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Abstract 
Philips Enabling Technologies Group produces Wafer Fabrication Equipment. In this market segment 
cycle time reduction is a key issue. This research deals with the possibilities inside ETG Acht to reduce 
the cycle time. For this purpose a diagnostic research was done to find reduction opportunities. 
This research resulted in qualitative models and practical proposals. 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 

lnleiding 
Dit verslag is een eindproduct van een afstudeeronderzoek vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, 
faculteit Technologie Management. Het onderzoek is uitgevoerd binnen Philips Enabling Technologies 
Group, waar ik werkzaam ben. Philips ETG is actief in de Wafer Fabrication Equipment markt. 

Aanleiding van dit afstudeeronderzoek is de behoefte naar steeds kortere doorlooptijden uit deze WFE
markt. Ook de klant Applied Materials Israel had deze behoefte. Het bleek dat de 6,4 weken levertijd die 
was afgesproken met deze klant grote risico's voor ETG Acht opleverde. Daarom is besloten door het 
ETG management om de modules te transfereren naar ETG Azie. Maar door het ontbreken van inzicht in 
de processen en de werkelijke prestaties zijn de problemen hierdoor nog steeds aanwezig. Bovendien 
was er geen zicht op de werkelijke doorlooptijden en de gevolgen bij veranderen procesparameters. 
Voor ETG zijn er wel externe indicatoren met prestatieeisen waaraan niet voldaan was. Maar deze 
externe eisen zijn niet vertaald naar interne indicatoren. 

Binnen de ETG Acht organisatie is er weinig expliciete proceskennis, zijn er geen nauwkeurige 
procesoverzichten beschikbaar en zijn procedures niet actueel of aanwezig. 
Om de werkelijke problemen en de gevolgen in kaart te brengen is een diagnostisch onderzoek 
uitgevoerd. Dit heeft tot doel om de werkelijke proces prestaties inzichtelijk te maken waardoor 
problemen kunnen warden opgespoord met hun achtergronden. 

Om aan te geven hoe de werkelijke prestaties inzichtelijk zijn gemaakt en hoe daardoor een herontwerp 
tot stand is gekomen, wordt gebruik gemaakt van het MEDIC-model. Dit model wordt gebruikt als een 
bestaand proces niet voldoet aan de klanteneisen of verwachtingen. Aan de hand van verschillende 
stappen uit dit model zal warden teruggeblikt en zullen er conclusies en aanbevelingen warden gedaan. 

MEDIC fAnp :tk 
fAeastJrH 

Explore & 
Evaluate 

Define & 
Describe 

Implement 
&Improve 

Control & 
conform 

Map & Measure 

Meet en bepaal AS IS proces, de klantenbehoefte en identificeer de 
proces input. 

ldentificeer de hoofdoorzaken, zoek kwantitatieve relaties, etc .. 

Definieer en omschrijf de oplossing. 

Verbeter het proces door het elimineren van fouten. 

Beheers toekomstige proces prestatie 

Naast het ontbreken van proceskennis, zijn er geen juiste procesoverzichten beschikbaar en zijn 
procedures niet actueel of aanwezig. Hierdoor was het noodzakelijk om als eerste stap een 
procesoverzicht en een toestand overgangdiagram te ontwikkelen. Seide modellen zijn vergeleken met 
het model operationele beslissingsfuncties van Betrand, Wortmann en Wijngaard 1

. 

Uit deze vergelijking bleek dat de niveaus afdelings- en goederenstroombeheersing duidelijk zijn te 
herkennen in de ETG Acht organisatie. Zowel in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse zijn daarom 
telkens deze niveaus als uitgangspunt genomen. 
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Het bleek dat meetgegevens die benodigd zijn om de prestaties in kaart te brengen niet aanwezig of 
toegankelijk waren. Om een beeld te krijgen welke gegevens beschikbaar of niet toegankelijk zijn, is een 
oorzaak- en gevolganalyse uitgevoerd. Met de resultaten is een procesindicatorschema gemaakt 
waardoor duidelijk werd welke gegevens bruikbaar en toegankelijk zijn. De externe eisen zijn niet of 
nauwelijks vertaald naar interne indicatoren; door de analyse is een dergelijke vertaling wel kunnen 
gebeuren. Desondanks zijn van de processen realisatie orderplanning en voorbereiden order geen 
metingen beschikbaar. Daardoor kan er geen kwantitatieve analyse van deze processen uitgevoerd 
warden. 

Explore & evaluate -proces 
Uit de kwantitatieve analyse bleek dat de oorzaak van de lange doorlooptijd de wachttijd is bij de 
montage en onderdelenproductie. De wachttijden bij de productiegroepen UPW en Mechanisch zijn de 
hoofdveroorzakers van de wachttijd bij de montage. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

d h .. d ~econstateer e wac tt11, en. 
Werkelljke order doorlooptijd Wachten [dagen] 
[dagen] 

Productiearoep UPW 29 6 
Productiearoep Mechanisch 26 5 
Montaaearoep ASML 18 8 
Montaaearoep FEI/ASME 20 11 
Montagegroep Applied 14 7 
Materials 

De oorzaak van de wachttijden ligt op het niveau van de goederenstroombeheersing en hiervoor zijn de 
volgende aanwijzingen: 

► er wordt geen rekening gehouden met achterstanduren; 
► er warden inkooporders te laat vrijgeven; 
► er wordt geen gevalideerde norm gebruikt voor de planning; 
► er wordt op dit niveau geen extra tijd gegeven voor het realiseren van een goede prestatie; 
► de onregelmatige klantvraag wordt versterkt doorgeven aan montage, onderdelenproductie en 

verwerving; 
► de klant bevestigd de orders vaak te laat waardoor orders te laat gefiatteerd warden. 

Om toch de prestaties te waarborgen warden er voorraden gecreeerd en extra capaciteit ingezet. 
Beide aspecten leiden tot kosten die vermijdbaar zijn . Bijvoorbeeld de productiegroep UPW heeft een 
gemiddelde overschrijding van 7 dagen. Hierdoor ontstaat er bij de montagestroom Applied Materials een 
wachttijd van 7 dagen. Dit heeft tot gevolg dat het luchtlager van de Step Scan 7 dagen te laat wordt 
geleverd waardoor de montage stil komt te staan. Om op tijd te kunnen leveren wordt de 
montageachterstand in gehaald waarvoor extra uren nodig zijn. 

Maar zelfs de extra voorraadvoorzieningen zijn niet genoeg om een korte doorlooptijd en een hoge 
ECLIP te waarborgen. 

Explore & evaluate -logistieke besturing 
In deze fase is de logistieke besturing met de daarbij behorende organisatie en informatie in kaart 
gebracht. Voor de analyse van de logistieke besturing is het BWW-raamwerk 1 vergeleken met de huidige 
werkwijze binnen ETG Acht. De oorzaak van de wachttijden ligt op het niveau van de 
goederenstroombeheersing. Deze ontstaat door het niet functioneren van de interne orderacceptatie. 
De volgende oorzaken liggen aan dit probleem ten grbndslag: 

► een keuze, zoals welke order wijkt en wat wordt geaccepteerd wordt niet gemaakt. 
► een geplande doorlooptijd korter dan de werkelijkheid wordt geaccepteerd. Hierdoor krijgen 

orders al een achterstand voordat ze in de operatie terecht komen. 
o Met de klant warden doorlooptijdafspraken gebaseerd op een onjuiste norm. 
o De klant bevestigt de order vaak te laat. 
o De leverdatumafgifteregel die wordt gehanteerd is klantafhankelijke levertijd1

. 

► de gegenereerde MPR-orders warden niet gecontroleerd op haalbaarheid in het licht van de 
beschikbare capaciteit en de al geaccepteerde orders. 

► het nivelleren van de orderplanning is niet mogelijk. Klanten plaatsen op de meest 
onvoorspelbare momenten orders en deze warden vaak al me achterstand ingelegd. 

► er wordt geen onderscheid gemaakt tussen interne- en externe leverdata. 
Door de genoemde problemen warden adviezen met achterstand vrijgegeven en warden orders bevroren 
met een tijd korter dan de norm doorlooptijd. Hierdoor ontstaat de gemeten wachttijden. 
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De genoemde problemen kunnen niet warden opgelost omdat het overzicht binnen de organisatie 
ontbreekt en dit heeft de volgende afgeleide kernoorzaken : 

► informatie is niet ondersteunend, geen beeld van de realiteit; 
► correctie van problemen is moeilijk, veel piramide lagen. 

Wil ETG Acht de doorlooptijden verkorten dan moeten de ongecontroleerde interne acceptatie van orders 
en het ontbreken van overzicht aangepakt warden. 

Define & describe 
Als ETG Acht de doorlooptijd wil verkorten, moet er eerst sprake zijn van beheersing. De kwaliteit van de 
processen moet verbeteren voordat er sprake kan zijn van beheersing. Zowel de ongecontroleerde 
interne acceptatie van orders als het ontbreken van overzicht heeft betrekking op de kwaliteit van de 
processen. Daarom ligt de focus van het herontwerp op de fase kwaliteit. Hierbij zal een gedeelte 
bestaan uit het ontwerpen van proces- en gegevensmodellen en anderzijds een herontwerp voor het 
interne orderacceptatieproces. 

Implement & Improve en Control & Conform 
Met behulp van de gegevensmodelleringstechniek Unified Modeling Language (UML) en 
procesmodellering op basis van Petri-netten is het kwaliteitsprobleem het ontbreken van overzicht 
aangepakt. Het voordeel van deze benadering is dat er oak een basis wordt gelegd voor de beheersing 
van de toekomstige procesperformance. 
Met behulp van UML is een informatiemodel ontwikkeld dat het domein en de mogelijke toestanden van 
een verzameling orders weergeeft. De volgende zaken warden hierdoor zichtbaar: 

► de verhoudingen en relaties tussen klassen; 
► de benodigde objecten en attributen; 
► de toestand waarin een object en een attribuut zich kan bevinden. 

Door aan het attribuut een niveau een enumeration toe te voegen kan herkenbaar warden gemaakt of 
een order samengesteld is. Dit is in de huidige inrichting van BaaN niet mogelijk. Door deze toevoeging is 
het zichtbaar wat samenstellingen zijn waardoor men niet meer honderden orders afzonderlijk hoeft te 
benaderen. 

Het proces dat behoort tot de goederenstroom- en afdelingsbeheersing is door middel van een Petri-net 
gemodelleerd. Er zijn verschillende redenen om hiervoor te kiezen. Ten eerste kunnen door dit type 
beschrijving vragen over de gemodelleerde systemen van ETG Acht warden beantwoord. Ten tweede, 
doordat zij grafisch weergegeven warden, zijn ze oak toegankelijk voor mensen met een minder 
techn ische achtergrond. Ten derde sluiten Petri-netten naadloos aan op UML. Ten slotte hebben deze 
modellen een sterke wiskundige basis. Er is gekozen voor een zogenaamde top-down aanpak waarbij 
begonnen wordt met het modelleren van het proces op het hoogste niveau3

. Het systeem wordt hierbij 
gezien als een zwarte doos. Er wordt alleen maar gekeken wat de doos in en uit gaat tot men aankomt bij 
het probleem. Het proces "bepalen interne levertijd" is als aanpassing aan het proces random de 
goederen- en afdelingsbeheersing toegevoegd. 

De zogenaamde zwarte doos is geopend bij het proces "bepalen interne levertijd". Bij het openen is als 
eerste een oplossing gezocht voor het verschil de tussen interne- en externe leverdatum 1. De aandacht 
wordt gericht op het bepalen van de interne levertijd bij de voorbereiding van de orderplanning. Externe 
levertijd wordt gezien als een exogene variabele. Vanuit logistiek oogpunt kan op deze variabele geen 
invloed warden uitgeoefend. De oplossing voor het probleem is eenvoudig. In BaaN is er de mogelijkheid 
om de leverdatum en de geplande ontvangstdatum in te vullen . Tot nu toe is het binnen de organisatie 
niet duidelijk dat: 

► de geplande ontvangstdatum het invulveld voor de externe levertijd is. 
► de leverdatum het invulveld voor de interne leverdatum is. 

Momenteel warden in BaaN bij beide velden de gewenste levertijd van de klant ingevoerd. 

Binnen ETG Acht is er een diversiteit aan producten. Hierdoor zijn er veel verschillende ITM
doorlooptijden aanwezig. Een zogenaamde orderafhankelijke levertijdafgifteregel past het beste bij deze 
situatie . Uit de kwantitatieve- en kwalitatieve analyse bleek dat Montage niet verder kan met 
assembleren als zij een onderdeel missen. De lange wachttijden bij de onderdelenproductie zijn de 
oorzaak voor deze stilstand. Hierdoor ontstaan achterstanden en is de inzet van extra capaciteit 
noodzakelijk. Door deze problemen is de eis ontstaan dat richtlijnen bruikbaar moeten zijn voor 
repetitieve montage klantorders. Om dit op te lossen moet gedacht warden in samengestelde orders voor 
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toelevering aan de montage. De levertijdafgifte zal dus op deze gedachte gebaseerd moeten zijn. Voor 
deze situatie geldt de volgende formule 1 : 

gj 

d .=r+"p +/J* g . (1) ; ; L,. max.; max,; 
I 

dj = leverdatum van order j [dagen] 
gmaxJ = het aantal bewerkingen van de suborder met het grootste aantal bewerkingen van order j [-]. 
Pmax,i = de suborder met de grootste totale bezettingstijd van order j [dagen] 
/3 = de gemiddelde werkelijke doorlooptijd per bewerking zodat bij FIFO verwerking ongeveer de he/ft van de orders op tijd komt 
[dagen] 
gi = totaal aantal suborders van order j [-] 
j = de order[-] 
lj= aankomsttijdstip van order j, aangenomen dat de order na aankomst onmiddellijk vrijgegeven wordt voor productie [dagen] 

Gebaseerd op de formule is een procesmodel gemaakt voor het bepalen van de interne levertijd. 
Met behulp van dit model wordt de interne levertijd bepaald en tevens de haalbaarheid beoordeeld . 
Deze interne levertijd vormt de input voor de interne orderacceptatievergadering. Tijdens deze 
vergadering wordt vooral gelet op de risico's en daarom moeten de volgende punten in deze vergadering 
aan bod komen; 

► welke orders er een te krappe leverdatum krijgen; 
► welke orders er met hoge waarschijnlijkheid te laat zullen komen; 
► welke geweigerd moeten warden; 
► wat is het voorstel voor de benodigde veiligheidstijd tussen de interne- en externe doorlooptijd; 
► wat is de haalbaarheid van de MRP- en PAP-orders. 
► welke niet kritische orders gebruikt kunnen warden voor het creeren van een gelijkmatige 

bezetting van de afdelingscapaciteit. 

Door de invoering van dit herontwerp ontstaat er een levertijd die klantonafhankelijk is waardoor de 
wachttijd kan warden geelimineerd. Hierdoor wordt de doorlooptijd op de werkvloer aanzienlijk korter en 
de betrouwbaarheid van levering hoger. Bijvoorbeeld de montagestroom FEI & ASME heeft momenteel 
een gemiddelde doorlooptijd van 20 dagen. Door de nieuwe werkwijze wordt deze doorlooptijd 9 dagen. 
Met deze aanzienlijke reductie is ETG Acht beter in staat om aan de klantenverwachtingen te voldoen. 

Tenslotte is door de uitgevoerde diepte diagnose een beter zicht ontstaan op de mogelijkheden tot 
verbetering voor ETG Acht. 

Aanbevelingen 
De belanrijkste aanbevelingen die gesteld kunnen warden vanuit het onderzoek zijn: 

1. Het gebruiken van de beschikbare SB-tabel in BaaN. Uit onderzoek blijkt het gebruik van de 
levertijdafgifteregel in combinatie met de leverdatumgerichte prioriteitsre~el speling per 
bewerking (SB) een positief effect heeft op de leveringsbetrouwbaarheid . Hierdoor onstaat er 
een hogere ECLIP op de werkvloer. 

2. Het is verstandig een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het aantal hierarchische 
lagen binnen de planning te verminderen. Hierdoor kan de communicatie verbeteren en ontstaat 
er meer overzicht wat een positief effect heeft op de doorlooptijd. 

3. Het weer invoeren van een werklastacceptatievergadering. Deze vergadering vond in het 
verleden om de twee weken plaats. Momenteel is er geen toets voor de adviezen op werkelijke 
capaciteitsbeschikbaarheid. Het gevolg is dat orders niet vrij warden gegeven op basis van 
capaciteit. Hierdoor warden actuele voor- en achterstanden niet warden meegenomen. Door het 
invoeren van deze vergadering kan ETG Acht reageren op problemen voordat werkorders 
warden vrijgegeven. 
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1 lnleiding 

1.1 De onderneming 

1.1.1 Enabling Technologies Group 
In 1891 began Gerard Philips met de fabricage van gloeilampen in een textielfabriekje aan de 
Emmasingel in Eindhoven. Deze periode is het begin van industriele expansie. Uit de expansie is Philips 
Electronics NV ontstaan. 

Philips Enabling Technologies Group is een onderdeel van Philips Electronics NV en is ontstaan uit 
Philips Machinefabrieken B.V. Het bedrijf is in 1900 opgericht als werkplaats ter ondersteuning van de 
Philipsorganisatie. Het bedrijf ondersteunde de Philipsorganisatie met industriele mechanisatiemachines 
en productiegereedschappen. De nadruk lag binnen het bedrijf sterk op het vakmanschap en alles wat de 
Philipsorganisatie vroeg werd dan oak geproduceerd. Philips Machinefabriek werd betaald uit een 
algemene Philips-pot, er werd niet gekeken naar winst of verlies. Begin jaren tachtig moesten de 
bedrijven binnen Philips zelfstandiger warden, zo oak Philips Machinefabrieken. Philips Machinefabrieken 
moest op zoek naar klanten buiten de Philips-organisatie. Oak andere kleine divisies binnen Philips 
Electronics NV, zoals ASML en FEI COMPANY moesten zelfstandige organisaties worden, maar bleven 
klant bij Philips Machinefabrieken. Medio jaren negentig werden een aantal gereedschapmakerijdivisies 
binnen Philips Electronics NV aan Philips Machinefabrieken gevoegd. Tevens werden er klanten 
geworven uit de vliegtuigindustrie. Hierdoor ontstond in 1999 Philips ETG B.V., een groep 
gespecialiseerde bedrijven die hun werkterrein hadden op uiteenlopende gebieden van hoogwaardige 
productietechnieken. ETG bestond uit drie divisies: High Tech Equipment (HTE), High Tech Plastics 
(HTP) en High Tech Aerospace (HTA). 

Met een nieuwe bewindsman aan het roer bij Philips, Gerard Kleisterlee, veranderde in 2001 ook de 
strategie van Philips. Philips wil zich nag alleen concentreren op producten die door de consument direct 
aan Philips gelieerd worden. HTP en HTA kwamen hierdoor op de lijst bedrijven voor verkoop. HTE bleef 
over binnen de divisie ETG, later werd de naam HTE daarom ook vervangen door ETG. 

Sinds januari 2002 heeft de Philips Raad van Bestuur besloten dat het bedrijf zich gaat concentreren op 
gezondheidsproducten, lifestyle-producten en technologieproducten. Philips ETG past niet in deze 
strategie en daarom staat Philips ETG op de verkooplijst. Philips ETG heeft een R&D competenties 
center (Eindhoven) en fabrieken in Nederland (Almelo, Acht, Eindhoven), Singapore en China (Suzhou). 
ETG is de grootste leverancier van subsystemen voor Wafer Fabrication Equipement (WFE) en levert 
apparatuur aan, ASML, Applied Materials, FEI COMPANY, ASME, Novellus, KLA Tencor en Axcelis. 

De WFE-markt heeft een cyclisch vraagkarakter (zie bijlage 2). Om niet te veel afhankelijk te zijn van dit 
vraagpatroon concentreert Philips ETG zich sinds kart oak op de Competence Related Industries (CRI). 
Tot deze industrie behoort de markt van laserapparatuur, robotica-apparatuur en medische-apparatuur. 
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1.1.2 ETG Acht 

ETG Acht, de grootste fabriek binnen de ETG divisie, is een vakkenniscentrum en productiebedrijf voor 
WFE- en CRl-apparatuur. De organisatie bestaat uit zes functionele afdelingen en vier stafafdelingen (zie 
Figuur 1 organogram ETG Acht (besturingsstructuur)). 

Plantmanager 

··•·•···• / 

Financian & 
Kwaliteit, milieu, 

boekhouding 
gezondheid & 

vei ligheid 

Proces 
Personeelszaken ondersteuning en 

verbetering 

I I I I 

Engineering Systeemintegratie Onderdelenproductie 
Supply Chain Klanten- Nieuwe 
Management ondersteuning klantenontwikkeling 

Figuur 1 organogram ETG Acht (besturingsstructuur) 

De volgende zes functionele afdelingen zijn te herkennen: systeemintegratie, onderdelenfabricage, 
supply chain management, engineering, klantenondersteuning en nieuwe klantenontwikkeling. 
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2 Orientatie fase 

2.1 lnitiele probleemsituatie 

Een probleem is het verschil tussen een gewenste situatie en een werkelijke situatie. Om inzicht in het 
vraagstuk te verkrijgen is in deze paragraaf een situatieschets gegeven ten aanzien van het probleem. 
Als eerste is er vanuit de business case een vooronderzoek gedaan. Vanuit deze situatieschets is 
gekeken of het probleem dat wordt geschetst wel het werkelijke probleem is. 

2.1.1 Business case (achtergrond van het probleem) 
Philips ETG heeft de volgende slogan: "our customers are given the freedom to maximize their business 
potential, especially in cyclical markets". Bijvoorbeeld ETG Acht geeft de klant Applied Materials Israel de 
vrijheid om zijn business potentieel te maximaliseren door een deel van de supply chain over te nemen. 
Applied Materials Israel is leider in de zogenaamde optische testequipement voor de WFE-markt en 
besteedt samenstellingen (modules) uit aan Philips ETG Acht. 

ETG Acht heeft met Applied Materials Israel een levertijd van 6,4 weken afgesproken voor vaste orders 
die voortkomen uit voorspelde orders. Voor deze levertijd geeft de klant een afnamegarantie. 
De gemiddelde doorlooptijd binnen ETG Acht is 25 weken en gedurende deze tijd is de order 
onderhanden. Het verschil tussen de afgesproken levertijd en de orderdoorlooptijd is 18,6 weken. Om te 
kunnen voldoen aan de vraag van de klant moet ETG Acht 18,6 weken voor levering aan de klant een 
order starten (een directie order). Deze order houdt een risico in voor ETG Acht (zie Bijlage 1 
Achtergrondinformatie business case). Met andere woorden een voorraad onderhandenwerk van 18,6 
weken wat niet gedekt wordt door een afnamegarantie. Het cyclische karakter van de WFE markt en het 
regelmatig verwijderen van onderdelen door de klant uit de testequipement vergroten de kans op 
incourantheid (zie Bijlage 2 Karakteristieken van de WFE-markt). De WFE-markt vraagt steeds kortere 
levertijden waardoor risico op incourantheid voor ETG Acht alleen maar grater wordt. Het management 
verwacht van ETG Acht verwacht het reduceren van de doorlooptijd een oplossing is voor dit probleem 
(zie Bijlage 1 Achtergrondinformatie business case). Daarnaast is logistic excellence een van de top tien 
projecten op ETG niveau. Beide punten zijn een aanleiding voor het management van ETG Acht om een 
doorlooptijdreductie- project voor Applied Materials Israel te starten. 

2.1.2 Problematiek van de lange orderdoorlooptijden / vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek is er een project opgestart doorlooptijdreductie- Applied Materials Israel. 
Als eerste is er een procesoverzicht op hoog niveau gemaakt om het proces in kaart te brengen (zie 
Figuur 2) . 

De doorlooptijdprojecten warden door het management gestuurd op basis van ITM data. De Applied 
Materials Israel samenstellingen die ETG Acht produceert hebben de volgende ITM-doorlooptijden: 

► Chamber kit G3, 27 weken 
► Load Lock G3, 26 weken 
► Chamber kit Verity, 27 weken 
► Load Lock Verity, 24 weken 
► Tilt, 21 weken. 

Een doorlooptijd in ITM is een normtijd gemeten vanaf het verwerven van ruwmateriaal tot een 
samenstelling die gereed is. De activiteiten expeditie, orderplanning, orderbeheer, artikelbeheer en 
levering aan de klant zijn niet inbegrepen in de ITM-doorlooptijd. Tussentijdse opslag in het magazijn is 
verwerkt als een standaard bewerkingstijd in de ITM-doorlooptijd van onderdelenproductie en montage. 
Daarom is dit niet verwerkt in de SIPOC (zie Figuur 2 SIPOC). Het management focust bij 
doorlooptijdprojecten op de ITM-doorlooptijd. 

Voor het voortraject (voorbereiding orderplanning, orderbeheer en artikelbeheer) wordt de norm 
gehanteerd van 1 week. Oak voor de expeditie wordt een norm gehanteerd van 1 week. 
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Applied Materials Israel draagt zorg voor het transport. Daarom wordt de tijd voor expeditie niet 
meegenomen. Voor het plannen van samenstelling wordt de ITM-doorlooptijd met de tijd van het 
voortraject genomen. Bijvoorbeeld een normdoorlooptijd die gebruikt wordt voor het plannen van een 
Chamber Kit G3 is 28 weken. De tijd vanaf de aanvraag van een vaste order (zie Bijlage 2 
Karakteristieken van de WFE-markt) tot het ophalen voor transport ziet Applied Materials Israel als 
levertijd. 

Doorlooptijdproject 
Binnen ETG Acht worden diverse doorlooptijdreductieprojecten uitgevoerd waarbij er wordt gestuurd op 
ITM-doorlooptijd. Er worden per project gemiddeld honderden productgerichte verbeteringen (zie Bijlage 
3 case applied materials israel voor de uitgebreide analyse) uitgevoerd maar na een aantal maanden 
blijven deze projectgroepen steken op een doorlooptijd ver weg van de gewenste klantlevertijd. Dit was 
ook het geval bij het orderdoorlooptijd project Applied Materials Israel. Na tweeenhalve maand kwam het 
project niet verder dan de volgende ITM doorlooptijden: 

► Chamber kit G3, ITM-doorlooptijd 13 weken, normdoorlooptijd 14 weken; 
► Load Lock G3, ITM-doorlooptijd 13 weken, normdoorlooptijd 14 weken; 
► Chamber kit Verity, ITM-doorlooptijd 13 weken, normdoorlooptijd 14 weken; 
► Load Lock Verity, ITM-doorlooptijd 13 weken, normdoorlooptijd 14 weken ; 
► Tilt , ITM-doorlooptijd 19 weken, normdoorlooptijd 20 weken . 

Hier volgt een korte samenvatting van de problemen die tijdens het project naar voren kwamen. 
Voor de detailinformatie met betrekking tot de case wordt verwezen naar de bijlage (zie Bijlage 3 case 
applied materials israel). Gemiddeld 77% van de artikelen wordt ingekocht. Van deze inkoopdelen wordt 
gemiddeld 65% van het exposure niet gedekt door een afname garantie en toch wordt dit risico 
geaccepteerd door ETG Acht (zie Bijlage 1 Achtergrondinformatie business case). Doorlooptijdreductie 
op inkoopdelen heeft hier een grote invloed. Een groot percentage van deze inkoopdelen is 
voorgeschreven door de klant. Maar liefst 50% van het ongedekt exposure bestaat uit voorgeschreven 
onderdelen (zie Bijlage 3 case applied materials israel). 
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Voor deze onderdelen heeft Applied Materials Israel standaard doorlooptijdafspraken gemaakt met de 
leverancier, die ook gelden voor ETG. Hierdoor is dit gedeelte van het exposure (doorlooptijd) niet 
be"invloedbaar maar loopt ETG Acht wel het risico. Het afgelopen jaar heeft Applied Materials Israel 
enkele voorgeschreven inkooponderdelen uit de samenstellingen gehaald omdat ze de inkooptoeslag van 
ETG te hoog vond. Voor een aantal onderdelen is een herontwerpvoorstel naar de klant gestuurd. 
Dit is niet goedgekeurd door de klant omdat er extra hoge servicekosten voor bestaande apparatuur 
zouden ontstaan. 

De onderdelenfabricage produceert gemiddeld 23% van de artikelen. Productgerichte acties leverden 
aanzienlijke resultaten behalve voor de Tilt (zie Bijlage 3 case applied materials israel). 
Applied Materials Israel heeft voor een tweetal producten van de Tilt een ruwmateriaal van een bepaalde 
leverancier voorgeschreven en wil dit ook niet wijzigen. Dit materiaal bepaalt het kritieke pad en het 
volume dat ETG Acht bij deze leverancier besteld is te laag om invloed te kunnen uitoefenen op de 
doorlooptijd (zie Bijlage 3 case applied materials israel) . 

Voor dit project werden er nog maar met weinig leveranciers afspraken gemaakt op basis van een 
afnamevoorspelling (zie Bijlage 3 case applied materials israel). Bij de niet voorgeschreven artikelen zijn 
er nieuwe afspraken gemaakt op basis van voorspellingen die warden afgegeven aan leveranciers. 
Niet elke leverancier wou op deze basis afspraken maken. Voor deze leveranciers zijn vervangende 
leveranciers gezocht. Vanuit de onderdelenproductie en montage komen geluiden dat de doorlooptijden 
van inkoop onbetrouwbaar zijn. lnkopers zeggen daarentegen dat de logistieke aansturing niet optimaal 
is waardoor men te laat een inkooporder krijgt. De aanwezigheid van dit probleem kan vanuit inkoop, 
onderdelenproductie en montage niet met feiten warden onderbouwd (zie Bijlage 3 case applied 
materials israel). 

Een vergelijking van de nieuwe gemiddelde doorlooptijden uit BaaN met de gewenste klantlevertijd 
resulteert in een order die gemiddeld 9,6 weken voor de startdatum moet warden ingelegd. De levertijd 
die door de afdeling klantenondersteuning is afgesproken met de klant is veel te kort waardoor middelen 
om te sturen beperkt zijn. Dit blijkt uit de volgende aspecten: 

► ETG Acht heeft het streven de voorraad tot een minimum te beperken, maar het realiseren van 
een levertijd van 6,4 weken zonder voorraad en risico's lijkt onhaalbaar. 

► Het percentage op tijd gerealiseerde orders, (ECLIP), bedraagt 57% en er zijn extra voorraden 
nodig om de leverprestaties te garanderen. Op een gegeven moment bedroeg de voorraad 
waarvoor er geen orders waren 1 miljoen euro. 

► Er is geen zicht op mogelijkheden die leiden tot kortere orderdoorlooptijd omdat de bepalende 
onderdelen voorgeschreven zijn . 

► De ITM-tijden die gebruikt zijn zeggen niets over de werkelijke prestaties. Op dit moment warden 
de werkelijke doorlooptijdprestaties niet gemeten. 

Op grand van de voorgaande punten is besloten door het ETG management om de modules te 
transfereren naar ETG Azie . Het hoge risico bij voorgeschreven leveranciers verwacht men in Azie te 
kunnen compenseren met de lagere tarieven in deze regio. 

Een transfer lost de interne problemen van ETG Acht niet op. Ter verbetering, moet daarom een 
diagnostisch onderzoek uitgevoerd warden van de processen die de prestatie-indicator orderdoorlooptijd 
be"invloeden. In het vervolg van het onderzoek wordt gekeken naar de logistieke-processen waarbij 
eventueel gegevens uit de case Applied Materials Israel warden gebruikt. Deze problemen geven aan dat 
de werkelijke prestaties inzichtelijk moeten warden gemaakt. Door inzicht te krijgen in de processen en 
de werkelijke prestaties warden de volgende problemen opgelost: 

□ de aanwezigheid van symptomen en gevoelens die men niet met feiten kan onderbouwen; 
□ geen zicht op de werkelijke doorlooptijden en de gevolgen bij veranderen procesparameters; 
□ er zijn momenteel geen logistieke prestatiemetingen aanwezig om te kunnen bepalen wat juiste 

logistieke keuzes zijn zoals bijvoorbeeld een logistieke geldstroomdiagnose. 
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2.2 Probleemstelling 

Logistic excellence is een continu lopende verbeteractie bij Philips ETG. Hiervoor is inzicht in de logistiek 
processen nodig en uit de case Applied Materials Israel bleek dat niet aanwezig te zijn. Om inzicht te 
krijgen wordt dit project gericht op processen die de werkelijke orderdoorlooptijd be"invloeden. Er zijn een 
tweetal redenen waarom doorlooptijd van belang is voor Philips ETG. Een eerste reden is dat klanten 
voor herhalingsorders steeds kortere doorlooptijden wensen. ETG Acht kan niet meer voldoen aan de 
verwachte 9 weken orderdoorlooptijd van de klant omdat de werkelijke doorlooptijden te lang zijn . 
Een tweede reden waarom Philips ETG ge"interesseerd is in doorlooptijdverkorting, is dat door het 
beheersen van de doorlooptijden Philips ETG Acht betrouwbaarder kan leveren zonder onnodige risico's. 
Seide aspecten van doorlooptijdverkorting kunnen mogelijk geld opleveren doordat de omloopsnelheid 
van het kapitaal toeneemt. 

Kostenbesparing en verlaging van werkkapitaal zijn zaken die Philips ETG op dit moment belangrijk vindt. 
Bij Philips ETG Acht weet men bij veranderingen van de procesparameters niet wat de gevolgen zijn voor 
de doorlooptijd. Dit komt doordat men geen goed inzicht heeft op de procesprestaties en de capabiliteit. 
Kwalitatief kan ETG wel enkele factoren aanwijzen die van invloed zijn op de doorlooptijd, maar 
onderbouwen met data kan men dit niet. De aanwezigheid van problemen die men niet met feiten kan 
onderbouwen zorgen ervoor dat er geen zicht is op de mogelijkheden tot verbetering van de doorlooptijd. 

Het proces dat wordt onderzocht begint met orderbeheer (voortraject) en eindigt met een complete 
samenstelling in de expeditie (zie Figuur 2 SIPOC). Het afstudeerproject zal in eerste instantie op een 
wetenschappelijk verantwoorde wijze een diagnose uitvoeren (de "ist" situatie schetsen). Om zo vanuit 
deze situatie te kijken waar zich problemen bevinden en vervolgens een deel te herontwerpen. 

2.2.1 Probleemstelling 
De werkelijke prestaties zijn niet inzichtelijk waardoor niet duidelijk is wat de problemen zijn met 
betrekking tot de doorlooptijd en wat daaraan gedaan kan warden. Het oplossingsgebied start bij het 
zichtbaar maken van het probleem . Het afstudeerverslag beoogt daarin te voorzien middels het in kaart 
brengen van de processen en prestatiemetingen. 

2.2.2 Opdrachtformulering 
De opdracht is als volgt, het verkrijgen van inzicht in de werkelijke procesprestaties waardoor problemen 
kunnen worden opgespoord met hun achtergronden. 

De opdracht bestaat uit vier stappen: 
1. probleemsignalering en het in kaart brengen van de processen en prestatiemetingen; 
2. dieptediagnose van de gevonden problemen; 
3. onderzoeken mogelijke oplossingsrichtingen; 
4. uitwerking van een gekozen oplossingsrichting in een eindsituatieontwerp. 

Voor het onderzoek wordt de onderzoeksontwerpmethode van Verschuren & Doorewaard en de MEDIC
methode gebruikt. 

Doelstelling 
De doelstelling van het eerste onderzoeksdeel is het inzichtelijk maken van de werkelijke 
procesprestaties waardoor problemen kunnen worden opgespoord met hun achtergronden. Na de 
probleemsignalering wordt een diepte diagnose gemaakt. 

Centrale vragen 
• Hoe ziet het proces eruit? 
• Wat zijn de oorzaken van het niet inzichtelijk zijn van de werkelijke prestaties? 
• Welke prestaties kan men meten? 
• Wat zijn na het meten van de doorlooptijdprestaties afwijking ten opzichte van de 

verwachtingswaarde en de planning? 
• Wat is de capabiliteit of het percentage op tijd gerealiseerde orders van de processen? 
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2.3 Aanpak 

Voor de uitvoering van het onderzoek warden de onderzoeksmethode van Verschuren en Doorewaard en 
de MEDIC-methode gebruikt (Map & Measure, Explore & Evaluate, Define & Describe, Implement & 
lmpove en Control & Confrom). De methode van Verschuren en Doorewaard Kempen is een 
methodische aanpak voor het ontwerpen van een onderzoek. MEDIC is een model voor business en 
industriele processen en een veel gebruikt verbetermodel voor Six Sigma methoden. Het is een set van 
gereedschappen ingedeeld in vijf fasen die warden gebruikt voor het karakteriseren en verbeteren van 
bestaande business- en industriele processen. Omdat niet meteen de problemen binnen ETG Acht 
duidelijk waren, is er als eerste een probleemsignalerend onderzoek uitgevoerd. Nadat het 
handelingsprobleem helder was geformuleerd en geaccepteerd door de relevante partijen is er een 
diagnose gemaakt. Voor analysedoeleinden tijdens deze stap zijn het BWW-raamwerk, een model voor 
operationele beslissingsfuncties, de Logistiek Geldstroomdiagnose en het M/M/c/N/K wachtrij-model van 
Kendall gebruikt. 

Het onderzoek is als volgt opgebouwd: 
A) kwalitatieve analyse, het in kaart brengen van het huidige orderverwerkingsproces bij ETG Acht, 

Map & Measure, (Hoofdstuk 3). 
B) kwantitatieve analyse met behulp van een aantal aandachtspunten uit de Logistieke 

Geldstroomdiagnose en het M/M/c/N/K wachtrij-model wordt de huidige situatie geanalyseerd, 
Map & Measure en Explore & Evaluate (Hoofdstuk 4). 

C) besturing, informatie en organisatie, vergelijken van de huidige logistieke beslissingen binnen 
ETG Acht met het BWW-raamwerk en het model voor operationele beslissingsfuncties van 
Bertrand, Wortmann en Wijgaard, Define & Describe (Hoofdstuk 5). 

D) een vergelijking van de resultaten geeft de achtergronden van de problemen en de 
aandachtspunten die nodig zijn voor het herontwerp, Define & Describe (Hoofdstuk 6). 

E) een herontwerp voor een aantal problemen, Implement & lmpove (Hoofdstuk 7). 
F) een implementatieplan voor het herontwerp,Control & Confrom (Hoofdstuk 8). 

(C) (D) 

BESTURING, 
INFORMATIE EN AANDACHTSPUNTEN 
ORGANISA TIE VOOR HET - (BV\Nv-raamwerk HERONTWERP 

. model operationele (Hoofdstuk 6) 
beslissingsfuncties) 

(Hoofdstuk 5) 

I HERONTWERP IMPLEMENTATIE-
I-----+ PLAN (Hoofdstuk 7) (Hoofdstuk 8) 

KWANTITA TIEVE (E) (F) 
ANALYSE 

(LGD methode. M/M/c/ KWALITATIEVE 
NIK wachtrij-model van - ANALYSE 

Kendall, [Huidige 
netwerk van wachtrijen) - oderverwerkingproces 

(Hoofdstuk 4) ETGAcht] 
(Hoofdstuk 3) 

(8) (A) 

Figuur 3 onderzoeksmodel en hoofdstukindeling 
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3 Kwalitatieve procesanalyse 

Door middel van een procesgerichte aanpak kunnen obstakels, zoals de aanwezigheid van problemen 
die niet met feiten konden warden onderbouwd, uit de weg warden geruimd. Op deze wijze kan warden 
achterhaald welke problemen er spelen en hoe zij van invloed zijn op de orderdoorlooptijd. 

Uit diverse interviews binnen de organisatie bleek dat: 
□ er weinig kennis van de processen is; 
□ procedures niet actueel of aanwezig zijn; 
□ er geen persoon aanwezig is met totaaloverzicht. 

De kwalitatieve proces analyse heeft tot doel de processen, die de doorlooptijd be"invloeden, met de 
bijbehorende toestanden in kaart te brengen. Daarom wordt er een procesomschrijving gemaakt 
(paragraaf 3.2), maar eerst wordt er ingegaan op de soorten klantenorders die er binnen ETG Acht 
aanwezig kunnen zijn (paragraaf 3.1 ). Als derde is er een oorzaak- en gevolganalyse gemaakt van het 
probleem namelijk het ontbreken van zicht op de werkelijke prestaties (paragraaf 3.3). Zo kunnen de 
oorzaken die aan het probleem verbonden zijn zo gedetailleerd mogelijk warden ge"identificeerd. Daarna 
kunnen er acties warden gestart binnen de organisatie om meetgegevens te verzamelen van de stappen 
uit de procesomschrijving die warden gebruikt voor de kwantitatieve analyse. 

3.1 Soorten klantorders 

Een manier om verschillende producten te karakteriseren is aan de hand van klantorders. 

Repetitieve orders (herhalingsorders) 
Dit zijn klantorders voor (sub)samenstellingen of onderdelen die al vaker door een klant zijn besteld. 
Deze herhalingsorders (repetitieve orders) vormen 80% van de totale klantorders en hiervoor draagt 
systems de verantwoordelijkheid. lnterne onderdeelleveringen warden verzorgd door de 
onderdelenproductie. Er zijn twee soorten repetitieve orders te onderscheiden: 

• Planningsgedreven, op een klantenvoorspelling gebaseerde volume productie. 
• Ordergedreven, op een klantenorder gebaseerde volume productie. 

1st-article (proto orders) 
Dit zijn orders voor onderdelen of (sub) samenstellingen die niet eerder door ETG geproduceerd zijn en 
lijden vaak tot volume productie. De unit projecten is verantwoordelijk voor dit type order. 

Serviceonderdelen 
Dit zijn orders voor bekende onderdelen, die een geruime tijd zijn geproduceerd, waar geen reguliere 
vraag meer naar is. Dit soort orders komt voort uit een klantenbehoefte voor vervangende onderdelen 
van actieve WFE-productieapparatuur en komt voor bij zowel systems als onderdelenproductie. 
Afhankelijk van de klantvraag ligt de verantwoordelijkheid bij een van deze afdelingen. 

Reparaties 
Reparaties van eerder verkochte onderdelen. Soms zijn dit reparaties voor de eindgebruiker. Het zijn 
onverwachte klantenbehoeften. Dit soort orders komt voor bij zowel systeemintegratie als 
onderdelenproductie. · 

Projecten 
Vaak eenmalige klantenvraag voor productielijnen of productieapparatuur waarbij nog 
engineeringactiviteiten moeten plaatsvinden. De unit projecten is verantwoordelijk voor dit type order. 

Bonnenwerk 
Onderdelenorders binnen de onderdelenproductie voor diverse kleine klanten zowel eenmalige als 
herhalingsorders, dienen als opvulwerk bij ondercapaciteit. 

Het type order dat in dit verslag aan bod komt is de repetitieve order. Op dit moment is de 
productiesituatie voor repetitieve ordergedreven orders Make-to-Order (MTO) en Assembly-to-Order 
(ATO). Omdat een MTO-situatie al de processtappen bevat uit Figuur 4 die de doorlooptijd be"invloeden is 
gekozen om deze productiesituatie als uitgangspunt te nemen. Een tweede reden is dat momenteel 70% 
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van de repetit ieve orders ordergedreven is, voor dit type orders heeft de ETG Acht organisatie gekozen 
voor een MTO-ontkoppelpunt. Een derde punt heeft te maken met het niet maken van een klassen 
onderscheid, wat in de volgende alinea aan bod komt. Zowel 1st-article, serviceonderdelen, projecten als 
bonnenwerk kunnen een MTO-ontkoppelpunt hebben. 

Bij het behandelen van de klantenorders wordt binnen systems, onderdelenproductie, inkoop en BaaN 
geen klassenonderscheid gemaakt. Bijvoorbeeld, bepaalde producten moeten altijd met een kortere 
doorlooptijd gemaakt kunnen warden dan een andere groep waar een veel langere orderdoorlooptijd 
toegestaan wordt, doorlooptijdklassen. Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn dat bepaalde orders in 
een wachtrij altijd voorgaan op andere categorieen, urgentieklassen onderscheid. Bijvoorbeeld, in een 
wachtrij gaan 1st-article orders voor op reparaties en beide hebben voorrang op repetitieve orders. 
Hierdoor is er geen behoefte, in BaaN of andere databestanden, om de prestaties een 
klantenorderkenmerk te geven. Hierdoor zijn de procesindicatoren per klantorder moeilijk te identificeren. 
Dit is alleen mogelijk als elke inkoop of productie individueel wordt geanalyseerd. Omdat een analyse per 
order qua tijd niet mogelijk is, wordt er gewerkt met gemiddelde waarden voor de orderdoorlooptijd. 
Daarom wordt bij de procesindicatoren in de volgende hoofdstukken gesproken over verschillende 
soorten klantenorders en gewerkt met gemiddelde waarden. 
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3.2 Huidig orderverwerkingsproces 

Van de processen die invloed hebben op de doorlooptijd is een flowchart gemaakt op het hoogste 
procesniveau. Er is gekozen voor een topdown aanpak waarbij eerst het proces op hoog niveau in kaart 
wordt gebracht (zie Figuur 4). Met behulp van een toestand overgangdiagram zijn de verschillende 
toestanden in kaart gebracht waarin een order zich kan bevinden (zie Figuur 5). Het model operationele 
beslissingsfuncties voor beheersing van productieafdelingen [Bertrand, 1998] is gebruikt om de 
beslissingen weer te geven (zie Figuur 6). Om de figuren met elkaar te kunnen koppelen zijn in Figuur 6 
de beheersingniveaus en de overeenkomende stappen uit Figuur 4 er bij gezet. lndien in een later 
stadium noodzakelijk worden de processen op een lager niveau in kaart gebracht. 

Orderbeheer 
De klant, bijvoorbeeld Applied Materials Israel, bestelt een Tilt. De ordermanager ontvangt een 
klantenorder, registreert, controleert het met de commerciele randvoorwaarden en boekt. Het resultaat 
van deze actie is een geaccepteerde verkooporder en project in Baan. 

Artikelbeheer 
Nadat project en verkooporder zijn geboekt in Baan, controleert artikelbeheer de technische 
productdocumentatie en kopieren ze onderdeellijsten gekoppeld met routing naar het project in Baan. 
Daarna wordt er een simulatie Project Requirements Planning gedraaid in Baan met als resultaat een 
geplande order en een splitslijst. Deze splitslijst wordt verzonden naar de orderplanner. 

Orderplanning 
Met de regelaar orderplanning worden de fysieke handelingen geregeld en gestuurd. Deze planning 
wordt uitgevoerd op fabrieksniveau. De input bestaat uit een orderacceptatieformulier, splitslijsten 
(geplande order) en productie planning/ MPS Baan (soft-order) (zie Bijlage 4 life chart orderplanning). 
De orderplanning bestaat uit de stappen voorbereiding en realisatie. 

Voorbereiding 
Planning & Voortgang krijgt van artikelbeheer projecten met status projectsimulatie aangeboden in de 
vorm van een splitslijst. lndien van toepassing worden de vaste orders vergeleken met de soft-orders. 
Daarna wordt de gevraagde leverdatum beoordeeld op basis van productieplanning / MPS Baan en 
splitslijsten. Er wordt door middel van firm-planned adviezen een planningsvoorstel gemaakt. Dit voorstel 
wordt meestal op het hoogste niveau, (sub) samenstelling niveau, gemaakt. Er wordt een Project 
Requirements run (PRP-run) gedraaid. Deze run genereert firm planned inkoop-, productie- en magazijn 
adviezen. Voor alle adviezen, zowel Material Requirements Planning (MRP) als PRP, geldt dat ze na een 
PRP-run of MRP-run de status gepland hebben. Zowel Planning MRP en PRP wijzigen deze adviezen 
niet meer. De run wordt 2 maal per week uitgevoerd. lndien de status gewijzigd wordt is de logische 
volgorde van deze statuswijziging; gepland - (firm planned) - gefiatteerd - geactualiseerd. Van de 
realistische adviezen worden overzichten gemaakt voor de orderacceptatievergadering. Deze 
vergadering vindt eenmaal per week plaats en gaat hoofdzakelijk over de PRP-orders. MRP-orders 
worden zonder overleg in het systeem gezet. lndien blijkt uit de vergadering dat de planning niet 
realistisch is dan wordt de interne leverdatum van de vaste order opgeschoven naar achteren. lndien de 
datum akkoord is wordt het project geactiveerd als simulatie actief. Er is nu een interne acceptatie van de 
orderplanning (firm planned) door de onderdelenproductie en montage. lndien niet akkoord dan wordt er 
herpland. Na akkoord wordt de leverdatum doorgeven aan sales (order manager) en er vindt een 
afstemming plaats met de klant (zie kraan; levertijdafgifte / orderacceptatie). 

Realisatie 
Na afstemming en acceptatie van de levertijd door de klant worden inkoop- en productieadviezen 
gefiatteerd. Dit gebeurt door het open van de kranen voor gefiatteerd productie- en inkoopadviezen. De 
adviezen worden gestuurd naar de afdeling van bestemming en er is nu een geplande doorlooptijd in het 
systeem. Eventuele magazijnorders worden vrijgegeven. De orderadviezen krijgen een startdatum 14 
dagen in de toekomst waarbij rekening is gehouden met het voorbereiden van de order. Het is onduidelijk 
binnen de organisatie waarop deze dagen zijn gebaseerd. Dit geldt voor alle soorten klantorders. De 
planning wordt up to date gehouden door middel van herplanningsboodschappen. Bijvoorbeeld omdat de 
klantvraag verandert of dat er intern grote veranderingen zijn. Een maal per week wordt er herpland. Er 
wordt een nieuwe PRP-run gedraaid om een nieuwe PRP-berekening uit te voeren. Dit resulteert in een 
nieuwe optimale materiaalplanning voor ieder artikel in het betreffende project. De PRP run genereert 
eventuele nieuwe geplande PRP inkoop, productie en magazijn adviezen. 
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Figuur 5 toestand overgangdiagram 
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Verwerven (onderdelen & ruwmaterialen) 
Als eerste warden gefiatteerde inkoopadviezen omgezet in een vrijgegeven inkooporder zodat kan 
warden gestart met het verwerven van de onderdelen of ruwmaterialen (actualiseren). lnkooporders 
warden gestuurd naar de leverancier van de onderdelen of ruwmaterialen en deze levert aan het 
magazijn . Dit gebeurt parallel met het voorbereiden van de order. 

0) 
C 
§ 
Q) 
Q) 
.c 
Q) 
D 
U) 
0) 

-~ 
ai 
:E 
<( 

Logistieke 
parameters 

Aggregaatbeheersing I 
bedrijfsniveau 

Capaciteitsplanning 
Bezettingsplanning 

Orderacceptatie 
Levertijdafgifte 

Werkordervrijgave 

Werkorder-

_ Voorbereiden 
orderplanning 

Realisatie 
orderplanning 

- Voorbereiden order 

Capaciteitstoewijzing ~ 
Capaciteitsvariatie 

~---W-e_r_~~u-it_g_i_ft_e ___ ~ Onderdelenproductie 

- of montage 

Figuur 6 model operationele beslissingsfuncties voor beheersing van productieafdelingen 

Voorbereiden order (onderdelenproductie en montage) 
Het voorbereiden van een order betreft de operationele beslissingsfuncties uit Figuur 6. 
De montage en de onderdelenproductie ontvangen gefiatteerde adviezen. Op basis van de interne 
capaciteit wordt de onderdelenproductie gekeken welke bewerkingen er intern en extern warden 
uitgevoerd. De productieadviezen warden omgezet in vrijgegeven productieorders (geactualiseerd) door 
de beslissingsfunctie werkordervrijgave (zie Figuur 6). Er ontstaat nu een productieorder en er kan een 
detailplanning warden gemaakt met als resultaat een prioriteitenlijst voor de mini-company. 
Daarna wijst de groepsleider de order toe aan de benodigde taken uit de routing (capaciteitstoewijzing) 
en doet de materiaaluitgifte. 

Controle & goederenontvangst 
Bij ontvangst warden onderdelen geboekt voor controle. Niet productiegerichte artikelen en 
catalogusonderdelen warden rechtstreeks naar de gebruiker gestuurd. De overige onderdelen ondergaan 
een controle & goederenontvangst. Bij afkeur gaan de producten retour naar de leverancier bij goedkeur 
warden ze opgeslagen in het onderdelenmagazijn en als ontvangen geboekt. 

Magazijnbeheer (ruwmateriaal, onderdelen, (sub) samenstelling) 
Bij het opslaan van (sub) samenstellingen, ruwmaterialen of ingekochte en productieonderdelen ontstaat 
er een magazijnorder. Het magazijn verzendt daarop een ontvangstboodschap naar de 
onderdelenproductie, montage of expeditie. lndien de betreffende afdeling een materiaaluitgifte doet 
wordt vervolgens het ruwmateriaal of het onderdeel gepickt en geleverd. 

Onderdelenproductie & montage 
Als het ruwmateriaal of de montageonderdelen zijn ontvangen geeft de groepsleider een signaal om met 
de productie van onderdelen of montage te starten door middel van een werkuitgifte. Een map met 
productiegegevens of montagegegevens wordt vrijgegeven en naar de eerste bewerking uit de routing 
gestuurd. lndien nodig, wordt naar een leverancier voor oppervlaktebehandelingen of andere externe 
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bewerkingen een bericht gestuurd dat er een order aankomt. De voortgang wordt bewaakt en als de 
laatste bewerking is afgemeld wordt de order gereed gemeld. Vanuit de onderdelenproductie wordt een 
gereed gemelde order rechtstreeks naar het magazijn gestuurd. Bij de montage wordt de (sub) 
samenstelling eerst voorzien van een cleanroomverpakking voordat deze kan warden verzonden naar het 
centraal magazijn. 

Expeditie 
De (sub) samenstelling wordt verpakt, voorzien van vrachtgegevens en verstuurd op transport naar de 
klant. 
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3.3 Van niet inzichtelijke prestaties naar een meetoverzicht 

De processen, die de doorlooptijd be"invloeden, met de bijbehorende toestanden zijn in kaart gebracht. 
Maar eerst zullen de oorzaken moeten warden gevonden van het niet inzichtelijk zijn van de prestaties. 

In een perfecte wereld (soil) zijn er datacollectiesystemen opgezet voor het meten van de procesinput en 
de procesoutput [Black Belt training, 2004]. Er wordt geen optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige 
data collectiesystemen en BaaN4 is niet zo ingericht dat van elke processtap de werkelijke 
orderdoorlooptijd of be"invloedende procesvariabelen gegenereerd kunnen warden. Hierdoor is er geen 
zicht op de werkelijke doorlooptijdprestaties. 

Als dit probleem kan warden omzeild kan er een kwantitatieve analyse plaatsvinden. Zo kan warden 
achterhaald welke problemen er spelen en hoe zij van invloed zijn op de orderdoorlooptijd. Daarom wordt 
er een kwalitatieve analyse uitgevoerd in de vorm van een oorzaak- en gevolganalyse om zicht te krijgen 
welke problemen er te verwachten zijn omtrent het verkrijgen van informatie. Met deze gegevens wordt 
een meetschema voor de kwalitatieve analyse gemaakt. 

3.3.1 Oorzaak- en gevolganalyse 

Gebaseerd op de case doorlooptijdreductie Applied Materials Israel is een oorzaak- en 
gevolgvisgraatdiagram gemaakt en de analyse is afgebakend op de volgende gebieden: 

□ methode van werken; 
□ metingen. 

Daarna is het diagram besproken met diverse procesgebruikers binnen de organisatie en getoetst op 
herkenbaarheid (zie Figuur 7 oorzaak- en gevolg visgraatdiagram). 

Methode 

De geplande door1ooptijd voor, magazijnbeheer, 
controle & goederenontvang•t is niet meetbaar 

Geplande doortooptijd onderdelen productie, montage niet zichtbaar 
waardoor er geen middelen zijn om ta sturen 

Onnauwkeurige expo1ure rialco meting 

De orderaankomat voor verwerven, magazijnbeheer, 
controle & goederenontvang1t niet meetbaar 

Orderbeheer, artikelbeheer en voorbereiding orderplanning 
worden niet gepland 

Er 'NOrdt beweerd dat de beschikbare data in lTM 
w--------- --vaak is gebaseerd op ondert>uikgevoel en geen 

geschikte normtijd is; 
Er ia geen validatie voor data 

~G~e-g-ev_e_n_s_v-oo_r_m_ e_te_ n~d-oo- rl~o-o-p-ti-jd_p_r-es_ta_ti __ e_s~ 
---------------~-----.. zijn niet inzichtelijk 

~ ----~---------~ 

De werkelijke doortooptijd verwerven wordt niet 
gemeten, alleen de eclip 

De werkelijke startdatum van een order ia 
niet opgenomen in de orderdoortooptijd 

onderdelenproductie en montage 

WERKELIJKE DOORLOOPTIJD VAN 
KLANTORDER TOT ORDERLEVERING IS ___ _ca,._ -.--"'- ~ ~...,._./ 

NIET BESCHIKBAAR 

De doorlooptijd prastaties van orderbeheer, artikelbeheer, 
voorbereiding orderplanning 

warden wel gemeten maar niet gebrulkt 

Er zijn verschillende reports/ overzichten van performance 
indicatoren m■ar er is geen umenhangend tota ■ loverzicht 

van zand tot klant 

Van raalisatie orderplanning en voorbereiden order 
worden geen prestatiegegevens gemeten. 

Van de expeditie warden geen pra1tatie 
indicatoren gemetan 

Figuur 7 oorzaak- en gevolg visgraatdiagram 

Meting 
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Het visgraatdiagram voor oorzaak en gevolg levert de onderstaande hoofdoorzaken voor het niet geheel 
inzichtelijke zijn van de prestaties. 

□ Inefficient operationeel- en managementproces door niet zichtbare data 
► Er is geen validatie voor data. 

Vervuilde data in BaaN wordt niet opgemerkt. Bijvoorbeeld bij de case Applied Materials 
Israel had de Chamber kit Verity aan het begin van het project een ITM-doorlooptijd van 27 
weken. Er werd maar zeventien weken waarde toegevoegd en na analyse bleek er 1 O weken 
datavervuiling aanwezig te zijn (zie Figuur 34). De ITM-doorlooptijd wordt als uitgangspunt 
gebruikt voor de planning, waarbij het gevaar ontstaat dat de planning is gebaseerd op 
verkeerde uitgangspunten. 

► De exposure risico meting is onnauwkeurig. 
De huidige metingen zijn gebaseerd op een norm (ITM omgeving), het is beter om de 
werkelijke doorlooptijd te gebruiken voor deze meting (zie bijlage1 ). 

► Orderbeheer, artikelbeheer en voorbereiding orderplanning warden niet gepland. 
► De orderaankomst en de geplande doorlooptijd voor verwerven, magazijnbeheer, controle & 

goederenontvangst is niet meetbaar. 
Doordat zowel de geplande doorlooptijd als de orderaankomst niet meetbaar zijn kan er 
geen verwachtingswaarde warden bepaald. Hierdoor is er geen referentie beschikbaar 
waarmee de werkelijke doorlooptijd kan warden vergeleken. 

► Geplande doorlooptijd onderdelenproductie, verwerven en montage is niet zichtbaar in BaaN 
waardoor er geen middelen zijn om te sturen. 
Doordat de geplande doorlooptijd niet zichtbaar is, kan niet warden nagegaan of een 
levertijdsoverschrijding is ontstaan doordat het plan geen afspiegeling is van de 
werkelijkheid of als oorzaak wachten heeft (zie Figuur 15). 

□ Werkelijke doorlooptijd van klantorder tot orderlevering is niet beschikbaar 
► De prestaties van orderbeheer, artikelbeheer en voorbereiden orderplanning warden we/ 

gemeten maar de data warden niet gebruikt. 
Bij PRP-gestuurde projecten wordt bij het plannen geen rekening gehouden met de 
prestaties van orderbeheer, artikelbeheer en voorbereiden orderplanning. 

► De tijd dat een order eigenlijk zou moeten starten wordt niet opgenomen in de doorlooptijd 
van onderdelenproductie en montage. 
Bij de onderdelenproductie wordt de behandelingstijd (systeemtijd) gemeten en deze tijd 
wordt beschouwd als de doorlooptijd. Eigenlijk is deze tijd de systeemtijd van de 
onderdelenproductie. De doorlooptijd zou de tijd moeten zijn die verstrijkt tussen de 
geplande starttijd en werkelijke eindtijd van een order. 

► Van de expeditie warden geen prestatie-indicatoren gemeten. 
Doordat er geen indicatoren warden gemeten kan ook geen uitspraak warden gedaan over 
de prestaties. 

► De werkelijke doorlooptijd verwerven wordt niet gemeten, alleen de ECLIP. 
► Van realisatie orderplanning en voorbereiden order warden geen prestatiegegevens 

gemeten. 
Er warden van beide processen geen gegevens gemeten, alleen het aantal te laat 
gefiatteerde orders wordt gemeten. 

► Er zijn verschillende performance-indicatoroverzichten maar er is geen samenhangend 
totaaloverzicht van zand tot klant. 
Orderbeheer, artikelbeheer, orderplanning, voorbereiden order, verwerven onderdelen, 
verwerven ruwmaterialen, controle & goederenontvangst, onderdelenproductie, montage, 
expeditie en de tijd dat goederen op voorraad liggen zijn niet in een overzicht terug te 
vinden. BaaN is niet zo ingericht dater een doorlooptijd wordt genegeerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de benodigde processen. 

Met deze problemen in het achterhoofd is er van elke processtap bekeken wat er kan warden gemeten 
voor de kwantitatieve analyse (zie Tabel 1 ). Bij het zoeken naar gegevens zijn inzichten uit de 
wachtrijtheorie ([Bertrand, 1998], [Senden, 2001]) en de logistiek geldstroom analyse [Corbey, 1997] 
gebruikt. 
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Beschikbare meetgegevens 
Orderbeheer, Werkelijke orderdoorlooptijd, de ITM-doorlooptijd is een constante, aankomst van 
Artikelbeheer, orders en bezettingstijd zijn te bepalen. 
Voorbereiding 
planning, 
AFDELINGSBEHEERSING 
Verwerven ITM-doorloootiid, leverdatum, startdatum aeoland, datum aereed (aeleverd). 
Onderdelenproductie Systeemtijd, ITM-doorlooptijd, aankomst van orders, startdatum werkelijke, 
en montage datum aereed, startdatum gepland en leverdatum. 
Magazijnbeheer Werkeliike doorlooptiid 
Controle & Werkelijke doorlooptijd 
goederenontvangst 

label 1 beschikbare meetgegevens 

3.4 Conclusies kwalitatieve analyse 
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De verzameling activiteiten onderdelenproductie, montage voorbereiden order, verwerven controle & 
goederenontvangst, magazijnbeheer en expeditie vallen onder de term afdelingsbeheersing. In het 
vervolg van het verslag wordt deze verzameling afdelingsbeheersing genoemd. De coordinatie tussen 
productieafdelingen van activiteiten gericht op het vrijgeven van productieorders en beschikbaar stellen 
van materiaal, productiemiddelen en arbeid wordt goederenstroombeheersing genoemd in de literatuur. 
Daarom krijgt in het vervolg van dit verslag de verzameling processen artikelbeheer, voorbereiden- en 
realisatie orderplanning en orderbeheer de naam goederenstroombeheersing. 

ledere processtap uit de goederenstroom- en afdelingsbeheersing moet afzonderlijk warden 
geanalyseerd en er wordt gewerkt met gemiddelden. Ten behoeve van de analyse is een 
procesindicatorschema opgesteld wat als input heeft de beschikbare meetgegevens (zie Figuur 8). 
Met behulp van dit schema is een tabel opgesteld van de procesindicatoren met afgeleide prestatie die 
voor de kwantitatieve analyse warden gebruikt. 
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Voor de analyse zijn de volgende definities gehanteerd: 
► systeemtijd, de tijdsduur dat er aan een order wordt gewerkt, het verschil tussen datum gereed en de 

startdatum. 
► werkelijke orderdoorlooptijd is het verschil tussen datum gereed en geplande startdatum. 
► doorlooptijd magazijnbeheer is de tijd vanaf het geven van een pick-opdracht tot het versturen van de 

goederen. 
► ECLIP, van het proces, is het percentage geleverde goederen die op de afgesproken leverdatum of 

eerder zijn geleverd (Early Committed Line Item Performance). 
► ECLIPkans, de kans dat een order op tijd wordt geleverd (zie Tabel 14). 

Prestatie-indicatoren Afgeleide prestatie 
GOEDERENSTROOMBEHEERSING 
Orderbeheer, Artikelbeheer, Werkelijke orderdoorlooptijd en Verschil verwachting werkelijkheid 
Voorbereiding planning, verwachte doorlooptijd. 
AFDELINGSBEHEERSING 
Verwerven Werkelijke- en geplande Verschil en standaarddeviatie 

orderdoorlooptijd. geplande- en werkelijke 
orderdoorlooptijd, ECLIP en 
ECLIPkans. 

Onderdelenproductle en montage Systeemtijd, Werkelijke- en Verschil en standaarddeviatie 
geplande orderdoorlooptijd. geplande- en werkelijke 

orderdoorlooptijd, ECLIP, ECLIPkans, 
tijdverspillinQ (wachttijd) . 

MagaziJnbeheer Werkeliike doorlooptiid 
Controle & goederenontvangst Werkeliike doorloootiid 

Tabel 2 procesindicator met afgeleide prestatie 

Ten slotte moet bij de kwantitatieve analyse warden nagegaan wat het effect is van een startdatum van 
14 dagen in de toekomst voor een orderadvies. 
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4 Kwantitatieve analyse 

Het doel van de kwantitatieve analyse is zoveel mogelijk stappen uit het processchema te voorzien van 
data zodat de prestaties kunnen warden bepaald en wat er ingezet is aan maatregelen om deze 
prestaties te bereiken. In het statistisch programma Minitab zijn de verzamelde meetgegevens 
ingebracht. Voor het berekenen van de procesindicatoren is een statistisch overzicht van Minitab gebruikt 
waaruit de benodigde gegevens zoals de standaarddeviatie warden gehaald. Als eerste zijn de 
processen geanalyseerd met behulp van prestatie indicatoren uit het procesindicatorschema (zie 
paragraaf 4.1 ). Omdat er variatie is in aankomsttijd en bewerkingstijd ontstaan er wachtrijen en daarom is 
voor de analyse het M/M/c/N/K wachtrij-model gebruikt. Daarna is gebaseerd op het concept de logistieke 
geldstroomdiagnose per processtap gekeken wat er ingezet is aan maatregelen om de prestaties te 
bereiken (zie paragraaf 4.2). 

4.1 Meting (Analyse van de processen met behulp van prestatie indicatoren) 

Voor de analyse met behulp van het M/M/c/N/K wachtrij-model is het aantal potentiele klanten en de 
ruimte voor klanten als oneindig beschouwd. Voor de processen orderbeheer, artikelbeheer, 
voorbereiden orderplanning , onderdelenproductie, magazijnbeheer, verwerven ruwmateriaal en controle 
& goederenontvangst kan de klantorder soort niet uit de data warden gefilterd. Bij deze processen is de 
meting een gemiddelde van de aanwezige klantenorders. De datagegevens zijn te vinden in Bijlage 5 
datametingen. 

Voor de processen met betrekking op de goederenstoom- en afdelingsbeheersing kan de klantondersoort 
niet uit de data warden gefilterd. Daarom zijn de procesindicatoren gemiddelde van de aanwezige 
klantenorders. De gebruikte datagegevens zijn te vinden in bijlage 6. Omdat er voor de activiteiten op het 
niveau van de goederenstroombeheersing er geen tijden gepland warden is de verwachte doorlooptijd 
bepaald, met behulp van M/M/c/N/K wachtrij-modellen, en vergeleken met de werkelijke doorlooptijd. 
Hiertoe is het aankomstproces, de bezettingstijd en het aantal servers gespecificeerd. Voor de analyse 
met behulp van het M/M/c/N/K wachtrij-model is het aantal potentiele klanten en de ruimte voor klanten 
als oneindig beschouwd. 

4.1.1 Prestatie-indicatoren goederenstroombeheersing 

ORDERBEHEER 
Orderbeheer bestaat uit de stromen ASML, Aplied Materials en FEI & ASME. Voor elke klant zijn er 2 
ordermanagers (servers) opgesteld en in totaal is er 0,7 fulltime-equivalent (fte) beschikbaar voor het 
inleggen van orders van ASML. Voor Applied en FEl&ASME is 0,9 fte beschikbaar. 

Aankomst van de orders 
Het aantal arriverende orders bij de stroom ASML varieert sterk per dag, dit blijkt vooral uit de 
standaarddeviatie met een waarde bijna gelijk aan het gemiddelde wat resulteert in variatiecoefficient met 
de waarde 1 (zie Figuur 38 orderaankomst orderbeheer stroom ASML) . Deze waarde geeft aan dat er 
sprake is van negatief exponentiele tussenaankomsttijden oftewel het aankomstproces heeft een 
Poisson-verdeling en is geheugenloos (zie bijlage 6 gegevens wachtrijsysteem) . Het aantal arriverende 
orders bij de stromen FEI & ASME en Applied varieert sterk per dag en na een goodness-of-fit test bleek 
dat de aankomstprocessen een Weibull-verdeling hebben (zie Bijlage 7 Goodness-of-fit tests). Bij Applied 
en FEI & ASME arriveren er respectievelijk 2,6 en 2,8 orders per dag en volgens de Kendall-notatie is 
hier sprake van een willekeurige verdeling (zie Figuur 39 en Figuur 40). 

Bezettingstijd & aantal servers 
Het inleggen van een order heeft altijd een duur op het interval [1 /16 dagen, 1 /2 dag] en er is geen 
voorkeur voor enige waarde uit dat interval. Het inleggen van een order heeft hierdoor een uniforme 
verdeling op een interval met constante kansdichtheid. Bij al de stromen is de bedieningstijd uniform 
verdeeld op [1 /16 dagen, 1 /2 dag]. Volgens de Kendall-notatie is hier sprake van een willekeurige 
verdeling. De stromen ASML, Applied en FEI & ASME hebben respectievelijk een M/G/0,7, G/G/0,9 en 
een G/G/0,9 wachtrijmodel. 

Pagina 19 



PHILIPS 
Afstudeerverslag Adrien Rens 

Werkelijke orderdoorlooptijd & verwachte doorlooptijd (ES) 
De gemiddelde werkelijke orderdoorlooptijd bedraagt 2 dagen bij Applied en ASML, bij FEI & ASME is 
deze doorlooptijd een dag langer (zie Figuur 41 , Figuur 43 en Figuur 40) . Met behulp van de formules 
voor een M/G/n wachtrij is de verwachting van de doorlooptijd bepaald (zie Bijlage 8 wachtrijmodel 
gegevens en berekeningen) . Bij elke stroom wijkt de werkelijke doorlooptijd meer dan een halve dag af 
van de verwachtingswaarde (zie Tabel 3). 

Ofschoon deze orders niet te filteren zijn uit de beschikbare data, bleek uit interviews dat de lange 
werkelijke orderdoorlooptijd vooral veroorzaakt warden door projecten, 1st-article- en reparatieorders 
waarvan de informatie niet tijdig beschikbaar was gesteld door de klant. Daarnaast kwam uit het interview 
naar voren dat gebaseerd op ervaring de gemiddelde waarden voor repetitieve orders rand de mediaan 
zouden moeten liggen. Bijvoorbeeld, bij Applied zou deze tijd kunnen warden terug gebracht naar 1 dag. 
Ten tweede zorgt het onstabiele aankomstproces, dat weer is afgeleid van de onstabiele WFE-markt, 
voor langere doorlooptijden. De voorspelling van de klant is een niet be"invloedbare ingangsvariabele 
(input), men kan alleen achteraf reageren op het cyclische karakter. Dit karakter wordt dus in de gehele 
keten doorgegeven. 

Werkelijke order (ES) [dagen] Verschil [dagen] 
doorlooptijd [daaen] 

Orderbeheer ASML 2,30 1,51 0,79 
Orderbeheer Aoolied 1,80 1,23 0,57 
Orderbeheer FEI & ASME 2,66 1,94 0,72 

Tabel 3 overzicht prestaties orderbeheer 

ARTIKELBEHEER 
Bij artikelbeheer is er geen verdeling naar klantenstromen en warden de verschillende soorten door 
elkaar behandeld door de server. 

Aankomst van de orders 
Het aantal arriverende orders varieert sterk, per dag komen er gemiddeld 5 orders aan met een 
standaarddeviatie van 3 orders en de samenhang van de orders onbekend (zie Figuur 44 orderaankomst 
artikelbeheer). Er komen orders van 3 klantorderstromen binnen, van verschillende soorten orders zijn de 
tijdspatronen bij elkaar opgeteld, op basis van dit volgende aspect kan warden gesteld dat verdeling van 
het aankomstproces Poisson is (zie Bijlage 8 wachtrijmodel gegevens en berekeningen). 

Bezettingstijd & aantal servers 
Artikelbeheer heeft een uniforme op [1 /16 dagen, 1 dag] verdeelde bedieningstijd , volgens de Kendall
notatie willekeurig . Er zijn 5 artikelbeheerders (5 fte) aanwezig waarvan 3 fte beschikbaar is voor het 
controleren van technische productdocumentatie, kopieren van onderdeellijsten en simuleren waardoor 
de situatie kan warden omschreven als een M/G/3 wachtrijmodel. 

Werkelijke orderdoorlooptijd versus verwachte doorlooptijd 
De gemiddelde werkelijke orderdoorlooptijd bedraagt 1,47 dagen met een standaarddeviatie van 1,08 
dagen (zie Figuur 45). Met behulp van de formules voor een M/G/n wachtrij is de verwachte doorlooptijd 
bepaald (ES) (zie Bijlage 8 wachtrijmodel gegevens en berekeningen), deze bedraagt 1,03 dagen. Een 
vergelijking van beide doorlooptijden geeft een verschil van 0,44 dagen. Uit een interview met de 
artikelbeheerders bleek dat van 1st article- en reparatieorders niet altijd de informatie beschikbaar is 
waardoor er enkele dagen gewacht wordt op het beschikbaar komen van informatie. 
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VOORBEREIDING ORDERPLANNING 
Bij voorbereiding orderplanning is er geen verdeling naar klantenstromen en warden de verschillende 
soorten door elkaar behandeld door de planner. 

Aankomst van de orders 
Het aankomstpatroon van de dagelijks arriverende orders verschilt sterk per dag en de samenhang van 
de orders is onbekend. Gemiddeld komen er 5 orders per dag aan met een standaarddeviatie van 3 
orders per dag (zie Figuur 46) . Op basis van de volgende aspecten, gebaseerd op bijlage 8, kan warden 
gesteld dat verdeling van het aankomstproces bij de voorbereiding van de orderplanning Poisson is: 

► bij artikelbeheer is het aankomst proces ongeveer Poisson verdeeld; 
► er komen orders van 3 klantorderstromen binnen en van verschillende soorten orders zijn de 

tijdspatronen bij elkaar opgeteld. 
De orderaankomst is volgens de Kenall-notatie te typeren als memory less. 

Bezettingstijd & aantal servers 
De voorbereiding van de orderplanning heeft een uniforme op [1/16 dagen, 2 dagen] verdeelde 
bedieningstijd, volgens de Kendall-notatie willekeurig. Er zijn 5 planners (servers) aanwezig en 5 fte is 
beschikbaar waardoor dit proces is te typeren als een M/G/5 wachtrijmodel. 

Werkelijke orderdoorlooptijd versus verwachte doorlooptijd 
Bij de voorbereiding van orderplanning bedraagt de gemiddelde orderdoorlooptijd 3,77 dagen met een 
standaarddeviatie van 6,48 dagen (zie Figuur 47). De verwachte doorlooptijd bedraagt 3,74 dagen (zie 
Bijlage 8 wachtrijmodel gegevens en berekeningen), een vergelijking met de werkelijke doorlooptijd geeft 
aan dat dit proces voldoet aan de verwachting. 

REALISATIE ORDERPLANNING 
Van dit proces zijn geen metingen beschikbaar waarmee prestatie-indicatoren kunnen warden bepaald. 
Er kunnen geen kwantitatieve uitspraken warden gedaan (zie Bijlage 5 datametingen). 
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4.1.2 Afdelingsbeheersing 

VOORBEREIDEN ORDER 
Dit proces wordt niet gemeten waardoor de prestatie-indicatoren niet kunnen warden bepaald. 
Er kunnen geen kwantitatieve uitspraken warden gedaan(zie Bijlage 5 datametingen). 

VERWERVEN 
Bij verwerven van ruwmateriaal- en onderdelen is er sprake van een inkoopproces waarbij er 150 
leveranciers (servers) in het netwerk aanwezig zijn. Naast dat het grate aantal servers het berekenen van 
een verwachte doorlooptijd ingewikkeld maakt zijn het verloop van aankomstproces en de 
bezettingstijden onbekend. Er wordt kort ingegaan op de werkelijke doorlooptijd maar een uitspraak over 
de prestaties wordt gedaan in de logistiek geldstroomdiagnose. 

RUW MATERIAAL 
Werkelijke orderdoorlooptijd 
De gemiddelde werkelijke ruwmateriaal orderdoorlooptijd bedraagt 13 dagen met een standaarddeviatie 
van 11 dagen (zie Figuur 48). Ten opzichte van de orderdoorlooptijd is de standaarddeviatie erg groat bij 
de logistieke geldstroomdiagnose wordt ingegaan op de effecten. 

VERWERVEN ONDERDELEN (leveranciers montage) 
Werkelijke orderdoorlooptijd 
De gemiddelde orderdoorlooptijd bedraagt 22 dagen en de standaarddeviatie bedraagt 13 dagen, bij de 
logistieke geldstroomdiagnose wordt ingegaan op de effecten (zie Figuur 58). 

CONTROLE & GOEDERENONTVANGST 
Het verloop van aankomstproces en de bezettingstijden zijn onbekend waardoor de prestatie niet kan 
warden bepaald. 

Werkelijke orderdoorlooptijd 
De werkelijke doorlooptijd bedraagt 1,25 dagen en de standaarddeviatie 0,87 dagen (zie Figuur 60 
doorlooptijd controle & goederenontvangst) en bij de logistieke geldstroomdiagnose wordt ingegaan op 
de effecten. 

MAGAZIJNBEHEER (RUWMATERIAAL, ONDERDELEN, (SUB) SAMENSTELLING) 
In het magazijn is er geen verdeling naar klantenstromen en warden de verschillende soorten pick
opdrachten door elkaar behandeld. Er komen pick-opdrachten voor delen uit de onderdelenproductie, 
ruwmaterialen , ingekochte onderdelen en (sub) samenstellingen aan. Het aankomstpatroon van de 
dagelijks arriverende orders is onbekend omdat dit niet wordt gemeten. Op basis van de volgende 
aspecten kan warden gesteld dat verdeling van het aankomstproces bij het magazijnbeheer Poisson is: 

► bij de voorgaande processen is het aankomst proces ongeveer Poisson-verdeeld; 
► er warden van verschillende soorten orders de tijdspatronen bij elkaar opgeteld waardoor het 

resulterende gedrag per tijdseenheid bij benadering een Poisson-verdeling volgt. 

Werkelijke orderdoorlooptijd 
Gemiddeld bedraagt werkelijke orderdoorlooptijd 1,4 dagen met een standaarddeviatie van 1,8 dagen 
(zie Figuur 58). Omdat de orderaankomst niet bekend is kan de verwachte doorlooptijd niet warden 
berekend en kan er in dit stadium er nog geen oordeel warden gegeven over de prestatie. 
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ONDERDELENPRODUCTIE 
De onderdelenproductie is een netwerk van wachtrijen met een open structuur want er komen orders van 
buiten in het netwerk binnen of verlaten orders het netwerk (zie bijlage 6 gegevens wachtrijsysteem) . 
Deze afdeling is een functioneel ingerichte productorganisatie en kan warden getypeerd als een job shop 
type netwerk (zie bijlage B6.3). Het bepalen van de verwachtingswaarde is hier complex omdat er 113 
servers aanwezig zijn en van al deze servers de individuele waarde eerst bepaald moeten warden wil 
men een uitspraak doen over het netwerk. 

Aankomst van de orders 
Er wordt hier gesproken over een geplande orderaankomst omdat de werkelijke orderaankomst niet kan 
warden gemeten en vastgelegd in BaaN. Het geplande aankomstpatroon van de orders bij de 
onderdelenproductie verschilt sterk per dag. Er komen gemiddeld 39 orders aan met een 
standaarddeviatie van 22 dagen (zie Figuur 49). De volgende aspecten, gebaseerd op bijlage 8, zorgen 
ervoor dat het proces mag warden beschouwd als een Poisson-verdeling, volgens de Kenall-notatie is het 
te typeren als memory less: 

► van verschillende soorten orders warden de tijdspatronen bij elkaar opgeteld waardoor het 
resulterende gedrag per server per tijdseenheid een Poisson-verdeling zal volgen. 

► binnen het proces (netwerk) zijn meer machines (servers) aanwezig met verschillende 
bezetti ngsgraden. 

Systeemtijd 
De systeemtijd hoeft niet overeen te komen met de werkelijke doorlooptijd. Een order kan bijvoorbeeld 
een bepaalde tijd staan te wachten voordat deze door de desbetreffende afdeling in behandeling wordt 
genomen (zie Figuur 9 en 
Figuur 8). De gemiddelde systeemtijd bedraagt bij de onderdelenproductie 20 dagen (zie Figuur 50). 

Start gepland, t=O 

I 
I 
I 
I 

Wachttijd productie 

Start werkelijk 

Figuur 9 systeemtijd versus werkelijke orderdoorlooptijd 

Werkelijke orderdoorlooptijd 

Tijdstip order 
gereed 

I 
I 
I 
I 

De gemiddelde werkelijke orderdoorlooptijd bedraagt bij de onderdelenproductie 26 dagen met een 
standaarddeviatie van 18 dagen (zie Figuur 46). Een vergelijking van de systeemtijd met de 
orderdoorlooptijd geeft als resultaat dat een order gemiddeld 6 dagen wacht voordat er gestart wordt met 
de eerste bewerking. 
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MONTAGE 
De montage valt onder de afdeling systems en binnen deze afdeling zijn er 3 stromen, namelijk ASML, 
Applied Materials en FEI & ASME. Elke stroom binnen de montage is een netwerk van wachtrijen met 
een open structuur want er komen orders van buiten het netwerk binnen of er verlaten orders het netwerk 
(zie bijlage B 6.3 Een netwerk van wachtrijen). De montage heeft een productgerichte 
productieorganisatie waardoor het is te typeren als een flow shop netwerk (zie bijlage B6.3). Bij de 
stromen ASML, FEI & ASME en Applied zijn respectievelijk 19, 20 en 7 servers aanwezig. Het bepalen 
van de verwachtingswaarde is hier complex omdat de bezettingstijden van servers niet warden gemeten 
en bovendien moet de individuele waarde eerst bepaald warden voor de totale waarde. 

Aankomstpatroon van orders 
Oak hier spreken we over een geplande orderaankomst en het patroon van elke stroom varieert sterk per 
dag. Bij de klantgroep FEI & ASME is de p-waarde 0,274 en dit is grater dan 0,05 en daarom heeft het 
aankomstproces een normaalverdeling. Hierdoor is het proces is te typeren als willekeurig. Gemiddeld 
komen er bij deze klantgroep 16 orders per dag binnen (zie Figuur 40). 

Bij de stromen ASML en Applied is de p-waarde kleiner dan 0,05 en op basis van de volgende aspecten, 
uit bijlage 8, mag het aankomst proces warden beschouwd als een Poisson-verdeling: 

► het aankomstproces bij de voorgaande bewerkingen is ongeveer Poisson verdeeld. 
► van verschillende soorten orders warden de tijdspatronen bij elkaar opgeteld waardoor het 

resulterende gedrag per server en- tijdseenheid een Poisson-verdeling zal volgen. 
► binnen het proces (netwerk) zijn meerdere machines (servers) aanwezig met verschillende 

bezettingsgraden. 
Bij Applied Materials en ASML komen respectievelijk gemiddeld 5 orders en 1 O orders per dag binnen 
(zie Figuur 52 en Figuur 54) . 

Systeemtijd en werkelijke orderdoorlooptijd 
De systeemtijden voor ASML, FEI & ASME en Applied Materials bedragen respectievelijk 9, 9 en 7 dagen 
(zie Figuur 55, Figuur 56 en Figuur 57). De werkelijke orderdoorlooptijd bedraagt voor ASML, FEI & 
ASME en Applied Materials achtereenvolgens 18, 20 en 14 dagen. Een vergelijking van de systeemtijd 
met de werkelijke orderdoorlooptijd geeft aan dat een order minimaal de lengte van de systeemtijd wacht 
op behandeling (zie Tabel 4). Er treden verstoringen op, in de vorm van tijdverspilling, waardoor deze 
wachttijd ontstaat. 

Door het elimineren van de wachttijd kan de montagedoorlooptijd aanzienlijk warden verkort. 
Uit interviews blijkt dat de montage vaak stil staat op leverachterstanden van de onderdelenproductie. 
De logistieke geldstroom diagnose zal uitwijzen wat het eventuele financiele effect zal zijn. 

Werkelijke order Systeemtijd [dagen] Wachten [dagen] 
doorlooptijd [daaen] 

ASML 18,08 9,46 9 (8,62) 
FEI/ASME 20,24 9,15 11 (11,09) 
Aoolied Materials 14,00 7,13 7 (6,87) 

Tabel 4 overzicht prestaties montage 
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TOTAALPLAATJE VAN DE PROCESINDICATOREN: 

Gemiddeld aantal Werkelijke Wachten Beschikbare Gemiddelde 
orders I order [dagen] Capaciteit / Achterstand 
standaarddeviatie doorlooptijd gemiddeld [uur/week] 
[aantal/ dag] [dagen] verzette 

uren 
[uren/week] 

Orderbeheer ASML 2/2 2 ronbekendl 80/? [onbekend] 
Orderbeheer Applied 3/2 2 fonbekendl 80/? fonbekendl 
Orderbeheer FEIi ASME 3/2 3 ronbekend] 80/? [onbekend] 
Artikelbeheer 5/3 1 fonbekend] 180/? fonbekendl 
Voorbereidi ng 5/3 5 [onbekend] 320/? [onbekend] 
orderplanninq 
Onderdelenproductie 
UPW 6 /12 29 6 1770 / 1865 560 
Mechanisch 18 / 19 26 5 2400 I 1762 177 
Plaat 15 /14 23 0 1530 / 894 95 
Montaae 
ASML 10 / 8 18 8 870 I 820 332 
FEI/ASME 16 / 8 20 11 810 / 812 635 
APPiied Materials 5/3 14 7 1000 I 929 234 

Verwerven ruwmateriaal fonbekend] 13 nvt nvt ronbekendl 
Verwerven onderdelen ronbekendl 22 nvt nvt [onbekend] 

label 5 overzicht prestatie-indicatoren 

4.1.3 Kwantitatieve analyse onderdelenproductie 

In deze paragraaf wordt er ingezoomd op de prestaties van de productiegroepen binnen de 
onderdelenproductie (zie paragraaf 5.2.1 ). In de onderdelenproductie van ETG Acht is de 
planningssituatie te typeren als dynamisch stochastisch. Op grand van aspectenkenmerken kunnen de 
productiegroepen van de onderdelenproductie warden getypeerd als een job shop (zie bijlage 6 
gegevens wachtrijsysteem). Deze typering geeft vooral aan dat de logistiek aansturing complex is en 
bovendien bestaat elke productiegroep uit een netwerk van wachtrijen. Dit maakt het creeren van 
overzicht complex. De prestaties per productiegroep warden verder uitgewerkt waardoor zichtbaar wordt 
of misschien een groep meer invloed heeft op de doorlooptijd prestaties. Om dit inzichtelijk te maken 
wordt met dezelfde procesindicatoren gewerkt als in de vorige paragraaf en in het statistisch overzicht uit 
Minitab. Detailgegevens zijn te vinden in Bijlage 9 prestatie indicatoren onderdelenproductie. 
Een onderdeel wordt aan een afdeling toegewezen en ondanks dat een onderdeel langs meerdere 
afdelingen gaat, zijn de prestaties gekoppeld aan een hoofdafdeling. 

MECHANISCHE PRODUCTIEGROEP 
Stabiliteit van de geplande aankomst van de orders 
Gemiddeld komen er 6 orders aan per dag met een standaarddeviatie van 12 dagen, dit geeft aan dat het 
geplande order-aankomstpatroon erg onstabiel is (zie Figuur 64). De volgende aspecten zorgen ervoor 
dat het aankomst proces mag warden beschouwd al~ een Poisson-verdeling en volgens de Kenall-notatie 
het te typeren is als memory less: 

► het aankomst proces bij de voorgaande bewerkingen is ongeveer Poisson verdeeld. 
► van verschillende soorten orders warden de tijdspatronen bij elkaar opgeteld waardoor het 

resulterende gedrag per server per tijdseenheid bij benadering een Poisson-verdeling zal volgen. 
► binnen het proces (netwerk) zijn meer machines (servers) aanwezig met verschillende 

bezettingsgraden. 

Systeemtijd en werkelijke orderdoorlooptijd 
De gemiddelde systeemtijd bedraagt 21 dagen (zie Figuur 65 systeemtijd bij PG Mechanisch) en de 
werkelijke orderdoorlooptijd bedraagt 26 dagen met een standaarddeviatie van 18 dagen (zie Figuur 66 
werkelijke orderdoorlooptijd PG Mechanisch). Het verschil tussen beide tijden bedraagt 5 dagen en een 
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order staat gemiddeld deze tijdsduur te wachten. De relatief hoge standaarddeviatie bij de 
orderdoorlooptijd wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het onstabiele aankomstproces van orders. 

UPW PRODUCTIEGROEP 
Stabiliteit van de geplande aankomst van orders 
Het aankomstproces van orders is onstabiel en per dag komen er gemiddeld 18 orders met 
standaarddeviatie bedraagt 19 [orders/ dag] (zie Figuur 67 orderaankomst PG UPW). 
De variatiecoefficient heeft een waarde 1 wat betekent dat de orderaankomst Poisson-verdeeld is. 

Systeemtijd en werkelijke orderdoorlooptijd 
De gemiddelde systeemtijd bij de UPW productiegroep bedraagt 23 dagen en de standaarddeviatie 
bedraagt 19 dagen (zie Figuur 68 systeemtijd UPW). Daarentegen bedraagt de werkelijke 
orderdoorlooptijd 29 dagen met een standaarddeviatie van 22 dagen (zie Figuur 69 werkelijke 
orderdoorlooptijd UPW). De relatief hoge standaarddeviatie bij de orderdoorlooptijd wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het onstabiele aankomstproces van orders. Het verschil tussen de systeemtijd en de 
werkelijke orderdoorlooptijd geeft aan dat een order gemiddeld 6 dagen staat te wachten voordat de 
eerste bewerking start. 

PRODUCTIEGROEP PLAAT 
Geplande aankomst van de orders 
Het aankomstproces van orders is onstabiel, per dag komen er gemiddeld 15 orders aan bij de 
productiegroep plaat met een standaarddeviatie van 14 dagen (zie Figuur 70 orderaankomst PG Plaat). 
De variatiecoefficient heeft een waarde 0,94 wat betekent dat de orderaankomst Poisson-verdeeld is (zie 
B 6.2 Poisson-Proces en Negatief exponentiele verdeling) . 

Systeemtijd en werkelijke orderdoorlooptijd 
De systeemtijd bedraagt 22,67 dagen (zie Figuur 71 systeemtijd PG Plaat) en de gemiddelde 
orderdoorlooptijd bij de productiegroep plaat bedraagt 23,30 dagen met een standaarddeviatie van 14,9 
dagen (zie Figuur 72 werkelijke orderdoorlooptijd PG Plaat). Er is bijna geen verschil tussen beide tijden , 
een order wacht hier dus niet. De relatief hoge standaarddeviatie bij de orderdoorlooptijd wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door het onstabiele aankomstproces van orders. 

CONCLUSIE DATA 
Bij de gemeten doorlooptijden en systeemtijden is de P-waarde < 0.05. Bij toekomstige statistische 
berekeningen moeten de methodes voor een niet-normale verdeling warden toegepast. 
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4.2 Logistieke geldstroom diagnose (LGD) ETG Acht 

Twee begrippen staan centraal in de definitie van Logistiek Management: op tijd afleveren en de inzet 
van middelen. Op tijd afleveren van orders correspondeert met prestatiemeting, de inzet van middelen 
met de operationele maatregelen. Deze laatste kan men verdelen in capaciteit-, en voorraadmaatregelen . 
De LGD is opgebouwd random deze drie kernmetingen: prestatie, voorraad en capaciteit. Als eerste 
wordt er ingegaan op de prestaties, daarna komen voorraden en capaciteit aan bod. Een uitgebreide 
omschrijving van de logistiek geldstroom diagnose is te vinden in Bijlage 10 logistieke geldstroom 
diagnose. 

Aantal in PTW Aantal in PTW Opbrengst 2005 [€] Verwachte opbrengst 
2005 lstuksl 2006 lstuksl 20061€1 

!Applied Materials IStepscan 43 80 10755934 20011040 
IOX processor 46 80 11897072 20690560 

22653006 40701600 

label 6 financiele impact 

Bij Applied Materials UK is de verwachte opbrengst voor 2006 het hoogst en momenteel is dit de grootste 
klant van ETG Acht (zie Tabel 6) . Met behulp van de vraag uit het aggregaatverkoopplan (PTW) en de 
verkoopprijs is de verwachte opbrengst bepaald (zie Tabel 6 financiele impact). De voorbeelden uit deze 
paragraaf zijn gebaseerd op Applied Materials UK. 

4.2.1 lnterne prestaties goederenstroombeheersing en inzet van middelen 
Ofschoon de processen orderbeheer, artikelbeheer en voorbereiding orderplanning niet warden gepland, 
is er wel een normdoorlooptijd vastgesteld. Deze norm wordt gebruikt om de tijd te bepalen die benodigd 
is voor het verwerken van een orderaanvraag. Bijvoorbeeld, Applied Materials doet een order aanvraag 
en ETG zegt toe, gebaseerd op de norm, deze aanvraag binnen 5 dagen te beantwoorden. 

Gemiddelde werkelijke ES [dagen] Gemiddelde (ITM) norm 
orderdoorlooptiid £daaen] doorlooptiid [daaenl 

Orderbeheer ASML 2,3 1,5 2 
Orderbeheer Applied 1,8 1,2 2 
Orderbeheer FEI 2,7 1,9 2 
Artikelbeheer 1,5 1, 1 1 
Voorbereiding orderplanning 3,8 3,7 2 
Resultaat 
Voortraiect ASML 7,6 7,1 5 
Voortraject Aoolied 7,1 6 5 
Voortraiect FEI 8 6,7 5 

label 7 prestaties goederenstroombeheersing 

Gemiddeld wordt een orderaanvraag 2 dagen later beantwoord aan Applied Materials UK (zie Tabel 7) . 
Oak bij de overige orderstromen krijgt de klant later antwoord, gemiddeld 3 dagen (zie tabel 7). De korte 
normdoorlooptijd voor de voorbereiding van de orderplanning is de hoofdoorzaak. Ofschoon de 
voorbereiding orderplanning voldoet aan de verwachting, de gekozen norm van 1,8 dagen is te kart. 
Uit interviews bleek dat de te late terugkoppeling spanningen veroorzaakt tussen de 
klantenondersteuning en de planners. Toch warden er geen extra maatregelen ingezet om de 
prestatienorm te bereiken. Uit interviews bleek dat klanten vaak een aantal dagen wachten met 
bevestigen van orders waardoor zij later dan gepland antwoord krijgen. Hierdoor wordt er vertraagd 
gestart met de realisatie van de planning waardoor er extra achterstand ontstaat. 
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4.2.2 lnterne prestaties afdelingbeheersing en inzet van middelen 

Bij de analyse van de processen op afdelingbeheersingniveau wordt gebruik gemaakt van de ECLIP en 
de kans dat een order op tijd wordt geleverd (ECLIPkans)- De theoretische achtergrond voor het bepalen 
van de ECLIPkans en een overzichtstabel zijn te vinden in de bijlage (zie Bijlage 12 kans dat een order op 
tijd wordt geleverd). Als eerste is er gekeken naar de inzet van extra voorraad, daarna is er naar de 
prestaties van de processtappen gekeken om de oorzaken te vinden. 

lnzet van voorraad Applied Materials UK 
Om de inzet van voorraad in kaart te brengen is als voorbeeld de Applied Materials UK gebruikt. Op het 
moment van de voorraad meting waren er 3 orders voor de Step Scan en 3 voor de OX Processor. 
Van de totale voorraad is 59% onderhandenwerk (zie Figuur 10). 
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Figuur 1 O voorraad Applied Materials UK % 

oOHW 

Het is niet mogelijk een onderscheid te maken tussen buffer- of overtollige voorraad zoals in de LGD. 
Voor 41 % van de voorraad zijn er geen orders, deze groep is onder te verdelen in de categorieen 
halffabrikaten, componenten, bevestigingsmateriaal en ruwmateriaal (zie Figuur 1 O). Ongeveer de 
artikelen voor 2 Step Sean's en Ox Processoren ligt op voorraad wat nodig is om een ECLIP van 90% te 
behalen. Deze extra voorraad bestaat vooral uit halfabrikaten en specifieke componenten. 

De WACC (kapitaalkosten) bedraagt 11% per jaar voor ETG. De montage kan van ieder type 3 systemen 
per twee weken assembleren, hierdoor bedragen de kosten met betrekking tot rente per type systeem: 

(2) 11 (4) 11 rentekostenvoorraad = - * - % * 2 * p + - * - % * p 
3 12 3 12 

P = kostprijs 

De rentekosten bedragen respectievelijk 6114 Euro voor de Step Scan en 6322 Euro voor de OX 
Processor. 

Bij de Step Scan kunnen er nog wijzigingen doorgevoerd worden en uit een interview met 
klantenondersteuning bleek dat ongeveer 5 % van de samenstellingwaarde nog kan veranderen. 
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Er is een risico op incourantheid op 5% van de kostprijs. De halffabrikaten en componenten die men op 
voorraad heeft liggen kan bij dit scenario niet meer gebruik warden terwijl men eventueel 
uitgangsmateriaal en bevestigingsmaterialen nog voor andere doeleinden kan gebruiken. In totaal is dit 
429273 Euro. Het besparingspotentieel met betrekking tot risico op incourantheid is : 

kosten risico incourant :::: 5% * (componentenvoorraad + halffabrikatenvoorraad) = 21463 Euro. 
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Figuur 11 voorraad Applied Materials UK [Euro] 

Verwerven ruwmateriaal 
Het proces verwerven ruwmateriaal heeft een gemiddelde werkelijke orderdoorlooptijd van 13 dagen en 
een geplande doorlooptijd van 18 dagen (zie Figuur 80) . Ofschoon de werkelijke doorlooptijd 5 dagen 
korter is dan de geplande bedraagt de ECLIP 90%. Uit interviews blijkt dat het gemiddeld 2 dagen duurt 
voordat een order wordt vrijgegeven voor verwerving, door de startdatum 14 dagen later die wordt 
meegegeven bij de planning, zou een order 12 dagen aan extra tijd hebben. Dus gemiddeld zijn er 28 
dagen beschikbaar. De kans dat een order op tijd wordt geleverd, de ECLIPkans, bedraagt 85% (zie Tabel 
15). Om het verschil van 5% te overbruggen warden extra voorraden aangelegd. 

Vooral toeleveringen voor Applied Materials UK zijn met een ECLIP van 83% een verstorende factor, wat 
zich uit in een relatief grote standaarddeviatie. Uit een interview met een productie assistant bleek dat 
orders voor ruwmateriaal voor Applied Materials UK met achterstand warden vrijgeven waardoor de 
leverancier deze te laat ontvangt. Om de ECLIP prestatie te compenseren is er een voorraad van 72990 
Euro aan ruwmateriaal aangelegd om tijdig met de onderdelenproductie te kunnen starten (zie Figuur 11 ). 
Dit zijn vermijdbare kosten. Door tijdige vrijgave van orders verlaagt de standaarddeviatie van de 
werkelijke orderdoorlooptijd en verbeteren de prestaties waardoor de extra voorraad overbodig wordt. 

Verwerven onderdelen 
Als een inkooporder beschikbaar is kan er worden gestart met de verwerving van deze order. 
Ofschoon de werkelijke doorlooptijd met 22 dagen korter is dan geplande- en ITM doorlooptijd van 24 
dagen, bedraagt de ECLIP toch 85% (zie Figuur 76). Ook hier zijn er naast de geplande tijd er 12 extra 
dagen aanwezig . De kans dat een onderdeel op tijd geleverd wordt bedraagt hierdoor 78%. Om de 7% 
toen opzichte van de werkelijke prestatie te overbruggen is er een extra voorraad aanwezig. 
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De mindere leverprestaties van Applied Materials UK leveranciers, met een ECLIP van 72%, beTnvloeden 
vooral de prestaties van het totaal. Uit interviews met inkopers bleek dat orders te laat naar de 
leveranciers warden gestuurd. Dit probleem wordt momenteel gecompenseerd met extra voorraad 
componenten en bevestigingsmaterialen (zie Figuur 11 ). Vooral bij de Step Scan loopt men een 
incourantrisico. 

Onderdelenproductie 
Om de taakvervulling van de onderdelenproductie in kaart te brengen zijn de prestaties per afdeling 
bekeken. Omdat we hier te maken hebben met een job shop is er voor de doorlooptijdnorm ook naar de 
standaarddeviatie gekeken. De datagegevens zijn te vinden in Bijlage 11 prestatie indicatoren ten 
behoeve van LGD. Het is onduidelijk of de startdatum van 14 dagen in de toekomst ten behoeven van het 
voorbereiden van een order ook een effect heeft op de prestaties. Daarom is de gebruikte ECLIPkans hier 
zonder speling. 

Gemiddelde werkelijke Gemlddelde geplande Gemiddelde (ITM) norm 
order doorlooptijd / doorlooptljd (levertljd) / doorlooptljd / 
standaarddeviatie [daaen] standaarddeviatie [daaen] standaarddeviatie [dagen] 

UPW 29,33 I 21,90 21 ,64 / 11,87 20,22 I 10, 14 
Mechanisch 25,9 I 17,52 25,3 I 14,66 23,45 I 14,36 
Plaat 23,30 I 14,83 22,26 I 11,51 20,70 I 8,51 

Tabel 8 prestaties onderdelenproductie 

Ofschoon een order niet hoeft te wachten bij PG Plaat is er toch een verschil tussen de gerealiseerde 
ECLIP en de ECLIPkans van 32% (zie Tabel 14). De werkelijke ECLIP van 80% ontstaat doordat de 
afdeling onderdelen voor repetitieve orders extra voorraad uitgangsmateriaal en halffabrikaten heeft (zie 
Figuur 12). Naast de voorraad heeft men voor de voorbereiding niet de complete tijd nodig waardoor er 
extra tijd is voor de productie. Het is niet duidelijk hoeveel invloed dit heeft. Uit de data is te concluderen 
dat er geen validatie plaatsvindt van de norm omdat zowel in doorlooptijd als in standaarddeviatie er een 
verschil is tussen de norm en de werkelijkheid (zie Tabel 8). 

Bij het plannen geen wordt geen rekening gehouden met de gemiddelde achterstand van 95 [uur/week] 
en de standaarddeviatie van de werkelijke doorlooptijd. Waardoor ondanks de extra capaciteit van 635 
uur die nog aanwezig is er wekelijks achterstanden zijn (zie Tabel 5). De geplande tijd zou dit moeten 
compenseren waardoor de standaarddeviatie van de geplande doorlooptijd grater zou moeten zijn vooral 
omdat er een onstabiel aankomstproces van orders is. Hierdoor blijft ondanks de extra voorraden de 
ECLIP te laag waardoor men niet uit de achterstandsuren kan komen. 
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Bij de UPW is het verschil tussen geplande- en de werkelijke gemiddelde orderdoorlooptijd met een 
verschil van 7 dagen het grootst (zie Figuur 74). De gerealiseerde ECLIP van de UPW bedraagt 44% en 
de ECLIPkans heeft een waarde van 38% (zie Tabel 14). Ondanks de lage ECLIP presteert de afdeling iets 
beter dan de kanswaarde. Dit komt omdat de afdeling zowel uitgangsmateriaal en halffabrikaten op 
voorraad heeft liggen. 

Toch zijn er uit de beschikbare data een aantal opmerkelijke zaken te filteren voor de lage ECLIP. 
► De geplande doorlooptijd (levertijd) heeft ten opzichte van de werkelijke doorlooptijd geen speling 

of extra tijd, er is zelfs tijd te kort ingepland. 
► De standaarddeviatie is sterk toegenomen (10 dagen) in vergelijking met de overeengekomen 

levertijd (datum gepland) wat aanduidt dater een verstoringfactor aanwezig is in de vorm 
achterstand. 

► De normtijd is geen valide norm voor de huidige situatie (zie Tabel 8). 
► De gemiddelde achterstand bedraagt 560 [uur/week], en gebruik makend van de gemiddeld 

verzette uren per week zou de achtstand binnen 6 weken moeten zijn weggewerkt, toch blijft er 
tot op heden achterstand ontstaan (zie Tabel 5) . 

De prestatie van de Mechanische productiegroep heeft de grootste invloed op de prestaties van 
Applied Materials UK. Bij deze productiegroep zijn de geplande- en de werkelijke orderdoorlooptijd 
nagenoeg aan elkaar gelijk, er wordt geen extra tijd gepland. Het proces heeft ECLIP van 64% en een 
kans dat de order op tijd wordt geleverd van 49% (zie Tabel 14). Ondanks de te lage ECLIP presteert de 
afdeling beter dan de kanswaarde omdat uitgangsmateriaal en halffabrikaten op voorraad heeft liggen. 
Van de voorraad halffabrikaten 633936 Euro ligt 570542 Euro op voorraad bij de productiegroep 
Mechanisch, maar ondanks deze voorraad zijn de prestaties van deze afdeling niet optimaal. 

De volgende mogelijke oorzaken liggen ten grondslag aan de lage leverprestaties: 
► gemiddeld is de standaarddeviatie van de doorlooptijd 3 dagen langer dan geland (zie Figuur 66 

en Figuur 73), waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het onstabiele aankomstproces van 
orders. 

► de levertijdoverschrijding is verwaarloosbaar klein, maar toch bedraagt de gemiddelde 
achterstand 177 [uur/week], terwijl er 638 [uur/week] extra nog ingezet kan worden (zie Tabel 5). 
Bovendien staat een order 5 dagen te wachten. 

► de geplande doorlooptijd (levertijd) heeft geen speling of extra tijd ten opzichte van de 
werkelijkheid. 

► de normtijd wijkt zowel at van de systeemtijd als de werkelijke orderdoorlooptijd, wat aanduid dat 
de norm gevalideerd moet worden (zie Figuur 65, Figuur 66 en Figuur 73). 

lnzet van capaciteit 
Omdat de processen orderbeheer, artikelbeheer, voorbereiding orderplanning, realisatie orderplanning, 
voorbereiden order, magazijnbeheer en controle & goederen ontvangst worden niet gepland. Hierdoor 
kan er bij deze processen geen uitspraak worden gedaan over de capaciteitinzet. Het is niet te 
achterhalen of de eventuele oorzaak van extra capaciteit gebruik op de werkvloer ten grondslag ligt aan 
deze process en. 

Bij de onderdelenproductie en de montage wordt door middel van voorgecalculeerde uren een norm 
gegeven, de zogenaamde normuren. Dit is het aantal uren dat volgens de planning (norm) mag worden 
ingezet voor werkzaamheden aan de order. Bij de onderdelenproductie en de montage worden er extra 
uren geschreven waarvan vaak niet bekend is waarom deze zijn aangewend. Verstoringen worden niet 
geregistreerd hierdoor is niet inzichtelijk waardoor de extra uren zijn ontstaan. Daardoor is er geen 
verschil te maken, zoals de LGD dat doet, in verstoorde uren en meeruren. Bij de productiegroep UPW is 
het percentage extra uren met 12 % het hoogst voor de onderdelenproductie (zie Figuur 13). Dit komt 
door de wachttijd op de afdeling maar ook omdat er gemiddeld 5% meer capaciteit verzet wordt dan de 
beschikbare capaciteit (zie Tabel 5). 

Bij de montage heeft Applied Materials met 28% het hoogste percentage extra uren (zie Figuur 13). 
Het komt regelmatig voor dat door het te laat leveren van de onderdelenproductie de monteurs niet 
verder kunnen. Vooral als de productiegroepen Mechanisch en UPW te laat levert ontstaan er problemen. 
Uit paragraaf 4.1.3 bleek dat de UPW de grootste levertijdoverschrijding heeft. Deze afdeling heeft een 
gemiddelde overschrijding van 7 dagen waardoor er bij de montagestroom Applied Materials een 
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wachttijd ontstaat van 7 dagen. Vooral bij de Step Scan heeft dit een grate invloed. De luchtlager van 
deze samenstelling wordt regelmatig 7 dagen later geleverd waardoor de montage stil komt te staan. 
Hierdoor kunnen 5 monteurs niet ingezet warden die wel doorbetaald moeten warden . Waardoor er 
capaciteitskosten warden gemaakt, die niet efficient warden benut. Om op tijd te kunnen leveren wordt de 
montageachterstand in gehaald, hiervoor is 28% aan extra uren nodig. Dit betekent dat er 58 uur 
ingehaald moet warden. Dit gebeurt door 2 fte's die extra werken. Het gemiddelde uurtarief voor de 
afdeling Applied bedraagt 60 Euro, dus er wordt 6960 Euro aan extra kosten gemaakt per Step Scan die 
vermijdbaar zijn. 
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Figuur 13 capaciteitsinzet montage en onderdelenproductie 

Naast kosten die vermijdbaar leert de beschouwing van de capaciteit, dat problemen die moeten warden 
uitgefilterd op het niveau van de goederenstroombeheersing terecht komen op de werkvloer. 

Montage 
Om de interne taakvervulling van de montage in kaart te brengen zijn de prestaties per montagestroom 
bekeken. Bij de montage zijn er per klantgroep verschillende stromen van producten die ieder een vaste 
d I .. d h bb oar oopt11, e en. 

ECLIP Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde ECLIPkans 
orders werkelijke order geplande (ITM) norm 

doorlooptijd/ doorlooptijd doorlooptijd 
standaarddeviatie (levertijd) / 
[dagen] standaarddeviatie 

[daaen] 
ASML 61% 18,08 / 20,82 20,82 I 23,62 20 54% 
FEI & ASME 36% 20,24 I 18,04 12,31 / 10,50 11 36% 
Applied 54% 14 / 15,95 10,75 I 11,12 13 43% 
Materials 

Tabel 9 prestaties montage 

Bij de stroom FEI & ASME is er een groat verschil tussen de norm doorlooptijd en de werkelijke 
doorlooptijd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hun hoofdleverancier de UPW. Bijna 80 % van de 
onderdelen die binnen de UPW gemaakt warden zijn bestemd voor de stroom FEI & ASME. De stromen 
Applied en ASML presteren beter dan de ECLIPkans· Dit komt omdat hier voorraden onderdelen aanwezig 
zijn om de prestaties te compenseren . 
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Conclusies afdelingsbeheersing 
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4.2.3 Externe prestatie 
Als maatstaf voor de externe prestatie is de leverprestatie van ETG Acht naar de klanten genomen. 
Dit wordt gemeten met behulp van de prestatie indicator (ECLIP). Bij de klanten FEI en Applied Materials 
UK is de leverbetrouwbaarheid het laagst respectievelijk 68% en 70% (zie Tabel 6). 

Klant Leverprestatie (ECLIP) 
Aoolied Materials UK 70% 
ASM Europe 72% 
FEI Acht (200 & 300 mm, EO) 68% 
ASML Veldhoven 75% 
ASML Wilton 77% 

label 1 O leverprestaties naar de klant 

Het probleem van deze prestaties is dat ze niet vergelijkbaar zijn met de interne prestaties omdat 
klantenondersteuning bij vertraging van een order naar de klant belt en een latere levering bevestigd. 
Op dat moment wordt de leverdatum aangepast waardoor er geen referentie is te maken met de interne 
prestaties, zoals de prestaties uit Tabel 9. 

4.3 Conclusies kwantitatieve analyse 

4.3.1 Conclusies atdelingsbeheersing 
Onderdelen productie en montage 
Op het niveau van de goederenstroombeheersing wordt er geen rekening gehouden met achterstanduren 
en extra benodigde speling voor het realiseren van een goede prestatie (zie Figuur 16). Bovendien vindt 
er geen validatie plaats van de norm die gebruikt wordt voor de planning. Er wordt gewerkt met een ITM
tijd in plaats van de werkelijke doorlooptijdprestaties. Naast de genoemde problemen wordt de 
onregelmatige klantvraag versterkt doorgegeven waardoor de standaarddeviatie van de orderaankomst 
bij de onderdelenproductie en de montage groat is (zie Figuur 16). De Poisson-verdeling van de 
orderaankomst bij elke server bevestigt deze onregelmatige aankomst. Alleen de montagestroom heeft 
met een normaalverdeling een regelmatigere aankomst van orders. 

Door de omschreven problemen ontstaat er wachttijd op de afdeling, oftewel het wachten tot de eerste 
bewerking kan starten (zie Figuur 16). Doordat er wachttijden bij de productiegroepen UPW en 
Mechanisch zijn , hebben ook de montage stromen wachttijd . Door het elimineren van de wachttijden bij 
de montage kunnen de doorlooptijden van de montagestromen warden gehalveerd. Bovendien kan door 
deze eliminatie bij de montage extra kosten voor capaciteitsinzet warden vermeden. Bijvoorbeeld doordat 
de UPW te laat levert moet er bij de montage stroom Applied Materials 6960 Euro per Step Scan aan 
extra capaciteitskosten gemaakt warden. Maar ook bij de onderdelenproductie en de overige montage 
stromen wordt er extra capaciteit ingezet (zie Figuur 13). De capaciteit moet warden ingezet omdat 
problemen die moeten warden uitgefilterd op het niveau van de goederenstroombeheersing terecht 
komen op de werkvloer. 

Het bepalen van het verbeterpotentieel qua tijd is zowel voor de montage als de onderdelenproductie 
complex omdat beide processen een netwerkstructuur hebben. Tezamen met de systeemtijd vormt deze 
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wachttijd de werkelijke orderdoorlooptijd. Er is een sterk lineair verband tussen deze tijden. Doordat de 
werkelijke orderdoorlooptijd langer is dan de geplande doorlooptijd ontstaat er levertijdsoverschrijding wat 
een lage ECLIP prestatie tot gevolg heeft (zie Figuur 16). Bijvoorbeeld de productiegroep Mechanisch 
haalt met behulp van voorraden voor ruwmaterialen en halffabrikaten een ECLIP van 64%. Het lijkt er op 
dat de oorzaak van de problemen op afdelingsbeheersingniveau ligt op 
goederenstroombeheersing n iveau. 
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Figuur 16 model operationele beslissingsfuncties versus constateringen kwantitatieve analyse 

Verwerven (ruwmateriaal en onderdelen) 
Bij verwerving kan de prestatie niet warden beoordeeld t.o.v. een verwachte doorlooptijd waardoor het 
verbeterpotentieel niet inzichtelijk is. Ofschoon de werkelijke doorlooptijdprestatie beter is dan de 
geplande, bedraagt de ECLIP 90%. De 14 dagen starttijd die wordt meegeven bij de orderplanning zorgt 
ervoor dat de ECLIPkans 85% bedraagt. Om het verschil van 5% te overbruggen warden extra voorraad 
aangelegd. Bijvoorbeeld voor Applied Materials UK is er een voorraad met een waarde van 72990 Euro 
aangelegd. Deze kosten zijn vermijdbaar. 
Ofschoon de werkelijke doorlooptijd bij het verwerven van onderdelen korter is dan geplande doorlooptijd 
, bedraagt de ECLIP 85%. De kans dat een onderdeel op tijd geleverd wordt bedraagt 78% doordat oak 
de starttijd de prestaties positief be"invloed. Om de 7% toen opzichte van de werkelijke prestatie te 
overbruggen is er een extra voorraad aanwezig. 

Zowel voor ruwmaterialen als onderdelen warden orders te laat naar de leveranciers gestuurd. 
Waarschijnlijk warden orders op het niveau van de goederenstroombeheersing te laat vrijgegeven. 
Door tijdige vrijgave van orders verlaagt de standaarddeviatie van de werkelijke orderdoorlooptijd en 
verbeteren de prestaties waardoor de extra voorraad overbodig wordt (zie Figuur 16). 

Magazijnbeheer 
De standaarddeviatie is hier erg hoog t.o.v. de werkelijke orderdoorlooptijd desondanks bedraagt de 
ECLIPkans hier 98%. Dit komt vooral door de norm die gehanteerd wordt van 5 dagen (zie Tabel 14). 
Hierdoor levert magazijnbeheer geen probleem voor de prestaties. 
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Controle & goederenontvangst 
Bij de controle & goederenontvangst kan het verbeterpotentieel niet inzichtelijk warden gemaakt en zijn 
de prestaties oak niet te meten. Desondanks vormt de doorlooptijd hier geen probleem. 

4.3.2 Conclusies goederenstroombeheersing 
Ofschoon de processen orderbeheer, artikelbeheer en voorbereiding orderplanning niet warden gepland, 
is er wel een normdoorlooptijd van 5 dagen voor deze processen tezamen vastgesteld. Deze norm wordt 
overschreden, bijvoorbeeld Applied Materials krijgt gemiddeld 2 dagen later antwoord dan afgesproken. 
Hierdoor wachten de klanten een aantal dagen met het bevestigen van de orders waardoor men nag 
minder tijd krijgt voor het realiseren van een goede prestatie. 
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5 Besturing, informatie en organisatie 

In dit hoofdstuk staan de besturing met de logistieke beslissing en de daarbij behorende informatie en 
organisatie centraal. Door deze aspecten te beschouwen kan er een verklaring warden gegeven voor de 
problemen uit de kwantitatieve- en kwalitatieve analyse. Met behulp van het BWW-raamwerk wordt de 
logistieke besturing met de daarbij behorende beslissingen in kaart gebracht (zie par. 5.1 ). Daarna wordt 
ingegaan op de organisatie (zie par. 5.2) en tenslotte wordt nog kart ingegaan op het gebruik van 
informatie (zie par. 5.3). 

Voorspelling naar de leveranciers 

Capaciteitsprofie l 

Logistieke parameters 

lnteme 
orderacceptatie 

Order-planning 

Voorspelde klantvraag (sub)samenstelling 

Geaccepteerde leverdatum 

Figuur 17 raamwerk voor productiebeheersing en material management ETG Acht 
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5.1 BWW-RAAMWERK versus ETG Acht 

Bij het in kaart brengen van de logistieke beslissingen is het BWW-raamwerk en een model operationele 
beslissingsfuncties voor beheersing van productieafdelingen gebruikt [Bertrand, 1998]. Er zijn een drietal 
niveaus in de modellen te onderscheiden: aggregaatbeheersing, goederenstroombeheersing en 
afdelingsbeheersing. Per niveau wordt het raamwerk toegelicht en vergeleken met de werkwijze binnen 
ETG Acht (zie Figuur 17). In Bijlage 13 BWW-raamwerk voor productiebeheersing en material 
management is een uitgebreide omschrijving van het BWW-raamwerk gegeven. 

5.1.1 Aggregaatbeheersing ETG ACHT 
De aggregaatbeheersing is gebaseerd op repetitieve planningsgedreven orders en heeft de volgende 
input informatie (zie Figuur 17): 

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

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

De aggregaatbeheersing is normaal gebaseerd op planningsgedreven repetitieve orders. 
Maar onderdelen voor ordergedreven repetitieve orders, waarvan de doorlooptijd langer is dan de 
gewenste levertijd van de klant, kunnen ook deel uitmaken van de aggregaatbeheersing. 
Deze onderdelen noemt men LLl's (Long Lead Time Items) . 

De volgende logistieke parameters, als het resultaat van overkoepelende niveaus in de besluitvorming, 
wil ETG Acht vastleggen: 
► realisatie van het overeengekomen levermoment (ECLIP); 
► efficiency 
► voorraadniveau. 

De ECLIP komt overeen met de servicegraad uit het BWW-raamwerk. De target voor deze parameter 
bedraagt 90%. Efficiency komt overeen met de parameter normbezettingsgraad uit het BWW-raamwerk. 
De logistieke parameters warden besproken tijdens het management overleg (Operational Unit MT). Uit 
een interview met de ontwikkelaar van het logistieke model bleek dat de bepaling van de parameter 
voorraadniveau nog verbeterd kan warden. Bij het bespreken van het voorraadniveau wordt vooral 
aandacht besteed aan de integrale voorraad, maar er wordt niet bepaald welke speelruimte de 
fabriekslogistiek toegemeten krijgt. Deze speelruimte is nodig, voor de onzekerheden en variaties in de 
afname weg te werken , om de gewenste ECLIP te realiseren. Er zou bijvoorbeeld een veiligheidvoorraad 
of- tijd kunnen warden vastgelegd. Nu wordt de speelruimte door diverse functies op 
goederenstroombeheersing- en afdelingniveau gecreeerd. Bijvoorbeeld bij de projecten van Applied 
Materials Israel ontstond door deze wijze van werken een voorraad van 890.000 Euro waarvoor geen 
orders aanwezig waren. De klant heeft al laten doorschemeren dat ze de relatie met ETG wil eindigen 
waardoor het risico op incourantheid hier groat is. De methode van werken heeft een positieve invloed op 
de orderdoorlooptijd maar creeert in een later stadium onnodig werkkapitaal (voorraad) . 

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

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

► analyse van het verleden, deze methode is toegepast voor ketens waarvoor geen voorspelling 
voorhanden is (service en reparatie). 
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Men probeert inzichtelijk te maken welk capaciteitsbeslag in een periode van 4 weken per mini-company 
en per bottleneck er gepaard gaat met de productie van een eindproduct. Dit noemt men het 
capaciteitsprofiel. 

Het capaciteitsprofiel en de vraaggegevens uit het aggregaatverkoopplan vormen samen een plan per 
periode van 4 weken voor de capaciteitsbehoefte per afdeling en per eindproduct. Oftewel een plan 
waarin aggregaatuitspraken worden gedaan over de capaciteiten per toekomstige periode per mini
company. De profielen zijn gebaseerd op ITM-gegevens en geven antwoord op de vraag; passen de 
gevraagde capaciteiten in de fabriek. Uit interviews met respectievelijk de ontwikkelaar van het logistieke 
model en een productie manager bleek dat eventuele voor- en achterstanden van de huidige orderstroom 
niet verwerkt zijn in het plan. We spreken hier over de geplande beschikbaarheid van de 
capaciteitsbronnen in de toekomst maar eventuele voor- en achterstanden zijn niet verwerkt. 
Bijvoorbeeld de capaciteiten van de UPW worden gebruikt voor de verschillende klantenorders, ze delen 
dus dezelfde capaciteitsrestricties bepaald door de beschikbare capaciteit van 1770 uur/week voor de 
afdeling. 

Er is een productieplan gevormd, uitgedrukt in aantallen per maand, voor de te produceren repetitieve 
planningsgedreven producten en LLl's. Ten tweede is er een inkoopplan ontstaan voor kritische 
materialen. Gebaseerd op dit plan wordt er een voorspelling naar de leveranciers van deze kritische 
materialen gestuurd. Een beperking van het productplan (HPP) is dater geen rekening wordt gehouden 
met voorraad in de keten en met geplande voorraadmutaties. Oftewel mutaties van de 
aggregaatvoorraad op een afdeling die ontstaan door het productieplan. Hierdoor kan men ook geen 
rekening houden met de voorraad in de keten en kunnen er bijvoorbeeld te korten of te hoge voorraden 
LLl's ontstaan. Te korten hebben invloed op de lengte van de doorlooptijd. Echter hebben te hoge 
voorraden invloed op het werkkapitaal. 

Nadat het HPP gereed is wordt de productieplanning (PP) gevuld. Bij deze planning wordt het 
productplan omgezet in een weekplan. Het PP geeft de geplande productievolumes per product per 
week. Dit voorstel wordt besproken in de eerste pp-vergadering na het maken van een HPP. In de PP
vergadering worden nieuwe voorspellingen van de klant ge'interpreteerd en acties afgesproken. De PP
vergadering is hiertoe bevoegd zolang binnen de grenzen van het HPP wordt gebleven. Herplanningen 
van klanten kunnen leiden tot aanpassingen van het PP maar interne oorzaken niet. Als deze oorzaken 
voorkomen wordt er gekozen voor inhaal scenario's door bijvoorbeeld overwerk. Er kan bijvoorbeeld 
besloten worden de vraagverlaging van de klant intern te dempen wat leidt tot een herplanning. De 
leverdatum van de klant wordt in principe altijd nagestreefd. De productieplanning wordt ingebracht in het 
MPS van BaaN4. 

Pagina 40 



PHILIPS 
Afstudeerverslag Adrien Rens 

5.1.2 Goederenstroombeheersing ETG ACHT 
De orderplanning heeft als input verkooporders ontstaan door vaste orders, een capaciteitsplan en een 
productieplanning. Bij de orderplanning warden materiaalcoordinatie en bezettingsplanning gezamenlijk 
uitgevoerd (zie voor de omschrijving par 3.1 procesomschrijving). De doelstelling is een realistische 
vastgestelde leverdatum metals uitgangspunt de gewenste klantleverdatum. De orderplanner is 
verantwoordelijk voor het maken van een plan voor de planningsgestuurde afdeling. 

De orderplanning wordt beoordeeld op: 
► realiseerbaarheid in tijd, oftewel het op tijd kunnen uitleveren van de klantenorder; 
► de aanwezigheid van voldoende capaciteit om de klantenorder volgens planning uit te leveren. 

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

Orders warden met kortere tijden gepland dan de benodigde tijd. Er zijn hiervoor een drietal oorzaken. 
Ten eerste, uit interviews met de orderplanners bleek dater geen afspraken gemaakt zijn tussen de 
orderplanner en klantenondersteuning over de regels die bij levertijdafgifte warden gehanteerd. 
Klantenondersteuning bespreekt de intern geaccepteerde leverdatum met de klant en onbewust wordt 
hierdoor altijd als leverdatumafgifteregel een klantafhankelijke levertijd gehanteerd1

. Hierdoor is het direct 
merkbaar dat de orderacceptatie door de klant onder druk wordt gezet de gevraagde levertijden toe te 
zeggen. Uit interviews met orderplanners blijkt dater regelmatige druk wordt uitgeoefend, door het ETG 
Acht managementteam, de door de klant gewenste levertijd in het systeem te zetten. 
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Bijvoorbeeld repetitieve orders voor Applied Materials UK samenstellingen warden gemiddeld 39 dagen 
te laat ingelegd. De samenstellingen hebben een doorlooptijdnorm van respectievelijk 97 en 110 dagen. 
Hierdoor krijgen orders al een achterstand voordat ze in de operatie terecht komen. 
Ten tweede warden er door klantenondersteuning vaste doorlooptijd afspraken warden gemaakt die 
korter zijn dan de normdoorlooptijd. Er warden afspraken gemaakt zonder rekening te houden met het 
voortraject, de voorbereidingstijd, expeditie en transport. Bijvoorbeeld bij de orders voor de Step Scan, 
van Applied Materials UK, is een doorlooptijd afgesproken met de klant van 80 dagen. Bij deze orders is 
geen rekening gehouden met de tijden benodigd voor het voortraject, de ordervoorbereiding en transport 
van respectievelijk 7, 10 en 2 dagen. Als de klant volgens afspraak zou bestellen zou er bij deze orders 
een te kart van 19 dagen ontstaan. Ten slotte, de klant bevestig vaak later dan de overeengekomen 
vaste doorlooptijd waardoor ETG Acht nag minder tijd krijgt voor de order. 

Uit de kwantitatieve analyse bleek dat klanten op de meest onvoorspelbare momenten orders plaatsen, 
het nivelleren van de orderplanning zou dit gedeeltelijk kunnen opvangen. Om pieken in de werklast 
behoefte te vermijden, nivelleert orderplanning de vraag (demand levelling). Het totale volume van orders 
voor een bepaalde planningsperiode (1 a 2 maanden) wordt verdeeld over intervallen van weken of 
dagen. Demand levelling kan alleen warden toegepast als de klant zijn order plaatst eerder dan de totale 
orderdoorlooptijd van de (sub)samenstelling. Doordat orders te laat warden ingelegd kan dit niet warden 
toegepast. ETG Acht plant achterwaarts waarbij als input de gevraagde klantlevertijd wordt gebruikt en 
als output de uiterste startdatum van de order wordt gegenereerd. Dit heeft tot gevolg dat productieorders 
waarbij de omschreven problemen optreden in het verleden moeten starten. Dit tezamen met een 
onregelmatige orderaankomst geeft een versterkende effect wat resulteert in een toenemende 
doorlooptijd en levertijdafwijking. Het is tenminste de taak van planning orderplanning om de impact van 
deze verstoringen te verminderen of te elimineren. Uit de proces indicatoren uit de kwantitatieve analyse 
is gebleken dat in de praktijk hiervan geen spraken is. Vooral al bij de onderdelenproductie, gemiddeld 39 
orders per dag met een standaarddeviatie van 22, is de orderaankomst onstabiel (zie Figuur 49). 
Bijvoorbeeld bij de productiegroep UPW komen er per dag gemiddeld 18 orders aan met 
standaarddeviatie van 19 orders per dag. Bovendien is de vraag in de WFE-markt cyclische en 
onregelmatig in combinatie onder andere door het regelmatige veranderen van leverdatum (zie bijlage 2). 
Het aankomstpatroon van de orders bij de productiegroepen is erg onstabiel doordat de demand levelling 
niet kan warden toegepast. 

Uit interviews blijk dat de keuze, welke order wijkt en wat wordt geaccepteerd, nauwelijks wordt gemaakt. 
Repetitieve, 1st article, service- en reparatieorders warden bijna altijd geaccepteerd. Er warden orders 
geaccepteerd waardoor het tijdig realiseren van nag onderhanden orders in het gedrang komen. Want als 
je niet kiest zal er oak in deze situatie oak niet veel betrouwbaars uit de fabriek komen. 

De omschreven problemen resulteren in een onjuiste norm voor het open zetten van de advies kranen. 
Na orderacceptatie resulteert de planning in prioriteiten van vrij te geven adviezen naar 
onderdelenproductie, montage en inkoop. Men tracht de toekomstige stroom werkorders voor vrijgave in 
overeenstemming te brengen met de beschikbare productiecapaciteit en /of omgekeerd. Door het 
vrijgeven van adviezen wordt de start- en einddatum van de geaccepteerde werkorders bevroren en 
overgedragen aan de uitvoerende afdeling. Op basis een planning met achterstanden warden de kranen 
voor vrijgave adviezen opengezet (zie Figuur 4). Door het te laat vrijgeven van adviezen warden orders 
met achterstand bevroren. Er is nu een leverdeadline vastgelegd voor de verwachte productieorders. 
Elke productieafdeling krijgt op deze wijze een plan voor de toekomst. Er ontstaan adviezen met een tijd 
korter dan de norm doorlooptijd waardoor achterstand ontstaat. Gemiddeld 25% van de adviezen wordt 
later vrijgegeven dan de geplande startdatum. Als er rekening wordt gehouden met de startdatum die 14 
dagen in de toekomst behoort te liggen, in verband met de ordervoorbereiding, dan wordt gemiddeld 55% 
van de adviezen te laat vrijgegeven. Vooral de onderdelen productie klaagt over achterstanden die 
voortkomen uit het te laat vrijgeven van adviezen. Men beweert dat hierdoor achterstanden ontstaan 
waardoor zij niet betrouwbaar kunnen leveren. Hierdoor warden vooral op bottleneck bewerkingen vaak 
meer uren gepland dan beschikbaar zijn. Bovendien blijven de geplande orders staan op de geplande 
data waardoor men alleen uren kan inhalen door overwerk en uitbesteding. 

Zoals omschreven bij de aggregaatbeheersing wordt bij de bepaling van de parameter voorraadniveau er 
vooral aandacht besteed aan de integrale voorraad. Het gevolg hiervan is dat de speelruimte door 
diverse functies op goederenstroombeheersing- en afdelingniveau zelf wordt gecreeerd. Doordat 
adviezen voor orders te laat warden vrijgegeven zijn er voor repetitieve orders veiligheden gecreeerd in 
de vorm van voorraden. 
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5.1.3 Afdelingsbeheersing ETG ACHT 
In het verleden vond twee weken voordat de orders werden vrijgegeven een werklastacceptatie -
vergadering plaats. Aanleiding hiervoor waren probleemadviezen bijvoorbeeld adviezen in het verleden 
en capaciteitsproblemen. In deze vergadering werden de probleemadviezen getoetst op de 
capaciteitsbeschikbaarheid in de productieafdeling. Heden ten dage vindt de werklastacceptatie 
vergadering niet meer plaats. Uit interviews bleek dat er geen duidelijk aanwijsbare redenen hiervoor 
waren. Voordat er met de werkordervrijgave kan worden begonnen zou er een toets van de adviezen op 
de werkelijke capaciteitsbeschikbaarheid moeten plaatsvinden. Het gevolg is dat de actuele capaciteit en 
eventuele voor- en achterstanden niet worden meegenomen. Er wordt geen uitspraak gedaan op basis 
van capaciteit om orders vrij te kunnen geven. 

De werkordervrijgave functie wordt uitgevoerd door de productieassistent, die een gedetailleerde (fijn-) 
planning van de productieactiviteiten maakt. Deze planning is gebaseerd op de splitslijsten van de 
geplande prp-productieadviezen voor orders. Na het verzamelen van de productieorders voor de 
volgende periode controleert de productieassistent de materiaalbeschikbaarheid. lndien nodig wordt bij 
de onderdelenproductie een inkoopadvies voor ruwmateriaal omgezet in een vrijgegeven order, zodat het 
materiaal tijdig beschikbaar is. Daarna wordt overlegd met de groepsleider over de korte termijn 
beschikbare capaciteit. De productieassistent kan beslissen om bij capaciteitsgebrek een order te kopen 
of een bewerking uit te besteden (zie Figuur 18 omgang met capaciteit). Dit wordt besproken in de 
wekelijkse capaciteitsvergadering, wekelijks vind dit overleg met de onderdelenproductie en de montage 
plaats om toekomstige problemen te signaleren en op te lossen. Tijdens deze vergadering wordt voor de 
afdelingen beoordeeld of het totaal te verzetten uren in een horizon van 1 kwartaal realiseerbaar is en 
wordt besloten om werkorders uit lopende projecten uit te besteden of eerder vrij te geven. Op Mini
Company niveau wordt beoordeeld of de beschikbare- en gevraagde capaciteit met elkaar 
overeenstemmen. 
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uitbesteden 

korte termijn Tijd 

Figuur 18 omgang met capaciteit 

Intern beschikbaar 

c:::::J = intern maken 
EE! = uitbesteden 

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

Voor de voortgang van elke werkorder wordt een detailplan opgesteld, in BaaN en op mini-company 
niveau, door de groepsleiders. Dit plan richt zich op de doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid van de 
geaccepteerde werkorders. 

Per subafdeling in de productie is een groepsleider toegewezen (zie par. 5.2). De groepsleiders 
coordineren de productieactiviteiten op de afdeling door het toewijzen van productieorders aan de 
betreffende bewerkingen uit de routing. Hij is de interface tussen de vakmensen en de productieassistent 
en communiceert op dagelijkse basis met beide partijen zodat de materiaal- en werkuitgifte op de juiste 
wijze kan plaatsvinden. Maar door de beperkte flexibiliteit en oplossingen van het wachtrijprobleem zijn 
de mogelijkheden tot coordinatie gering. 

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

Er zijn meer orders aanwezig dan waaraan gewerkt wordt bij de meeste mini-company's van de 
onderdelenproductie. Deze orders staan in de wachtrijen bij de werkplekken, er ontstaat een volgorde 
probleem. In BaaN wordt een prioriteitstabel gegeneerd voor de wachtrij bij de machine, gebaseerd op de 
prioriteitsregel speling per bewerking (SB). Maar vaak wordt prioriteit gegeven aan de orders van de 
manager of klant die het hardst roept. Door achterstanden en de voorrangregel zijn voorafgaande 
bewerkingen vaak niet op tijd gereed, waardoor men in deze situatie de prioriteitstabel niet kan 
gebruiken. Bij de bottlenecks komt men hierdoor extra in de problemen of er ontstaan zelfs nieuwe 
bottlenecks. Bij de montage wordt per klantenstroom de volgorde van de orderleverdatum aangehouden 
(DD). 
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Voortgangbewaking 
Voor de actieve projecten wordt gecontroleerd of de planning ook gerealiseerd wordt. 
Voortgangsbewaking op bewerkingsniveau ligt bij de verantwoordelijke afdeling. Hiertoe vindt in de 
montage een wekelijks voortgangsoverleg plaats met de onderdelenproductie en inkoop. Hier worden 
indien nodig corrigerende en/of preventieve acties afgesproken. Mocht na een maximale inspanning 
worden geconcludeerd dat de planning niet realiseerbaar is, alleen in uitzonderlijke gevallen, zal planning 
en voortgang tot een herplanning besluiten. 
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5.2 Organisatie (besturingsstructuur) 

Voor het definieren van het besturingssysteem is gekozen voor een omschrijving op afdelingsniveau en 
daarna een omschrijving van het planning- en besturingssysteem. De organisatie van de 
onderdelenproductie is een goed voorbeeld om de complexiteit van de besturingsstructuur weer te geven 
(par. 5.2.1 ). Daarna is de organisatie van het planning- en besturingssysteem omschreven voor de UPW 
(zie par. 5.2.2.). Bij de overige productiegroepen of montage stromen geldt dezelfde piramide structuur 
(zie Figuur 20 en Figuur 21 ). 

5.2.1 Organisatie op afdelingsniveau 

In de onderdelenproductie zijn werkzaamheden van dezelfde soort geconcentreerd in afdelingen. 
Elke afdeling bestaat uit productiegroepen. Binnen deze groepen zijn gelijksoortige specialisten bijeen 
gebracht om de kennis te vergroten, er wordt veel waarde gehecht aan vakmanschap (zie Figuur 19). 
De functioneel gespecialiseerde afdelingen zijn verdeeld in de volgende productiegroepen; 
productiegroep Plaat, productiegroep Mechanisch en productiegroep UPW (zie Figuur 19). Elke afdeling 
wordt aangestuurd door een Productiemanager. Binnen de productiegroep Plaat warden complexe 
plaatsamenstellingen gemaakt. De bewerkingen zijn gegroepeerd in zogenaamde subafdelingen naar 
soort, Mini-compagnies, zo zijn er duidelijk !assen, buigen, ponsen en snijden te onderscheiden. 
De afdeling Mechanisch & UPW bestaat uit twee productiegroepen. Binnen de productiegroep 
Mechanisch warden voornamelijk grate mechanische delen geproduceerd op bewerkingscentra en losse 
draai- en freesunits. Binnen de productiegroep UPW warden ultra-precisiedelen gemaakt. De afdeling 
bestaat uit 2 subafdelingen, voorbewerking en ultra precisie technologie (upt). De bewerkingen binnen 
beide subafdelingen zijn ingedeeld naar bewerkingskenmerken, Mini-compagnies. Bij de indeling zijn de 
bewerkingen frezen, draaien, fijnmechanisch bankwerken, meten en slijpen te herkennen. De afdelingen 
zijn top-down functioneel gegroepeerd naar bewerking en niet naar bijvoorbeeld werkstroom of 
productsoort. De klant, de montage is wel ingericht naar productsoort waardoor er regelmatig conflicten 
ontstaan. 

Onderdelenproductie 

Productiegroep 
Mechanisch 

Plaat 

Mechanisch & 
UPW 

Productiegroep 
UPW 

Figuur 19 besturingsstructuur onderdelenproductie 

Aggregaatplanning 

Orderplanning 

Detailplanning adviezen 
en ordervrijgave 

Detallplanning mini
company niveau (UP\N 
productiegroep) 

Aggregaatbeheersing 

Goederenstroom
beheersing 

Productie
beheersing 

Figuur 20 piramide planning- en besturing 

ERP BaaN4 
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Figuur 21 huidige planning- en besturingssysteem met hierarchie 
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5.2.2 Organisatie planning- en besturingssysteem 
Het planning- en besturingssysteem van de UPW productiegraep is gebaseerd op 5 elementen uit de 
Philips ETG Acht organisatiestructuur weergegeven in de vorm van een piramide. Deze elementen 
komen overeen met de verschillende functies van het planning- en besturingssysteem (zie Figuur 21) en 
de niveaus uit het BWW-model (zie Figuur 20). Bij het inkoop proces vervalt de laagste laag uit de 
piramide. De piramide bestaat uit de volgende elementen (zie Figuur 20): 

► SCM master scheduler; 
► Orderplanner systems; 
► Orderplanner onderdelenproductie; 
► Productie Assistent (PA); 
► Productiegraep UPW wat ultra precisiedelen maakt, de groepsleider coordineert de processen 

binnen de productiegroep. 

Door de functionele structuur van de productieafdeling en de vele piramidelagen voor de planning zijn de 
uitvoerende en de regelende functies gescheiden. Door prablemen op het niveau van de 
goederenstraombeheersing ontstaan niet alleen de problemen op afdelingsbeheersingniveau maar 
warden de nadelen van afzonderlijke regeling extra versterkt. Er warden adviezen met achterstand 
vrijgegeven en door de vele lagen met afzonderlijke regeling wordt deze achterstand nog grater. 
Bovendien is door afzonderlijke regeling de communicatie tussen de orderplanner onderdelenproductie 
en productieassistent problematisch. De productieassistent kan hierdoor zijn interface functie tussen de 
orderplanner en het praductieproces niet optimaal uitvoeren. Dit geeft overzichtsproblemen voor de 
productieassistent en de graepsleider waardoor de geschetste problemen op afdelingbeheersingniveau 
ontstaan (zie par. 5.1.3). Beide raken, door de slechte communicatie en de complexe structuur van de 
praductie (zie Figuur 19), op een gegeven moment het overzicht kwijt wat de prestaties negatief 
be"invloed. Ze kunnen alleen reageren op prablemen die al zijn opgetreden in plaats van het voorkomen 
van deze problemen. 

Bijvoorbeeld het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is, de productieassistent of de orderplanner, de 
korte termijn materiaal beschikbaarheid en kwaliteitsprobleem te communiceren met de inkopers. 
Zoals men in Figuur 21 kan zien moet de functie van werkordervrijgave veel informatie verwerken. 
Doordat de Productieassistent deze functie uitvoert en de genoemde problemen noodgedwongen moet 
communiceren met inkopers verliest hij het overzicht. 

Een tweede voorbeeld waarbij de nadelen van afzonderlijke regeling versterkt warden door de 
goederenstraombeheersing ligt op de werkvloer. Door de functionele structuur binnen de UPW 
communiceren de vakmensen onderling als met de groepsleider op vaktechnisch gebied. Het logistiek 
aspect blijft vaak achterwege waardoor de benodigde capaciteit vaak niet overeenstemt met de 
beschikbare capaciteit. Doordat de kwaliteit van de informatie laag is en de graepsleider een beperkt 
overzicht heeft, kunnen ze geen beeld vormen van de realiteit en nemen beslissingen op gevoel. 
Bijvoorbeeld, het produceren in grotere series dan de afroepserie van de order waardoor er 
ondercapaciteit ontstaat. Dit wordt vaak te laat opgemerkt door de regelende functies en warden de 
achterstanden nog grater. Deze grater gepraduceerde series werken verlengend ook op de werkelijke 
orderdoorlooptijd. 
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5.3 lnformatie 

Tijdens het onderzoek, a.a. uit de vorige paragraaf, bleek dat medewerkers en het management zich 
geen goed beeld kunnen vormen van de realiteit waarbinnen zij werken en beslissing moeten nemen. 
Dit heeft tot gevolg dater allerlei acties warden ondernomen "op het gevoel", zonder beredeneerd te 
handelen. De reden van dit handelen, is ontstaan uit de problemen geschetst in het oorzaak- en gevolg 
diagram (zie Figuur 7). Afdelingen hebben eigen proces indicatoren en soms zijn er zelfs personen met 
indicatoren. Door het ontbreken van inzicht ontstaan er informatie- en communicatieproblemen. Met 
behulp van een procesgerichte aanpak kan het obstakel, de aanwezigheid van problemen die niet met 
feiten kunnen warden onderbouwd, gedeeltelijk uit de weg warden geruimd. Maar er is nag geen 
totaaloverzicht van fasen en toestanden waar een order zich in kan bevinden. 

Belangrijk bij de validatie is dat medewerkers warden betrokken bij het stellen van de prestatienormen. 
Hierdoor warden de normen als belangrijk en haalbaar ervaren. Op dit moment is er weinig vertrouwen in 
de gestelde normen. Uit onderzoek blijkt dat de planning niet serieus wordt genomen met al de gevolgen 
van dien. 
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6 Van kernoorzaken naar aandachtspunten voor herontwerp 

Met behulp van de kwalitatieve- en kwantitatieve analyse is inzicht gecreeerd in de logistieke processen 
en de bijbehorende prestaties. Er zijn nu kernoorzaken en onderliggende symptomen aan te wijzen voor 
de lange doorlooptijd van repetitieve orders (zie hoofdstuk 3 en 4). Problemen zijn nu met feiten 
onderbouwd. Voor het vaststellen van een oplossing voor het probleem wordt er stilgestaan bij de 
kernoorzaken. Dit gebeurt middels een korte terugblik op de vorige hoofdstukken met behulp van een 
knelpuntenschema (zie paragraaf 6.1 ). Uit dit schema warden de oorzaken met de grootste impact 
gekozen. Voor het oplossen van deze oorzaken warden globale ontwerpspecificaties vastgesteld (zie 
paragraaf 6.2) . 

Figuur 22 knelpuntenschema 
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6.1 Kernoorzaken van het probleem 

Om twee redenen is er gebruik gemaakt van een knelpuntenschema (zie Figuur 22). Het geeft ten eerste 
een overzicht van de kernoorzaken en symptomen. Ten slotte zijn de onderliggende symptomen- en 
oorzaken hierarchisch aangegeven zodat de impact duidelijk wordt. 

Het knelpuntenschema geeft als kernoorzaken, de ongecontroleerde sturing en acceptatie van orders en 
het ontbreken van overzicht. Orie hierarchische niveaus zijn te herkennen in het schema, namelijk 
aggregaatbeheersing, goederenstroombeheersing en afdelingsbeheersing (zie Figuur 22). 
Op het gebied van besturing en logistieke beslissingen zijn er op de genoemde hierarchische niveaus 
afgeleide kernoorzaken. Bij de categorieen informatie en organisatie gelden kernoorzaken voor de drie 
niveaus. 

Het ontbreken van overzicht heeft de volgende afgeleide kernoorzaken : 
► informatie is niet ondersteunend, geen beeld van de realiteit; 
► correctie van problemen is moeilijk, veel piramide lagen. 

De afgeleide kernoorzaak, de moeilijke correctie van problemen heeft betrekking op de 
organisatiestructuur. ETG Acht heeft in oktober een reorganisatie ondergaan waarbij de organisatie 
opnieuw is ingericht. Daarom wil de opdrachtgever geen aandacht besteden aan deze kernoorzaak. 
Hierdoor komt automatisch de focus te liggen op de tweede oorzaak, het niet ondersteunend zijn van de 
informatie. Dit probleem heeft als afgeleide kernoorzaak, het per verkooporder aanwezig zijn van 
honderden inkoop- en productieorders. 

Voor het verder uitsplitsen van de kernoorzaak, de ongecontroleerde sturing en acceptatie van orders, is 
gekeken naar de problemen uit de genoemde hierarchie. Omwille van de volgende redenen wordt de 
aandacht gericht op de goederenstroombeheersing: 

► een verbetertraject m.b.t. de aggregaatbeheersing loopt er al, gevolg van eerdergenoemde 
reorganisatie; 

► de basis voor de leverprestatie wordt hier bepaald, deze beslissingslaag is verantwoordelijk voor 
de detailco6rdinatie. 

Het niet functioneren van de orderacceptatie is de belangrijkste afgeleide kernoorzaak op 
goederenstroombeheersingniveau. Vooral omdat door dit probleem er adviezen warden vrijgegeven met 
achterstand. Het niet functioneren van de orderacceptatie heeft de volgende vijf afgeleide oorzaken: 

► een geplande doorlooptijd wordt geaccepteerd die korter is dan de werkelijkheid. Hierdoor krijgen 
orders al een achterstand voordat ze in de operatie terecht komen. 

o Met de klant warden doorlooptijdafspraken gemaakt gebaseerd op de ITM-doorlooptijd. 
Deze tijden blijken geen goede norm te zijn. 

o De klant bevestigt de order vaak te laat. 
o De leverdatumafgifteregel die wordt gehanteerd is klantafhankelijke levertijd1

. Er wordt 
als leverdatumafgifteregel een klantafhankelijke levertijd gehanteerd; 

► de MRP-orders warden niet beoordeeld op haalbaarheid in het licht van de beschikbare 
capaciteit en de al geaccepteerde orders; 

► een bewuste keuze wordt niet gemaakt, welke order wijkt en wat wordt geaccepteerd; 
► een nivellering van de orderplanning is niet mogelijk. 

Dit laatste aspect valt buiten de scoop van het ontwerp omdat dit opgepakt wordt door het verbetertraject 
m.b.t. de aggregaatbeheersing. 

Wil ETG Acht de doorlooptijd verkorten dan moet eerst sprake zijn van beheersing. De kwaliteit van de 
processen moet verbeteren voordat er sprake kan zijn van beheersing. Seide afgeleide kernoorzaken 
hebben betrekking op de kwaliteit van de processen. Daarom ligt de focus van het herontwerp op de fase 
kwaliteit. Hierbij zal een gedeelte bestaan uit het ontwerpen van proces- en gegevensmodellen en 
anderzijds een herontwerp voor het orderacceptatieproces. 

Pagina 51 



PHILIPS 
Afstudeerverslag Adrien Rens 

6.2 Specificaties voor oplossen van het probleem 

Om overzicht te creeren is het belangrijk dater een beschrijving komt van orders op soortniveau. Soorten 
objecten en soorten van relaties moeten warden omschreven en vastgelegd in een informatiemodel. 
In dit model moeten de volgende objectklassen aan bod komen, verkooporder, project, 
productieorderregel, inkooporderregel en magazijnorderregel (zie Figuur 23). Er wordt uitgegaan van 
objecten, welke verschillende attributen kunnen bevatten (zie Figuur 23). 

Objectklasse 

-Attribuut1 
-Attribuut2 

Figuur 23 klassenrechthoek met attributen 

In het ontwerp moet oak de soms veranderende status van de attributen weergegeven warden. De status 
van het attribuut verkoopordernummer kan bijvoorbeeld veranderen in geaccepteerd of afgewezen (zie 
Figuur 5). Het per verkooporder aanwezig zijn van honderden inkoop- en productieorders moet 
bijvoorkeur met een attribuut opgelost warden. Oak moet er een attribuut komen voor verschillende 
soorten klantenorders. 

De kernoorzaken voor het niet functioneren van de interne orderacceptatie zijn te verdelen in logistieke 
beslissingen die niet uitgevoerd warden en levertijdsbeheersingsproblemen. De niet uitgevoerde 
activiteiten warden in het ontwerp weergegeven als transitie of activiteit. De volgende transities of 
activiteiten warden benadrukt in het Petri net: 

► Beoordelenorders, het beoordelen van MRP- en PRP-orderregels; 
► Orderkeuze, welke order wijkt en wat wordt geaccepteerd; 

Het interne orderacceptatieprobleem, moet nader warden uitgewerkt omdat dit probleem niet eenvoudig 
met het toevoegen van transities of attributen is op te lossen. De eis hierbij is dat de leverdatumafgifte 
gebaseerd moet zijn op repetitieve klantorders voor systems. 

Functionele eisen: 
► Het ontwerp moet zo ingericht zijn dat ETG Acht zelf de levertijd kan bepalen las van de 

gewenste klantlevertijd . 
► De levertijdafgifteregels moeten duidelijk zijn en de uitkomst van de levertijd onbe"invloedbaar 

door externe factoren . 
► Als orders met achterstand warden geaccepteerd moet dit bewust gebeuren zonder dat de 

operatie in gevaar komt. 
► Bij het bepalen van de doorlooptijd van een order moet er rekening warden gehouden met de 

doorlooptijd van elk benodigd proces. 

Dit alles moet leiden tot het gecontroleerd openzetten van de advieskranen en een gecontroleerde 
vrijgave van adviezen naar onderdelenproductie, montage en inkoop. Gecontroleerd wil zeggen een 
keuze van voor- en achterstanden zodat de prestaties gewaarborgd blijven en op tijd wordt geleverd aan 
de klant zonder extra kosten voor voorraad en arbeid. 
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7 Ontwerp 

In dit hoofdstuk warden de specificaties omgezet in een ontwerp. 
Het ontwerptraject bestaat uit 6 stappen, deze zijn als volgt: 
✓ stap 1, ontwikkelen van het informatiemodel (paragraaf 7.1 ); 
✓ stap 2, ontwikkelen van een proces model op hoog niveau (paragraaf 7.2); 
✓ stap 3, het uitwerken van oplossingen voor de kernoorzaken (paragraaf 7.3); 
✓ stap 4, procesmodel voor de oplossing kernoorzaken (paragraaf 7.3); 
✓ stap 5, impact van de oplossing (paragraaf 7.4); 
✓ stap 6, scenario voorbeeld (paragraaf 7.4). 

7.1 lnformatiemodel 

Het informatiemodel geeft een beeld van het domein en de mogelijke toestanden van de verzameling 
orders2

. Voor het ontwerpen van dit model wordt de gegevensmodelleringstechniek Unified Modeling 
Language (UML) gebruikt. Met behulp van deze techniek warden de volgende zaken zichtbaar (zie Figuur 
24): 

✓ 

✓ 

✓ 

de verhoudingen en relaties tussen klassen warden zichtbaar; 
de benodigde objecten en attributen; 
de toestand waarin een object en een attribuut zich kan bevinden. 

«enumeration• 
VO_StabJSValue 

+Gepland 
+Afwijzlng 

«enumeration• 
klantorder_type 

+Repetitieve orden._plan 
+Repetitieve orden._order 
+1st article 
+Servlceondetdeel 
•Reparatie 
+Project 
+Bonnenwerk 

Verkooporder 

VO_Leverdatum 
VO_gepl_ontv.-igstdab.Jm I Pr~ect (PCS) I 

~:;:~,~~:mverkooporder •::>--- ----IH~~;~;r~~:i"~~l=~-StatusValue I 
OebiteUr 
VO_ordemummer : VO_StatusValue 
Klantordersoort : klantorder type 

Verkoopprognose 

VP Leverdatum extern 
voOrspeld_aantal 

~ ebiteur 
~rdemummer 

:: 

1
·· · 1~--.,,,)--~1 

{OR) 

1 . .- I 1 . .-

Orderregel 

-Ofderregel_nummer : Strinp{stdid} 

~----------------1~::~iort : Oyn_koop_maak 

cenumeratioo• 
nlveau_type 
Samenstelling 

l+Ondercleel 

1 .. • ProLnummer 

I I 

«enumeration• 
Prof_StatusValue 

l+Gepland 
Voorb_afwijzing 

f'!-Voorb_Firm planned 

cenumeration» 
Dyn_koop_maak 

•Koop 
•Maak 

ProducUeorderregel lnkooporderregel 

BOM 

1-Niveau : niveau_ type 
Artikelaantal 
Velligheidsvoorraad 
Vei1igheidstijd 

, r ,.. 
•~o .. • 

..PO_ordemummer : PO_StatusValue 

..PO_leverdatum intern 

..PO_gepl_startdatum 

..PO_gepl_leverdatum 

..PO aantal 

Artlkel (ITM) ~ Taak 

Artikelnummer Taakcode Bewerking 

~=:~~:~artikel 1----0 .. -. 
4

~::~u~:d 1--_-~ j --1~:~i;f/ode 
•Child Ooor1ooptijd M.C._code 

~ ~:::~~ 
1 . ." Planner 

~nkoper 
Bestelbeleid 
Kritisch in MPS 

I TaakcapaclteU I 
IEenheden_uur I 

1 1 

Figuur 24 informatiemodel order 

HO-ordemummer : IO_StatusValue 
Ho_leverdatum_intem 
~O_gepl_OJderdatum 
Ho_gepl leverdatum 
Ho aantal 

I 
I MagazJJnorderregel I 
~Mag_odernun'VT'ler I 
~Mag_aantal 

1 1 

cenumerati0r1-. 
IO_StatusValue 

f-+-Gepland 
f+Gefiatteerd 
l+Vrijgegeveri 
f-+-Ontvangen 

cenumeration-. 
PO_StatusValue 

Gepland 
Gefiatteerd 

+Vrijgegeven 
Prioriteit 

+Toegewezen 
• Uitgegeven 
+Gereed 

Naast de objectklassen uit de specificatie warden oak de klassen orderregel, verkoopprognose, Bill of 
Material (BOM), artikel, routing, taak en taakcapaciteit gemodelleerd. Met behulp van deze klassen wordt 
het gehele domein zichtbaar. Bijvoorbeeld orderregel is toegevoegd omdat een project bestaat uit 
meerdere orderregels. Bovendien heeft deze objectklasse een overervingsconstructie, dit betekent dat 
productie-, inkoop- en magazijnorderregel al de attributen van de superklasse orderregel erven5 (zie 
Figuur 24). 
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Door een verbindingslijn is weergegeven hoe de gerelateerde objecten zich tot elkaar verhouden. 
De volgende vehoudingen zijn mogelijk5

: 

✓ 1: precies een; 
✓ 0 .. 1: nul of een; 
✓ O .. *: nul of meer; 
✓ 1 .. *: een of meer. 

Verkooporder 

-VO_Leverdatum_extern Project (PCS) 
-Seriegrootte _ verkooporder 

~ -Proj_nummer : PO_StatusValue 
-Bestel_datum ~ -Leverdatum intern 
-Debiteur 1 1 .. * 
-VO_ordernummer: VO_StatusValue 

Figuur 25 verhouding objecten 

Bijvoorbeeld, een project moet zijn verbonden aan precies een verkooporder, terwijl een verkooporder 
gelinked kan zijn aan een of meer projecten. Op deze wijze is voor alle relaties het wederzijdse verband 
aangegeven5

. Een verbindingslijn met een zwarte ruit geeft een compositie weer5
. Dit is een speciaal type 

van aggregatie waar een objectcomponent exclusief behoort tot een objectklasse ( 

Figuur 25). Bijvoorbeeld, het object project hoort bij verkooporder, als de verkooporder wordt verwijderd 
dan verdwijnt oak het project. Een verbindingslijn met een witte ruit geeft een aggregatie weer5

. 

Bijvoorbeeld, een project is een aggregatie van orderregels. 

"b Elke obiectklasse bestaat u1t een aanta attn uten. A d an e vo1oen e 1s een status ver onden: d . b 
Attribuut Omschrijving Behorend bij object 
VO ordernummer Verkoopordernummer. Verkooporder 
0 artikelsoort De orderregel heeft artikelsoort. Orderregel 
PO ordernummer Productieordernummer. Productieorderregel 
10 ordernummer lnkoopordernummer lnkooporderregel 
Mag ordernummer Magazijnordernummer Magazijnorderregel 

'+ .. 
Een status van een attnbuut wordt gemodelleerd door m1ddel van een enumeration . B1Jvoorbeeld het 
attribuut VO_ordernummer heeft het datatype VO_StatusValue (zie Figuur 25). Het datatype heeft de 
enumeration gepland en afwijzing (zie Figuur 26). 

«enumeration» 
VO_StatusValue 
+Gepland 
+Afwijzing 

Figuur 26 enumeration 

Bij repetitieve orders zijn er vaak honderden inkoop- en productieorders aanwezig waardoor men het 
overzicht kwijtraakt. Het gaat vaak om een aantal afhankelijk suborders. De order bestaat uit een 
opdracht om een bepaalde verzameling producten te maken en deze samen at te leveren. In de theorie 
wordt dit een samengestelde order genoemd1

• Het is niet direct herkenbaar in BaaN of een order 
samengesteld is. Oat wil zeggen er is geen attribuut aanwezig in de BOM- structuur met het kenmerk wel 
of geen samenstelling. Er moet dus in de BOM een attribuut zijn met dit kenmerk. Dit kan door aan het 
attribuut een niveau enumeration toe te voegen (zie Figuur 24). 
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7.2 Proces model hoog niveau 

In dit hoofdstuk zijn de processen die behoren tot de goederenstroom- en afdelingsbeheersing door 
middel van een Petri-net gemodelleerd. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor Petri-netten. 
In de eerste plaats hebben Petri-netten een sterke wiskundige basis, die het mogelijk maakt om een 
gemodelleerd systeem grondig te analyseren. Ten tweede kan met een beschrijving in termen van een 
Petri-net een vraag over het gemodelleerde systeem warden beantwoord. Ten derde, doordat Petri
netten grafisch weergegeven warden, zijn ze ook toegankelijk voor mensen met een minder technische 
achtergrond. Ten slotte sluit de proces modelleringtechniek op basis van Petri-netten naadloos aan op de 
gegevensmodelleringstechniek UML. 

Er is gekozen voor een zogenaamde top-down aanpak waarbij begonnen wordt met het modelleren van het 
proces op het hoogste niveau3

. Het systeem wordt hierbij gezien als een zwarte doos. Er wordt alleen maar 
gekeken wat de doos in en uit gaat. Daarna wordt de zwarte doos voorbereiding orderplanning geopend om 
het systeem te decomponeren in deelsystemen. De gebruikte symbolen zijn terug te vinden in Figuur 28. 

Geaccepturd 
ordervooratel 

Project 

erneleverdatum 

l 

Artlkel 

1 
Verkoopprogno,e 

G .;:; ~ I--· /n 

Magazijnorderregel 

lnkoopgoederen 
beschiltt>.ar 

Ve,werven ~-~ 

W.rkmap 

Figuur 27 Petri-net hoog niveau goederenstroom- en afdelingsbeheersing 

Als eerste is het proces random de goederen- en afdelingsbeheersing gemodelleerd (zie 
Figuur 27).Het proces "bepalen interne levertijd" is extra toegevoegd (zie 

0 

Figuur 27). De zogenaamde zwarte doos van dit proces wordt in de volgende paragraaf geopend. 
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= Store 

= Proces 
(transitie) 

0 = lnputconnector 

Figuur 28 symbolen Petri-net 

Afstudeerverslag Adrien Rens 

0 =Kanaal 

= Processor 

0 = Outputconnector 

0 = Storeconnector 
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7.3 Uitwerken oplossingen voor kernoorzaken 

In dit hoofstuk wordt een oplossing uitgewerkt voor het levertijdsprobleem, het accepteren van een 
geplande doorlooptijd die korter is dan de benodigde tijd. Een oplossing voor deze problemen wordt 
gespecificeerd door middel van attributen van objectklassen en transities. Zowel voor het maken van 
doorlooptijdafspraken die niet passen bij de norm als het te laat bevestigen kan door implementatie van 
deze specificaties het probleem aangepakt worden. Deze oplossing komt daarom als eerste aanbod. 
Daarna wordt het probleem van de klantafhankelijke leverdatumafgifteregel aangepakt. Na de oplossing 
van dit probleem zijn beide wel mogelijk. 

7.3.1 Object- of attribuut toevoeging 
Uit de kwantitatieve en kwalitatieve analyse bleek dat klantenondersteuning doorlooptijdafspraken maakt 
met de klant waar het voortraject, transport en expeditie niet worden meegenomen. 

Het eerste proces van het voortraject is orderbeheer, dat bestaat uit drie soorten stromen. 
De verwachtingswaarde van elke stroom ligt onder de normdoorlooptijd (zieTabel 7). Daarnaast bleek uit 
de kwantitatieve analyse dat een mediaanwaarde van 1 dag haalbaar is (zie Figuur 41, Figuur 42 en 
Figuur 43). Toch is er na overleg met de Supply Chain Manager van ETG Acht gekozen voor een vaste 
waarde van 2 dagen onafhankelijk van de orderstroom of klantordersoort. De reden hiervoor is dat er 
anders te veel uitzonderingen in het ERP-systeem komen te staan qua orderstroom en klantordersoort. 
Voor elk eindproduct kan deze vaste waarde met behulp van een klasse, Product_Bom, worden 
bewerkstelligd die een 1 - o .. 1 associatie heeft met het artikel. Zo krijgt elke born een vaste doorlooptijd 
voor orderbeheer (zie 
Figuur 29 en Figuur 30). 

+Parent O . .* 

I 
Artikel (ITM) 

-Artikelnummer 
-Omschrijving 
-Seriegrootte_artikel 

+Child -Doorlooptijd 

- -Artikelgroep 
Product BOM -Artikelsoort -

1 .. . 
-DL T _orderbeheer: Dagen = 2 -Planner 

-DL T _artikelbeheer : Dagen = 1 -lnkoper 

-DLT_voorb_ordplan : Dagen= 4 -Bestelbeleid 

-DL T expeditie : Dagen = 1 1 0 .. 1 -Kritisch in MPS 

Figuur 29 DL T product_bom 

Bij het tweede proces, artikelbeheer, is dezelfde methode toegepast als bij orderbeheer maar dan met 
een vaste doorlooptijd van 1 dag. Uit de kwantitatieve analyse bleek dat een mediaanwaarde van 1 dag 
haalbaar is (zie Figuur 45). Bovendien is de verwachtingswaarde 1 dag (zieTabel 7). Het object BOM 
krijgt een vaste doorlooptijd voor artikelbeheer (zie 
Figuur 29). Ten slotte is voor orderbeheer op dezelfde wijze een attribuut aan het object BOM 
toegevoegd. Omdat de verwachtings- en werkelijke waarde dicht bij elkaar liggen (zie Tabel 7), is 
gekozen voor een vaste doorlooptijd van 4 dagen (zie 
Figuur 29). Vanwege de reorganisatie is er geen extra capaciteit ter beschikking, zodat de optie extra 
capaciteit afvalt. Doordat er nu voor het voortraject vaste doorlooptijden zijn, kan klantenondersteuning 
rekening houden met de doorlooptijden. Hierdoor kan hij ook de klant vertellen dat hij na 7 dagen 
antwoord krijgt. Waarschijnlijk zal de klant de afgegeven doorlooptijd ook eerder bevestigen. Een 
inkooporder moet in ieder geval het attribuut bevestigingsdatum klant krijgen zodat er ook iets met een te 
late bevestiging kan worden gedaan. 

Omdat de transporttijd van een hoop externe factoren afhangt en er geen meting aanwezig is kunnen 
hierover geen uitspraken worden gedaan. Voor de expeditie is een norm van 1 dag afgesproken. Deze 
norm is ook als attribuut verwerkt (zie 
Figuur 29). 
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Product _BOM 

T_oniertier- : Dagen•2 

•llf1....-.rion• 
VO_StlltwV■lue -.,..,.., 

............ ,11., ... 
kl■ .. tonStftypt 

Repllit..,■ ont.r.__pllfl ~::=• ont.r._or09f -Rllpllfll1ie 
,,,_ 
--· 

;===:-~~-1 .. f--------1&.,, 
T_npedlle : Dagen•1 f'-'=-~----, 

Vttkoopordil r 

VO_Uv■flilltuffLexlern 

VO_.(IOP_ontaang.iditlum 
_vMoopordel _ ... _ 

Figuur 30 aangepast informatiemodel order 

ProfKl(PCS) 

'°"' 

7.3.2 Oplossing de klantafhankelijke leverdatumafgifte 

lnterne- en externe leverdatum 

O_ leverd111urrt_intem 
O_.(IOP_ordert!Ytum 
O_gepl_leve!Olllum 
O_unt■ I 

Vrijgegeven 
Ont.an,gen 

Op dit moment bepaalt ETG Acht, uitgaande van de externe leverdatum, de startdatum van een order door 
terugwaarts te plannen. De bediening van "orderacceptatie-levertijdafgifte"-kraan wordt gedaan door 
klantenondersteuning. Dit gebeurt op het moment dat de klant een order plaatst bij ETG Acht. Omdat er geen 
juiste doorlooptijd wordt gehanteerd, de klant laat bevestigt en door een klantafhankelijke levertijd, laat ETG 
Acht zich leiden door de klant. Er zijn twee extreme gevallen te onderscheiden; in het gemakkelijkste geval 
kan ETG Acht zelf de levertijd opgeven aan de klant en in het andere extreem geeft de klant een levertijd op. 
Doordat ETG Acht een klantafhankelijke levertijd hanteert, krijgen orders al een achterstand voordat ze in de 
operatie terecht komen. Er zijn een aantal redenen waarom dit geen goede methode is en er onderscheid 
gemaakt moet worden tussen interne- en externe leverdatum 1. 

Ten eerste kan het voorkomen dat klantenondersteuning zich genoodzaakt ziet leverdata aan klanten te 
beloven die gezien de interne orderdoorlooptijd onrealistisch krap zijn. Het heeft geen zin om veel te krappe 
leverdata op te leggen als taakstelling zodat de leverdata voortdurend onhaalbaar zijn. Uit onderzoek blijkt 
dat de planning niet serieus wordt genomen met al de gevolgen van dien. De enige manier is realistische 
interne leverdata voor de orders vast te stellen en de productieafdeling op basis hiervan te besturen 1• 

Dit betekent dat de productieafdeling de orders moet beoordelen op haalbaarheid. Hierdoor ontstaan 
verschillen tussen de interne- en externe leverdatum. Zo kan er bewust worden gekozen welke orders er een 
te krappe leverdatum krijgen, welke orders er met hoge waarschijnlijkheid te laat zullen komen en welke 
geweigerd moeten worden. 

Een tweede reden is het kunnen realiseren van een hoge leveringsprestatie. In de praktijk wordt er in de 
interne doorlooptijd speling of veiligheidstijd ingebouwd maar dit blijkt vaak niet goed te werken. 
Productiemedewerkers moeten tijdgericht werken en ook voorzien zijn van reele orderplanningen. 
Een planning waar veel speling in zit levert geen druk op tijdgericht werken. Daarom is het verstandig de 
veiligheidstijd niet in te bouwen in de doorlooptijd maar tussen de interne- en externe doorlooptijd. Uit de 
kwantitatieve analyse bleek dater geen speling is ingebouwd in de interne doorlooptijd (Figuur 14). Maar er 
is geen speling tussen de interne en externe levertijd van een order dus moet er een verschil gemaakt 
worden tussen externe- en interne leverdatum. 

Een laatste reden voor het onderscheiden van een interne- en externe leverdatum is het gegeven dater ook 
vaak orders geplaatst worden met een levertijd die aanmerkelijk groter is dan de interne doorlooptijd. Deze 
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niet kritische orders kunnen goed gebruikt warden voor het creeren van een gelijkmatige bezetting van de 
afdelingscapaciteit. 

Op grand van de bovenstaande redenen wordt er gewerkt met interne- en externe levertijden. De aandacht 
wordt gericht op het bepalen van de interne levertijd bij de voorbereiding van de orderplanning. Externe 
levertijd wordt gezien als een exogene variabele. Vanuit logistiek oogpunt kan op deze variabele geen 
invloed warden uitgeoefend. 

De oplossing voor dit probleem is eenvoudig. In BaaN is er de mogelijkheid om de leverdatum (zie 
VO_Leverdatum in Figuur 24) en de geplande ontvangstdatum (zie VO_gepl_ontvangstdatum in Figuur 24) 
in te vullen. Tot nu toe is het binnen de organisatie niet duidelijk dat: 

► de geplande ontvangstdatum het invulveld voor de externe levertijd is. 
► de leverdatum het invulveld voor de interne leverdatum is. 

Momenteel warden in BaaN bij beide velden de gewenste levertijd van de klant ingevoerd. 

7.3.3 Levertijdafgifteregels repetitieve orders & bepalen interne leverdatum 
Met het veranderen van de klantafhankelijke leverdatumafgifte wordt het aantal vrijgegeven adviezen met 
achterstand verminderd. Uit de kwalitatieve analyse bleek dat er onduidelijkheid is over de levertijdafgifte 
regels, deze warden klantafhankelijk gehanteerd. Als er duidelijke richtlijnen zijn, dan maakt het niet uit of het 
bedrijf zelf de levertijd bepaalt of dat de klant een levertijd geeft. lndien in een van beide gevallen blijkt, dat 
het bedrijf de order niet tijdig kan leveren, dan moeten er afwegingen warden gemaakt om de order 
vooralsnog te kunnen bezorgen. Bijvoorbeeld, capaciteitsuitbreiding, verandering van prioriteiten van andere 
orders, uitbesteding of moet de order geweigerd warden. Op deze wijze kan ETG Acht zelf over het stuur 
beschikken. Hiervoor moet er eerst duidelijke leverdatumafgifteregels warden bepaald. 

Binnen ETG Acht zijn er veel diverse producten. De klant hecht een grate waarde aan een betrouwbare 
levering. Verschillen in leverancierslevertijden, onderdelenproductiedoorlooptijden en bewerkingsdiversiteit 
leiden tot beperkingen 1. Dit leidt er toe dat prestaties alleen haalbaar zijn als per product verschillende 
levertijden warden gehanteerd1

• Bijvoorbeeld de variatiecoefficient voor de ITM-verwervingstijd bedraagt 
60%. Dit duidt aan dat er veel verschillende doorlooptijden aanwezig zijn . Een zogenaamde 
orderafhankelijke levertijdafgifteregel past het beste bij deze situatie 1 . Bovendien is er een eis dat deze 
richtlijn bruikbaar moet zijn voor repetitieve klantorders voor de montage. 

Montage kan niet verder met assembleren als zij een onderdeel missen. Uit de kwantitatieve analyse bleken 
lange wachttijden de oorzaak te zijn. Hierdoor ontstaan achterstanden en is de inzet van extra capaciteit 
noodzakelijk. Om dit te voorkomen moet gedacht warden in samengestelde orders voor toelevering aan de 
montage. De levertijdafgifte zal dus op deze gedachte gebaseerd moeten zijn. Voor deze situatie geldt de 
volgende formule 1 : 

8j 

d=r+"p +/J*g .(1) J J L..., max, J max, J 
I 

dj = leverdatum van order j [dagen] 
Qmax,i = het aantal bewerkingen van de suborder met het grootste aantal bewerkingen van order j [-]. 
Pmax,i = de suborder met de grootste totale bezettingstijd van order j [dagen] 
f3 = de gemiddelde werkelijke doorlooptijd per bewerking zodat bij FIFO verwerking ongeveer de he/ft van de orders 
op tijd komt [dagen] 
9i = totaal aantal suborders van order j [-] 
j = de order[-] 
0 = aankomsttijdstip van order j, aangenomen dat de order na aankomst onmiddellijk vrijgegeven wordt voor 
productie [dagen] 

d = r + L (2) 
J J J 

di = leverdatum ri = aankomsttijdstip van order j, aangenomen dat de order na aankomst onmiddellijk vrijgegeven wordt voor 
productie . 
Ii= levertijd order j 

1) de variantiecoefficient: standaard deviatie van het gemiddelde van de metingen uitgedrukt als percentage van het gemiddelde. 
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De bovenstaande formule geldt voor een samenstelling zowel voor montage als onderdelenproductie onder 
de volgende voorwaarden 1 

: 

► de seriegroottes blijven gelijk. 
► capaciteit blijft constant. 

Als een van de bovenstaande parameters veranderen , moet de levertijd opnieuw warden bepaald. Is dit niet 
het geval dan kan er gewerkt warden met de bepaalde doorlooptijd. Om niet in de problemen te komen moet 
warden gewerkt met de feitelijke prestaties, daarom is de vermenigvuldigingsfactor (13) in de formule 
gebaseerd op de werkelijke doorlooptijd. Omdat men deze doorlooptijd gebruikt heeft het geen zin de hele 
exercitie opnieuw uit te voeren voor een zelfde product. Het is raadzamer na 3 a 4 maanden te kijken , als er 
genoeg meetgevens zijn, wat de nieuwe uitkomst wordt. lndien de seriegrootte of de capaciteit verandert, 
kan er niet meer gewerkt warden met de gemiddelde werkelijke doorlooptijd maar moet een 
verwachtingswaarde warden bepaald. Oak de bezettingstijden veranderen. 

Zowel voor montageonderdelen als ruwmaterialen moet het voor elke order duidelijk zijn, welke onderdelen 
of materialen problematisch zijn. Kritische onderdelen zijn LLl's en goederen van leveranciers met een lage 
ECLIP, die men niet elders kan kopen. Voor deze elementen is een concept bedacht waarbij op basis van 
jaarvraag en montagedoorzet, de leverancier een voorraad opbouwt. Zo kan er een 100% betrouwbare 
toelevering aan Philips ETG Acht warden gerealiseerd met een korte reactietijd. Bijvoorbeeld Applied 
Materials heeft een vraag van 80 systemen per jaar, dit is ongeveer 1,5 systemen per week. Met de 
leverancier wordt afgesproken dat hij wekelijks een extra voorraad ter beschikking heeft. Per week ligt er een 
afgeleide van 2 systemen op voorraad. Dit sluit goed aan bij de montagedoorzet van 1,5 systemen per week. 
In de afspraak wordt geborgd dat bij afroep de onderdelen een dag later warden geleverd. Door deze 
methode van werken wordt de kans op te late leveringen naar de montage bijna nul. Voor niet kritische 
materialen warden sinds twee maanden met de leverancier afspraken gemaakt op basis van een Logistic 
Forecast Agreement (LFA). 

Voor montage 

di =Tj+ D mui +/J"grrnxi 
I 

Figuur 31 aspecten voor levertijdsbepaling 

Het principe voor het bepalen van de totale doorlooptijd is nu als volgt. De gegevensbehoefte voor de 
activiteiten is weergegeven in Figuur 32 : 

► bepalen toelevertijd: de montage bepaalt, met behulp van de formule orderafhankelijke levertijd bij 
samengestelde orders, een gewenste toelevertijd voor onderdelenproductie en leveranciers. 

► beoordelen haalbaarheid montage: montage controleert de haalbaarheid en voor de 
samengestelde order warden orderregels aangemaakt. Deze zijn voor de betreffende afdelingen 
toegankelijk. Voor onderdelen warden naar de leveranciers berichten gestuurd, dat er op tijdstip x en 
y goederen nodig zijn. 

► beoordelen haalbaarheid productie: de onderdelenproductie bepaalt met behulp van de 
levertijdformule de levertijd en vergelijkt deze met de gewenste tijd en doet een voorstel. 

► bepalen levertijd samengestelde order: als het systeem gevuld is met de benodigde informatie 
bepaalt de montage de mogelijke doorlooptijd. 
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Het volgende procesmodel is een representatie voor het bepalen van de internelevertijd. De figuur geeft 
invulling van het proces bepalen intern levertijd uit Figuur 27. De zwarte doos wordt niet verder geopend dan 
dit niveau (zie Figuur 32) . De vijfhoek geeft een functie weer en de stippellijn wijst op verantwoordelijkheden 
met betrekking tot een proces of activiteit. 

Er is nu interne realistische leverdatum als input voor de interne orderacceptatievergadering. Omdat met 
"orderacceptatie-levertijdafgifte"-kraan (zie Figuur 17), de toekomstige inkomende geldstroom wordt 
vastgelegd moet tijdens de interne orderacceptatie vooral gelet worden op de risico's. De processor interne 
orderacceptatie is uit de voorbereiding orderplanning genomen en toegevoegd aan de bepaling van de 
doorlooptijd (zie Figuur 32) . De volgende punten moeten in deze vergadering aan bod komen ; 

► welke orders er een te krappe leverdatum krijgen ; 
► welke orders er met hoge waarschijnlijkheid te laat zullen komen ; 
► welke geweigerd moeten worden; 
► wat is het voorstel voor de benodigde veiligheidstijd tussen de interne- en externe doorlooptijd; 
► wat is de haalbaarheid van de MAP- als PAP-orders in het licht van de beschikbare capaciteit, de al 

geaccepteerde orders en het voorstel voor de interne levertijd. 
► welke niet kritische orders goed gebruikt kunnen worden voor het creeren van een gelijkmatige 

bezetting van de afdelingscapaciteit. 
Zo hoeft de klant de orderacceptatie niet onder druk te zetten de gevraagde levertijden toe te zeggen. 
Bovendien voelen de planners geen dwang de door de klant gewenste levertijd in het systeem te zetten. 

lndien de gewenste klantlevertijd, korter is dan de interne levertijd moeten er een afweging worden gemaakt 
om de order vooralsnog te kunnen leveren. Bijvoorbeeld onderdelenproductie gaat kijken of met 
capaciteitsuitbreiding, uitbesteding, enzovoort de order toch een kortere levertijd kan krijgen. De inkoper van 
de onderdelenproductie gaat op zoek naar artikelen die ook kunnen worden uitbesteed. lndien de 
onderdelenproductie niet intern produceren kan, wordt uitbesteed aan derden. Deze activiteit heet het 
regelen van externe capaciteit. 

Ten slotte blijkt uit onderzoeken ook dat het gebruik van de levertijdafgifteregel in combinatie met de 
leverdatum gerichte prioriteitsregel speling per bewerking (SB) een positief effect heeft op de 
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leveringsbetrouwbaarheid1
. Dus door op afdelingsbeheersingsniveau gebruik te maken van de SB regel komt 

er nog een extra positief effect op de ECLIP. 
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7.4 Impact van de oplossing 

De nieuwe werkwijze heeft een aanzienlijke impact op de afdelingsbeheersing. Ten eerste de doorlooptijd 
van de montagestromen reduceren enorm doordat de wachttijd wordt geelimineerd (zie Figuur 33). 
Dit resulteert in de volgende doorlooptijdreducties: 

► Montagestroom Applied materials van 14 naar 7 dagen (zie Figuur 54); 
► Montagestroom FEI & ASME van 20 naar 9 dagen (zie Figuur 53); 
► Montagestroom ASML van 18 naar 9 dagen (zie Figuur 53). 

Voor de montage betekent dit dat de norm oak naar beneden kan warden bijgesteld (zie Tabel 9) . 
De standaarddeviaties van de werkelijke doorlooptijden warden oak aanzienlijk verlaagd. Er is nu een 
doorlooptijd aanwezig waarmee men een goede prestatie neer kan zetten. 
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8 lmplementatieplan 

In dit implementatieplan warden de vier belangrijkste stappen beschreven die genomen dienen te warden 
om verbeteringen met succes in te voeren . Voor het uitvoeren van het project warden mijlpalen genomen. 
Deze mijlpalen zijn tevens terug te vinden in de onderzoeksplanning. 

2 

3 

4 

5 

Het verder uitwerken van de vergaderstructuur van de 
interneorderacceptatievergadering. Er warden onder andere terms of 
references opgezet en de vergadering wordt ingebed in de MCRS
structuur. Dit is de vergaderstructuur die binnen ETG Acht gebruikt 
wordt. 
Bespreken attribuut voorstellen uit het informatie model met IT. 
Binnen Supply Chain Management zijn de voorstellen inmiddels 
besproken. Uit de besperking met IT komt een tijdsgefaseerd 
im lementatie Ian . 
Procedure schrijven voor invullen BaaN velden met betrekking tot de 
interne- en externe leverdatum. Deze procedure wordt ook geborgd 
in het kwaliteitss steem van ETG Acht. 
lnvoering nieuwe methode voor het bepalen van de levertijd . 
Als eerste moet er een gedetailleerd projectplan warden geschreven . 
Daarna kunnen de fasen tot en met de milestone in evuld warden. 

Analyse naar de haalbaarheid van de adviezen. 

Wk9 

Wk 18 

Wk 16 

Wk40 

Wk22 

De prestatieveranderingen zijn pas op langere termijn te merken, waardoor de mijlpalen nog kunnen 
veranderen . 
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9 Conclusies en Aanbevelingen 

De aanleiding voor deze opdracht was dat het proces niet voldeed aan de verwachtingen, voornamelijk 
met betrekking tot de externe prestatieindicatoren. Om aan te geven hoe de werkelijke prestaties van 
ETG Acht inzichtelijk zijn gemaakt en hoe daardoor een herontwerp tot stand is gekomen, werd het 
MEDIC model gebruikt. Dit model wordt gebruikt als een bestaand proces niet voldoet aan de 
klanteneisen of verwachtingen. Aan de hand van de stappen uit dit model wordt teruggeblikt op de 
uitvoering van de opdracht en warden conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 

MEDIC A1ap ft 
?<: fJf: -.::.:. q ::-·n 

Explore & 
Evaluate 

Define & 
Describe 

Implement 
&Improve 

Control & 
conform 

9.1 Map & Measure 

Meet en bepaal AS IS proces, de klantenbehoefte en identificeer de 
proces input. 

ldentificeer de hoofdoorzaken, zoek kwantitatieve relaties, etc .. 

Definieer en omschrijf de oplossing. 

Verbeter het proces door het elimineren van tauten. 

Beheers toekomstige proces prestaties 

Binnen de ETG Acht organisatie is er weinig expliciete proceskennis, zijn er geen nauwkeurige 
procesoverzichten beschikbaar en zijn procedures niet actueel of aanwezig. Hierdoor was het 
noodzakelijk om als eerste stap een procesoverzicht en een toestandsovergangdiagram te maken. Beide 
modellen zijn vergeleken met het model operationele beslissingsfuncties van Betrand, Wortmann en 
Wijngaard 1

. Uit deze vergelijking bleek dat de niveaus afdelings- en goederenstroombeheersing duidelijk 
zijn te herkennen in de ETG Acht organisatie. Zowel in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse zijn 
daarom telkens deze niveaus als uitgangspunt genomen. 

Het bleek dat meetgegevens die benodigd zijn om de prestaties in kaart te brengen niet aanwezig of 
toegankelijk waren. Om een beeld te krijgen welke gegevens beschikbaar of niet toegankelijk zijn, is een 
oorzaak- en gevolganalyse uitgevoerd. Met de resultaten is een procesindicatorschema gemaakt 
waardoor duidelijk werd welke gegevens bruikbaar en toegankelijk zijn. Eigenlijk zou een dergelijk 
schema een maat moeten zijn om het proces te meten, en te bepalen of het proces wel of niet voldoet. 
Voor ETG zijn er wel externe indicatoren met prestatieeisen waaraan niet voldaan was. Maar deze 
externe eisen zijn niet vertaald naar interne indicatoren ; door de analyse is een dergelijke vertaling wel 
kunnen gebeuren. Van de processen realisatie orderplanning en voorbereiden order zijn geen metingen 
beschikbaar. Daardoor kan er geen kwantitatieve analyse van deze processen uitgevoerd warden. 

9.2 Explore & Evaluate - proces 

Uit de kwantitatieve analyse bleek dat de oorzaak van de lange doorlooptijd de wachttijd is bij de 
montage en onderdelenproductie. De oorzaak hiervan ligt op het niveau van de 
goederenstroombeheersing en hiervoor zijn de volgende aanwijzingen: 

► er wordt geen rekening gehouden met achterstanduren ; 
► er warden inkooporders te laat vrijgeven ; 
► er wordt geen gevalideerde norm gebruikt voor de planning; 
► er wordt op dit niveau geen extra tijd gegeven voor het realiseren van een goede prestatie; 
► de onregelmatige klantvraag wordt versterkt doorgegeven aan montage, onderdelenproductie en 

verwerving; 
► de klant bevestigd de orders vaak te laat waardoor orders te laat gefiatteerd warden. 
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Om toch de prestaties te waarborgen warden er voorraden gecreeerd en extra capaciteit ingezet. Seide 
aspecten leiden tot kosten die vermijdbaar zijn. Maar zelfs deze extra voorzieningen zijn niet genoeg om 
een korte doorlooptijd en een hoge ECLIP te waarborgen. 

9.3 Explore & evaluate - proces 

In deze fase is de logistieke besturing met de daarbij behorende organisatie en informatie in kaart 
gebracht. Voor de analyse van de logistieke besturing is het BWW-raamwerk 1 vergeleken met de huidige 
werkwijze binnen ETG Acht. De oorzaak van de wachttijden ligt op het niveau van de 
goederenstroombeheersing. Deze ontstaat door het niet functioneren van de interne orderacceptatie. De 
volgende oorzaken liggen aan dit probleem ten grondslag: 

► een keuze, zoals welke order wijkt en wat wordt geaccepteerd wordt niet gemaakt. 
► een geplande doorlooptijd korter dan de werkelijkheid wordt geaccepteerd. Hierdoor krijgen 

orders al een achterstand voordat ze in de operatie terecht komen. 
o Met de klant warden doorlooptijdafspraken gebaseerd op een onjuiste norm. 
o De klant bevestigt de order vaak te laat. 
o De leverdatumafgifteregel die wordt gehanteerd is klantafhankelijke levertijd1

. 

► de gegenereerde MPR-orders warden niet gecontroleerd op haalbaarheid in het licht van de 
beschikbare capaciteit en de al geaccepteerde orders. 

► het nivelleren van de orderplanning is niet mogelijk. Klanten plaatsen op de meest 
onvoorspelbare momenten orders en deze warden vaak al me achterstand ingelegd. 

► er wordt geen onderscheid gemaakt tussen interne- en externe leverdata. 
Door de genoemde problemen warden adviezen met achterstand vrijgegeven en warden orders bevroren 
met een tijd korter dan de norm doorlooptijd. Hierdoor ontstaat er wachttijden. 

De bovenstaande problemen kunnen niet warden opgelost omdat het overzicht binnen de organisatie 
ontbreekt en dit heeft de volgende afgeleide kernoorzaken: 

► informatie is niet ondersteunend, geen beeld van de realiteit; 
► correctie van problemen is moeilijk, veel piramide lagen. 

Wil ETG Acht de doorlooptijden verkorten dan moeten de ongecontroleerde interne acceptatie van orders 
en het ontbreken van overzicht aangepakt warden. 

Aanbeveling 
Omdat de ETG Acht organisatie in oktober opnieuw is ingericht wil de opdrachtgever geen aandacht 
besteden aan de piramide structuur bij de planning. De hierarchische lagen binnen de planning zorgen 
voor een moeizame communicatie. Het is verstandig een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om 
het aantal lagen te verminderen. Hierdoor kan de communicatie verbeteren en ontstaat er meer overzicht 
wat een positief effect heeft op de doorlooptijd. 

Aanbeveling 
Het weer invoeren van een werklastacceptatievergadering. Deze vond in het verleden om de twee weken 
plaats. Momenteel is er geen toets voor de adviezen op werkelijke capaciteitsbeschikbaarheid. Het 
gevolg is dat orders niet vrij warden gegeven op basis van capaciteit. Hierdoor warden actuele voor- en 
achterstanden niet warden meegenomen. Door het invoeren van deze vergadering kan ETG Acht 
reageren op problemen voordat werkorders warden vrijgegeven. 

9.4 Define & describe 

Wil ETG Acht de doorlooptijd verkorten dan moet er eerst sprake zijn van beheersing. De kwaliteit van de 
processen moet verbeteren voordat er sprake kan zijn van beheersing. Zowel de ongecontroleerde 
interne acceptatie van orders als het ontbreken van overzicht heeft betrekking op de kwaliteit van de 
processen. Daarom ligt de focus van het herontwerp op de fase kwaliteit (beheersing van de processen). 
Hierbij zal een gedeelte bestaan uit het ontwerpen van proces- en gegevensmodellen als middel om de 
goederenstroombeheersing nauwkeuriger af te stemmen op de diverse types orders die ETG moet 
produceren. Binnen deze modellen wordt een detailontwerp gemaakt voor het interne 
orderacceptatieproces. De verwachte impact van het voorgestelde herontwerp wordt geevalueerd. 
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9.5 Implement & Improve en Control & Conform 

Met behulp van de gegevensmodelleringstechniek Unified Modeling Language (UML) en 
procesmodellering op basis van Petri-netten is het kwaliteitsprobleem het ontbreken van overzicht 
aangepakt. Het voordeel van deze benadering is dat er ook een basis wordt gelegd voor de beheersing 
van de toekomstige procesperformance. 
Met behulp van UML is een informatiemodel ontwikkeld dat het domein en de mogelijke toestanden van 
een verzameling orders weergeeft. De volgende zaken warden hierdoor zichtbaar: 

► de verhoudingen en relaties tussen klassen; 
► de benodigde objecten en attributen; 
► de toestand waarin een object en een attribuut zich kan bevinden. 

Door aan het attribuut een niveau een enumeration toe te voegen kan herkenbaar warden gemaakt of 
een order samengesteld is. Dit is in de huidige inrichting van BaaN niet mogelijk. Door deze toevoeging is 
het zichtbaar wat samenstellingen zijn waardoor men niet meer honderden orders afzonderlijk hoeft te 
benaderen. 

Het proces dat behoort tot de goederenstroom- en afdelingsbeheersing is door middel van een Petri-net 
gemodelleerd. Er zijn verschillende redenen om hiervoor te kiezen. Ten eerste kunnen door dit type 
beschrijving vragen over de gemodelleerde systemen van ETG Acht warden beantwoord. Ten tweede, 
doordat zij grafisch weergegeven warden, zijn ze ook toegankelijk voor mensen met een minder 
technische achtergrond. Ten derde sluiten Petri-netten naadloos aan op UML. Ten slotte hebben deze 
modellen een sterke wiskundige basis. Er is gekozen voor een zogenaamde top-down aanpak waarbij 
begonnen wordt met het modelleren van het proces op het hoogste niveau3

• Het systeem wordt hierbij 
gezien als een zwarte doos. Er wordt alleen maar gekeken wat de doos in en uit gaat tot men aankomt bij 
het probleem. Het proces "bepalen interne levertijd" is als aanpassing aan het proces random de 
goederen- en afdelingsbeheersing toegevoegd. 

De zogenaamde zwarte doos is geopend bij het proces "bepalen interne levertijd". Bij het openen is als 
eerste een oplossing gezocht voor het verschil de tussen interne- en externe leverdatum 1. De aandacht 
wordt gericht op het bepalen van de interne levertijd bij de voorbereiding van de orderplanning. Externe 
levertijd wordt gezien als een exogene variabele. Vanuit logistiek oogpunt kan op deze variabele geen 
invloed warden uitgeoefend. De oplossing voor het probleem is eenvoudig. In BaaN is er de mogelijkheid 
om de leverdatum en de geplande ontvangstdatum in te vullen. Tot nu toe is het binnen de organisatie 
niet duidelijk dat: 

► de geplande ontvangstdatum het invulveld voor de externe levertijd is. 
► de leverdatum het invulveld voor de interne leverdatum is. 

Momenteel warden in BaaN bij beide velden de gewenste levertijd van de klant ingevoerd. 

Binnen ETG Acht is er een diversiteit aan producten. Hierdoor zijn er veel verschillende ITM
doorlooptijden aanwezig. Een zogenaamde orderafhankelijke levertijdafgifteregel past het beste bij deze 
situatie . Uit de kwantitatieve- en kwalitatieve analyse bleek dat Montage niet verder kan met 
assembleren als zij een onderdeel missen. Delange wachttijden bij de onderdelenproductie zijn de 
oorzaak voor deze stilstand. Hierdoor ontstaan achterstanden en is de inzet van extra capaciteit 
noodzakelijk. Door deze problemen is de eis ontstaan dat richtlijnen bruikbaar moeten zijn voor 
repetitieve montage klantorders. Om dit op te lossen moet gedacht warden in samengestelde orders voor 
toelevering aan de montage. De levertijdafgifte zal dus op deze gedachte gebaseerd moeten zijn . Voor 
deze situatie geldt de volgende formule 1 : 

81 

d . = r + "p + /3 * g . (1) J J L.., max, J max, J 
I 

dj = leverdatum van order j {dagen] 
9max,i = het aantal bewerkingen van de suborder met het grootste aantal bewerkingen van order j [-]. 
PmaxJ = de suborder met de grootste totale bezettingstijd van order j [dagen] 
{3 = de gemiddelde werkelijke doorlooptijd per bewerking zodat bij FIFO verwerking ongeveer de he/ft van de orders 
op tijd komt {dagen] 
9i = totaal aantal suborders van order j [-] 
j = de order{-] 
fj = aankomsttijdstip van order j, aangenomen dat de order na aankomst onmiddellijk vrijgegeven wordt voor 
productie {dagen] 
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Gebaseerd op de formule is een procesmodel gemaakt voor het bepalen van de interne levertijd. 
Met behulp van dit model wordt de interne levertijd bepaald en tevens de haalbaarheid beoordeeld. 
Deze interne levertijd vormt de input voor de interne orderacceptatievergadering. Tijdens deze 
vergadering wordt vooral gelet op de risico's en daarom moeten de volgende punten in deze vergadering 
aan bod komen; 

► welke orders er een te krappe leverdatum krijgen; 
► welke orders er met hoge waarschijnlijkheid te laat zullen komen; 
► welke geweigerd moeten worden; 
► wat is het voorstel voor de benodigde veiligheidstijd tussen de interne- en externe doorlooptijd; 
► wat is de haalbaarheid van de MRP- en PAP-orders. 
► welke niet kritische orders gebruikt kunnen worden voor het creeren van een gelijkmatige 

bezetting van de afdelingscapaciteit. 

Door de invoering van dit herontwerp ontstaat er een levertijd die klantonafhankelijk is waardoor de 
wachttijd kan worden geelimineerd. Hierdoor wordt de doorlooptijd op de werkvloer aanzienlijk korter en 
de betrouwbaarheid van levering hoger. Bijvoorbeeld de montagestroom FEI & ASME heeft momenteel 
een gemiddelde doorlooptijd van 20 dagen. Door de nieuwe werkwijze wordt deze doorlooptijd 9 dagen. 
Met deze aanzienlijke reductie is ETG Acht beter in staat om aan de klantenverwachtingen te voldoen. 

Tenslotte, is door de uitgevoerde diepte diagnose een beter zicht ontstaan op de mogelijkheden tot 
verbetering voor ETG Acht. 

Aanbeveling 
Uit onderzoeken blijkt dat het gebruik van de levertijdafgifteregel in combinatie met de leverdatumgerichte 
prioriteitsregel speling per bewerking (SB) een positief effect heeft op de leveringsbetrouwbaarheid1

. 

Dus het is aan te bevelen de beschikbare SB-tabel in BaaN te gebruiken zodat er een hogere ECLIP op 
de werkvloer ontstaat. 
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BIJLAGE 1 ACHTERGRONDINFORMATIE BUSINESS CASE 

Kosten voor het onderhanden zijn van een order 
De lengte van de doorlooptijd is ook tijd dat de order onderhanden is. Gedurende de orderdoorlooptijd 
zijn er onderdelen of goederen in verschillende stappen van verwerking, wordt ruwmateriaal vrijgegeven 
voor de eerste bewerking, ontstaat er een voorraad gerede producten en is er compleet bewerkt 
materiaal dat wacht voor inspectie en acceptatie. Binnen Philips wordt de term voorraad 
onderhandenwerk gehanteerd omdat het betrekking heeft op voorraad in de pijplijn. Over de tijd dat een 
order onderhanden is worden er kosten gemaakt die veel gemeen hebben met de kosten van voorraad 
houden. Net als bij elke voorraadsoort moet men zich bij voorraad onderhandenwerk bewust zijn van de 
volgende 3 R-en: 

Rente; 
Het ge"investeerd vermogen in voorraad kost geld, omdat dit kapitaal elders belegd kan worden 
tegen een hoger rentepercentage. Het exposure en de voorraad bepalen de hoogte van de 
rentekosten; 
Ruimte; 
De opgeslagen producten nemen ruimte in. Deze ruimte kan voor andere doeleinden worden 
gebruikt; 
Risico; 
Een aantal producten op voorraad dragen risico's met zich mee, zoals incourantheid. Bij te hoge 
voorraden wordt de kans op incourantheid vergroot. Bijvoorbeeld omdat er geen vraag meer is 
naar een bepaald producttype of onderdeel wat op voorraad ligt. 

De 3 R-en zou men moeten meten om de financiele invloed van de orderdoorlooptijd te bepalen. 
Ze worden momenteel binnen ETG niet gemeten. 

Situatie ETG Acht (Applied Materials Israel) 
Binnen ETG Acht noemt men de opbouw van de kosten gedurende de doorlooptijd van een 
samenstelling het exposure. Dit bevat de normkosten gedurende de doorlooptijd en deze zijn vastgelegd 
in de normbestanden van Baan (zie Figuur 34 exposure-meting). 
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Figuur 34 exposure-meting 

ETG Acht spreekt met de klant een levertijd van af voor vaste orders die voortkomen uit voorspelde 
orders. Voor deze levertijd geeft de klant een afnamegarantie. Het verschil tussen de afgesproken 
levertijd en de doorlooptijd is het risico voor ETG Acht. 

Bijvoorbeeld in Figuur 34 exposure-meting heeft ETG Acht een risico van ongeveer 10 weken. 
Deze onderhandentijd wordt niet gedekt door een afnamegarantie. Applied Materials Israel heeft ook te 
maken met het cyclische karakter van de WFE markt (zie Bijlage 2 Karakteristieken van de WFE-markt). 
Zij geven dit karakter weer door in de vorm van een fluctuerende vraag voorspelling aan ETG Acht. 
Omdat de doorlooptijd van ETG Acht langer is dan de gewenste klantlevertijd moet 10 weken eerder een 
order worden gestart (zie risico ETG Acht Figuur 34 exposure-meting). Regelmatig wordt de vraag van de 
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klant van een bepaalde samenstelling of onderdeel verandert als de onderdelen al enkele weken 
onderhanden zijn. Hierdoor ontstaat er een voorraad. Doordat de klant regelmatig onderdelen uit een 
samenstelling haalt bij bevestiging van de order wordt de liggende voorraad incourant. Als de doorlooptijd 
langer is dan de afgesproken levertijd vergroot dit de kans op incourantheid (zie Figuur 34 exposure
meting). Bijvoorbeeld bij de Chamber Kit Verity wordt 41 % van het exposure niet gedekt door een afname 
garantie. Dus over 41 % van de waarde die wordt toegevoegd bestaat er een risico op incourantheid. De 
impact van veranderingen door de klant wordt niet gemeten binnen ETG Acht. 

Over de waarde van de liggende voorraad en het exposure moet rente warden betaald. Men meet het 
exposure en het percentage dat niet is gedekt door een afnamegarantie. De werkelijke rentekosten 
warden niet bepaald. 

De ruimtekosten van voorraad onderhandenwerk warden momenteel niet bepaald binnen ETG Acht. 

Wil men de rentekosten en het risico van incourantheid beperken dan moet de tijdslengte dat een 
samenstelling onderhanden is warden verkort. Of te wel het verkorten van de doorlooptijd. 

Onderhandenwerk 
Het gemiddelde onderhanden werk oftewel het gemiddeld aantal klanten dat in een wachtrijsysteem 
aanwezig is kan warden uitgedrukt met behulp van de volgende formule: 

Ex= <5 * Es (formule van Little) 

Ex= het gemiddeld aantal klanten in een wachtrijsysteem [klanten]. 
<5 = doorzet van een wachtrijsysteem, het gemiddeld aantal klanten dat het wachtrijsysteem per 

tijdseenheid verwerkt [klanten/tijdseenheid] 
Es= de gemiddelde systeemtijd (doorlooptijd, responstijd, etc.) van een klant in een wachtrijsysteem 
[tijdseenheid]. 

Verlaging van het onderhanden werk levert een kostenbesparing en verlaging van het werkkapitaal op. 
De wet van Little laat zien dat het onderhanden werk evenredig is met de doorlooptijd (wanneer de 
gemiddelde hoeveelheid die per tijdseenheid geproduceerd wordt, gelijk blijft). 
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BIJLAGE 2 KARAKTERISTIEKEN VAN DE WFE-MARKT 

ETG is leverancier in subsystemen voor Wafer Fabrication Equipement (WFE). De klanten van ETG zijn 
leveranciers van WFE en leveren dit aan chipfabrikanten. De vraag van de klanten uit deze sector is sterk 
afgeleid van de vraag uit de WFE-leveranciersketen. Zoals in veel klantspecifieke 
kapitaalgoederenindustrieen heeft de WFE-leveranciersketen een orderverwerkingsdilemma. Kopers van 
apparatuur, chipfabrikanten, verwachten dat leveranciers snel positief reageren en orders kunnen 
verwerken met een korte levertijd. Aan de andere kant maakt de hoge financiele waarde en de 
klantspecifieke aard van de apparatuur het riskant voor de leverancier om producten of subsystemen op 
voorraad te houden. De vraag van WFE is een gevolg van de chipbehoefte en dit verzoek is weer 
afgeleid van de elektronica-apparatuurbehoefte. Hierdoor zitten WFE-fabrikanten vaak aan de verkeerde 
zijde van het opslinger effect [Terwiesch, 2004]. Ze hebben marktcycli wat hen het ene jaar overstroomt 
en verhongerd het andere jaar (zie de rode lijn in Figuur 35 verandering marktcycli van de semi
conductorindustrie [Terwiesch, 2004]). 
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Figuur 35 verandering marktcycli van de semi-conductorindustrie [Terwiesch, 2004) 

Chipfabrikanten gebruiken een productniveauvraagvoorspelling gecombineerd met een 
apparatuuroutputmodel om voorspelde capaciteitsbehoefte te bepalen voor bestaande en potentiele 
fabrieken. Als de voorspelde behoefte niet wordt afgedekt met behulp van de beschikbare 
apparatuurcapaciteit dan wordt er extra apparatuur besteld. Deze geprojecteerde behoefte voor extra 
apparatuur wordt gedeeld met de WFE-leveranciers in de vorm van voorspelde orders (soft-orders). 
De chipfabrikant geeft hiermee een weinig belovende afnamegarantie voor de aanschaf van nieuwe 
apparatuur. Chipfabrikanten veranderen vaak de voorspelde orders wat gewoonlijk een vertraging 
oplevert van 3 tot 6 maanden voor de geplande levertijd van een vaste order (inkooporder) [Terwiesch, 
2004]. Afgezien van specificatieveranderingen kan een voorspelde order op de volgende twee manieren 
warden gemodificeerd: 

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

heeft een hogere productiviteit dan voorspeld. 

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

□ in tijd, bijvoorbeeld wat voorspeld is in 01 2000 voor de periode van 02 2000 tot 04 2000 
(zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 

□ van de ene naar de volgende voorspelling, bijvoorbeeld vergelijk wat voorspeld is in 01 1999 
voor 02 1999 met de werkelijkheid in 02 1999 (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
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Spreiding van de voorspelling in tijd 

Figuur 36 spreiding (standaarddeviatie) in tijd voorspelde orders 
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Figuur 37 spreiding voorspelling kwartaal 

De WFE-fabrikanten geven het opslinger effect versterkt door aan ETG en ziet men de genoemde 
spreiding terug in de klantbehoefte. Beide zijn oorzaken voor het cyclische karakter van de 
klantenbehoefte. Ten tweede zijn er veel modificaties op de samenstellingen. 
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BIJLAGE 3 CASE APPLIED MATERIALS ISRAEL 

B3.1 Doorlooptijdproject Applied Materials Israel aanpak 
Als eerste is er gezocht naar een benchmark voor de doorlooptijd. Er is geen betrouwbare benchmark 
beschikbaar binnen ETG of extern met betrekking op de doorlooptijd voor optische testequipement voor 
de WFE-markt. Daarna is er gezocht naar het grootste exposure-risico percentage (ongedekt exposure) 
bij de voorgeschreven leveranciers. ETG neemt bij deze leveranciers een veel lager volume af dan 
Applied Materials Israel. ETG krijgt bij deze leveranciers de doorlooptijden die gelden voor Applied 
Materials Israel en ETG kan hier de doorlooptijd niet be"invloeden (zie bijlage 3.2) . 

De doorlooptijd (het kritieke pad) van niet voorgeschreven artikelen is verkort doormiddel van de 
volgende productgerichte acties: 

□ vervangende leveranciers; 
□ opnieuw onderhandelen met bestaande leveranciers over de levertijd. 

Bij de niet voorgeschreven artikelen zegt inkoop geen afspraken te kunnen maken op basis van de 
onbetrouwbare logistieke gegevens die men aangeleverd krijgt. De aanwezigheid van dit probleem kan 
men niet met feiten onderbouwen. 

De onderdelenfabricage produceert gemiddeld 23% van de artikelen. Samenstellingonderdelen die door 
de mechanische werkplaats warden gefabriceerd liggen op het kritieke pad. De doorlooptijd (het kritieke 
pad) van de Tilt, Load Lock's en Chamber Kit's is verkort door middel van de volgende productgerichte 
acties: 

□ routingaanpassingen 
□ het gebruik van moderne bewerkingstechnieken; 
□ levertijdonderhandelingen met leveranciers en subcontractors; 
□ verwijderen datavervuilingen 
□ herontwerpen van onderdelen; 
□ inkopen van productieonderdelen; 
□ aanpassen van productieparameters in BaaN4; 
□ herzien van de instel- en cyclustijden; 

De genoemde acties hebben geleid tot een aanzienlijke doorlooptijdverkorting, maar niet voldoende om 
een in de buurt van de levertijd van 6,4 weken te komen. Na tweeenhalve maand kwam de projectgroep 
niet verder dan de volgende ITM-doorlooptijden: 

► Chamber kit G3, 13 weken 
► Load Lock G3, 13 weken 
► Chamber kit Verity, 13 weken 
► Load Lock Verity, 13 weken 

De oorzaak was de lange levertijden van de door Applied Materials Israel voorgeschreven leveranciers. 
Het gemiddelde exposure-risico was voor de voorgeschreven leveranciers nag 25%. 

Voor de Tilt kwam ik niet verder dan 2 weken doorlooptijdreductie. Voor een tweetal onderdelen wat op 
het kritieke pad lag is voor de productie de doorlooptijd 2 weken gereduceerd. (De doorlooptijd voor de 
onderdelenproductie is inclusief de doorlooptijd voor het ruwmateriaal). Applied Materials Israel heeft voor 
een tweetal producten van de Tilt een uniek ruwmateriaal voorgeschreven. Het volume dat ETG Acht bij 
deze leverancier besteld is te laag om invloed te kunnen uitoefenen op de doorlooptijd. 

ETG Acht heeft het streven de voorraad tot een minimum te beperken, maar het realiseren van een 
levertijd van 6,4 weken zonder buffervoorraad lijkt voor de beschouwde Applied Materials Israel modules 
onwaarschijnlijk. Er zijn momenteel geen logistieke prestatiemetingen aanwezig om te kunnen bepalen 
wat juiste logistieke keuzes zijn zoals bijvoorbeeld een logistieke geldstroomdiagnose. 

Uit het doorlooptijdproject en diverse interviews binnen de organisatie bleek dat bij veel mensen niet 
bekend is hoe de processen die de doorlooptijd be"invloeden functioneren. Daarnaast bleek uit het project 
dat bij veel indirecte personen binnen de organisatie het beeld heerst dat de data in ITM vaak is 
gebaseerd op onderbuikgevoel. 
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Op grand van de volgende redenen moet de focus van het project op de processen liggen die benodigd 
zijn om op orderdoorlooptijd te kunnen sturen: 

□ de aanwezigheid van problemen die men niet met feiten kan onderbouwen ; 
□ geen zicht is op de mogelijkheden tot orderdoorlooptijdreductie korter dan 6,4 weken; 
□ bij veel mensen is niet bekend hoe de processen die de doorlooptijd be"invloeden functioneren; 
□ het beeld dat de beschikbare data in ITM vaak is gebaseerd op onderbuikgevoel; 
□ er wordt bij doorlooptijd projecten niet gestuurd op de werkelijke lengte van de doorlooptijd. 

B3.2 Be"invloedbare en niet be"invloedbare deel van de ITM-doorlooptijd en invloed op ongedekt 
exposure 
Uit de buy/make diagrammen (zie Figuur 1 koop -en maakverhoudingen samenstellingen) blijkt dat 
gemiddeld 77% van de Applied Materials Israel samenstellingonderdelen wordt gekocht en 23% bij de 
onderdelenfabricage wordt geproduceerd (zie Figuur 1 koop -en maakverhoudingen samenstellingen). 

Buy/Make Chamber Kit 

16~ 

u% 
[ □ Buy 111Make 

Buy/Make LLK Verity 

12% 

~ 
88% 

[ D Buy II Make J 

Buy/Make LLK G3 
16% 

J□Buy 111Make 

Buy/Make Chamber Kit 
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Figuur 1 koop -en maakverhoudingen samenstellingen 
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We willen in beeld krijgen wat de verhouding voor invloed heeft op de doorlooptijd en het daarmee 
samenhangende ongedekt exposure (zie Bijlage 1 Achtergrondinformatie business case) . Met behulp van 
dit ongedekt exposure (exposure risico %) kunnen we weergeven waar doorlooptijdreductie de grootste 
invloed heeft. Een probleemdefinitieboom (Problem Definition Tree) wordt gebruikt om van de 
samenstelling weer te geven wat de risico's zijn van kopen of intern produceren. Deze boom maakt het 
vraagstuk geschikt voor probleem oplossingsbenadering en geeft het een scoop. We gaan er vanuit dat 
er op de correcte wijze wordt gemeten. Als eerste stap is er een probleemboom opgezet voor de 
samenstellingen die ETG Acht repetitief fabriceert voor Applied Materials Israel. De geschatte 
jaarverkoop, doorlooptijd en exposure risico zijn per samenstelling in de boom weergegeven (zie ). 

Figuur 2 probleem definitie boom eerste stap) . 
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Figuur 2 probleem definitie boom eerste stap 

Als tweede stap is per samenstelling het exposure-risicopercentage ingekocht -en interngeproduceerde 
onderdelen weergegeven (ingekochte ruw materialen zitten verwerkt bij productie) . Het gemiddelde 
aandeel van het exposure-risico wat wordt ingekocht bedraagt 65% (zie Figuur 3 probleem definitie boom 
tweede stap). Doorlooptijdreductie op ingekochte onderdelen heeft dus de grootste invloed. 

Applied Materials Israel heeft een aantal producten van leveranciers voorgeschreven omdat men geen 
onnodig kwaliteitsrisico wil lopen. Voor deze producten heeft Applied Materials Israel in de ontwerpfase al 
speciale afspraken gemaakt wat betreft doorlooptijd en kosten. Om deze invloed weer te geven is als 
derde stap het percentage exposure-risico inkoop onderverdeeld in voorgeschreven leveranciers en niet 
voorgeschreven leveranciers (Figuur 3 probleem definitie boom tweede stap) . 
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Het aandeel voorgeschreven leveranciers blijkt het grootst. Het gemiddelde exposure-risico percentage is 
hier 50% (zie Figuur 3 probleem definitie boom tweede stap). Het exposure-risico inkoop is niet te 
be"invloeden door ETG Acht maar heeft wel het grootste effect. 
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Door het geven van een afnamevoorspelling aan de leverancier zou men afspraken kunnen maken over 
de levertijd. Bijvoorbeeld over het aanhouden van een tijdelijke voorraad door de leverancier zodat de 
producten kunnen warden verworven met korte levertijden. Tot nu toe warden er met weinig leveranciers 
afspraken gemaakt op basis van een afnamevoorspelling. De inkopers zeggen doordat de logistieke 
aansturing en datametingen niet optimaal zijn men onbetrouwbare gegevens krijgt. Op deze wijze kunnen 
inkopers geen afspraken maken met de voorgeschreven leveranciers op basis van een 
afnamevoorspelling. De aanwezigheid van dit probleem kan men niet met feiten onderbouwen. 
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BIJLAGE 4 LIFE CHART ORDERPLANNING 
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Figuur 4 Life chart planning 
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BIJLAGE 5 DATAMETINGEN 

Voor het berekenen van de proces indicatoren is het statistisch overzicht in Mintab gebruikt, dit overzicht 
maakt gebruik van de Anderson-Darling Normality Test. Voor deze test geldt: 

• P-waarde < 0.05 = niet normaal verdeelt; 
• Normaal verdeeld = P-waarde >= 0.05. 

ORDERBEHEER 
Bij orderbeheer kan men per stroom de orderaankomst bepalen en de werkelijke doorlooptijd meten. 
Aankomst van de orders 
Voor elke stroom varieert het aantal arriverende orders sterk per dag (zie Figuur 38 orderaankomst 
orderbeheer stroom ASML, Figuur 39 orderaankomst orderstroom Applied Materials en Figuur 40 
orderaankomst orderstroom FEI & ASME). Vanaf januari tot juni is er een grate standaarddeviatie te zien 
bij de dagelijks arriverende orders. 
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Aankomst van orders per dag bij orderbeheer ASML 

o~------------------.......... 
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Figuur 38 orderaankomst orderbeheer stroom ASML 

Aankomst van orders per dag bij orderbehee_r_ AS_ M_L ___ _ 
Anderson-Oarllng Normality Test 

A-Squared 6,38 

P•Value < 0.005 

Mean 2,1364 
StDev 2.1522 
Variance 4.6321 
Skewness 2.98241 
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N 44 
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Bij elke stroom hebben de orders hebben onderling geen samenhang dat wil zeggen dat ze een discrete 
verdeling hebben. Er vindt een aantal evenementen plaats in een bepaalde tijdsperiode en het 
waardebereik bestaat uit aantallen en bevat oneindig veel elementen. 

Aankomst van orders per dag bij orderbeheer Applied 

12 

10 

2 

0 '-r--------------------r-' 
1/ 1/2005 2/ 1/2005 3/ 1/2005 4/ 1/2005 5/1/2005 6/ 1/ 2005 

dag (2005) 

Figuur 39 orderaankomst orderstroom Applied Materials 
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Aankomst van orders per dag bij orderbeheer Annlled 

2.4 4,8 7. 2 , .. 12.0 

v,,,,,,,,,y,,,,,q • I 

95 ¥. Confidence lnt.,vals 

Anderson-Oar1ing Normality Test 

A-S~red 4.53 
P-V~ < 0.005 

Mean 2.S781 
StDev 2.0456 
Variance 4,1843 

Skewness 2,29612 

Kurtosis 7.19036 
N 64 

Minimum 1.0000 
1st Quartile 1,0000 
Median 2.0000 
3rd Quartile 3,0000 
Ma>Omum 12,0000 

95% Conndence Interval fcM" Mean 

2.0672 3.0891 

95% Conftdence Interval for Medlar 

1.7171 3.0000 

95% Conftdence Interval for StOev 

1.7424 
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Aankomst van orders per dag bij orderbeheer FEI 

14 

12 

2 

o-,_~--~"-i-~--~---~---~~---~---' 
1/1/2005 2/1/2005 3/1/2005 4/1/2005 

dag (2005) 
5/1/2005 6/1/2005 

Figuur 40 orderaankomst orderstroom FEI & ASME 

Werkelijke doorlooptijd van een order 

2,00 

Aankomst van orders per dag bij orderbe_~hee="-r---'F--=E=I ____ _ 
Anderson-Darting Nomiality Test 

A-Squared 5.41 

P-V alue < 0,005 

Mean 2,8434 
StDev 2.2387 
Var\ilnce 5.0118 
Skewness 2.03 198 

"""""' S.35354 
N 83 

Minimum 1.0000 
1st Quartilit 1.0000 
Median 2,0000 

2.4 4.8 7.2 9.6 12.0 
3rd Quartlle: 4,0000 

M;nlmum 13.0000 

95% Confidence Interval f0f Mean 

2.354S 3.3322 

95%Coofldence lnterv alf0t'Medlar 

2.0000 3.0000 

95% Conndence lntl!Nal fDf StDev 

1.9423 2,6427 

2,25 2.50 2.7S 3.00 3.25 3.50 

De gemiddelde werkelijke orderdoorlooptijd is de tijd vanaf order binnenkomst tot het inleggen van de 
order in BaaN4. Bij de drie stromen is de P-waarde < 0.05, dus de werkelijke doorlooptijden zijn niet 
normaal verdeeld. 

Werkelijke doorlooptijd van een order bij orderbeheer Annlied r daoenl 
Anderson-Darling No1TTiallty Test 

A-Squared 28.82 
P-Value < 0 .005 

Mean 1.7964 

StOev 2.1271 
Varlarce 4.5246 

Skew~~ 6.7927 
Kurtosi, 57.2560 
N 167 

Mlnlmlffl 1.0000 
1st.Quartile: 1,0000 

Median 1.0000 

4.5 9.0 13.S 18.0 22.s 
3rd Quartile 2.0000 
Maldmt.rn 22.0000 

95% Contidencc Intr:rval for Mean 

[ill- • • 1.4714 2.1214 

95% Confidence Interva l for Median 

1.0000 1.0000 

95% Confldencc Intr:rvatfor5tDev 
515% Confldenc■ Jntarv■ a. 

M::::j..__,~~. -~~~-~. __ I 
1.9208 2.3834 

1.0 1.2 1.4 1.6 1,8 2,0 2.2 

Figuur 41 werkelijke orderdoorlooptijd stroom Applied Materials 

Werkelijke doorlooptijd van een order bij orderbeheer FEI 
Anderson-Oa'11ng Normality Test 

A-5quared 65.21 

P•Value < 0.005 

Mean 2.6612 
StDev 4.9755 
Variance 24.7561 
Skewncs.s 3.5402 
KurtoslS 12.2718 
N 242 

Mlnimt.rn 1.0000 
1st Quartile 1.0000 
Median 1.0000 

12 16 20 24 28 
3rd Quartile 1.0000 
Maldmum 28.0000 

1, • • • •• tt. It •• • . • • I 
95% Confidence Jntr:rval for Mean 

2.0311 3.2912 

95% Confidence Interval for Median 

1.0000 1.0000 

95% Confldencc Interval for 5tDev 
95% Confidence Intervala 4.5682 5.4632 

"""j Median 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Figuur 42 werkelijke orderdoorlooptijd stroom FEI & ASME 
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Werkelijke doorlooptijd van een order bij orderbeheer ASML 

95% Confida nce Inte rvab 

Mmj 
Mecbn~ 

'--,----~--~---~------.-' 
1.0 1.5 2.0 2.5 J.O 

Ande™>n-Oa rllnQ Nonndty Te,t 

A-Squared 6.SJ 

P•V;ilue < 0.005 

Mu n 2.3030 
StDev 2.9536 
Vallance 8.7236 
Skew neu 2.01291 

Kurto~ 5.48762 

N 99 

Minimum 0.0000 

ht Q Uilrti le 0.0000 

Median 1.0000 
3rd Q u.trtile 4.0000 
MilldmUm 15.0000 

95'11o Contldena lntervil l fl>f" Mun 

1.7140 2.892 1 

95'11o Conl\dence lntetv,1111 for Mecbn 

1,0000 2.0000 

95%Cortldena: l nterv il l forStDev 

2.59 16 3.4339 

Figuur 43 werkelijke orderdoorlooptijd stroom ASML 

ARTIKELBEH EER 
Bij artikelbeheer kan de orderaankomst worden bepaald en wordt de werkelijke doorlooptijd gemeten. 
Aankomst van de orders 
Het aantal arriverende orders per dag varieert sterk per dag en heeft hetzelfde patroon dan de aankomst 
bij orderbeheer (zie Figuur 44 orderaankomst artikelbeheer) . Per dag komen er gemiddeld 5 orders 
binnen bij artikelbeheer. 

Aankomst van orders per dag bij artikelbeheer 

2005-1-1 2005-2-1 2005-3-1 2005-4-1 2005-5-1 
dag (2005) 

Figuur 44 orderaankomst artikelbeheer 

Werkelijke doorlooptijd van een order 

2005-6-1 

Aankomst van orders per dag artikelbeheeFr'---""2c=-O.=cOS=------ ~ 
Ande,son-Oariil'9 Norrndty Tied: 

A-Sqi.ared 3,82 

P•V;alue < 0,005 

Mean 4,8350 
StOev 3,3871 
V~nce 11 ,4725 
Skewr,es, 1,23781 
Kurta&ls 1,2103S 

Mlnlmi.m 1,0000 
lit Qi.artile 2,0000 

Me iiiln 4 ,0000 
Jrd Quartile 6,0000 
M;udmi.m 16 0000 

9S'lloCottldencell"lterv il l fOfMeiln 

4,1730 5, ..... 

9S'111 Cortldena IIUl'V il l for Medlan 

3,0000 5,0000 

95% Confidence In~ rval for S tOev 

2,9793 3,92S3 

..., ,.. s,5 

De gemiddelde orderdoorlooptijd bedraagt 1 dag met een standaarddeviatie van 1 dag (zie Figuur 45 
werkelijke orderdoorlooptijd artikelbeheer ) en de p-waarde < 0.05, dus de werkelijke doorlooptijd van een 
order is niet normaal verdeeld. 

Ander1on-Oarling Normalty Test 

A-Squared 86,93 
P•Value < 0,00S 

Mean 1,4724 
StOev 1,0848 
Variance 1, 1768 
Skewness S,3996 
Kurtosis '4S,6927 
N 508 

Minlmt.m t ,0000 
1st Quartile 1,0000 
Medan 1,0000 
3rd Quartile 2,0000 
Ma»rmni 14 0000 

9S,.._ Cortlder.:e lnte!'Val fot Mean 

Ellll- l,Jm 1,5670 

1,0000 1,0000 

9S~ Cont\dena:l~rval forStOev 

1,02 19 t , 1S59 

Figuur 45 werkelijke orderdoorlooptijd artikelbeheer 
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VOORBEREIDING ORDERPLANNING 
Van de orderplanning kunnen alleen de gegevens warden bepaald van de voorbereiding en de 
doorlooptijd is de tijd van orderbinnenkomst tot ordervrijgave. De orderaankomst kan warden bepaald en 
de werkelijke orderdoorlooptijd wordt gemeten. Van de realisatie kunnen er geen proces indicatoren 
warden bepaald. 
Aankomst van de orders 
Het aankomstpatroon van de dagelijks arriverende orders verschilt sterk. Gemiddeld komen er 5 orders 
per dag aan bij de planning. De orders hebben onderling geen samenhang dat wil zeggen ze hebben een 
discrete verdeling. 

Aankomst van orders per dag bij de planring Aankomst van orders per dag bij planrnl~------, 

25 

20 

i 15 
0 

iii 
i 10 
C 

o,.___,. ___ ~ ----r------r-------.---,--~ 
2005-1-1 2005-2-1 2005-3-1 2005-4-1 2005-5-1 2005-6-1 

daa (2005) 

Figuur 46 orderaankomst voorbereiden orderplanning 

Werkelijke doorlooptijd van een order 

Ande~on-Oartlng Normalty T~ 

A-Sqta~d 3, 1 ◄ 

P-V illue < 0,005 

Mean ◄,6636 

StOev 3,3391 
VQnc.e 11 , 1◄99 

Skewness 1,88937 

Kurtosis 6,44859 
N 107 

M lnlm1.n1 1,0000 
1st Q~rtlle 2,0000 

Medan ◄,0000 

3rd Q u.rttle 6,0000 
Mi11dm1n1 22 0000 

I ---£lllJm--- • . I 
9S'lloCort'idence lrterv1l fOt"Me.Jn 

4,0236 5,3035 

9S'IIICortldencelntelvill forMedlao 

3,0000 5,0000 

95'111 Conl'ldenalnterval forStDev 

: 1._._~~----,----------1 
2,9438 J,8581 

s,, s.s 

De gemiddelde orderdoorlooptijd bij de orderplanning bedraagt 5 dagen en de standaarddeviatie is 3 
dagen. P-waarde < 0.05, dus de werkelijke doorlooptijd van een order is niet normaal verdeeld. 

A~r50n-Oarll119 Norm.itty Tut 

A-6qu.ued 75.23 
P-V a lue < 0 .005 

Mun J.7717 
StDev 6.4877 
Vilr\ionce 42.0898 
Skewneu 7.7181 
Kurtosis 83,955-4 

N 508 

Mntlum 1.0000 
ht Qurtile 1.0000 

Medan 2.0000 

" 75 
3rd Qu111tlle 4.0000 
Maximum 83.0000 

95% Con~nce Jnte1V1I for Mu n 

•• J .2061 4 .3372 

95% Confldence l nterva l fDf" MedLl n 

1.0000 2.0000 

95"11, Confidence Interval forStDev 
ts~ CltllfW• •u:• h ,t en , ... 6.1118 6.9132 

Me<Nln 

Figuur 47 werkelijke orderdoorlooptijd voorbereiden orderplanning 

VOORBEREIDEN ORDER ONDERDELENPRODUCTIE / MONTAGE 
De tijdsduur totdat een advies wordt omgezet in een order wordt niet gemeten (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden., kraan montage, kraan produceren en kraan uitbesteden op 
bewerkingsniveau). Oak de tijdsduur totdat een order wordt omgezet in een werkmap wordt niet gemeten. 
Beide tijden warden niet in BaaN of een ander systeem vastgelegd. Omdat het meten bewerkelijk is 
warden beide tijden niet gemeten en kan oak de orderaankomst niet warden bepaald. 
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RUW MATERIAAL 
Voor ruwmaterialen kan alleen de werkelijke doorlooptijd worden bepaald aan de hand van 
meetgegevens. De doorlooptijd is de tijd van orderafgifte aan de leverancier tot het vrijgeven van een 
werkorder. 
Werkelijke doorlooptijd van een order 
De gemiddelde werkelijke ruwmateriaal orderdoorlooptijd bedraagt 13 dagen met standaarddeviatie van 
11 dagen (zie Figuur 48 werkelijke doorlooptijd ruwmateriaal). P-waarde < 0.05, dus de werkelijke 
doorlooptijd van een order is niet normaal verdeeld . 

AndelMIO-Oartlng Nom,.tty Teit 

A.Squ;ar«I 109,21 

P•Value < 0,00S 

Mu,, tl ,415 
St0e11 10,952 
\lilf'iance 119,941 

Skewness 2,4370 
Kurtc»Js 14, 5880 
N 4731 

Mlnimt.m 0,000 

bt Qu.Jtile 5,000 
Mecbn 12,000 
lrdQ~ 19,000 
Muimum 157 000 

·I 
95._. Comdentelntiervallo,Mun 

13, 103 13,n7 

95~ Confidence lnteJval t« Median 

12,000 12,000 

95~ Conftdrnce lntl:rval for StOe11 
ts~ Coafhle11c• l.t•rv■II 10,ns 11 ,1n 

: 1'-,--. ~~----.--------' 
u., 

Figuur 48 werkelijke doorlooptijd ruwmateriaal 

ONDERDELENPRODUCTIE 
Van de onderdelenproductie kan de orderaankomst, systeemtijd en de werkelijke orderdoorlooptijd 
worden bepaald. 

90 

80 

70 

r! 60 

f so 

I 40 

I 30 

20 

10 

0 

Aankomst van orders per dag 

c......,---~--~--~-~~-~-~ 
2005-01·1 2005-02·1 2005-03-1 2005-04-1 2005-05·1 2005-06-1 

orders per dag (2005) "" 

Figuur 49 aankomst van orders bij de onderdelenproductie 

Aankomst van de orders 

Orders per dag 2005 
Anderson-O ■rfng Normality Tell 

A-Sqigred 1,95 
P-Value < 0,005 

Mun 38,750 
StD-,11 22,l86 
Varlllnce 501,ll7 

Sk.rwneu -0,123567 
Kurto.!1 -0,559314 
N ll6 

Minimum 1,000 
htQwortile 22,000 
Median ,.1,000 
JrdQu.rtffe 53,750 
M ■OT!um 92000 

95~ Confidence lntervalfMMun 

34,95-4 42,546 

95"' Contldencelnterv ■lforMedlan 

Ja,08] +4,000 

9S~ Confldcncelnt£rval l«StOev 

20,005 25,416 

.... 

Het geplande aankomstpatroon van de orders bij de onderdelenproductie verschilt sterk per dag. 
Er komen gemiddeld 39 orders aan bij de onderdelenproductie met een standaarddeviatie van 22 orders 
per dag (zie Figuur 49 aankomst van orders bij de onderdelenproductie). De P-waarde < 0.05, geeft aan 
er geen normaalverdeling aanwezig is. We spreken hier over geplande orderaankomst. De werkelijke 
aankomst van de orders kan niet worden gemeten omdat er van de ordervoorbereiding geen gegevens 
gelogd worden in BaaN. 
Werkelijke doorlooptijd & systeemtijd van een order 
De werkelijke orderdoorlooptijd is het verschil tussen de werkelijke eindtijd en de geplande starttijd . 
Gemiddeld bedraagt de orderdoorlooptijd bij de onderdelenproductie 30 dagen met een standaard
deviatie 22 dagen (zie Figuur 51 werkelijke doorlooptijd productieorder & geplande doorlooptijd). 
De P-waarde < 0.05, dus de werkelijke doorlooptijd van een order is niet normaal verdeeld. De 
gemiddelde systeemtijd bedraagt 20 dagen (zie Figuur 50 systeemtijd productieorder 
onderdelenproductie) . 
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Systeemtljd van een productleorder biJ de productle ,.,c1a:,:a='--------, 
Anclerson-Oillr11ng Normalty T,st 

A-Squared 251,13 
P•Valut: < 0,005 

Mean 19,711 
Stoev 17,590 
Va!Unce 309,392 
Skewness 2,29252 

"""""' 8,68645 
6285 

Minimum 0,000 
1st Quartile 8,000 
Me<bn 15,000 
JrdQuartik- 2'i,OOO 
Maitmum 174,000 

l---£JlElf----------- · ·I 95% Contldrnce Intervill l for Mean 

19,276 20, 146 

95% Confidence Interva l foc Median 

15,000 16,000 

95% Conl\dence Interv al for StDev 
951¥. Confidence Int.rv• .. 17,287 17,903 

Figuur 50 systeemtijd productieorder onderdelenproductie 

Werkelijke orderdoorllooptijd van een productieorder da n Doorlooptljd productie geplamed [da,..1ae~1n]~----~ 

60 100 ll0 

1----IBfilITITJ-• 
M,001 

Mediani t----f 

22 25 26 

-I 

27 

A,nde.-.on-Outlng NOffllillity Test 

A-Squared 114.0S 
P·Value < 0.005 

Mun 26.0<49 
StDev 18.4 16 
Variance 339. 139 
S kew nell 1,46925 
KurtoJlt, 3.38927 

5495 

Minimum 1.000 
ht Qwirti le 13,000 

Mr:mn 23.000 
3rd Q u.rtlte 3-4.000 

MudmtMTI 135.000 

25.562 26.536 

95'Mo Contldence I nterval for Median 

22.000 

95'11, C ortldence lntervalf0f'St0e v 

18.078 18.767 

I-mi---

Figuur 51 werkelijke doorlooptijd productieorder & geplande doorlooptijd 

MONTAGE 

Ande™>n-Oarln',I Normalty Tut 

A-Squared 421,68 
P-1/Kle< 0,00S 

Mun 2◄,340 

Sl:Dev 18,235 
Vil tiU ICe 332,S12 

Skewneu 6,598 
Kurto511 100,S1S 
N 628S 

Mlnlmi.m 0,000 
htQuutlle 16,000 
Medl,11 n 21.000 
3n:1Qu.rtlle 211 ,000 
M11l0mum ◄85 000 

·I 
9S'!ilo Contldena lntervo11l f0<MHn 

23,890 2'4,791 

95'!ilo Contlder,ce Jl'Urvo11 l f0< Mecbn 

2 1,000 21 ,000 

9S'11, C onfidence l nteivalforSl:Dev 

17,922 111,559 

" 

Van de montage kan de orderaankomst, systeemtijd en de werkelijke orderdoorlooptijd warden bepaald. 
Aankomst van de orders 
Het geplande order aankomstpatroon varieert sterk per dag voor elke montage stroom. We spreken hier 
over geplande orderaankomst omdat de werkelijke aankomst van de orders kan warden bepaald en van 
de ordervoorbereidingen warden geen gegevens gelogd in BaaN. 

Aankomst van orders per dag blj KG ASML 

40 

30 .. 

1~!! i , I 
.. 

: i t K ~ 
0 20 

[W;~\l uil~ j II ' I !!' :g \ ·1. , ,, 

1u~ t~ I ,; . ' \ fi 
10 

,'f I: • ~~U4 11 d 11 'M 11,1 , • ~- ;1 •1 ~ I'; ll~ \ ,\ 
0 " i • \ 

2005-01-01 2005-02-01 2005-03-01 2005-04-01 2005-05-01 2005-06-01 

Dag (2005} 

Figuur 52 orderaankomst montage stroom ASML 
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Aankomst van orders per dag blj KG AS~M_L _____ ~ 

10 11 12 

AndeBon-O o11 tilng Nonn111ity Tffl 

A-S qw,red 3.29 

Mun 9.930◄ 

51:Dev 7.n75 
VWnce 59.71+4 

Skewneu 1.066 11 
Kurtosis 0,111855 
N 115 

Minimum 1,0000 

lit Q UEtile 3.0000 

Me<bn 8.0000 
3rd Qu.rtl le l ◄.0000 

M11ldimum 36.0000 

8 .5029 ll .3S79 

95'M.Cortldet1CehUivo11lfor MedlilO 

7.0000 9,0000 

95'!ilo Con"idenor; 1/'Ul'lill for StOev 

6.8◄ 1◄ 8.8793 
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Aankomst van orders per dag bij KG FEI ASME Aankomst aantal orders per dag bij KG FEI ASME 2005 

40 

30 

f 
~ 
o 20 

i ,. ,. 
10 

o~-------------~------- ------' 
2005-01-01 2005-02-01 2005-03-01 2005-04-01 2005-05-01 2005-06-01 

Dag [2005) 

Figuur 53 orderaankomst montagestroom FEI & ASME 

Aankomst van orders bij KG Applied [2005) 

18 

16 

"' 14 
{! 

8. 12 

., 10 .. 
-8 8 .. 
0 

i 6 
,. 

4 ,. 
2 

0 
2005-01-01 2005-05-01 2005-06-01 

15.0 

Mu,j 

Al'ldeBon-011,ting Norm.tty Test 

A"5Q1.JAn:d O.◄S 

P-VMJe 0.27◄ 

Mun 16.404 
StOev 7.569 
Van.Ince 57.287 
Skewnt!:lS 0.20S960 

Kurtosis 0.0397◄2 

11◄ 

Minimum 1.000 
ht Qiartlle 10.000 

Median 17.000 

12 18 24 30 36 
JrdQ uartl le 21.000 
M aJdmum 38.000 

95% Cortldenct lntervalfrx- Meao n 

1-4.999 17,808 

95% Cortldence l t'iterva l for Median 

15.000 18.000 

95% Confidence l rrt:erva l forS tDev 
95% COftftde111;e Intervals 6.698 8 .703 

15.5 16.0 16 .S 17.0 17.5 

Aankomst aantal orders per dag bij KG Applried~~2=0~0~5~----, 
A l'ldeBon-Oilrting Normaity Test 

A-S~n:d 1.98 
P-V a lue < 0 .005 

Me11n 5 . ◄563 

StOev J.3891 
Variance 11.4858 

Sk,;w nes.5 0.94◄535 

Kul't'mk 0.&4-4031 
N 103 

M inimum 1.0000 
1st Qu,,rtlle 3.0000 
Med.an S.0000 
JrdQ uartlle 8.0000 
M;udmum 17.0000 

95%Cor<ldencelnterv a lfor Me.ii n 

◄.7940 6. 1187 

95% Cortldence l nteN lllfor Med!a" 

◄.0000 6.0000 

95'Mo Com'klt ra: lntJ: rvalforStD,v 
95% Confidence Inten,a .. 2.981 0 3.9276 

2005-02-01 2005-03-01 2005-04-01 

Dag[2005] 
Median ~ ~------------------' 

Figuur 54 orderaankomst montagestroom Applied Materials 

Werkelijke doorlooptijd van een order 

4.0 ◄.5 5.0 5.5 6.0 

Het verschil tussen werkelijke eindtijd van een productieorder en de geplande starttijd is de werkelijke 
montagedoorlooptijd van een order. 

Systeemtljd van een montageorder KG ASM_L~da=--e=n-'"'------ Werkelijke orderdoorlooptijd KG AS~M_L ______ _ 
"' ndt r'Mln-Oarllng N ormallty T t1t A ndtr'Mln-Oartlng Normality Test 

A.Squared 102.2 1 A-S QU1 red 57.29 

P-Valut < 0.005 P-Value < 0.00S 

Mta" 9.460 Mtan 18.081 
5tD,v 13, 196 Stoev 20.815 
Variance 17◄.136 Variance ◄33.2◄6 

Sktw"'" 2.5372 1 Skew"eH 2 .260◄0 

Kurtods 7.77◄28 Kurto1l1 7. 19516 
N 1080 N 1080 

Minimum 0.000 Ml"lmum 0.000 
lit Q uuti lt 1.000 l it Quartile 3.000 
Mtdla" 5.000 Medlao n 13,000 
3rd QU1rtilt 12.000 3rdQU1rtllt 25.000 
Maximum 101.000 Ma)dmum 153.000 

9S'Mo Cordldtnce lnttr,,a l for Mta" 95'Mo Cord\dence lflte rvalfor Mta" 

8.672 10. 2◄8 16.838 19.323 

9S 'Mo COrlt'idtnct l nte rvalfor Mtdla" 9S'Mo Cont\dence i nttr,,1 l forMedl1n 

5.000 5.000 12.000 14.000 

9S'Mo Corl'ldtnce l ntt rva l fo~sto , v 95~ C Ol1'idef"ICC' l nterval forSto ev 
•S% Confidence lnten,111 ""'"1 ___ ..:..;.;...;;.:c=..:.=.:.c.c ,__c..c.:. _"------

Medi.Im ~ <-....,-- ~-----~--~--~--~ 

12.662 13.777 19.9n 21.732 

10 " 14 16 .. lO 

Figuur 55 systeemtijd & werkelijke orderdoorlooptijd montage stroom ASML 
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Systeemtijd voor een order blj KG FEI ASM,_E~d~a~~"~---~ Werkelijke orderdoorlooptljd KG FEI ASM.,=E_._r dao=c'en"'1]L.,_ __ ~ 

40 60 100 120 

I mi---••·------· -
t511Mi Contid•nce Jllten,•la r-----------,_-_-_-_-_-_-_-_-,..-~ 

M:~:: j'-,-----------~-----r' 

Anden.on-0,11rling Nomi•lity Te,t 

A-Squared 1S4.2S 
P-Value < 0.005 

Mean 9,151 

Stoev 12.066 
Variance 145.600 

Skewness 4.0642 
Kurtosis 25.5228 
N 1673 

Minimum 0.000 
ht Quartile 2,000 

Me<Nln 6.000 

3rd Qwrt:ile 10.000 
Muimum 139.000 

95% Corotldenc:e Interv•l forMean 

8.573 9.730 

9S'11, Confidence Interval for Median 

6,000 7 ,000 

95'1!, Conflderi« l11terv• l forStOev 

11.671 1 2.◄90 

\ 
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I\ 
\ 
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1---llEEE}-- ... 
9511Mi Confid•nu lnterw•a. 

M .. ,j 

125 150 

.. I 

Median~ 
'-,,-..-~----,,,-..-~----,---J 

15 16 17 18 19 20 21 

Figuur 56 systeemtijd & werkelijke orderdoorlooptijd montage stroom FEI & ASME 

AndeBon-Oarllng Normalty Test 

A-Squared 34.00 
P-Value < 0,005 

Mean 20,237 
StDev 18.036 
Variance 325.309 
Skewness 1.S5921 
Kurtosis 5.19916 
N 1673 

Minimum 0,000 
1st Quartile 6.000 
Medan 17.000 
JrtlQuartile 29.000 
Maldmum 161.000 

95% ColTidrncr Irterval for Mean 

19.Jn 21.102 

95%Con"~Irtervalfo,:Median 

15,000 19,000 

9S"fo ConftderulntervatfOf"Storv 

17.~S 18.669 

Systeemtijd van een order bij KG ......,l""ie,,,d,_ _____ ~ Werkelijke orderdoorlooptijd KG Applied,.......da __ en~----~ 

J, n I ·· • <.,..... 
95 % Confidence Intervall 

A ndeBon-O•rling NOffllffty Test 

A.SQUJored 30.23 
P·VJolue < 0.005 

Mun 7.1299 
StOev 8.3980 
V11Nonce 70.526a 
Skewness l.97'628 
Kurtosis 5.96091 
N 562 

Minimum 0.0000 
ht Qu•rble 0.0000 
Med.In ◄.5000 
3rd Quartile 11.0000 
Ma:idmum 61.0000 

95% Corildencelnterv•l forMean 

6.43◄ 1 7.8257 

95% Cort"tdence Interv•I for Medl•n 

).0000 5.0000 

95%Contldence lnterv 11 lforStOev 

7.93◄ 1 8.9200 95% Confidence Intervala 

12 

Figuur 57 systeemtijd en werkelijke orderdoorlooptijd montage stroom Applied 

VERWERVEN ONDERDELEN 

Anderson-Oartlno NOITTlJolty Test 

A.S~red 31.76 
P·V•lue < 0.005 

Mean l ◄.002 

5t0ev 15.95◄ 

VJoliJor« 25◄.526 

Skewness 1.-47316 
Kurtosis 1.73560 
N 562 

Minimum 0.000 
ht Q uutile 2.000 
MediJon 8.000 
JrdQu.rtlle 21.000 
Maximum 78.000 

95%Confklenceinterval forMe•n 

12.680 15,32◄ 

95% Confidence I nterval for Medbin 

7,000 10.000 

95% Cortldence IntervalforStOev 

1S.073 16.9◄5 

16 

Voor de leveranciers van de montage kan de orderaankomst niet warden bepaald. Maar de werkelijke 
orderdoorlooptijd kan wel warden bepaald. 
Werkelijke doorlooptijd van een order 
De werkelijke orderdoorlooptijd is tijd vanaf het versturen van een inkooporder naar de leverancier tot het 
ontvangen van de inkooporder. De gemiddelde orderdoorlooptijd bedraagt 22 dagen met een 
standaarddeviatie van 13 dagen (zie Figuur 58 werkelijke doorlooptijd leveranciers montage). 
De P-waarde is kleiner dan de waarde 0.05, dus de werkelijke doorlooptijd is niet normaal verdeeld. 

Werkelijke orderdoorlooptijd leveranciers~_ll"Ol_ nta~•ue~---~ 
AnderM>n-Oarling Normdty Test 

A~QOJored -4-45.57 
P.Value< 0.005 

Mean 22.036 
StOev 12.5◄7 

V11tillnce 157.◄23 

Skewne" 0.380398 
Kurtolois -0.985-47◄ 

N 11662 

Minimum 0.000 
I lstQ~rtlle 15.000 

Med!Jon 16.000 

21 " 35 
3rd Quartile 33.000 
Maximum ◄6.000 

95%Conl'ldencelntervalfrx Mean 

21.808 22.26◄ 

95% ConfldencelntervalforM ediJon 

15.000 16.000 

95% Confidencelnterva lfotStOev 
95 % ConfWeJIU lfttervall 12.368 12.710 

15.0 16.5 18,0 19.5 22.5 

Figuur 58 werkelijke doorlooptijd leveranciers montage 
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RUWMATERIAAL MAGAZIJNBEHEER/ ONDERDELEN MAGAZIJNBEHEER / (SUB) 
SAMENSTELLING MAGAZIJNBEHEER 
De doorlooptijd vanaf het geven van een pick-opdracht tot het versturen naar de betreffende afdeling 
wordt gemeten. Deze bedraagt gemiddeld 1 ,4 dagen met een standaarddeviatie van 1,8 dagen (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.). P-waarde < 0.05, dus de werkelijke doorlooptijd van een order is niet 
normaal verdeeld. BaaN4 is niet zo ingericht dat de orderaankomst kan warden gemeten. Ook kan de 
doorlooptijd niet warden bepaald per type magazijnbeheer. De doorlooptijd is een gemiddelde 
doorlooptijd voor magazijnbeheer. 

Werkelijke orderdoorlooptijd magazijnbehe~e_r _d_a_e_n~--~ 
AnderMJn-Outlng Nortnillity Tut 

A-S~~d 651.76 
P-V illue < 0,005 

Me;m 1.4075 
StDev 1.7939 
Varb,nee 3.2179 
Skewneu J.1588 

KurtoMS 12.7123 

N 8368 

Minimum 0.0000 

lstQuutlle 0.1719 

Median 0.9781 
3rd Quartile 1.9018 
Muimum 11.9902 

1~-----1 95% Confldtncelnterv111l forMean 

1.3691 1.4460 

95'Mi Confidencelnterval forMedl;i,n 

0 .9618 0.9898 

95% Confidence lnterv1 l forStOev 
95% Cot1f ldence Interv•'- 1.7671 1.821S 

"""1 -t,oof Medi.In 

0.9 1.0 1.1 ,.. 1.5 

Figuur 59 werkelijke doorlooptijd magazijnbeheer 

ONGECONTROLEERDEONDERDELEN 
Zowel de aankomst van orders als de werkelijke doorlooptijd kunnen niet warden bepaald. BaaN4 is niet 
zo ingericht dat deze gegevens kunnen warden gemeten. 

CONTROLE & GOEDERENONTVANGST 
De aankomst van orders kan niet worden bepaald. De werkelijke doorlooptijd bedraagt 1,25 dag en de 
standaarddeviatie 0,87 dagen (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). P-waarde < 0.05, dus de 
werkelijke doorlooptijd van een order is niet normaal verdeeld. 

Anderson-Dart ing Nonnality Test 

A.Squared 448,76 

P•Value < 0.005 

Mean 1.2S◄S 
StOev 0.8745 
Variance 0 .7648 
Skewness 2.2206 

Kurtosis 10.2732 
N 8771 

Minimum 0,0000 

1:stQuartlle' 0.5673 

Median 1.3695 

U U U U U n M 
3rd Quartile 1.5475 
Ma:dmum 9.5613 

1-cEI}- - - - - · - ·I 
95% Confldence Interval for Mean 

1.2362 1.2728 

95% Conndencel nterval for Medlan 

t.3625 1.3892 

95% Confidence lntervalforStOev 
95 .,._ C onfide nce Inte rvals 

M~:::1~-- ------~--~--r' 
0.8618 0.8877 

1.2SO 1.275 1.300 1.325 1.350 1.375 l.400 

Figuur 60 doorlooptijd controle & goederenontvangst 

EXPEDITIE 
Zowel de aankomst van orders als de werkelijke doorlooptijd kunnen niet warden bepaald. BaaN4 is niet 
zo ingericht dat deze gegevens kunnen warden gemeten. 
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BIJLAGE 6 GEGEVENS WACHTRIJSYSTEEM 

B 6. 1 Kendall's notatie 

Een wachtrijsysteem kan gespecificeerd warden met 3, 4 of 5 symbolen, gescheiden door een schuine 
streep, bijvoorbeeld: M/M/c/N/K. Het eerste symbool slaat op het aankomstproces en het tweede symbool 
op het bedieningsproces. Wij zullen op deze posities de letters M of G of D tegenkomen. 
De M is van Markovian of te wel geheugenloos. De verblijftijd in een toestand is hier negatief 
exponentieel verdeeld. Vertaald in termen van een wachtrij systeem, betekent dit dat de tijd tussen 
aankomsten van klanten negatief exponentieel verdeeld is (eerste symbool = M), respectievelijk, dat de 
bedieningsduur negatief exponentieel verdeeld is (tweede symbool = M) . Omdat negatief verdeelde 
tussenaankomsttijden een karakterisering van een Poisson-proces is, betekent de eerste M oak dat het 
aankomstproces een Poisson-proces is, als tenminste de klantenpopulatie oneindig groat is . Een een 
negatieve exponentiele verdeling heeft een variatiecoefficient met de waarde 1 (y=(standaarddeviatie / 
gemiddelde bezettingstijd)). De G staat voor General en wordt gebruikt als de verdeling van de 
tussenaankomsttijd respectievelijk bedieningsduur niet een bekende verdeling is. 
De tussenaankomsttijden tussen twee opeenvolgende klanten zijn onderling onafhankelijke positieve 
stochastische grootheden met een gemeenschappelijke willekeurige verdeling [Senden, 2001 ]. 
De D van Deterministic wordt gebruikt als de tussenaankomsttijd respectievelijk bedieningsduur constant 
is. 

Het derde symbool (c) slaat op het aantal bedieners oftewel loketten. lndien vermeld, geeft het vierde 
symbool het aantal plaatsen in het systeem en het vijfde symbool het totale aantal klanten. lndien niet 
vermeld dan warden deze parameters als oneindig verondersteld. 

B 6.2 Poisson-Proces en Negatief exponentiele verdeling 

Poisson-proces 
Het Poisson-proces is een discreet stochastisch proces, het is een toevalsproces waarbij als extra 
dimensie een tijdsparameter hoort. In de intu"itieve voorstelling van een discrete stochastische variabele 
zijn de mogelijke waarden van elkaar gescheiden, daarmee inhoud gevend aan de term discreet. 
De orders hebben onderling geen samenhang dat wil zeggen ze hebben een discrete verdeling. 
Er vindt een aantal evenementen plaats in een bepaalde tijdsperiode en de discrete stochastische 
variabele is een variabele waarvan het waardebereik oneindig veel elementen bevat. Het waardebereik 
bestaat uit aantallen. In de praktijk ziet men vaak dat het aankomstproces van orders een Poisson 
verdeling heeft. 

dT 
C =-=1 

T ET 
ET =verwachting 
Ct = variantiecoefficient 

B 6.3 Een netwerk van wachtrijen 

Als er verschillende wachtrijen met elkaar in relatie staan wordt de wachtrij situatie complexer. Een 
belangrijk onderscheid is tussen open en gesloten netwerken. Bij een open netwerk komen er jobs van 
buiten in het netwerk binnen of verlaten jobs het netwerk. Bij een gesloten netwerk circuleren jobs binnen 
het netwerk, maar komen er nooit meer of minder jobs in het totale systeem. Een ander verschil heeft te 
maken met het type netwerk. Er is een verschil tussen modellen voor flow lines en job shops. Bertrand 
[1998] definieert een flow line als een 'productgerichte productieorganisatie' en een job shop als een 
'functioneel ingerichte productieorganisatie'. Dit betekent dat bij een job shop in bewerkingsgroepen 
gelijksoortige functies samengevoegd warden. Bij een flow line warden bewerkingsgroepen 
samengevoegd die op een bepaald moment bij het productieproces nodig zijn (zie Figuur 61 voorbeeld 
flow line). 
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C 

Figuur 61 voorbeeld flow line 

De input pijlen stellen de binnenkomende productieorders voor en de ouputpijlen de productieorders die 
gereed zijn . Bij een flow line komt een order als hij bij een bepaalde bewerkingsgroep is geweest daar 
niet meer terug. Bij flow lines kan men de doorlooptijden per werkplek optellen . 

Bij een job shop kan het mogelijk zijn als een order bij een bepaalde bewerkingsgroep geweest is daar 
nog een keer terug komt (zie Figuur 62 voorbeeld job shop). Bij een job shop is het moeilijker om de 
totale doorlooptijd uit te rekenen, het probleem is hier namenlijk hoeveel werk er gemiddelde ligt per 
afdeling en hoeveel procent van de producten vaak langs een werkplek komt. De tijd dat een order 
gemiddeld aanwezig is in het netwerk noemt men hier de gemiddelde systeemtijd [Senden, 2001 ). 

8 

~ 

- A 

I . 
C 

Figuur 62 voorbeeld job shop 

TYPERING ONDERDELENPRODUCTIE 
Om de afdeling te typeren is gekeken naar de volgende aspecten; lay-out, volgorde langs werkplekken , 
vrijgave orders, aflevering orders, bewerkingstijdpercentage, het orderpakket en de beschikbare 
capaciteiten. 

Lay-out 
De onderdelenproductie heeft een functioneel ingerichte lay-out. Deze lay-out kenmerkt zich door een 
indeling waarin mensen & machines die gelijksoortige bewerkingen kunnen uitvoeren samen 
gegroepeerd zijn in werkplekken . 

Volgorde langs werkplekken, vrijgave orders en aflevering orders 
De productieorders hebben sterk varierende routingen en er is geen vaste volgorde waarin de orders 
langs de werkplekken gaan (zie B 6.3 Een netwerk van wachtrijen) . De orders op de afdelingen 
verschillen sterk in combinaties en volgorde van bewerkingen en er zijn honderden routingen. 
Er is voortdurend een stroom orders die wordt vrijgegeven en afgeleverd. 
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Bewerkingstijdpercentage 
Een bewerkingstijdpercentage (bewerkingstijd in % van de doorlooptijd) van 5% en een 
wachttijdpercentage van 95% is in een functionele structuur heel normaal [de Sitter, 2000). 
Ofschoon het percentage dat een order staat te wachten niet zo hoog is als de Sitter omschrijft toch staat 
bijvoorbeeld een order gemiddeld bij de productiegroep Mechanisch 81% van de routingtijd te wachten 
(zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

Artikel Wachttijd [dagen] 
MP3060 4258 1008, FEEDTROUGH RIGHT PLATE 
MP0020 A5040A, EDX STAGE BASE FOR G2/FIB 
MP3070 2102 000F, LLK COVER 
MP5040 4523 000E, HOUSING 

Tabel 11 percentage wachttijd van de doorlooptijd 

Het order pakket 

Doorlooptijd [dagen] %wachttijd 
17 21 82% 
25 28 89% 
31 33 92% 
38 63 61% 

81% 

lndien er voortdurend nieuwe orders aankomen noemt men het orderpakket dynamisch. Als de orders 
een gesloten verzameling vormen zijn de onderhanden orders altijd dezelfde, men noemt het orderpakket 
dan statisch. Binnen de onderdelenproductie warden de onderhanden orders voortdurend vernieuwd, de 
verzameling orders is een open verzameling. De onderhanden orders warden voortdurend vernieuwd 
zodat er sprake is van een open verzameling orders die gemaakt moet warden op een open verzameling 
machines (zie B 6.3 Een netwerk van wachtrijen). Het orderpakket van de productiegroepen is te typeren 
als dynamisch. 

De beschikbare capaciteiten 
Als het gedrag van de systemen of processen die we beschouwen wordt be"invloed door toevalligheden 
dan wordt dit gedrag omschreven als stochastisch. We kennen bij een stochastisch proces de 
gemiddelde beschikbaarheid en de onzekerheid van de bewerkingstijden in de vorm van een 
kansverdeling. In deze situatie wordt altijd met gemiddelde waarden gewerkt. Bij deterministische 
verdeling van de capaciteiten zijn de aankomsttijdstippen vooraf bekend en vaak aan elkaar gelijk. 
Daarnaast zijn oak alle andere kenmerken van de orders en machines, zoals bewerkingstijden vooraf 
bekend. De beschikbaarheid van de capaciteiten in de onderdelenproductie wordt be"invloed door 
toevalligheden en we kennen de gemiddelde beschikbaarheid. Het proces kan dus een stochastisch 
proces warden genoemd. 

Het totale proces 
In de onderdelenproductie van ETG Acht is de planningssituatie te typeren als dynamisch stochastisch. 
Op grond van aspectenkenmerken kan de onderdelenproductie warden getypeerd als een job shop. 
De afdelingen (productiegroepen) binnen de onderdelenproductie zijn oak te typeren als een job shops. 
In een job shop is de bewerkingsdoorlooptijd de som van de wachttijd en de bewerkingstijd. 
Deze doorlooptijd is vaak een veelvoud van de bezettingstijd. De lange doorlooptijd in een functionele 
afdeling wordt veroorzaakt door de lange wachttijden bij de bewerkingen. Voor de bepaling van de 
gemiddelde wachttijden geldt de formule van Pollaczek (zie Bijlage 8 wachtrijmodel gegevens en 
berekeningen). Bij de onderdelen zijn er dus twee soorten wachttijden: 

► wachttijd tot een server (machine) vrij is. 
► het wachten op behandeling bij de afdeling ( bijvoorbeeld de 6 dagen wachten voor UPW). 

B 7.4 Standaarddeviatie 

Er zal altijd variatie (standaarddeviatie) in een proces zijn . [Black Belt training, 2004) 
Standaarddeviatie is te tolereren als het volgende waar is : 

• het proces is op target; 
• de totale standaarddeviatie is relatief klein vergeleken met de processpecificaties; 
• het proces is stabiel over de tijdas. 
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BIJLAGE 7 GOODNESS-OF-FIT TESTS 

Om te analyseren welke statistische verdeling het beste past op data wordt de goodness-of-fit test 
gebruikt. Deze test bevat de Anderson-Darling test statistics (AD), corresponding p-values test (P) en de 
likelihood ratio test p-values (LRT Pf). De laatste test wordt alleen gebruikt voor 3-parameter 
verdelingen. In totaal warden bij deze test 14 verdelingen vergeleken (zie ... . ). Met de Anderson-Darling 
test kan warden onderzocht of een gekozen statistische verdeling goed past op de data. In het voorbeeld 
orderaankomst Applied Materials bij orderbeheer heeft de logistic-verdeling de kleinste AD-waarde, dus 
past het beste op de data. 

De p-waarde (P) wordt gebruikt om te bepalen welke verdeling het beste past op de data. ldentificeer de 
p-waarde voor de te evalueren verdeling en vergelijk deze waarde met het alfaniveau. Voor orderbeheer 
is de alfa waarde 0,01 (99% ECLIP). Een p-waarde grater of gelijk suggereert dat de statistische 
verdeling goed past op de data en een waarde kleiner geeft aan dat de verdeling niet goed past. De 
logistic-verdeling heeft een p-waarde veel kleiner dan de alfa-waarde deze verdeling past niet goed. Dus 
moet er warden gezocht naar de volgende lage AD-waarde met een p-waarde grater of gelijk suggereert 
aan het alfaniveau. Ofschoon de Weibull-verdeling een p-waarde heeft kleiner dan 0,01 is dit uit al de 
verdelingen toch degene die het beste past. 

De likelihood ratio test (LRT P) kan warden gebruikt om te analyseren of de data beter past op een 3-
parameter verdeling dan het past op een 2-parameter verdeling. Een LRT P waarde minder dan het 
alfaniveau suggereert dat de verbetering significant is. Ofschoon in het voorbeeld de 3-parameter 
Weibull-verdeling een LRT P waarde kleiner dan het alfaniveau toch past de gewone Weibull-verdeling 
beter omdat deze een grotere p-waarde heeft. 

De Maximum likelihood (ML) estimates wordt gecalculeerd door de maximum gecalculeerde 
verwachtingsfunctie van iedere verdelingen te overwegen. Voor elke set van parameters van 
verdelingsparameters omschrijft deze functie de kans dat de echte verdeling deze parameters bevat 
gebaseerd op de steekproef. De shape- (13) en scale ( 8) parameter voor de Weibull-verdeling zijn 
respectievelijk 1,25 en 1,96. 

Verdeling orderaankomst FEI & ASME 
Uit de Anderson-Darling test voor orderaankomst bij orderbeheer FEI & ASME volgt dat de data een 
loglogistic-verdeling heeft. De loglogistic-verdeling heeft een p-waarde veel kleiner dan de alfa-waarde 
(0,01) deze verdeling past niet goed. Dus moet er warden gezocht naar de volgende lage AD-waarde met 
een p-waarde grater of gelijk suggereert aan het alfaniveau. Ofschoon de Weibull-verdeling een p-waarde 
heeft kleiner dan 0,01 is dit uit al de verdelingen toch degene die het beste past. Ofschoon de 3-
parameter Weibull-verdeling een LRT P waarde kleiner dan het alfaniveau toch past de gewone Weibull
verdeling beter omdat deze een grotere p-waarde heeft. Uit de Maximum likelihood (ML) estimates volgt 
een shape- (13) en scale ( 8) parameter voor de Weibull-verdeling van respectievelijk 1,44 en 3, 16. 
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Test voor orderaankomst bij orderbeheer voor orderstroom Applied Materials (Test gegevens uit 
Minitab) 
Descriptive Statistics 

N 
167 

N* 
0 

Mean 
1. 79641 

StDev 
2 . 12710 

Goodness of Fit Test 

Distribution 
Normal 
Lognormal 
3- Parameter Lognormal 
Exponential 
2- Parameter Exponential 
Weibull 
3-Parameter Weibull 
Smallest Extreme Value 
Largest Extreme Value 
Gamma 
3- Parameter Gamma 
Logistic 
Loglogistic 
3-Parameter Loglogi stic 

Median 
1 

AD 

28 . 824 
23 . 397 
29 . 547 
26 .4 02 

175.572 
22. 638 
25.459 

Minimum Maximum 
1 22 

P LRT P 
<0 . 005 
<0 . 005 

* 0 . 000 
<0. 003 
<0. 010 0.000 
<0.010 
<0.005 0.000 

44 . 977 <0 . 010 
26.255 <0 . 010 
23.208 <0 . 005 
25.29 1 * 0 . 000 
22.143 <0.005 
23.735 <0 . 005 
27 . 953 * 0.000 

ML Estimates of Distribution Parameters 

Skewness 
6 . 79268 

Distribution Location 
1 . 79641 
0.35581 

- 2.84616 

Shape Scale Threshold 
Norma l * 2 .12710 

0 . 56555 Lognormal * 
3-Parameter Lognormal 
Exponential 

2.47231 0 . 99000 

2- Parameter Exponential 
Weibull 
3-Parameter Weibull 
Smallest Extreme Value 
Largest Extreme Value 
Gamma 
3- Parameter Gamma 
Logistic 
Loglogistic 

1.79641 
0 . 80641 

1.25089 1.96305 
0 . 39334 0 . 21575 

3 . 31302 5 . 19137 
1 . 25070 0 . 71889 

1 . 46390 
0 . 25668 

2 . 32718 0 . 77193 
0 . 26710 3 . 01916 

0 . 65674 
0 . 29811 

3- Parameter Loglogistic -3 .21096 1 . 49118 

Tabel 12 goodness of fit test Applied Materials 
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Test voor orderaankomst bij orderbeheer voor orderstroom FEI & ASME (Test gegevens uit Minitab) 
Descriptive Statistics 

N N* Mean StDev Median Minimum Maximum Skewness Kurtosis 
83 0 2.84337 2.23869 2 1 13 2.03198 5 . 35354 

Goodness of Fit Test 
Distribution AD p LRT P 
Normal 5.414 <0.005 
Lognormal 2.985 <0.005 
3-Parameter Lognormal 9.300 * 0 . 000 
Exponential 5.768 <0 . 003 
2-Parameter Exponential 14.045 <0.010 0.000 
Weibull 3.138 <0.010 
3-Parameter Weibull 7 . 128 <0.005 0 . 000 
Smallest Extreme Value 9 . 347 <0 . 010 
Largest Extreme Value 3.692 <0.010 
Gamma 3 . 143 <0 . 005 
3- Parameter Gamma 5 . 365 * 0.000 
Logistic 4 . 125 <0 . 005 
LO!l_lO!l_istic 2 . 956 <0 . 005 
3-Parameter Loglogistic 8 . 480 * 0 . 000 

ML Estimates of Distribution Parameters 
Distribution Location Shape Scale Threshold 
Normal* 2 . 84337 2.23869 
Lognormal* 0 . 80204 0 . 68264 
3-Parameter Lognormal - 0.94396 2.53999 0 . 99000 
Exponential 2 . 84337 
2-Parameter Exponential 1 .8533 7 0 . 99000 
Weibull 1 . 43546 3.16401 
3-Parameter Weibul l 0 . 54586 1.24687 0 . 99000 
Smallest Extreme Value 4.12830 3.24408 
Largest Extreme Value 1 . 95212 1 . 34188 
Gamma 2.21028 1.28643 
3-Parameter Gamma 0 . 41851 4.42855 0 . 99000 
Logistic 2.48707 1.10113 
Loglogistic 0 . 77541 0.40245 
3-Parameter Loglogistic - 0 . 61152 1 . 52805 0 . 99000 

Tabel 13 goodness of fit test FEI & ASME 
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BIJLAGE 8 WACHTRIJMODEL GEGEVENS EN BEREKENINGEN 

M/G/n & Poisson-verdeling 
Zowel in [Senden, 2001] als in [Bertrand, 1998] wordt voor een M/G/n situatie de formule van Pollazeck 
gebruikt. Waarbij in [Bertrand, 1998] de volgende geldende voorwaarden warden aangegeven: 

► de bezettingstijden varieren volgens een bepaalde verdeling; 
► een order waaraan eenmaal is begonnen, wordt geheel afgemaakt alvorens een volgende order 

in bewerking wordt genomen; 
► de orders warden verwerkt onafhankelijk van de orderkenmerken; 
► de servers zijn zonder storing de gehele bedrijfstijd beschikbaar; 
► het aantal aankomsten per tijdseenheid is zeer onregelmatig (Poisson-verdeeld). 

In [Bertrand, 1998,blz 87] wordt opgemerkt dat de formule van Pollazeck een Poisson-aankomstpatroon 
veronderstelt, dat wil zeggen: op elk moment is de kans even groat dater weer een nieuwe order 
aankomt, zonder dat daarin regelmaat of clustervorming optreedt. 

EW = ( l + C / J * _!_ * (_p__J * EB = ( EB * p J * (1 + C / ) 
2 n 1 - p 2 * n * (1 - p ) 

EW = de gemiddelde verwachte wachttijd (verwachte waarde). 
EB = de gemiddelde bezettingstijd van de server. 
p = bezettingsgraad (benodigde uren/ beschikbare uren) 

a 
C8 = variatiecoefficient bezetting (Cs=(standaarddeviatie bezettingstijd / EB)) C 8 = - 8 

EB 
n = aantal parallelle servers 

ES = EW+ EB 
l * EB 

p=--
n 

ES= de gemiddelde verwachte doorlooptijd [dagen] 

In [Bertrand, 1998,blz 88] warden de volgende aspecten aangehaald die ervoor zorgen dat een proces 
mag warden beschouwd als een Poisson-verdeling: 

► Als het aankomst proces bij een bewerking ongeveer Poisson verdeeld is, dan is deze verdeling 
bij de volgende bewerking niet zo vreemd vooral als het werk van diverse kanten binnenstroomt. 

► Wanneer er verschillende soorten orders de tijdspatronen bij elkaar warden opgeteld zal het 
resulterende gedrag per server per tijdseenheid echter bij benadering een Poisson-verdeling 
volgen (de zogenaamde pseudo-Poisson-verdeling) . 

► Binnen het proces zijn meerdere machines (servers) aanwezig met verschillende 
bezettingsgraden. 

Als de bezettingsgraad grater of gelijk is aan 90% dan neemt de gemiddelde wachttijd drastisch toe (zie 
Figuur 63 invloed bezettingsgraad op wachttijd ). 

Figuur 63 invloed bezettingsgraad op wachttijd 
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Uniforme verdeling 
De uniforme verdeling is een verdeling op een interval [a, b] met constante kansdichtheid, wat inhoudt dat 
er geen voorkeur is voor enige waarde uit dat interval. 

C 2 = (b- a)
2 

B 12 
1 

EB =-(a +b) 
2 

G/G/1 
In het G/G/1 wachtrijmodel zijn zowel de tussenaankomsttijden als de bedieningstijden willekeurig 
verdeeld en voor dit model is een exacte analyse niet mogelijk {Senden, 2001 ]. 

C = (jA 

A EA 

1 
- · = de intensiteit van het aankomstproces, het gemiddeld aantal aankomsten per tijdseenheid 
EA 
1 

- = standaarddeviatie aankomstintensiteit 
(jA 

CA= variatiecoefficient aankomstintensiteit 

C = (jB 

B EB 

EW ""(c/ + c/ ] *(_f!_) * EB=( EB* p ) * (cA 2 + CB 2) 
2 1-p 2 * (1-p) 

Orderbeheer stroom ASML M/G/0,7 

EB ASML = EB FEI&ASME = EB Applied =-(a + b) = - - + - = - .. dagen = 0,28 .. dagen 1 1(1 1) 9 
2 2 16 2 32 

A* EB 2,14 * :2 
P =--*100%=---*100% =86% 

ASML n 0,70 

( _21 - 116)2 
2 2 2 (b- a )2 

CB ASML = CB FEl&ASME = CB Applied = __ _;__ ---'----_;__ = 0,0159 ... [-] 
12 12 

EW = ( EB * p ) * (1 + C 2) = ( 0,
28 

* 0,86 ) * (1+002 2) = 1 23 .. da en 
ASML 2*n * (l-p) B 2 * 0,700 * (1-0,86) ' ' g 

ES ASML = EW + EB = 1,23 + 0,28 = l,51 ... dagen , verwachte doorlooptijd voor ordebeheer ASML. 
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Orderbeheer stroom Applied G/G/1 
Het aantal servers wordt hier afgerond naar boven vandaar dat gebruik wordt gemaakt van een G/G/1 
wachtrijmodel. 

1 

C = a A = 2,04 = 1 26 
A EA l , 

2,58 

2 58*__2_ 
' 32 * 100% = 81 % , de bezettingsgraad is gecompenseerd met het aantal beschikbare 
0,90 

p Applied = 
fte's. 

EWA 1. d = ( 
0

•
28 

* 
0

•
81 J * (1,26 2 + 0,02 2 

) = 0,95 .. dagen 
pp,e 2 * (1-0,81) 

ES Applied = 0,95 + 0,28 = l,23 .. dagen, verwachte doorlooptijd voor ordebeheer Applied. 

Orderbeheer stroom FEI & ASME, G/G/1 

2,84*__2_ 
PFEL& ASME = 32 * 100% = 88%, de bezettingsgraad is gecompenseerd met het aantal 

0,9 
beschikbare fte's. 

1 

C = a A = 2,23 = 1 27 
A EA l , 

2,84 

EW FEt &ASME = ( 0
•
28 

* 
0

•
88 J * (1,27 2 + 0,02 2 ) = l ,66 .. dagen 

2 * (1-0,88) 

ES FWt&AsME = 1,66 + 0,28 = l,94 .. dagen 

Artikelbeheer, M/G/3 

EB =_!_(a+ b) = _!_(-1 
+ 1J = 0,53 .. dagen 

2 2 16 

p = ,.i * EB * IO0% = 4,83 * 0,53 * IO0% = 85% 
n 3 

C ' - (b-a)' - (1-~r -0,073 ... [-] 
B 12 12 

EW =( EB*p ]*(l+C 2 )=( 0,
53

*
0

•
85 

]*(1+0073 2 )=05 .. da en 
2*n*(l-p) B 2*3*(1-0,85) , , g 

ES = EW +EB= 0,5 + 0,53 = l,03 .. dagen, verwachte doorlooptijd voor artikelbeheer. 

Pagina 98 



e PHILIPS 
Afstudeerverslag Adrien Rens 

Voorbereiden orderplanning, M/G/5 

EB =_!__(a+ b) = _!_(_!_ + 2J = 1,03 .. dag 
2 2 16 

p = A* EB * 100% = 4,66 * 1,03 * 100% = 96% 
n 5 

C '= (b-a)' = (2-~)' =0,31...[-l 
8 12 12 

EW =( EB*p J*(l+C 2 )=( l,0
3

*0,
96 

]*(1+031 2 )=2,7 .. da en 
2*n*(l-p) 8 2*5*(1-0,96) ' g 

ES= EW +EB= 2,71 + 1,03 = 3,74 .. dagen, verwachte doorlooptijd voorbereiden orderplanning. 
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BIJLAGE 9 PRESTATIE INDICATOREN ONDERDELENPRODUCTIE 
Om de prestaties van de drie productiegroepen inzichtelijk te maken wordt aandacht besteed aan de 
geplande orderaankomst, de systeemtijd en de werkelijke orderdoorlooptijd. Voor het bepalen van de 
proces indicatoren is het statistisch overzicht uit Minitab gebruikt. De geplande aankomende orders 
hebben onderling geen samenhang (discrete verdeling). Toch is data verzameld over het aankomst 
proces om iets te kunnen zeggen over de stabiliteit en de statistische verdeling van het proces. 

MECHANISCHE PRODUCTIEGROEP 
Stabiliteit van de geplande aankomst van de orders 
Het geplande order aankomstpatroon bij de mechanische productiegroep is erg onstabiel. Er komen 
gemiddeld 6 orders aan per dag met een standaarddeviatie van 12 dagen (zie Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.). De standaarddeviatie twee maal zo groat is als het gemiddelde veroorzaakt de 
onstabiliteit. 

Aankomst van orders per dag bij PG Mechanlsch 
Aankomst aanlal orders per dag bij PG Mechanlsch ( 2005) 

60 

50 

I!! 40 

f 30 

i 
_: 20 

10 

2005-01·01 2005-02· 01 2005-03·01 2005-D+Ol 2005-05·01 2005-06-01 
Dagen (2005] 

Figuur 64 orderaankomst bij PG Mechanisch 

Systeemtijd 

= ----------
• I 

De gemiddelde systeemtijd bij de mechanische productiegroep bedraagt 21 dagen (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.). 

Anderson-Oarilng Normality Test 

A-Squ.ared 58,58 
P-Villue < 0,005 

Me11r, 20,995 
StOev 17,47◄ 

V•rillrxe 305,329 
Skewneu 2,24591 
Kurtosis a,an sz 
N 17,.cJ 

Minimum 1,000 
1st Qlartlle 10,000 
Me<bn 18,000 
lrdQu.artlle 27,000 

MalOmum 174 000 

· I 
9S~ C orlldence l nterva l f0fMun 

20, 175 21 ,814 

95'1ti Cortldence lrterv11l fot Medl11" 

17,000 18,000 

95% Col'lfidenc.e lnteiv 11I for StOev 

: 1'-------,------~~~----.-----.-' 
16,913 18 ,073 

17 " 19 21 " 
Figuur 65 systeemtijd bij PG Mechanisch 

Werkelijke orderdoorlooptijd productiegroep Mechanisch 

Andi,r.on-Qar1n;i Norm ■My Ted. 

A-SqU11red 17,66 

P-V ■ lue < 0,005 

Mun 6,2736 
Stoev 12,0266 
V ■r'ance 144,6J87 
Skew neq 2,47822 

Kurt01l1 5,60654 
N 106 

M inim um 0,0000 
bt Quartile 0,0000 

Medlin 1,0000 
3rd Q Ullrtile 6,0000 
Maleimum 56 0000 

9S'lt.Confldencelnterval forMun 

J,9574 8,5898 

95% Confidence lntelV ■ l for Median 

o,4575 2,0000 

95 '1t. Contidencelnterv al for 5toev 

10,596! ll , 9060 

De werkelijke orderdoorlooptijd bij de productiegroep Mechanisch bedraagt 26 dagen met een 
standaarddeviatie van 18 dagen (zie Figuur 66 werkelijke orderdoorlooptijd PG Mechanisch). De relatief 
hoge standaarddeviatie bij de orderdoorlooptijd wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het onstabiele 
aankomstproces van orders. Het verschil tussen de werkelijke orderdoorlooptijd en de systeemtijd 
bedraagt 5 dagen. Dus een order staat gemiddeld 5 dagen te wachten tot de eerste bewerking uit de 
routing wordt gestart. 
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Werkelijke orderdoorlooptijd productiegroep me...,:,chac,:,:,,IWee· sch""'--=""'""---, 

P5 '9 c - fltl•nn l trt:•n •la r------'-'--'--'-'-'-'--"-'-'-';=:::==:;====:::;-, 
":1"-.--_ _ --.-----., 

Ander.on-O■ rilng Nonna~ THt 

A-Squ,.red 26,61 
P.V ■~ < 0,005 

Mun 
StDev 
V•rlAnce 
Sk-rw,1,1 

'""'"" N 

M rolmum 
htQu.tt:k 
Med-.n 
JldQt.111rtile 
M ■..,um 

25,901 
17,5D 

]07,054 
1,40451 
2,n1s6 

,,ooo 
13,000 
23,000 
]4,000 

,oo 000 

95'1!. Contldence lnteN.1 l for Mun 

24,969 26,13] 

22,000 24,000 

95"'°Cool'ldencelnterullorStDev 

16,U9 11,207 

Figuur 66 werkelijke orderdoorlooptijd PG Mechanisch 

UPW PRODUCTIEGROEP 
Stabiliteit van de geplande aankomst van orders 
Het aankomstproces van orders is onstabiel, per dag komen er gemiddeld 18 orders met een 
standaarddeviatie van 19 [orders/ dag). Het onstabiele patroon wordt versterkt door de grate 
standaarddeviatie (zie Figuur 67 orderaankomst PG UPW). 

80 

70 

60 

20 

10 

0 

Aankomst van orden per dag blj de PG UPW 

'----,~--~---~----,----~--~---' 
2005-01-01 2005-02-01 2005-03-01 2005-04-01 2005-05-01 2005--0&-01 

Dag [2005) 

Figuur 67 orderaankomst PG UPW 

Systeemtijd 

"' 

Aankomst van orders per dag blj UPr W ______ ~ 
AndcrJon-0 ■r1i,g Normdty Tut 

A-S qwm:d 6,29 
P-V ■ l ue < 0,005 

Mun 17,715 
StDev 19,041 
V ■riaoce 362, 572 
Skt:Wnt'H 0,947200 

Kurt~ -0,125H7 
N 113 

Minimum 0,000 
hi Qwortik: 2,000 
Me<Nn 1,000 
Jrd Qu.rtile ]0,000 
M ■_,,um 7◄ 000 

95'K,( ontid,:ncelntttv.1l forMun 

14,115 21,2114 

95'1!. C orw'ldencelfltel'll ■lforMedlao 

1,000 19,]72 

95~C ontldencelnten1•llor StO ev 

16,841 21,908 

10,0 12,S 15,o 17,S 20,ll 

De gemiddelde systeemtijd bij de UPW productiegroep bedraagt 23 dagen met een standaarddeviatie 
van 19 dagen (zie Figuur 68 systeemtijd UPW). 

Systeemtljd blj de productlegroep UPW~""""""-----~ 
Andel'Mln-011111<;1 Norm•lty Tut 

A-5qu.1red 60,68 
P•V •Ur < 0,00S 

Hun 22,9S4 
StOev 1.!li,902 
v,rt.nce 357,274 
Skew neu 2,0466S 
l( uftosls 6,6950.!li 

N 1949 

Minimum 1,000 
lltQu.1rtlle 10,000 
MeOYn 19,000 
lnlQu11tle lt ,000 
M,.-nwn 10000 

,S~Contldt,ncelnternltotMun 

22, 114 2],794 

18,000 20,000 

9NConlldenulntuv , l lr:>1StOev 

18,]26 19,SIS 

Figuur 68 systeemtijd UPW 

Pagina 101 



PHILIPS 
Afstudeerverslag Adrien Rens 

Werkelijke orderdoorlooptijd 
De werkelijke orderdoorlooptijd bedraagt 29 dagen met een standaarddeviatie van 22 dagen (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.) . De relatief hoge standaarddeviatie bij de orderdoorlooptijd wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door het onstabiele aankomstproces van orders. Het verschil tussen de 
systeemtijd en de werkelijke orderdoorlooptijd geeft aan dat een order gemiddeld 6 dagen staat te 
wachten voordat de eerste bewerking start. 

Werkelljke orderdoorlooptljd UPW [da;,:a,::,..__ __ ~ 
Andef1o0tt-0,""'9 Norm•lty Tu t 

A~qu;ored 49,95 
P-V,W < 0,00S 

Mun 29,JlS 
StDev 21,900 
v,rt.nc:e 479,606 
Skewnr.11 1,46122 

Kurtosll 2,79804 
N 1922 

Minimum t ,000 
htQu,rtllt 1'4,000 
MedWn 25,000 
l!dQ1mtllc 11, 250 

Mntmum usooo 

28,J<IS JO,JG-4 

95'1, Contldottlnterv,llor MedYn 

2◄,000 27,000 

21,229 22,615 

Figuur 69 werkelijke orderdoorlooptijd UPW 

PRODUCTIEGROEP PLAAT 
Geplande aankomst van de orders 
Het aankomstproces van orders is onstabiel, per dag komen er gemiddeld 15 orders aan bij de 
productiegroep plaat met een standaarddeviatie van 14 dagen (zie Figuur 70 orderaankomst PG Plaat) . 
Het onstabiele patroon wordt vooral veroorzaakt door de hoge standaarddeviatie. 

Aamomirt van orders per dag bij PG Plaat (2005) Aankomst orders per clag blj PG Plaat ,_2_00~5~--~ 

40 

30 

10 

0 '--.----~--~-~--~--~~ 
2005-01-01 2005-02·01 2005-03-01 2005-04--01 2005-05-01 2005-06-01 

DIig (2005) 

Figuur 70 orderaankomst PG Plaat 

Systeemtijd 

95 -,, CDflfld•auo ltttenr■a. : 1,-------r--=-~--=--=-.--, 
~~-~-~~-~- --r-' 

~ 7~ lQ.O 11,5 1.5,0 V,5 

De systeemtijd bedraagt 22,7 dagen (zie Figuur 71 systeemtijd PG Plaat). 
Werkelijke doorlooptijd & bezettingstijd van een order 

Ando:BOn-OlllllnQ Nom1alty Tut 

A-Squared a , sa 
P•V ■lue < 0,005 

Mun 15,241 
StDev 14,)69 
V ■nllnce 206,457 
Skewneu 0,27860 
Kurtollil -1,6 1800 

N lll 

Minimum 0,000 
lit Qualtll: 1,000 
Median 12,000 
3rd Quartile l0, 500 
Mallfflum ]9 000 

95 '11:, Co~ lnterval fo,Mnn 

12,n6 11,10s 

95'111 ConfidenalnteN ■llorMedUlfl 

],7]5 17,5]1 

95%Confldo:na ltfff'lalf«StDev 

12,alS 16,339 

De gemiddelde orderdoorlooptijd bij de productiegroep plaat bedraagt 23,3 dagen en de 
standaarddeviatie bedraagt 14,8 dagen (zie Figuur 72 werkelijke orderdoorlooptijd PG Plaat). De relatief 
hoge standaarddeviatie bij de orderdoorlooptijd wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het onstabiele 
aankomstproces van orders. 
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Anderson-Darl ing Nonnality Test 

A-Squan!d n.66 
P-Val~ < 0,005 

Mean 22.685 
StDev 12,259 
Variance 150.283 
Skew~ 2,01423 
Kurtosls 8.51149 

N 2587 

Minimum 1.000 
lstQuartl1e 16.000 
Median 21.000 

0,0 17.5 35.0 52.S 70.0 87.5 105,0 122,5 
3rd Qua/tile 27,000 

Ma:drm.m 122.000 

1--ElIEI-- ..... 95% Conndence l~rval for Mean 

22.212 23.158 

95% Confidence Interval for Median 

21.000 22.000 

95% C onfldence lnterv al for StDev 

"""1.------..=-==:::.=--=-~-, 
Median ~ '-~---~- --~---~---~--' 

95¾ Confidence lntervala 11.934 12.603 

21.0 21.S 22.0 22.S 23.0 

Figuur 71 systeemtijd PG Plaat 

Anderson-Darting Nonnality Test 

A-Sc,.Ja~d 30.54 
P-Valut: < 0.005 

Mean 23.295 
StDev 14.B39 
Variance 220.209 

Skewf\65 0.805746 
Kurtosis 0.193927 

2212 

M lnirmin l.000 
1st Quartile 12.000 
Median 21.000 

10 20 30 40 50 60 
3rd Quartlle 31.000 
M a>.lmum 68.000 

-I 95% Conl'lden~ I rurval for Mean 

22.676 23.913 

95% Confidence Irurval for Medan 

21.000 21.000 

95% Confidence Interval IOf StDev 

r-----------►-------------.-_-_-_-_-_-_--4--, 

M::::j~~--~--~--~--~--~----r" 
95-.,. Confidence Interv ala 14,415 15.290 

21.0 21.S 22.0 22.S 23.0 23.5 24.0 

Figuur 72 werkelijke orderdoorlooptijd PG Plaat 
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BIJLAGE 10 LOGISTIEKE GELDSTROOM DIAGNOSE 

De Logistiek Geldstroomdiagnose (LGD) neemt als objectieve maat voor de economische gevolgen van 
de operationele maatregelen en logistieke prestaties, de mutaties in de uit- en ingaande geldstromen van 
de orderneming. Twee begrippen staan centraal in de definitie van Logistiek Management, op tijd 
afleveren en de inzet van middelen. Op tijd afleveren van orders correspondeert met prestatiemeting, de 
inzet van middelen met de operationele maatregelen. Deze laatste kan men verdelen in 
capaciteitsmaatregelen en voorraadmaatregelen. De LGD is opgebouwd random deze drie kernmetingen: 
prestatie, voorraad en capaciteit. Het ordertraject wordt daarbij verdeeld in processtappen als 
Engineering, Werkvoorbereiding, Onderdelenfabricage, Assemblage en dergelijke meer. De kernvraag 
die men zich daarbij steeds voor ogen moet houden is de volgende: wat is er gepresteerd per processtap 
en wat is ingezet aan maatregelen om deze prestaties te bereiken. 

LOGISTIEKE PRESTATIE 
Externe prestatie 
Als maatstaf voor de externe prestatie wordt de leverbetrouwbaarheid genomen. Hiervoor wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de eerste met de klant afgesproken, en de werkelijk gerealiseerde 
leverdatum. 

lnterne prestatie 
De interne prestaties warden gedefinieerd als de mate waarin de gerealiseerde doorlooptijden binnen de 
afdelingen van een bedrijf voldoen aan de geplande doorlooptijden en, indien aanwezig, aan de 
normatieve doorlooptijden. In de meting wordt het gehele ordertraject in beschouwing genomen vanaf het 
moment dat een klantorder ontvangen wordt tot het moment van aflevering. Oak de afdelingen in het 
voortraject waarin de "papieren verwerking" van orders plaatsvindt, maken deel uit van de interne 
prestatiemeting. De meting van de logistieke prestatie van het bedrijf en van de prestaties van de 
afdelingen binnen het bedrijf biedt de mogelijkheid om na te gaan waar verstoringen optreden in het 
productieproces. 

INZET VAN LOGISTIEKE MIDDELEN 
In de geldstroomdiagnose wordt niet alleen de middeleninzet binnen de organisatorische functie logistiek 
mee maar oak de middeleninzet binnen de functies Productie, Verkoop en Engineering wordt gemeten. 
Dit wordt gemeten mits de desbetreffende activiteiten direct gerelateerd zijn aan de orderstroom binnen 
het bedrijf. 

De middelen die men kan inzetten om een logistiek prestatie te waarborgen zijn: 
1. capaciteit in het voortraject; 
2. capaciteit in het fysieke traject; 
3. onderhanden werk voorraad in het fysiek traject; 
4. voorraden in het fysieke traject 

lnzet van voorraad 
Er wordt bij de inzet van voorraad onderscheid gemaakt tussen voorraad die zich in een opslagpunt 
tussen twee processtappen bevindt, en voorraad die zich in de afdeling bevindt. Het laatste wordt oak wel 
voorraad onderhandenwerk genoemd. Voorraden die niet om productieredenen warden aangehouden 
blijven buiten beschouwing. 

lnzet van capaciteit 
Voor de inzet van capaciteit wordt gestart met normu·ren, dit is het aantal uren dat volgens de norm mag 
warden ingezet voor werkzaamheden aan de order. In veel gevallen zal het zo zijn dater bij een order 
extra uren geschreven moeten warden. Als precies bekend is voor welke orders deze extra uren 
(meeruren) warden gemaakt dan warden ze verzameld onder de kop meeruren. In de praktijk komt men 
vaak tot de ontdekking dat de optelling van beide uren niet altijd hoeft te leiden tot het totaal aan uren dat 
in een bepaalde periode is gewerkt. Derhalve wordt het aantal resterende uren, waarvan niet bekend is 
voor welke order ze zijn aangewend, gegroepeerd onder de categorie verstoorde uren. Dit zijn dus de 
uren waarvan aangenomen moet warden dat ze gebruikt zijn ter opvang van verder onbekende 
verstoringen. 
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BIJLAGE 11 PRESTATIE INDICATOREN TEN BEHOEVE VAN LGD 

Om de prestaties inzichtelijk te maken voor de LGD wordt aandacht besteed aan de geplande 
doorlooptijd (levertijd) en de normtijd. Voor het bepalen van de proces indicatoren is het statistisch 
overzicht uit Minitab gebruikt. Deze bijlage bevat de grafische overzichten die gebruikt zijn bij de LGD 
voor de interne prestaties van ETG Acht. 

PRODUCTIEGROEP MECHANISCH 

Doorlooptijd gepland productiegroep mechanisch da n 

~ -· • • - -1 

9S~ Contld•nc• lntarw■ ls r-------- - - --;.:.:.:.-_-_-_-_-_-.,---, 
M::::1 ----~- ~-----~--~~ 

Andc:n.on-0111119 Norm111ty Test 

A-Squ.,ced 52. 11 
P-V1luc < 0,00S 

Mun 25.lll 
Stocv 14.662 
V•r\;lnu 21'1.965 
Skewneu 1.572&5 
l(urtml• 4.44059 
N 1749 

1ltQu1rt1i. 17.000 
Med~n 22.000 
lrd Qwirtlk 30.000 

24,645 26.020 

95'11, Confl.:kn<rlnterv1l for Sto ev 

15.164 

Doorlooptijd norm (ITM) PG Mechanisch,-,.-=da~="~--- -, 
Anden.on-0111119 Norm111ty Tut 

A.SqWlred 71.90 
P-V1luc < 0,005 

Mun 23,<HS 
Stotv 14.362 
V1rt.nu: 206.270 
Sk-neu 2.26991 
Kurtosis &.39764 
N 1749 

Minimum 2,000 

ht Q wirtlle 16.000 
Med li n 20,000 

3n1Qu111tk 27.000 
Mnlmurn 99,000 

l----tlE3---• . • I 
9S'11, C~ncc, Jnte,..., I tOf Mun 

95,i, Conl'ldt,n(c IFMrv•lfotMedliln 

95'111 Conf\dcncc l n~r,1 l lorSIOev 

Figuur 73 geplande- en normdoorlooptijd PG Mechanisch 

PRODUCTIEGROEP UPW 

Doorlooptijd gepland UPW [dagen,__ ______ ~ Doorlooptijdnorm (ITM) PG UPW [da,-.c.n~- - ---~ 
AnderJ.00-0111tlng Norm111ly Tell Anderson-O• rln,g Norm•lty Tut 

A-Squarc,d 49.33 A-Sqllilted 26.81 
P-Value < 0.005 P-Value< 0.005 

Mean 21.639 Mun 20.219 
StOev 11.872 StOev 10.143 
Vartanu; 140.939 V•rt.lncce 102.&90 
S kew nen 4.0010 Skewneu 1.44769 
Kurtosis 52.5063 Kurto&11 6.24559 
N 19'19 " 
Minimum 0,000 M~lmlffl 0.000 
htQUllrtlle 16.000 111:Qu,rtlle 15.000 
Median 20.000 Medl•n 19,000 
Jn:IQwrtle 26.000 )rdQiurtle 25.000 

M•num 99.000 

1------flll--- ... ·I 
95% Cortldence lntet'\l a llorMean 

21.11 2 22.1 67 I ------rm-----.. • • ' ' • 19.761 20Ji69 

95% Confldence lntet'll;, lforStoev 

Figuur 74 geplande- en normdoorlooptijd PG UPW 

PRODUCTIEGROEP PLAAT 

Doorlooptijdnorm (ITM) PG Plaat [da,-.=="~-------, 
Anderson-Oar1ing Normality Te st 

Doorlooptijd gepland PG plaat [dage,F"~--- - - ~ 
Anderson-Oar1lng Normality Te1t 

A-Squared H.lS 
P-Value < 0.005 

A-5qu.~d 65.12 
P-\lalue < 0.005 

Mun 20.696 
StDev 8.507 
Vutance 72J64 
SkeWl'M:H 0.6+t]l 
ICUl'tow 2.9720S 

Mun 22.255 
StDev 11.508 
\laNlnc.e 132.424 
Skew MH 2.0687 
KuttDsls 10.3251 

2587 
" 2587 

70 

Minimum 0.000 
ht Quamk 16.000 
Medi.an 20.000 
3rdQua!Ue 2S.000 
Ma>nnum 72.000 17.5 35.0 52.S 70.0 87.S 105.0 122.5 

Minimum l.000 
hi Quartile 16.000 
Mecbn 21.000 
3rdQ uartlc 27.000 
MaJdmum 122,000 

·I 
95% Conf'ldencelntervalforMean 

20.368 21.024 

95% Confldence l nterva l forMedL.n ·I 
95~ Confldcncelntervallo1Mun 

21..811 22.699 

95% Confldenc.elnterval for Medlan 

95% Contld,:ncelnterval lD<'St0ev 
95%Coofkknu lnterval fo1 St0ev 

21.0 

8.211 8.745 95 % Confld• nc• I nt .,vala 

M:,::1 ....... ·~-- -~-~-~~- -~~-~ 
21.0 

11.202 11.830 

22.S 

Figuur 75 geplande- en normdoorlooptijd PG Plaat 
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VERWEREN ONDERDELEN (LEVERANCIERS MONTAGE) 

Geplande door1ooplijdleveranciers manta~------ -~ 
Anderson-Oarllng Nom1111ity Test 

A-Squared 553.87 
P-1/Alue < 0.005 

Mun 2-4.407 
Stoev 13.889 
Vilrt.nce 192.9 1◄ 

SkewneH 0,882109 

Kurtmls 0.◄36038 

N 11662 

Minimum 2.000 
Id: QUilrtile 11.000 

Mecbn 15.000 
JrdQi.artile 39.000 
Muimum 95.000 

95% COl'ildence 1rurv1I fOI' Mean 

24.155 24.659 

95'!1, Conf\dena: li"Urva l '°' Median 

15.000 20.000 

95% Corrl'ldencelntervalforStDev 
95% Conftdence lnterv■II I J.713 14.070 

15.0 17.5 22.5 25.0 15.0 

Figuur 76 geplande- en normdoorlooptijd leveranciers montage 

ORDERSTROMEN MONTAGE 
Orderstroom Applied Materials 

Doorlooptijd KG Applied gepland [dal"-"--n~-----~ 

"""1 Mcdlan1......._.. 

85•!. Contldenc• Intarv•I• 

10 11 

75 

• I 

12 

Anderson-Darting Noonality Test 

A-Squared 39.49 
P-Val~ < 0.005 

"'"' 10.753 
Stoev 11.120 
Variance 123.652 
Skewness 2.52861 

Kurt°"' 8.39297 
562 

Minimum 0.000 
1st Quartllc 4.000 
Medan 7.000 
3rd Quartile 13.000 
Maldmum 81.000 

95% Confidence lrut'Val for Mean 

9.831 11.674 

95% Connd~ Interval for Medan 

7.000 8.000 

95% Conndt:~ Interval for StDcv 

10.506 11.811 

Figuur 77 geplande doorlooptijd stroom Applied 

Orderstroom ASML 

Doorlooptijd KG ASML gepland ,--------~ 

20 "° 60 80 100 120 1"° 

1--IEIEI--.... -. ·--1 
9591. Confldenca Interval• 

Meanj~----------._-_-'-_-_-_-_-_-_-_-◄~ 

Median ~ t ~~---~---~---~---~-~ 
14 16 18 20 22 

Anderson-Oar11ng NolTTlallty Test 

A-Squared 124.73 
P-V alue < 0,005 

Mean 20.8 19 
StDcv 23.615 
Variance 557.685 
Skewness 2,8963 
Kurtosis 10.1930 
N 1080 

Minimum 0.000 
1st Quartile 7.000 
Medan 14.000 
3rd Quartlle 21.000 
Ma»rnum 144,000 

95% C ontidcnce lnterv a l for M can 

19,409 22 .229 

95% Confidence Interval for Medan 

14.000 14.000 

95% Conn~ Interval for StDev 

22.660 24.656 

Figuur 78 geplande doorlooptijd stroom ASML 
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And~arOng Nonn;dty Test 

A-S~red 562,93 
P-1/alue < 0.005 

Mun 21.029 
StOev 13.957 
1/Wnoe 194.804 
SkewlleH 1.01001 

Kurtosis 1.04983 
N 11662 

Minimum 1.000 
ht Qw.rtile 13.000 

Medan 15.000 

14 28 56 70 84 
JrdQ uartile 39.000 
MalOmum 100.000 

95% Cor<idena: InteNill for Mean 

2J.n6 21.2a2 

9S'Mi Cortldence lnterval fo,;Mediiln 

15.000 15.000 

95% Conftdence l'1terv .i l fotStDev 
95% Contldenu Interv■ la, 

13.780 14.139 

17.5 20.0 22.S 25.0 
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Orderstroom FE/ & ASME 

Doorlooptijd productie gepland KG FEI ASM.c_E~da~~"~-- - ~ 
Anderson-Oafling Normality T est 

A-Squa~ 133.73 
P-Value < 0,005 

Mean 12,308 
Stoev 10.495 
Variance 110,135 
Skewness 3,4634 

KurtO>i> 19.3640 
N 1673 

Minimum 0.000 
1st Quartile 7.000 
Meclan 8.000 

--0 10 40 60 80 100 
3rd Quartile 14.000 
Ma)dmum 116.000 

-E2J------· ·I 
95% conndence Jnte,val for Mean 

11,805 12,811 

95% Conndenc.e Interval for Medan 

8.000 9.000 

95% C onnde~ lnterv a l for St Dev 

10.151 10.863 

10 11 12 13 

Figuur 79 geplande doorlooptijd stroom FEI & ASME 

LEVERANCIERS RUWMATERIAAL (VERWEREN RUWMATERIAAL) 

Doorlooptijd ruwmateriaal gepland [d.,=a=e~"~-----, Norm (ITM) doorlooptijd ruwmateriaal ~d=a=>10"-'e'-'n"'1lc_ __ _ 
Ande™>n-Oat1ing Normality Tut A ndel'50ll-0lllrling N omiality , 

A-Squ..red 95,68 A-5qu.red 775.21 
P.V;i,lue < 0.005 P•Vllllue < 0.005 

MHn 17.6-41 Mun 12.511 
StDev 11,286 StOev 7.880 
Vat'lltlee 127.366 Vatuna 62.096 
Skewnu.s 2,2768 Skewness 4,1524 
Kurto~ 13.1467 Kurtosl$ 23.4381 
N ◄773 4771 

M lnlmum 0.000 Minimum 0.000 
1st Q~~ 10.000 ht Quuti61!1 10.000 
Medqn 16.000 Med~n 10.000 
3rd Quartile 23.000 3rdQuartlle 10.000 
Maldmurn 162.000 MHlmum 86.000 ,~ ........ . • I 

95~ Corrfldencelnterval fotMean 

17.321 17.961 

95% C cmfldence Interval for Median 
--+------·-... ....... .... .. ·I 95% Cord\dence Intervllllfor~ 

12.287 12.734 

95% Confldencelnterv,l fDf'M 
15.000 17.000 10.000 10.000 

95% Confidence lnt.!:rval for StOev 95%Confldenceln~rva lfor 5 
95% Confidence Inten,■ ls 

11.064 11,517 95% Co11thl••ce l11t•rvals 7.725 8.042 

15.0 15.5 16.0 16.S 17,0 17.S 18.0 11,0 ll.5 12.0 12.5 13.0 

Figuur 80 geplande- en normdoorlooptijd ruwmateriaal 
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BIJLAGE 12 KANS DAT EEN ORDER OP TIJD WORDT GELEVERD 
Om onzekerheden weg te werken is een bepaalde speelruimte nodig. De levertijd is de tijd inclusief deze 
speelruimte. Om te controleren deze speelruimte aanwezig is wordt de kans dat een order op tijd wordt 
geleverd bepaald (ECLIPKANs)- Het bepalen van deze kans is gebaseerd op de bepaling van de 
veiligheidstijd en dit is weer gebaseerd op het bepalen van een willekeurige (random) standaard normale 
variabele (z-waarde), zie tekstblok. De kans dat een order op tijd wordt geleverd wordt in het verslag 
aangeduid als ECLIPkans• De levertijdsoverschrijding (L) en de variatie voor de levertijdoverschrijding (var 
(L)) warden als uitgangspunten genomen voor het bepalen van de z-waarde. 

Voor de levertijdsoverschrijding geldt: 
L = f -l (1) 

L = levertijdoverschrijding 
f = doorlooptijd 
I = levertijd 

Voor de standaarddeviatie geldt: 

var(L) = var(f -/)=var(!)+ var(/) , wat resulteert in: a l = .Ja1
2
+a1

2 

[- f 
z = -- , met behulp van z kan uit een tabel voor de standaardnormaal verdeling , de kans warden 

a l 
bepaald dat een order op tijd wordt geleverd. De verdeling wordt als eenzijdig beschouwd. Door het 
opzoeken van deze z-waarde in een tabel voor de standaardnormale verdeling [Bucchianico, 1997], 
wordt de z-waarde verkregen. 

Gebaseerd op veiligheidstijd 
De formule voor het bepalen van de veiligheids voorraad uit [Silver, 1998] kan men ook gebruiken 
voor het bepalen voor de extra benodigde tijd. De formule voor de veiligheidsvoorraad is gebaseerd 
op een normale verdeling . In [Silver, 1998,blz. 272] wordt aangegeven dat ; "een normale verdeling 
vaak empirische goed past op de geobserveerde data en de invloed door het gebruiken van andere 
verdelingen is erg klein ". Ofschoon de dagelijkse vraag niet normaal is verdeeld, geeft dit vaak een 
goede benadering voor het bepalen van veiligheden. 

SS = k * a l 
k = veiligheidsfactor (servicegraad), willekeurige (random) standaard normale variabele (k = z) 
a l = standaarddeviatie doorlooptijd 

SS = extra benodigde tijd (veiligheidstijd) 
f = werkelijke orderdoorlooptijd 

f = µ + ss = µ + k * Cf L 

Gebaseerd op een willekeurige normale verdeling 
"Bij een grote steekproefomvang dreigen bij sommige statistische verdelingen moeilijkheden te 
ontstaan daarom wordt vaak een benadering van een normale verdeling gebruikt" {Montgomery, 
1999]. 
Uit [Montgomery, 1999] wordt de volgende formule voor de standaardnormale variabele: 

z = 
X-µ 

a 
µ = gemiddelde waarde 

a= standaarddeviatie 
z = willekeurige (random) standaard normale variabele (z-waarde} 
X = willekeurige variabele 

De waarde voor de willekeurige variabele bedraagt: 
X =µ+ z* a 
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ETG Acht heeft als doel het realiseren van een 90% ECLIP. Uit het processchema volgen 11 proces 
stappen die de doorlooptijd be'invloeden. De betrouwbaarheid waaraan elk proces moet voldoen is een 

afgeleide van de ECLIP, A 11 = 0,90. A = '-Jo,90 = 0,99 =99% 

Dus elk proces moet aan een betrouwbaarheid (servicegraad) van 99 % voldoen. 
Bepaling van een eenzijdige z-waarde, uit een standaardnormale verdelingstabel, geeft 2,33. 

Dus l = f +2,33* o-L 
In de praktijk wordt deze target vaak niet juist vertaald, bijvoorbeeld de target voor de 
onderdelenproductie is momenteel 90%, wat natuurlijk niet aansluit bij de totale Eclip. 

Dus l = f + l,29 * o-L 

Calculatie van de kans dat een order op tijd wordt geleverd 
De onderstaande tabel bevat de benodigde gegevens voor het bepalen van de kans da een order op tijd 

d I d . d' t T h 'd dt . b d wor t ge ever in 1en er ieen ex ra ve1 19 e1 wor inge ouw . 
standaarddeviatie / Standaarddeviatie Standaarddeviatie (eenzijdig) ECLIPkans 
Werkelijke gemeten doorlooptijd levertijdafwijking z 
gemiddelde order gepland (levertijd) / 
doorlooptijd doorlooptijd 
[dagen]/ gepland [dagen] 

Onderdelenproductie 
UPW 21 ,90 / 29,33 11 ,87 / 21,64 24,90 -0,31 38% 
Mechanisch 17,52 / 25,90 14,62 / 25,33 22,82 -0,03 49% 
Plaat 14,83 / 23,30 11,51 / 22,26 18,77 -0,06 48% 
Montaae 
ASML 20,82 I 18,08 23,62 I 20,82 31,49 0,09 54% 
FEI / ASME 18,04 I 20,24 10,50 / 12,31 21,84 -0,36 36% 
Aoolied Materials 15,95 / 14,00 11 , 12 / 1 0, 75 19,44 -0, 17 43% 

MaQazijnbeheer 1,79 / 1,41 0 / 5 1,79 2 98% 
Verwerven ruwmateriaal 10,95 / 13,42 11 ,29 / 17,64 15,72 0,27 61% 
Verwerven onderdelen 12,55 / 22,04 13,89/ 24,41 18,71 0,13 55% 

Tabel 14 kans dat een order op tijd wordt geleverd 

Werkelijke gemeten Tijd beschikbaar Standaarddeviatie (eenzijdig) ECLIPkans 
gemiddelde order (gepland + 12) levertijdafwijking z 
doorlooptijd 
[daaen]/ 

Verwerven ruwmateriaal 13,42 17,64 + 12 15,72 1,03 85% 
Verwerven onderdelen 22,04 24,41 + 12 18,71 0,77 78% 

Tabel 15 tijd beschikbaar voor verwerving 

Benodigde speling bij eliminatie wachttijd 
De onderstaande geeft een voorbeeld van de speling weer indien de wachttijd vvor de betreffende 
a fd I' d " I' . d e mg wor t gee 1mineer . 

standaarddeviatie Standaarddeviatie Standaarddeviatie Speling Speling 
systeemtijd doorlooptijd levertijdafwijking benodigd bij benodigd bij 
[dagen]/ gepland (levertijd) ECLIP 90% ECLIP 99% 

[dagen] [dagen] 

UPW 18,90 11,87 24,90 32 61 
Mechanisch 17,48 14,62 22,78 29 56 

Tabel 16 benodigde speling bij eliminatie wachttijd afdeling 
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BIJLAGE 13 BWW-RAAMWERK VOOR PRODUCTIEBEHEERSING EN MATERIAL 
MANAGEMENT 

Logistieke parameters 

Aggregaat
beheersing 

Goederenstroom~ 
beheersing 

lnkoo Ian 

(Aggregaat )informatie 

over resource 
beschikbaarheid 
en voor- of 
achterstande 

Bezettingsplan 

Werklast 
acceptatie 

Capaciteits 
planning 

Ca aciteits 
toewijzing 

voor of 
achterstand 

Capaciteits 

(Aggregaat )verkoo plan 

Gepland productievolume; 
geplande voorraadmutaties 

Leveradres 
Materiaalcoordinatie 

4 
(Detai~ )informatie over 

~---------.-, orders en voorspellingen 
Werkorder 
prioriteiten 

wijziging 
.-----~--, I 

Materiaal 
beschikbaarheid 

Werkorder : 
detailplannin - - -toewijzing -------< 

Afdelings
beheersing 

Figuur 81 BWW-raamwerk 

Het BWW-raamwerk en een model operationele beslissingsfuncties voor beheersing van 
productieafdelingen [Bertrand, 1998] brengen de logistieke beslissingen in kaart. Er zijn een drietal 
niveaus in de modellen te onderscheiden: aggregaatbeheersing, goederenstroombeheersing en 
afdelingsbeheersing. Per niveau warden de beslissingen toegelicht. 

AGGREGAATBEHEERSING 
Het hoogste niveau waarop logistieke beslissingen warden genomen is de aggregaatbeheersing. 

0 "'O 
"O ~ 

"' g_ 
C 

CD Q. 
5 (6" 
'° rr rn CD 
:::, -::,-

~ ~ 
"' in C --:::, 

(C 

De aggregaatbeheersing resulteert in een aantal samenhangende plannen die tot een eerste afstemming 
tussen inkoop, productie en verkoop leiden. Hiertoe is informatie benodigd ten aanzien van: 

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

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

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

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

toekomstige periode per productieafdeling. 

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

Materiaalcoordinatie 
De materiaalcoordinatie heeft overzicht over de goederenstroom in het gehele bedrijf. Allereerst is de 
materiaalcoordinatie bevoegd tot het aangaan van leververplichtingen met klanten of tot het maken van 
afspraken met verkoop over de regels die bij levertijdafgifte worden gehanteerd (orderacceptatie / 
levertijdafgifte). Bij productie op voorraad, of bij planningsgestuurde productie, stelt materiaalcoordinatie 
de voorraadnormen of de planning op. 
De materiaalcoordinatie resulteert in afspraken met de klanten en prioriteiten van vrij te geven inkoop- en 
productieorders. De belangrijkste beslissing betreft een uitwerking van het geplande productievolume per 
afdeling. Materiaalcoordinatie maakt per afdeling plannen voor specifiek te leveren producten in 
specifieke aantallen en op specifieke tijdstippen . 

Bezettingsplanning 
Wanneer een dergelijk plan vertaald moet warden naar de belangrijkste capaciteitsbronnen op 
afdelingsniveau, spreken we van een bezettingsplanning. Een soortgelijk plan hoeft lang niet alle details 
van de productie vast te leggen. Gewoonlijk is er een deadline voor de levering vastgelegd maar het plan 
heeft betrekking op verwachte productieorders. Elke productieafdeling krijgt op deze wijze een plan voor 
de toekomst. De toekomstige stroom werkorders wordt in overeenstemming gebracht met de beschikbare 
productiecapaciteit en /of omgekeerd. Deze beslissingsfunctie zorgt ervoor dat de logistiek parameters 
worden vastgelegd in de vorm van parameters voor de afdeling. Deze beslissingsfunctie is vooral 
voorwaarde scheppende voor de productieafdeling. 

Orderacceptatie I levertijdafgifte 
Een productieafdeling is verantwoordelijk voor invoering van het geaccepteerde werk. Daarom is het 
noodzakelijk dat de afdelingsleiding de gegenereerde orders beoordeeld op haalbaarheid in het licht van 
de beschikbare capaciteit en de al geaccepteerde orders. Een consequent doorgevoerde orderacceptatie 
is van doorslaggevend belang voor het realiseren van korte en betrouwbare doorlooptijden in de 
uitvoerende afdelingen. De afdeling mag geen orders accepteren waardoor het tijdig realiseren van de 
nog onderhanden orders in het gedrang komen. Gebeurt dit wel dan zullen de doorlooptijden en 
levertijdafwijking van de afdeling toenemen. 

AFDELINGSBEHEERSING 
De afdelingsbeheersing is verantwoordelijk voor het realiseren van de verplichtingen die door 
goederenstroombeheersing zijn aangegaan. Deze verplichtingen zijn overeengekomen op basis van de 
parametersering van de productieafdelingen. Daarom zal er sprake moeten zijn van een voor de 
verschillende afdelingen oplosbaar productiebeheersingsprobleem. Dit type beheersing wordt in de regel 
geassocieerd met de bepaling van het moment waarop verschillende productiebewerkingen worden 
uitgevoerd in welke combinaties en door welke mensen/machines. Het productiebeheersingsprobleem 
wordt opgelost door het opstellen van een detailplan. 

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

Werkordervrijgave 
Werkordervrijgave is de functie die de afleverorders in de orderportefeuille van de afdeling omzet in 
productieorders of werkorders. Deze functie combineert het capaciteitsgezichtspunt en het 
materiaalgezichtspunt. Het betreft een beslissing die de hoeveelheid onderhandenwerk op de afdeling 
vastlegt. Werkordervrijgave is gericht op het operationeel beheersen van de hoeveelheid werk in 
uitvoering in relatie tot de beschikbare capaciteit en materiaal, zodanig dat de doorlooptijd van de 
vrijgegeven orders strikt onder controle is. 
De overige afdelingsbeheersingsbeslissingen werken binnen de randvoorwaarde van de 
werkordervrijgave. Deze overige beslissingen zijn : 

► Werkorderdetailplanning 
► Capaciteitstoewijzing 
► Materiaal -en werkuitgifte. 

De functies werklastacceptatie als werkordervrijgave kunnen zowel tot de logistiek beheersing op 
afdelingsniveau als op fabrieksniveau warden gerekend. 

Werkorderdetailplanning 
Afhankelijk van de interne afdelingstructuur zullen er een of meer bottleneckcapaciteiten zijn. Daarnaast 
kunnen er bijzondere eisen zijn met betrekking tot de tijdsplanning voor de bewerkingen van de 
vrijgegeven werkorders. Voor de voortgang van elke werkorder wordt een plan opgesteld. Dit plan is de 
basis voor de interne beheersing op de afdeling en richt zich op een tijdige realisatie van de 
geaccepteerde werkorders, met maximale efficiency binnen de gestelde randvoorwaarden . Het doel van 
het plan is om een voldoende solide en eenvoudige basis te hebben voor de beslissingen over de 
capaciteitstoewijzing en de werkordervolgorde. 

Capaciteitstoewijzing 
Vaak bestaat er in een productieafdeling het vermogen om op korte termijn de capaciteiten per 
bewerkingssoort of machinesoort tijdelijk uit te breiden of in te krimpen. Dit gebeurt vaak door de inzet 
van mensen te varieren over de verschillende bewerkingssoorten, of door meer of minder mensen aan te 
nemen. Op deze manier is een afdeling in staat om een orderstroom met een wisselend volume en een 
wisselende samenstelling tijdig te verwerken. 

Werkuitgifte 
Gegeven de voortgang van de orders in de afdeling en gegeven het gebruik van beschikbare flexibele 
capaciteit, moet er bij elke werkplek nag beslist warden in welke volgorde de aanwezige orders verwerkt 
moeten warden . Op de meeste afdelingen zijn meer orders aanwezig dan waaraan gewerkt wordt. Deze 
orders staan dus in de wachtrijen bij de werkplekken en dan ontstaat het volgorde probleem. De 
beslissing die hier genomen moet warden, houdt vaak een afweging in tussen efficiency en 
productievoortgang. De beslisser moet een zekere ruimte hebben om zijn rendement te halen, echter 
binnen de randvoorwaarden die opgelegd warden door de normatieve doorlooptijden en de geeiste 
leverbetrouwbaarheid. Deze afdelingsvoorwaarden kunnen via de werkorderdetailplanning op 
eenvoudige wijze vertaald warden in randvoorwaarden voor de verwerkingsvolgorde van werkorders per 
werkplek. 
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BIJLAGE 14 REGRESSIE ANALYSE 

Bij de analyse is aangenomen dat de order doorlooptijd gelijk aan de wachttijd plus de systeemtijd. 
Voordat we er echt wordt gericht op de hoofd verstoring de wachttijd tot de order start, moet er ook een 
correlatie bestaan. Ten behoeve van dit doel er een regressie analyse uitgevoerd. 

We willen weten of de volgende formule bestaat: 
- -
f werkelijk = W productie + f productie 

-
f werkelijk = werkelijke orderdoorlooptijd 

w productie = wachttijd bij de productie tot de eerste bewerking 
-
f productie = systeemtijd, tijd van de eerste bewerking tot afmelding van de order. 

Resultaten regressie analyse uit Minitab: 
The regression equation is : 
Order doorlooptiid = - 0.497 + 1.04 Wachttiid + 0.948 Svsteemtiid 

Predictor Coef SE Coef T P 
Constant -0.4974 0.1520 -3.27 0.001 
Wachttijd 1.03903 0.00501 207.54 0.000 
Systeemtijd 0.947920 0.004014 236.15 0.000 

S = 3.98485 R-Sq = 97.8% R-Sq(adj) = 97.8% 

Analysis of Variance 
Source OF ss MS F 
Regression 2 1425977 712988 44901.15 0 
Residual Error 1974 31345 
Total 1976 1457322 

Source DF SeqSS 
Wachttijd 1 540489 
Systeemtijd 1 885488 

Pie Chart of SeqSS VS Source 

Figuur 82 pie chart regressie analyse 

16 

Category 

1111 Wachttijd 
IIJilll Sysreerr<ljd 
II Error 
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De systeemtijd beinvloedt voor 61% de variatie in de output en de wachtijd beinvloedt voor 37% (zie 
Figuur 82 pie chart regressie analyse). Een error geeft aan hoe goed de modelvergelijking past op de 
data, de kwaliteit van het model. De overgebleven 2% zijn fouten (error) en dit sluit andere invloeden uit. 
In dit geval verklaart het model 98% van de variatie in de data en alleen 2% is niet verklaard. Dus er is 
een lineare regressie en aanname dat de werkelijke order doorlooptijd gelijk is aan de wachttijd plus de 
systeemtijd is juist. 
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BIJLAGE 15 VERDELING WACHTTIJDEN 

Binnen de UPW afdeling worden momenteel onderdelen geproduceerd voor respectievelijk; 1st article 
[proto orders], projecten, bonnenwerk en order -en plangedreven repetitieve orders. Ongeveer 80% van 
de gefabriceerde orders wordt geleverd aan de montage voor verweking in een (sub)samenstelling. 
Als eerste is het interessant om te weten bij welke klantondersoort de grootste afdelingswachttijden 
optreden. Hiervoor is de wachttijd van de productie weer opnieuw bepaald. De gemiddelde wachttijd bij 
de UPW is zelfs toegenomen tot 15 dagen waardoor ook de werkelijke orderdoorlooptijd is toegenomen 
tot 36 dagen. 

Wachttijd UPW [periode januari t/m a_iLus=tus~------, 
Andcrson-Oarting Nonnality Test 

A-Squared 99,65 
P-Valuc < 0,005 

Mean 15,225 
Stocv 17,999 
Variance 323,968 
Skewness 2,43070 

Kurtosis 9,42688 
N 1977 

Minimum 0,000 
1st Quartile 2,000 
Median 10,000 
3rd Quartile: 22 ,000 
Maximum 154 000 

I ~ ------.......... -....... • • ... • • I 
95% Confldcnc:c Intt:rval fot Mean 

14,431 16,019 

95% Confidence Interval for M~lan 

9,000 11 ,000 

95% Confldcncc Interva l for Stocv 
950/o Confid•nc• lntuv■ .. 17,455 18,578 M=~~~. ~. ~.--------.---'. 

10 12 l➔ 16 

Figuur 83 wachttijd UPW [periode januari t/m augustus] 

Voor een kleinere verzameling orders, zoals die voor de UPW, was het mogelijk om op soorten 
klantenorder te filteren. 

De grootste achterstand treedt op bij repetitieve orders ordergedreven. Maar liefst 55% van de totale 
wachturen wordt bepaald door deze orders. 

Wachten [dagen] % van totale wachttlld 
Repetitieve orders ordergedreven 16583 55% 
Repetitieve orders plangedreven 5581 19% 
1st article [proto ordersl 6218 21% 
Proiecten 427 1% 
Bonnenwerk 1291 4% 

Tabel 17 wachttijd verdeelt in soort orders 

Repetitieve ordergedreven orders worden make-to-order gestuurd. De materiaal flow is divergent, dat wil 
zeggen er worden veel verschillende eindproducten gefabriceerd uit een klein aantal verschillende 
ruwmaterialen. 
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BIJLAGE 16 CAPABILITEIT TEST 
Uit de datametingen (zie Bijlage 5 datametingen) kan men concluderen dat er bij de ondedelenproductie 
geen normale verdeling aanwezig is. Daarom is in Minitab een analyse gedaan voor een niet-normale 
verdeling wat gebruik maakt van een Johnson Transformation. De proces range (X0.9987 - X0.0013) in 
de niet-normale test komt overeen met zes sigmaspreiding voor de test van een normale verdeling. 

Allereerst moeten voor de test de specificatie limieten warden vastgesteld. Er zijn twee limieten namenlijk 
de upper specification (USL) limit en de lower specification limit (LSL). De LSL geeft de bovengrens aan 
en de LSL geeft en de LSL de ondergrens aan. 

Proces bekwaamheid is een kritische prestatie maat die procesresultaten relatief toeschrijven aan proces 
specificaties. De volgende proces bekwaamheid indicaties reflecteren de proces capabiliteit: 

• capabiliteit (Pp); 
• proces performance (Ppk)-

De Pp - waarde relateert de proces spreiding aan de specificatie spreiding, dus in hoeverre het proces 
voldoet aan de specificaties. Het is een maat van bekwaamheid. De Pp neemt aan dat de proces 
mediaan binnen de specificatie spreiding ligt. Als Pp < 1, dan is de specificatie spreiding minder dan de 
proces spreiding. Het proces is niet in staat bij 99.74 % van de orders een doorlooptijd te realiseren die 
voldoet. Ppk kijkt naar de proces range en locatie als het proces wordt vergeleken met de specificaties. 
Het verschaft een gerealiseerde maat van bekwaamheid van de actuele productie. Als Ppk < 1, dan is 
meer dan 0, 13 % van de output ten minste buiten de onder -of bovengrens. De Ppk geeft vaak weer hoe 
de klant de performance ervaart. Vergelijk Pp en Ppk om te vergelijken of de proces mediaan vlakbij de 
grenzen is. Als Pp grater is dan Ppk, dan ligt de mediaan buiten het midden van de specificatie grens en 
dichter bij de LSL of USL. Bij gecentreerde processen zijn de Ppk en Pp aan elkaar gelijk. Een vuistregel; 
in sommige gevallen gebruikt men een waarde van 1,3 voor de Pp, om zeker te zijn van een duidelijk 
bewijs van proces capability. 

Proces capabiliteit UPW 
De conclusies met betrekking tot de prestatie indicatoren onderdelenproductie als de betrouwbaarheid 
geven aan dat de UPW het slechtst presteert. Daarom wordt de focus gelegd op de UPW en de 
capabiliteit van deze afdeling. Zoals eerder geconcludeerd heeft de werkelijke orderdoorlooptijd bij de 
UPW geen normale verdeling. Daarom is in Minitab een analyse gedaan voor een niet-normale verdeling. 
De LSL bedraagt hier 1 dag en de USL is bedraagt 20 dagen. 

Process Capability of DL T UPW werkelijk 
Calculations Based on Normal Distribution Model [Johnson transformation] 

LSL USL 
Process Data 

l.SL 1 
Target . 
USL 20 
Sample Mean 29.3247 
Sample N 1922 
Mean 29.3247 
Stoev 21.8999 

Observed Perfonnance 
PPM < l.SL 0 
PPM > USL S92612 
PPM Total S92612 

-20 0 20 40 60 80 100 120 

Figuur 5 proces capability UPW 

0 v era II Capability 
Pp 0.14 
PPL 0.43 
PPU --0.14 
Ppk --0.14 

E,p. Overall Performance 
PPM < l.SL 97942 
PPM > USL 664868 
PPM Total 762810 

De Pp-waarde van 0, 14 geeft aan dat de specificatie spreiding minder is dan de proces spreiding (zie 
Figuur 5 proces capability UPW). Het proces is niet gecentreerd en voldoet niet aan de specificaties, dus 
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slechte capabiliteit. De Ppk-waarde van -0, 14 geeft aan dater een sterke afwijking is naar de USL-zijde 
oftewel er is doorlooptijdoverschrijding (levertijdoverschrijding). De klant ervaart de doorlooptijd als te veel 
lang. De Pp is groter dan de Ppk, het proces is niet gecentreerd omdat de mediaan dichter bij de USL ligt. 
Dit hoeft voor de orderdoorlooptijd geen probleem te zijn. De Pp-waarde is lager dan 1 ,3, dus het proces 
is niet capabel. De consequentie is dat de UPW niet kan voldoen aan de doorlooptijd verwachtingen. 

Bijlage Proces capabiliteit onderdelenproductie 
De proces capabiliteit geeft een reeks proces indicatoren die de mogelijkheden van het proces meten om 
aan de klantenwensen te voldoen. Wanneer men spreekt over een capabel proces dan concluderen we 
uit de proces outputs of ze aan de gestelde verwachting voldoen of dat ze overschrijden. Voor meer 
informatie zie bijlage .... Omdat de data niet normaalverdeeld is en een scheefheid heeft naar rechts 
(skewness) is de "non-normal" capability analyses in minitab uitgevoerd. Bij de realisatie van de 
orderplanning wordt een levertijd meegegeven aan een order en dit is tevens de tijd dat de montage de 
orders verwacht in het magazijn. De gemiddelde geplande doorlooptijd bij de productie bedraagt 24 
dagen en dit is tevens de bovengrens (USL) die wordt gebruikt voor de test. De target is de systeem tijd 
van 20 dagen voor de onderdelenproductie. De productie zou tenminste aan de geplande doorlooptijd 
moeten voldoen. Men wil liever geen voorraden daarom mag de doorlooptijd niet korter zijn dan 1 dag, de 
LSL. De test wordt gedaan met een 3 sigma level wat overeenkomt met een servicegraad van 99,73 %, 
een 2 sigma level zou een te lage servicegraad betekenen. 

Process Data 

LSL 1 
Target 20 
USL 24 
Sample Mean 29.7091 
Sample N 4623 
Mean 29.7091 
StDev 21.7273 

Observed Performance 

PPM < LSL 0.00 
PPM > USL 523685.92 
PPM Total 523685.92 

Proces Capability onderdelenproductie 

LSL USL 

f"'9"'t I 
I 
I 

0 30 60 90 120 150 180 

Figuur 6 proces capability onderdelenproductie 

0 v erall Capability 

Pp 0.35 
PPL 0.88 
PPU -0.18 
Ppk -0.18 

Exp. Overall Performance 

PPM < LSL 93194.60 
PPM > USL 603632.22 
PPM Total 696826 .82 

De Pp-waarde van 0,35 geeft aan dat de specificatie spreiding minder is dan de proces spreiding (zie ... ). 
Het proces is niet gecentreerd en voldoet niet aan de specificaties, dus slechte capabiliteit. De Ppk
waarde van -0, 18 geeft aan dater een sterke afwijking is naar de USL-zijde oftewel er is 
doorlooptijdoverschrijding (levertijdoverschrijding). De klant ervaart de orderdoorlooptijd als veel te lang. 
De Pp is groter dan de Ppk, het proces is niet gecentreerd omdat de mediaan erg dicht bij de USL ligt. Dit 
hoeft voor de orderdoorlooptijd geen probleem te zijn. De Pp-waarde is veel lager dan 1,3, dus het proces 
is niet capabel en het gevolg is dat de onderdelenproductie niet kan voldoen aan de doorlooptijd 
verwachtingen. 
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BIJLAGE 17 OUDE METHODE VAN WEAKEN 
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LIJST VAN TERMEN EN AFKORTINGEN 

ATO 
Assembly to order 
Een Assembly to order strategie (ATO) produceert standaard componenten die kunnen warden 
gecombineerd tot klanten specificaties" [Reid, Sanders, 2005]." 

SOM 
Bill of material. 

MEDIC 
MEDIC wordt gebruikt als een bestaand proces niet voldoet aan de klanten eisen of verwachtingen. 

MEDIC fo'lDp K Meet en bepaal AS IS proces, de klantenbehoefte en identificeer de 
Uif,zv,UN' proces input. 

Explore & ldentificeer de hoofdoorzaken, zoek kwantitatieve relaties, etc .. 
Evaluate 

Define & Definieer en omschrijf de oplossing. 
Describe 

Implement Verbeter het proces door het elimineren van fouten. 
&Improve 

Control & Beheers toekomstige proces performance 
conform 

Doorlooptijd 
Deze tijdsperiode is nodig voor het uitvoeren van een activiteit of series van activiteiten [Reid, Sanders, 
2005, pagina 532] . Onder de tijdsperiode van een activiteit wordt verstaan de totale tijd van wachten en 
bewerken. 

ECLIP 
Met behulp van de prestatie indicator Early Committed Line Item Performance (ECLIP) wordt de 
leverprestatie naar de klant gemeten. Dit is het percentage geleverde goederen die op de afgesproken 
leverdatum of eerder zijn geleverd. Voor het bepalen van de ECLIP wordt bij ETG Acht het verschil 
tussen de geplande eindtijd (Cplan) en de werkelijke eindtijd (Cwerk) gebruikt. Elke order op tijd of te 
vroeg krijgt als kenmerk een 1 en elke order te laat krijgt een 0. Dus elke order met levertijdoverschrijding 
krijgt een 0. De som van deze getallen gedeeld door het aantal orders geeft de ECLIP. 

Geplande starttijd 
Dit is de geplande tijd voor een order. Deze tijd wordt definitief na werkordervrijgave van een advies. 

Goederenstroombeheersing 
Met Goederenstroombeheersing bedoelen we de coordinatie tussen productieafdelingen van activiteiten 
gericht op het vrijgeven van productieorders en beschikbaar stellen van materiaal, productiemiddelen en 
arbeid, zodanig dat de activiteiten van de afdelingsbeheersingsfunctie leiden tot het op tijd gereedmelden 
van de productieorders, waarna deze ofwel kunnen warden vrijgegeven aan een andere afdeling dan wel 
uitgeleverd aan klanten (eventueel een magazijn). Goederenstroombeheersing coordineert dus oak de 
activiteiten op de interface tussen productie en verkoop [de Kok, 2002] 
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ITM 
Is een afkorting voor item master. In deze omgeving van BaaN4 warden de standaard artikelgegevens 
vastgelegd, de master-data. Bijvoorbeeld de doorlooptijd voor het produceren van een bepaald 
onderdeel. De ITM-tijd is een normtijd waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwezige 
capaciteit. 
De ITM-doorlooptijd gepresenteerd in BaaN 5 is een sommatie van de volgende normtijden: 

► Productietijd ; 
► Tijd verweren ruwmateriaal; 
► Tijd verwerven onderdelen; 
► Montagetijd. 

lncourant 
Artikelen die niet meer gangbaar zijn waardoor ze onverkoopbaar zijn. 

Levertijd 
De werkelijke levertijd van een order bestaat vaak uit meerdere componenten zoals: besteltijd, tijd voor 
materiaal verzamelen en beschikbaar stellen en doorlooptijd op de productievloer. De afgegeven levertijd 
van een order is een afspraak tussen besteller en leverancier waarin met al deze componenten en de 
onzekerheid hierin rekening kan warden gehouden [Bertrand, Wortman, Wijngaard , 1998, pagina 233). 

OEM 
Original Equipment Manufacturer (OEM) goederen: "OEM, a manufacturer that buys and incorporates 
another supplier's products into its own products" [referentie, Philips General Purchasing]. 

Onderhanden werk 
Onderhanden werk zijn onderdelen of goederen in verschillende stappen van verwerking in een 
productieplant inclusief het materiaal. Dus van ruwmateriaal dat wordt vrijgegeven voor de eerste 
bewerking tot compleet bewerkt materiaal dat wacht voor inspectie en acceptatie, als de voorraad gerede 
producten [APICS, 2005] . 

Oorzaak -en gevolgvisgraatdiagram 
Een oorzaak en gevolg visgraatdiagram is een methode om alle mogelijke oorzaken die aan een 
probleem of toestand verbonden zijn , zo gedetailleerd mogelijk te identificeren, te onderzoeken en 
grafisch weer te geven, teneinde de fundamentele oorzaken te ontdekken [QPC, 1995, pagina 23). 
Deze methode wordt in de beroepspraktijk vaak gebruikt als datacollectie systemen onbetrouwbaar of 
niet aanwezig zijn . 

Orderdoorlooptijd 
De tijd tussen het plaatsen van de order en de levering van het product noemt men orderdoorlooptijd. 

P-waarde 
Een p-waarde geeft de kans aan op het optreden van het waargenomen steekproef-gemiddelde (of de 
correlatie) volgens het toeval. Hoe kleiner deze p-waarde, des te minder sprake van een toevallig 
resultaat. Een p-waarde gaat echter uit van de aanname dat de gestelde NUL-hypothese WAAR is. 

Perceptieprobleem 
Bij een perceptie probleem heeft de probleemhebber eeen perceptie van de realiteit die niet door feiten 
wordt gestaafd. Hij denkt bijvoorbeeld dater veel klachten van klanten zijn over een bepaald product 
maar dat blijkt niet door feiten gestaafd. [van Aken, van der Bij, Berends, 2001, pagina 42] 

Planning 
Planning is het formuleren van doelstellingen die men in een min of meer ver verwijderde toekomst wil 
verwezenlijken, het bestuderen van de mogelijkheden tot deze verwezenlijking en het vaststellen en 
systematisch groeperen naar rang en tijdsorde van maatregelen die tot deze verwezenlijking moeten 
leiden [Van Dale, 2000] 

Product gericht verbeteringen 
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Dit zijn levertijdonderhandelingen met leveranciers of subcontractors, verwijderen data vervuilingen, 
herontwerpen van onderdelen, uitbesteden van productie onderdelen, aanpassen van 
productieparameters in BaaN5, herzien van de instel- en cyclustijden, etc. 

SIPOC 
De afkorting SIPOC staat voor §uppliers !nputs .E_rocess Outputs Qustomers. Deze items zijn direct op de 
SIPOC. 

Stochastische variabele 
Toevalsgrootheden waarvan het gedrag wordt bepaald door toevalligheden, ze nemen vaak de waarden 
aan van een aftelbare verzameling {0, 1,2, .. .. }. Een variabele die de waarden aanneemt in een aftelbare 
verzameling wordt een discrete stochastische variabele genoemd. 

Supply Chain Management 
Het concept kan warden omschreven als al de activiteiten, informatie, kennis en financiele middelen die 
warden geassocieerd met de stroom en transformatie van goederen en service van ruw materialen, 
onderdelen leveranciers en andere leveranciers in een wijze waarop de verwachting van de 
eindgebruikers van het bedrijf wordt voldaan of overtroffen [van Weele, 2002, pagina 17] 

UPW 
Binnen de Ultra Precisie Werkplaats (UPW) warden ultra precisiedelen gemaakt. Men spreekt over Ultra 
Precisie als er sprake is van: 

• Een vormnauwkeurigheid <1 µm 
• Een plaatsnauwkeurigheid <0,5µm 
• Een ruwheidswaarde <20nm 

Ultra precisie technologie is eigelijk een finish bewerking waarbij de voorbewerking erg belangrijk is. 
Daarom bestaat de afdeling uit 2 subafdelingen, een voorbewerking gedeelte en een upt (ultra precisie 
technologie) gedeelte. 

Vaste order 
lnkooporders van een WFE-fabrikant die voortkomen uit voorspelde orders. 

Variatiecoefficient (y) 
Geeft de verhouding weer tussen de standaarddeviatie en de verwachte waarde. 
Y=0 geeft het minimum weer, de verdeling is een constante verdeling. Als y=1 dan is er een Poisson
verdeling cq. een negatieve exponentiele verdeling aanwezig. De gebieden tussen y=0 en y=1 zijn niet 
eenvoudig in verdelingen te definieren. 

Wachttijd 
De wachttijd is de tijd dat een order wacht totdat hij aan de beurt is voor behandeling. 
Als er bij wetenschappelijk onderzoek wordt gepraat over het aantal wachtenden in een wachtrij dan 
wordt vaak, voor de mathematische eenvoud, de wachtruimte van onbeperkte omvang gemodelleerd. 
Dit betekent dat de stochastische variabele die het aantal wachtenden op een bepaald tijdstip voorstelt, 
waarden aanneemt in de aftelbare verzameling {0, 1,2, .... }. 
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