast blijven er functionele 
rapportagelijnen bestaan. Het gaat hier met name over het volgen van de huisregels, het 
toepassen van voorschriften en specificaties. 
Het inkoopproces, bijvoorbeeld, zal afgewikkeld worden binnen de daarvoor geldende 
spelregels. Het zijn de hierarchische chefs, die toezien op de juiste (vaktechnische) naleving 
hiervan . 
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Bijlage P lnvulling RASCl-model 

In deze bijlage worden de rollenverdelingen uit het RASCl-model (tabel 5.6) toegelicht. 
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lnitiele fase 
- Reservedelenlijst bepaald s R A C C 
- Vaststellen sliitdelen s s I R A C 
- lnkoopplan bepaald s I A R 

Normale fase 
- Alie artikelen geclassificeerd s s I R A I C C I 
- Order geaccepteerd en verwerkt I I R A C 
- Voortgangsprobleem opgelost I I s R A s 
- Voorraad gereviewed s s s R A I C I I 

Eindfase 
- Voorraad oedesinvesteerd R C I C A I 

lnitiele fase 
In de initiele fase dient de reservedelenlijst bepaald te ztJn , een classificatie van bekende 
delen gemaakt te zijn en het inkoopplan bepaa ld te z ijn . 

Reservedelenlijst bepaald 
De adviesreservedelenlij st wordt aange leverd door een machine leveranc ier aan de afdeling 
Equipment Engineering. De maintenance engineer is verantwoordelijk voor het vastste llen 
van de reservedelenlij st. De maintenance engineer legt verantwoording af aan de 
areamanager. Monteurs kunnen helpen bij het vaststellen van de definitieve reservedelenlijst. 
Tot slot heeft production engineering inspraak in de beslissing. 

Vaststellen slijtdelen 
De maintenance engineer is de procesverantwoordelijke voor het classificeren van bekende 
reservedelen en legt verantwoording af aan de areamanager. Monteurs en 
magazijnmedewerkers kunnen assisteren bij het maken van de voorraadbeslissing. De 
betreffende production engineer kan inspraak hebben. Tot slot dienen de magazijnbeheerders 
bestellen/ ontvangen ge't'nformeerd te worden. 

Inkoopplan bepaald 
De afdeling lnkoop is procesverantwoordelijk voor het maken van het inkoopplan. Dit behelst 
het vastste llen van de leverancier, de manier van inkopen en afspraken die daarmee 
verbonden zij n. De afde ling lnkoop wordt hierin bijgestaan door de magazijnbeheerder in/ 
uitfaseren . De areamanager is accountable. De maintenance engi neer dient ge't'nformeerd te 
worden. 

Normale fase 
In de normale fase dienen alle reservedelen gec lass ificeerd te zij n. Daarna kunnen de 
operationele processen als bestellen en ontvangen plaatsv inden. Het oplossen van 
voortgangsproblemen hoort hier ook bij. Tot s lot is er een review op de voorraad. 
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Alie artikelen geclassificeerd 
De maintenance engineer is de procesverantwoordelijke voor het classificeren van alle 
reservedelen. De areamanager is accountable. Monteurs en magazijnmedewerkers helpen bij 
het maken van de voorraadbeslissing. De betreffende production engineer en manager M&L
C dienen geconsulteerd te worden voor de ze beslissing. De manager TS, 
magazijnmedewerkers bestellen/ ontvangen en de afdeling Controlling dienen geYnformeerd 
te worden. 
Voor het maken van deze beslissing dienen capaciteitssituaties en onderhoudsconcepten 
bekend te zijn. Deze informatie is direct afhankelijk van het productieproces. Tot slot dienen 
bestelparameters ingesteld te worden, deze taak is direct afhankelijk van de classificatie. 

Voorraadorder geaccepteerd en afgehandeld 
De magazijnbeheerders bestellen/ ontvangen zijn verantwoordelijk voor het (tijdig) bestellen 
en ontvangen van artikelen. Zij leggen verantwoording af aan de areamanager. De afdeling 
kan inspraak hebben in de beslissing, bijvoorbeeld wat betreft wijzigingen in prijzen of 
leveranciers. De monteurs en werkvoorbereiders dienen op de hoogte worden gesteld van 
gereserveerde bestellingen. 

Voortgangsprobleem opgelost 
De magazijnbeheerders bestellen/ ontvangen zijn verantwoordelijk voor het oplossen van 
voortgangsproblemen. Dit behelst het controleren van levertijden en het nabellen van 
leveranciers over leveringen. De areamanager is accountable. De magazijnbeheerder in/ 
uitfaseren en de afdeling lnkoop kunnen helpen bij het oplossen van voortgangsproblemen. 
Tot slot dienen de monteurs en werkvoorbereiders ge"informeerd te worden. 

Voorraad gereviewed 
De maintenance engineer is de procesverantwoordelijke voor het uitvoeren van een review op 
de voorraad. Hij wordt hierin bijgestaan door de magazijnmedewerkers en monteurs. De 
areamanager is accountable. Production engineering kan invloed hebben op de beslissingen. 
Tot slot dienen de manager TS en M&L-C en de afdeling Controlling geYnformeerd te 
worden. 

Eindfase 
In de eindfase vindt alleen een desinvestering plaats . 

Voorraad gedesinvesteerd 
De magazijnbeheerder in/ uitfaseren is procesverantwoordelijk voor het desinvesteren van 
MTM-artikelen. Hij legt verantwoording af aan de manager M&L-C . De areamanager en 
production engineering dienen geconsulteerd te worden , de manager TS en de afdeling 
Controlling dienen ge"i"nformeerd te worden . 
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Bijlage Q Validatie RASCl-model 

In deze bijlage wordt de invulling van het RASCI-rnodel uit §5.3 vergeleken met de aspecten 
van het raarnwerk van Zornerdijk en De Vries (2003). 

Dimensie Relevante aspecten Karakteristieken 

Allocatie van 
Aantal personen 12 functies 

Taak verantwoordel ij kheden 
Horizontaal: afdelingen 5 
Verticaal : lagen in de organisatie 4 verdeling 
In evenwicht met 

Allocatie van autoriteiten 
verantwoordel ij kheden 

-

Hoeveelheid inforrnatie SAP R/3, 
Productie 

Beschikbare inforrnatie lnkoop 
Dubbelzinnigheid van de ✓ 

Beslis 
inforrnatie 

processen 
Aantal beslissers 3 

Beslissers 
Sarnenstelling van de groep 

Beslissingen 
Rationaliteit van beslissingen Bes I is boom 
Relatie met andere beslissingen 

Allocatie van autoriteiten 
In het voorgestelde organisatieontwerp wordt de definitieve voorraadbeslissing pas in de 
norrnale fase genornen, in tegenstelling tot de huidige situatie, waar deze beslissing in de 
initiele fase wordt genornen. Orn ervoor te zorgen dat deze beslissing pas in de norrnale fase 
genornen wordt, rnoeten productieafdelingen verantwoordelijkheid dragen voor de 
voorraadhoogte in het MTM, dat doen ze nu niet. Dit kan door het doorbelasten van voorraad
en bestelkosten van het MTM naar de productieafdelingen. 
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Bijlage R Verslag acceptatiebijeenkomst RASCI 

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 december 2005 . In deze bijeenkomst is 
een presentatie gegeven van het gekozen herontwerp en de eerste resultaten daarvan . De 
nadruk heeft gelegen op het bekend maken van de verantwoordelijkheidsverdeling door de 
organisatie. De presentatie is aan alle functies uit het RASCl-model voorgelegd . De discussie 
na afloop van de presentatie richtte zich op de volgende punten: 
I. Het borgen van levertijden bij leveranciers ; 

2. De bereidheid om met de voorraadbeslissing te wachten tot de normale fase; 

3. De bereidheid van maintenance engineering om met het model te werken. 
Bij dit punt werd vooral gediscussieerd over een 20/80-regel in de toepassing van het 
beslismodel. Hoe kan met 20% van het werk 80% van de potentiele reductie behaald 
worden? Dit kan door de nadruk te Ieggen op de classificatie van artikelen met een hoge 
waarde. 

Probleemformu le ring 

Welke bcslissongcn moctcn er gcmaakt wordcn? 

W,c maakt dczc bcslissingcn? 

Hoc moctcn dczc bcsliss,ngcn gcmaakt wordcn? 

- 15% heeft afzet 

Geen vraagvoorspel ling mogehJk 

Ecrstc voorraadbcsl,ss,ng is bclangriJk 

PcrsoonsafhankchJkc bcsliss,ng 

Herontwerp 

Bcshsboom 
t:>OM ul r ;(_) HUM ! 

O<,;o..:>;,,p,.::.;111;_.._· ., 

K r1!1':>C!1 ·' 

CAO ! AO r:t Si-\O'l 

Ri:-1ca -analy~f' "J 

Veranlwoord eli1khe1dsverdehng 
Vt': 1r1t',•i1mrth-•l1;k1 1t->1<bUt· tn.-; Jt:"rl 

RA;-,c1 
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Bijlage T Reference card voorraadbes/issing 

I 

I 
j Quick Reference Card Beslisboom Voorraadbeheersing MTM 

I 

Maken voorraadbeslissing en instellen bestelparameters 
STAP 1 

1. Moel hel artikel gekoppeld 
zijn aan een of meerdere 
installalies door een BOM? 

2. Ja ➔ STAP 2 
3. Nee ➔ KLASSE D 

STAP 2 

1. Staal productie stil als 
gevolg van een storing aan 
hel artikel? 

2. Ja ➔ STAP 3 
3 . Nee ➔ KLASSE C 

STAP 3 

1. Is het artikel Oce-speciliek 
(engineer/ make-to-order) ol 
standaard (make-to-stock)? 

2. Ja ➔ STAP 4 
3. Nee ➔ STAP 3 

STAP4 

1 . Welk onderhoud word! aan 
de installatie uilgevoerd? 

2. SAO ➔ STAP 5 
3 . GAO ol TAO ➔ KLASSE BO 

ol AO 

t 
"' I 

Gebruik overcapaciteil 

BEPALING BUITENVOORRAADKOSTEN 
1. I is alhankelijk van de totale lever· ol reparatietijd op 

equipment niveau van artikelen die kritisch zijn met 
storingsalhankelijk onderhoud 

2. to < t < t, ➔ Gebruik overcapaciteil installatie , geen 
buitenvoorraadkos ten 

3. t, < t < 12 ➔ Gebruik van extra productiecapacileit tegen 
kosten f3 per dag 

ME 

INSTELLEN BESTELPUNT s VOOR D > 5 
1. Bestelpunt s, levertijd L in jaren 
2. lnvoeren ,n MICROSOFT EXCEL: 

=POISSON((s· 1).(D x L):TRUE) 
3. Herhalen met oplopende waarde voor s tot uitkomst > 0,95, 

dan 95% leverbetrouwbaarheid 

INSTELLEN BESTELGROOTTE Q. VOOR D > 5 
1. Bestelg rootte 0. gewenste omloopsnelheid 0 

2 Q= _ IJ _ 
i : XO 

SA0 ""1 
19:.ol!Yv.l~I 

<i•u. I4> "" .. ,, 

klMMBt ,,, .... , tOasM AO ---
lnzenen exlra capac1teil 

'· 
STAP 5 

1. De voorraadbeslissing per artikel wordt uitgedrukt in a;: 
a) a, = 0 : geen voorraad 
b) a, = 1 : wel voorraad 

2. E(i/ = interval tussen vragen in jaren van artikel , 
3. v, = waarde van artikel i in € 
4. r, = voorraadkosten van artikel i (18,5% voor EXCHANGE, 

12,25% voor SPARE, CONSUMP en GENERAL) 

5. Als .li_ >, _ 1 : a, = 1 
Efi) I / I 

6. Voor alle .li_ < 1 _ 1 op volgorde waarbij geld! dat 
£(i ) I to 

.., L, 
, ; , , ( f) > r,r,(j l > ... > 1;1·,1.\J, met I - . l } J~ r

1 
_ , " • O, = 0 

,. , £(1 ) 

7. Voor alle andere artikelen geldt : a, = 1 

MS 

INSTELLEN BESTELPARAMETERS VOOR D S 5 
1. Voor jaarvraag D <; 5 
2. Bestelpunt s. bestelgrootte 0 
3. KLASSE AO ➔ (s. 0) = (0. 1) 

KLASSE A1 ➔ (s. 0 ) = (1. 1) 
KLASSE BO ➔ (s. 0) ~ (0 , 1) 
KLASSE B1 ➔ (s. 0) = (1. 1) 
KLASSE C ➔ (s, 0 ) = (0. o •. ,,) 
KLASSE D ➔ rs. 0 1 = 10. o "''"I 
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Quick Reference Card Besllsboom Voorraadbeheerslng MTM 

Verantwoordelijkhedenverdeling RASCI 

RASCI 
Responsible - Degene die ( 1) veran1Woordel ijk is voor he1 proces/ resullaat (proceseigenaar). 
Accoun1able - Degene die ( 1) de proceseigenaar tar veran1Woording kan roepen over het resultaat. 
Supportive - Degene die (> 1) producoort, de proceseigenaar helpt bij totslandkoming van het resultaat. 
Consulted - Degene die (> 1) geraadpleegd wordt vooral : kan resultaat beinvloeden. 
Informed - Degene die (> 1) gelnlormeerd wordt achterat: kan resultaa1 niet rneer beinvloeden. 

~ 
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lnlllele fase 
- Reservedelenhisl beoaald s R A C C 
- Slittdelen beoaald s s I R A C 
- lnkoooolan beoaald s I A R 

Normale lase 
- Alie artikelen aeclassif1ceerd s s I R A I C C I 
- Order oeacceoteerd en ve1werkt I I R A C 
. Voongangsprobleem ooaelosl I I s R A s 
- Voorraad <1 erev1ewed s s s R A I C I I 

Elndfase 
- Voorraad gedesinvesteerd R C I C A I 

VOORRAAD REVIEW 
1. Is alle ongekoppelde voorraad terecht ongekoppeld? 
2. Zijn aan alle arlikelen leveranciers toegewezen? 
3. Klopt de administratieve voorraad met de werkel ijke voorraad? 
4. Kloppen de classificatie en bestelpararneters nog met de huidige si tuatie? 

21-01-06 2/2 
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Bijlage U Memo gebruik voorraad- en bestelkosten 

Van Aan 
Rogier Berben 

Betreft 

30 november 2005 

Doorbelasten voorraadkosten MTM 

In overleg met de klant worden door TS voorraadbeslissingen 
gemaakt. TS is verantwoordelijk voor de voorraad MTM
artikelen . De voorraad- en bestelkosten die hieruit voortvloeien 
zullen activity based doorbelast worden aan de klanten. Deze 
kosten bestaan uit: 
1. Personeels- en Ruimtekosten ; 
2. Rente (of opportunity-costs); 
3. Afschrijvingen; en 
4. Risico. 
In de huidige situatie worden personeels- en ruimtekosten 
gealloceerd naar het uurtarief van de monteurs, totale 
voorraadkosten worden dus niet expliciet gebruikt. Om op de 
JU1ste manier een voorraadbeslissing te maken dienen alle 
soorten voorraad- en bestelkosten ( expliciet) doorbelast te 
worden. 
Deze kosten zullen kort voor de situatie van het MTM 
besproken worden. 

1. Personeels- en ruimtekosten 
De personeels- en ruimtekosten zijn in 2005 € 252k geweest en 
zullen over de waarde van de voorraad verdisconteerd gaan 
worden. Als gevolg van het weglaten van deze kosten uit het 
uurtarief van monteurs daalt het uurtarief van € 58,42 naar 
E 55 ,69. 
Na toepassing van het herontwerp zullen de personeelskosten 
als gevolg van nieuwe werkwijzen afnemen en zullen de 
ruimtekosten als gevolg van een verminderde voorraad 
afnemen. 

2. Rentekosten 
Intern zullen geen rentekosten doorbelast worden. 

3. Afschrijvingskosten 
IFRS vereist dat spareparts 12 worden afgeschreven over de 
'remaining life' van het equipement waarvoor ze op de plank 
worden gelegd. De spareparts vertegenwoordigen een waarde 
van € 2,28 mio. Als deze in 8 jaar worden afgeschreven is dat 
E 285k per jaar. 

4. Risicokosten 

12 
De exchange delen zijn aangeduid met spareparts, de andere drie categorieen (spare, general, consump) met 

niet-spareparts. IFRS identiliceert spareparts als waardevolle delen, benodigd voor onderhoud. De exchange delen 
vertegcnwoordigen de hoogste artikelwaarden. 
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De risicokosten bestaan eruit dat de niet-sparepart artikelen 
(waarover geen afschrijving doorbelast wordt) aan het eind van 
de levensduur verschroot moeten worden, zonder dat deze 
gebruikt zijn. De waarde van deze artikelen is€ 1.95 mio. 
Op basis van het huidige gebruik van de voorraad kan 
geconstateerd worden dat, naar verwachting, 62,5% van de 
voorraadwaarde niet verbruikt zal worden voor onderhoud. 
We kunnen er dus vanuit gaan dat we over een tien tot vijftien 
jaar, 62,5% van alles wat nu op voorraad ligt zullen moeten 
weggooien en willen daar een voorziening voor opbouwen van 
6,25% van de totale voorraadwaarde per jaar. 

Resumerend zijn de volgende kosten verbonden aan het 
aanhouden van MTM voorraad. 

Afschrijving ( 12,5% van €2,28 mio) € 285.000 
lncourantie (6,25% van €1,95 mio) €121.875 
Personeel en Ruimte (252k van 4,23 mio = 6,0 %) € 252.000 
Totaal € 658.875 

Dat is 18,5% per jaar voor sparepart artikelen en 12,3% per jaar 
voor de niet sparepart artikelen . Deze kosten zullen vanaf 
01 .12.2006 in rekening worden gebracht bij de klanten van TS 

Redenen voor doorbelasting afschrijving en incourantie 
Als samenvatting staan de belangrijkste redenen voor het 
doorbelasten van afschrijvings- en incourantiekosten 
opgesomd: 
I. Het afschrijven op spareparts is een wettelijke verplichting 

onder IFRS; 
2. Het doorbelasten zorgt voor een gelijkmatige spreiding van 

de kosten over de levensduur van de artikelen; 
3. Het doorbelasten van afschrijvings- en incourantiekosten 

zorgt ervoor dat (interne) klanten jaarlijks de kosten van de 
voorraad zien en dus ook incentive hebben om deze, waar 
mogelijk, te verlagen. Zo kan ook verkomen worden dat een 
desinvestering aan het einde van de levensduur uitgesteld 
wordt. 
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Bij/age V Overzicht leveranciersbestand MTM 

In deze bijlage wordt een overzicht van het leveranciersbestand van het MTM. De 
leveranciers zijn onderverdeeld in klassen op basis van het aantal artikelen. Grafiek I laat de 
verdeling van de leveranciers over het artikelbestand zien . Grafiek 2 geeft weer hoe het 
artikelbestand verdeeld is over de leveranciersklassen. In grafiek 3 zijn de voorraadwaarden 
over de leveranciersklassen weergegeven. Grafiek geeft de afzet weer over de 
leveranciersklassen. In Grafiek 5 is de omzet te zien. Uit deze overzichten zijn de 
reparatieorders weggelaten. 
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Voorraadwaarde per klasse (totale waarde is EUR 4.228.798) 
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Graflek 3 

Graflek 4 

Bestelwaarde per leveranciersklasse (jan-04 t/m sep-05, EUR 
1.961.843) 
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Grafiek 5 

Aantal bestelde artikelen per leveranciersklasse (jan-04 t/m 
sep-05, 2.529 artikelen) 
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