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Abstract 

The processes at AEP Homeproducts have been assessed on its operations and performance. A 
design has been made for improving the service process. New performance criteria have been 
developed. What can be the role ofRFID in this process? Interesting recommendations are made 
at the end of the document. The service process will be improved by using these 
recommendations. 
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SUMMARY 

Atage Etna Pelgrim Homeproducts (AEP) is the largest supplier of kitchen equipment in the 
Netherlands. AEP is market leader with above 30% of the market in the Netherlands. Three 
directors are leading the company, in the departments 'marketing', 'sales' and 'operations'. The 
section 'operations' can be divided into 'logistics' and 'service'. 

The motive for this research is AEP's interest in RFID. RFID is an abbreviation of Radio 
Frequency Identification, and is a technology which can be used to identify (groups of) products. 
It can be compared with a barcode, except that is has far more possibilities. For example, the code 
can be read, even though the reader is not near the chip. 

The problem definition of this research: 

'How can the quality and control of company processes, including the flows of information, be 
improved, so that this leads towards a better product for the consumer? ' 

And: 

'Which role can be played by RFID in the process of improving company processes?' 

An orientation about the possibilities ofRFID is conducted. At this moment, it's not yet paying to 
implement RFID if\ the company processes, because the chip is too expensive. However, during 
this orientation it has become clear, that it's only a matter of time, before implementation of 
RFID is paying. 

There are possibilities for AEP to supply products to parties that are implementing RFID. 
Especially parties in food business are studying on integration of RFID into their products. For 
AEP it's sensible to approach these parties, so that it can, for example, supply ovens to parties 
that sell pizzas with a RFID-chip. The importance of comfort products will increase, because of 
the increasing process of people getting older. RFID could have a big role in developing comfort 
products. 

Besides the possibilities for application of RFID in company processes, many other possibilities 
to improve quality and control of company processes can be identified. AEP's service process is 
of big importance for the company. The growing consumer demands make it necessary to sell 
products of high quality, and have good after-sales-activities. The service process can be 
improved at different points. 

By using clear criteria for performance, analysing the service process is more simple and could be 
improved, if necessary. During this research, a new method is used to calculate the percentage 
'first time fixed' (appendix 7). On the basis of this method the percentage 'first time fixed' 
appears not to be 91.8%, but approximately 85%. This means that the number ofrepeated visits is 
twice as large as was thought. This is about 7,500 visits, 68 euros each, which amounts to 
500,000 euros. A different calculating method is underlying this difference. With the new 
method, the consumer is the focus point. Further, a repeated visit is defined as a technical trouble 
with an apparatus which needed service within one month. This new method is relatively simple 
to apply. In the present situation the data of the mechanics are used as a starting point. This 
implies that the mechanics will be judged based on the percentage 'first the fixed'. The mechanics 
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will try to keep this percentage as high as possible. The new method is a statistical analysis and is 
the input for the qualitative analysis. On the basis ofthis analysis causes of the repeated visits can 
be found and a process for improvements can be drawn up. 

In the present situation, it is not known to whom the products are sold by the dealers. Dealers are 
extremely careful with data of their customers, which causes extra costs for AEP. This is because 
repeated visits can be avoided if consumer data are shared with AEP. Agreements about this will 
have to be made with the dealers, if necessary by giving extra discounts. A pilot project can be 
carried out for one of the major dealers. On the basis of the results of the pilot project, it can be 
estimated how much the savings in costs will be when AEP knows which product is located 
where. 

Besides the percentage 'first time fixed', the 'call rate' is of great importance. The call rate is a 
value to identify technical trouble in products within a certain period. In the kitchen equipment 
branch agreements are made about the call rate. Technical troubles below this percentage will not 
be compensated, so this are budgeted losses. Only technical troubles above this percentage will be 
compensated for. With these values suppliers can be analysed and compared. In appendix 8 is 
described how these analyses can be done. On the basis of these analyses decisions can be made 
whether to stop or to increase cooperation with a supplier. In the present situation the price is the 
main criterion for buying, and suppliers are played off against each other. To improve the quality 
of the products it's better to cooperate and form a strategic alliance. With cooperation more can 
be reached than with competition. 

Internally, a lot of savings on costs can be realised by means of 'reverse logistics'. The stream of 
return goods is valuable. This value is lost when nothing is done with the return goods, and are 
thrown away. By means of 'reverse logistics' ten thousands ofEuros can be saved. At this 
moment enough data are available to map and to analyse the stream of return goods. Clear 
working methods have to be agreed on, so that the mechanics are obliged to send back the 
valuable components. 

Besides the points mentioned before, communication within the company needs to improve. In 
the present situation sub optimalisation is reached. By improving cooperation between 
departments a better result can be obtained. A well-known expression on this topic is: 

"Nobody is perfect, but a team could be." 
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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag dat het resultaat is van mijn afstudeeropdracht, die is uitgevoerd 
bij AEP Homeproducts te Duiven. Dit verslag is de afsluiting van mijn studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

De laatste 8 maanden heb ik met veel plezier aan mijn afstudeerproject gewerkt. De afstand was 
niet altijd even prettig om te overbruggen, maar mede door de goede sfeer bij AEP Homeproducts 
heb ik het tot een goed einde kunnen brengen. In die 8 maanden heb ik enorm veel geleerd, niet 
alleen op mijn afstudeergebied, maar vooral op het bedrijfspolitieke vlak. Niet alles loopt zoals je 
het graag zou willen zien en niet alle mensen zitten te wachten op je goedbedoelde adviezen. 
Mede dankzij de goede steun vanuit het bedrijfheb ik mijn hoofd boven water kunnen houden. 
Hiervoor ben ik mijn bedrijfsbegeleider Gerard Jansen dan ook erg dankbaar. De gesprekken die 
we voerden gaven mij vertrouwen, niet alleen kwam het onderwerp RFID aan bod, ook allerlei 
andere zaken aangaande het bedrijf werden besproken. Gerard, nogmaals bedankt en succes met 
het afronden vanje MBA. 

Naast mijn bedrijfsbegeleider wil ik ook mijn begeleiders vanuit de universiteit dhr. Van Bel en 
dhr. De Ron bedanken. De gesprekken die we hadden, heb ik als prettig ervaren en ik ging altijd 
weer vol goede moed aan de slag. 

Nu mijn afstudeerverslag een feit is, is er ook een eind gekomen aan mijn veel bewogen 
studietijd. Het zijn 8 jaren die ik nooit zal vergeten. Hoogtepunten en dieptepunten wisselden 
elkaar af, maar de steun die ik van mijn ouders kreeg was altijd onvoorwaardelijk. Ik wil hen 
daarvoor enorm bedanken. 

Uiteraard wil ik ook mijn vriendin Lida bedanken, die ervoor heeft gezorgd dat ik gemotiveerd 
bleeftot het einde en die ervoor heeft gezorgd dat ik nooit te laat kwam. Want 5.45 uur op is voor 
een student eigenlijk niet te doen. 

Jeroen van Benthem 

Juni 2005 
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Hoofdstuk 1. lnleiding 

1.1 lnleiding 

AEP Home products BV (verder AEP genoemd) is een bedrijf dat werkzaam is in de 
keukenbranche. Het bedrijf is ontstaan uit drie bedrijven: A tag, Etna en Pelgrim. De drie merken 
bestaan nog steeds en vertegenwoordigen ieder een bepaald segment in de markt. 

• Atag is het topmerk. Dit merk is genoemd in het hoogste marktsegment waar luxe, uitstraling, 
snelle levering en een passende serviceverlening belangrijke aspecten zijn. 

• Pelgrim is een echte middenklasser. Pelgrim onderscheidt zich door een uitstekende 
prijs/kwaliteitsverhouding en richt zich met name op volume van de verkopen. 

• Etna is gepositioneerd in een lager marktsegment. In dit segment is vooral de prijs belangrijk. 

Waarde 
concurrentie 
1. Top design 
2. Innovatie 
3. Kwaliteit 

Figuur I. I Marktsegmenten AEP Homeproducts B. V 

Prijs concurrentie 
1. Compleet aanbod 
2. Prijs 
3. Flexibiliteit 
4. Presentatie 

AEP wil met de drie merken een zeer breed en relevant gedeelte van de markt bedekken en 
bedienen. AEP heeft in totaal 1500 mensen in dienst, die een omzet genereren van ongeveer 240 
miljoen euro. Het marktaandeel van AEP is in 2003 met ruim 16% gestegen, terwijl in datjaar de 
markt in Nederland is gekrompen met ruim 10%. De complete geschiedenis van AEP vindt u in 
bijlage 1. In bijlage 2 staat het organigram van AEP. 

AEP richt zich op verschillende producten: kookplaten, afzuigkappen, fomuizen, koelkasten, 
magnetrons, ovens en vaatwassers. AEP beschikt over een eigen ontwikkelafdeling, die gevestigd 
is in Duiven. Deze ontwikkelafdeling is bezig met het creeren van nieuwe producten, die 
vervolgens bij verschillende leveranciers geproduceerd worden. Er zijn 47 exteme leveranciers en 
er is een zustermaatschappij Etna Vending Technologies BV (EVT) waar de productie plaats 
vindt. 

Naast de fysieke producten, die hierboven zijn beschreven, worden de bedrijfsprocessen om deze 
producten heen steeds belangrijker. Het beheersen van de verschillende bedrijfsprocessen is van 
groot belang, doordat de consument steeds meer van het product eist. De consument verwacht dus 
naast een goed product, ook een goede service. Deze goede service kan alleen geleverd worden 
als de bedrijfsprocessen beheerst worden. 

1 
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In het kader van deze bedrijfsprocessen wordt er steeds gekeken hoe de bedrijfsprocessen 
verbeterd kunnen worden. AEP omschrijft zichzelf als een innovatief bedrijf en wil dat tot uiting 
laten komen door te streven naar een voortdurende voorsprong op haar concurrenten. Er wordt 
voortdurend gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technologieen die op de markt komen. In 
het kader hiervan is er belangstelling ontstaan voor Radio Frequency IDentification (RFID). Zou 
RFID kunnen bijdragen aan een betere beheersing van de bedrijfsprocessen? 

1.2 De onderzoeksmethodiek 

Dit hoofdstuk beschrijft op gestructureerde wijze de onderzoeksmethodiek. Paragraaf 1.2.1 
behandelt de probleem- en doelstelling van het onderzoek gevolgd door verschillende 
onderzoeksvragen die uit deze probleemstelling ontstaan (paragraaf 1.2.2). In paragraaf 1.3 wordt 
de onderzoeksstrategie besproken en paragraaf 1.4 behandelt de onderzoeksmethode. Vervolgens 
vindt in paragraag 1.5 de afbakening van het onderzoek plaats. Tenslotte wordt er in paragraaf 1.6 
gekeken naar de relevantie van het onderzoek. 

1.2.1 De probleem- en doelstelling 

AEP streeft er naar om de bedrijfsprocessen zo goed mogelijk te beheersen. Alleen bij het goed 
beheersen van de bedrijfsprocessen kan de concurrentie aangegaan worden met andere bedrijven. 
Het doel van dit alles is de consument zo goed mogelijk te bedienen. De consument wordt steeds 
mondiger en verwacht steeds meer van de producten. Bij het bedienen van deze consument 
komen veel data vrij in de verschillende processen. Om deze data goed te beheersen zijn er 
informatiesystemen nodig, die het mogelijk maken om de data op eenjuiste manier in te voeren, 
te analyseren en te evalueren. 

In het kader hiervan is er interesse ontstaan in RFID. Verschillende bedrijven gebruiken RFID om 
daarmee hun logistieke processen mee aan te sturen. W ellicht zijn er nog andere 
bedrijfsprocessen waarbij RFID toegepast kan worden. In eerste instantie is de uitgangspositie 
van dit onderzoek orienterend van aard, zodat alle mogelijkheden van RFID in kaart gebracht 
kunnen worden. Vervolgens wordt er concreet gekeken welke bijdrage RFID kan leveren bij het 
beheersen van de bedrijfsprocessen. Aan de hand hiervan is de volgende probleemstelling tot 
stand gekomen. 

"Hoe kan de kwaliteit en de beheersing van de bedrijfsprocessen, met de daarbij horende 
informatiestromen, verbeterd warden zodat er een beter product voor de consument ontstaat? " 

En 

"Welke rol kan RFID spelen bij het verbeteren van de beheersing van de bedrijfsprocessen?" 

De probleemstelling kan beantwoord worden door een grondige analyse van de huidige 
bedrijfsprocessen uit te voeren. Aan de hand van deze analyses kunnen er verbeterpunten 
opgesteld worden om zo tot de gewenste situatie te komen. Daarnaast kan er gekeken worden wat 
de mogelijkheden van RFID zijn en welke toepasbaar zijn bij de bedrijfsprocessen van AEP. Aan 
de hand hiervan kunnen de volgende doelstellingen geformuleerd worden. 

2 
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"Analyseren van de huidige bedrijfsprocessen en informatiestromen om zo verbeterpunten op te 
stellen om een nieuwe gewenste situatie te creeren waarin de bedrijfsprocessen goed beheerst 
worden. " 

En 

"Het in kaart brengen van de mogelijkheden van RFID om de bedrijfsprocessen te verbeteren. " 

1.2.2 Onderzoeksvragen 

Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zal er een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd moeten worden. De onderzoeksvragen kunnen gesplitst worden in twee 
categorieen, de eerste beeft betrekking op algemene verbeteringen van de bedrijfsprocessen en 
bet tweede deel zijn de verbeteringen waarbij RFID een rol kan spelen. 

Om de buidige situatie goed te kunnen analyseren en beoordelen zullen er prestatiecriteria moeten 
zijn, waaraan de buidige situatie gemeten kan worden. Het ontwerpen van deze prestatiecriteria is 
dus van groot belang om uiteindelijk een evaluatie uit te kunnen voeren om te bepalen of de 
gewenste situatie daadwerkelijk bereikt is. 

Onderzoeksvraag 1 
Welke verschillende bedrijfsprocessen kunnen er onderscheiden worden en hoe zien deze 
bedrijfsprocessen eruit? 

Onderzoeksvraag 2 
Wat zijn belangrijke prestatiecriteria om de kwaliteit van de bedrijfsprocessen te kunnen 
beoordelen en hoe kunnen deze het beste berekend worden? 

Onderzoeksvraag 3 
Welke verbeteringen kunnen er doorgevoerd worden zodat de kosten van het serviceproces 
omlaag kunnen? 

Onderzoeksvraag 4 
Is RFID de oplossing voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen of is het een hulpmiddel om 
het doe/ te bereiken? 

1.3 Onderzoeksstrategie 

Innovatie en verandering zijn essentieel voor een organisatie om te kunnen reageren op 
technologiscbe veranderingen en marktuitdagingen en om zo de overlevingskans te vergroten: 
"Ondememingen moeten innoveren om te kunnen overleven." 

Er zijn grofweg drie modellen die als basis dienen voor bet onderzoek naar technologiebeleid. 
Deze modellen (signalerings-, veranderings- en bebeersingsmodel) zijn afkomstig van een 
onderzoek uitgevoerd door Van der Vall (1980). In dit onderzoek staat een van deze modellen, 
bet veranderingsmodel, centraal. In bet veranderingsmodel gaat bet erom manipuleerbare 
variabelen zo te bernvloeden dater sprake zal zijn van een "geplande" verandering. Onder een 
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manipuleerbare variabele wordt verstaan: een varierende entiteit die beinvloedbaar is door een 
ingreep of maatregel van buitena£ 

Het criterium voor het manipuleerbaar zijn van variabelen is de mate waarin een organisatie een 
verandering onafhankelijk van de omgeving kan implementeren met het gewenste resultaat. Hoe 
meer de variabelen bepaald worden door omgevingsfactoren, hoe minder manipuleerbaar ze zijn. 
Een organisatie kan het beste haar beleid baseren op variabelen die een zo hoog mogelijke 
manipuleerbaarheid hebben, omdat het succes van de maatregel dan zo min mogelijk afhangt van 
de omgevingsfactoren en men dus zekerder is van het bereiken van het gewenste resultaat van de 
verandering. 

Payol (1956) heeft het proces van organisatorische beleidsvoering gestructureerd in drie fasen, 
namelijk: 

Pase 1: onderzoeken van de bestaande ( ongewenste) situatie, dat wil zeggen de diagnose van het 
beleidsprobleem 
Pase 2: ontwerpen van de gewenste situatie, dat wil zeggen het plannen van beleidsalternatieven 
Pase 3: ontwikkelen van beleid in de vorm van aanbevelingen, dat wil zeggen het omzetten van 
een bepaald beleidsalternatief in concrete handelingen gericht op het beleidsdoel 

De essentie van dit onderzoek kan dan ook aan de fasering van Payol worden opgehangen. In 
eerste instantie wordt er een setting geconstateerd waarbinnen zich problemen voor doen. In dit 
specifieke geval is het duidelijk dat de bestaande situatie bij de service afdeling problemen heeft 
met het invoeren, analyseren en evalueren van de informatiestroom. Naar aanleiding van dit 
probleem moeten er alternatieven, worden gezocht die deze ongewenste situatie kunnen 
veranderen. 

In de tweede fase van Payol wordt geprobeerd om een "andere, vernieuwende" situatie te creeren, 
ook wel de gewenste situatie genoemd. Dit betekent dat er een verschuiving moet plaatsvinden 
zodat de informatiestroom geen belemmerende factor in het proces meer is. Door de informatie 
beter in te voeren, te analyseren en te evalueren, kunnen er verbeterstappen worden doorgevoerd 
in bet proces. 

In de derde fase van Payol moet de weg beschreven worden, die het bedrijf moet doorlopen om 
het beleidsdoel te realiseren. Deze weg wordt verderop in het verslag beschreven in de vorm van 
een "roadmap". 

Het onderzoek heeft alleen een kans van slagen als er betrokkenheid gecreeerd wordt bij de 
mensen. Om bet onderzoek onder de aandacht te krijgen, moet bet aan een zevental eisen voldoen 
(Kempen & Keizer, 2000). 

1. probleemgestuurd 
2. omgevingsgericht 
3. veranderingsgericht 
4. open contractering 
5. bewuste positionering 
6. samenhangend 
7. vakinhoudelijk op niveau 

Probleemgestuurd 
Doordat de urgentie van het onderzoek niet al te hoog is, moeten er aantrekkelijke kanten 
ingebracht worden, zoals kostenbesparingen of omzetverhogingen. 

4 
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Omgevingsgericht 
AEP opereert in een markt waar een grote mate van concurrentie heerst. Meetpunten voor 
concurrentie tussen bedrijven waar RFID een positieve bijdrage aan zou kunnen leveren. 

• Hoge omzetgroei en winst 
• Lage kosten 
• Hoge klantvriendelijkheid 
• Goede service 
• Hoge leveringsbetrouwbaarheid 
• Lage voorraden 
• Weinig af- en uitval 
• Klantgerichte producten 

Veranderingsgericht 
Er moet een draagvlak gecreeerd worden bij de medewerkers. In een organisatie is er altijd een 
zekere weerstand tegen verandering. Door personen deel te laten nemen aan het 
veranderingsprotes wordt er een mate van betrokkenheid gecreeerd wat een positieve bijdrage 
levert aan de wil tot veranderen. 

Open contractering 
De formulering van de opdracht moet met meerdere mensen tot stand komen, niet alleen met de 
opdrachtgever, maar ook met andere belanghebbenden. Mensen die uiteindelijk de verandering 
moeten dragen moeten van meet af aan betrokken worden bij het onderzoek. 

Bewuste positionering 
Zorgen dat het project aandacht krijgt onder de medewerkers, dat men er interesse in krijgt. 
Hierdoor kan er meer expertise van hen benut worden, met als gevolg een groter draagvlak 
binnen de organisatie. De belanghebbenden moeten dan ook goed op de hoogte gehouden worden 
van de vorderingen. 

Samenhangend 
Een logisch en strak oplossingstraject ontwikkelen waar AEP in mee kan. Er wordt projectmatig 
gewerkt waarin de stappen goed op elkaar aansluiten. 

Vakinhoudelijk 
Tijdens het onderzoek zullen er theorieen, begrippen en modellen uit de studie gebruikt worden. 

1.4 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek dat uitgevoerd word om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is 
beschrijvend van aard. Er wordt op een systematische manier getracht om inzicht in bestaande 
bedrijfsprocessen te krijgen om vervolgens verbeterstappen te kunnen beschrijven en zo tot de 
gewenste situatie te komen. De methode die is toegepast is het tien stappen plannen van Kempen 
& Keizer. Hieronder staat het tien stappen plan globaal omschreven. 

1. Exteme orientatie. 
De exteme orientatie was al uitgevoerd voordat dit onderzoek van start is gegaan. 
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2. Intake gesprek. 
Dit is het eerste gesprek dat met de opdrachtgever plaatsvindt. Wat is de reden van de 
opdracht, wat is er al aan gedaan en wat ziet AEP als gewenst eindresultaat? Hierna 
moet de voorlopige opdrachtomschrijving gemaakt worden. 

3. Orienterende interviews. 
Tijdens de orienterende interviews moeten de volgende gegevens bekend worden: 
inzicht in de primaire processen van het bedrijf; 
de visie van de andere betrokkenen betreffende het onderwerp; 
de bedrijfscultuur die er op dit moment is; 
de overeenkomsten en verschillen in opvatting over de vraagstelling en de bereidheid 
om aan de oplossing te werken; 
de mate waarin intern al aan het vraagstuk gewerkt is en wat voor ideeen er op dit 
moment zijn; 
gegevens over de verschillende processen, te weten het service-, marketing, verkoop 
en logistieke proces; 

Het concretiseren van de ideeen naar oplossingsrichtingen gebeurt pas na de diepte 
interviews. Bij orienterende interviews moet er gedacht worden aan 6 tot 8 interviews met 
een duur van maximaal een uur. 

4. Analyse. 
Analyseren van de verschillende bedrijfsprocessen binnen het bedrijf. 
Literatuurstudie over de verschillende mogelijkheden van RFID. Externe verkenning 
over RFID, theoretisch en praktisch. Hierbij hoort ook het bijwonen van het congres 
over RFID op donderdag 28 oktober en het bezoek aan "METRO Group RFID 
innovation center" te Neuss, Duitsland. Vervolgens alle gegevens die tot nu toe 
bekend/ verkregen zijn, ordenen en daarna interpreteren om zo tot definitieve 
afspraken te komen wat betreft de probleemstelling, de opdrachtformulering en de 
totale aanpak van het adviesproject. 

5. Terugkoppeling/ contractering. 
Is de opdrachtomschrijving veranderd? Wat zijn nu de eisen waaraan het project aan 
moet voldoen? Wordt de opdrachtformulering en plan van aanpak geaccepteerd door 
AEP en door de universiteit? Is het nodig om een platformgroep op te richten, die 
maandelijks feedback geeft en de voortgang van het proces volgt? 

6. Werkplanning en projectorganisatie. 
Het concretiseren van het plan van aanpak in verschillende deelactiviteiten. Een goed 
en uitgebreid plan opstellen voor het diepteonderzoek, met concrete stappen wat 
betreft de te verrichten werkzaarnheden en doorlooptijden. Hoe worden de gegevens 
verzameld, en gebeurt dit door observatie, interviews, participatie of analyse van 
documenten en metingen? 

7. Diepteonderzoek. 
Het vertalen van de mogelijkheden van RFID naar de bedrijfsprocessen bij AEP. Het 
opstellen van de oplossingsrichtingen. 

Het in kaart brengen van de gevolgen voor externe partijen. Het kwantificeren van de 
oplossingsrichtingen aan de hand van bepaalde criteria, zoals haalbaarheid en belang. 
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Financiele analyse van de situatie met RFID en zonder RFID. 

8. Oplossingsplan. 
Wat is de voorkeursoplossing en wie zijn er bereid die oplossing te steunen. In detail 
uitwerken van de voorkeursoplossing. Hoe ziet globaal het plan voor implementatie 
eruit. 

9. Invoering. 
Plan voor implementatie/ pilot maken in de vorm van een roadmap. Wat zijn de te 
volgen stappen in de komende jaren. 

10. Afronding. 
Het voeren van afrondende gesprekken op het bedrijf en het houden van een 
eindpresentatie op bedrijf en universiteit en inleveren van het eindrapport. 

1.5 Afbakening van het onderzoek 

Er is gekozen om het onderzoek in twee delen te splitsen. 

1. Verbeteren van het serviceproces. 
2. Verbeteren van de bedrijfsprocessen met behulp van RFID. 

Aan de hand van de analyse van de bedrijfsprocessen is er gekozen om dieper op het service 
proces in te gaan. Het eerste deel bestaat dan ook uit verbeteringen van het service proces. Het 
tweede deel is orienterend van aard. Er wordt gekeken welke verbeteringen RFID zou kunnen 
bewerkstelligen in de bedrijfsprocessen. Hierin worden alle mogelijkheden van RFID bekeken en 
wordt onderzocht welke mogelijkheden kunnen bijdragen aan een verbeterd proces bij AEP. 

1.6 De relevantie van het onderzoek 

Bij het uitvoeren van het onderzoek kunnen een tweetal relevanties worden onderscheiden, 
namelijk de praktische en theoretische. Er kan van praktische relevantie gesproken worden 
wanneer het onderzoek daadwerkelijk bijdraagt tot het maatschappelijke nut. Theoretische 
relevantie heeft betrekking op het leveren van een bijdrage aan de wetenschappelijke kennis. 

De praktische relevantie van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht voor AEP in de 
verschillende bedrijfsprocessen. Er worden aanbevelingen gedaan om de bedrijfsprocessen te 
verbeteren, vooral het serviceproces wordt goed onder de loep genomen. Er worden uiteindelijk 
aanbevelingen gedaan om het serviceproces beter te beheersen. 

De theoretische relevantie van het onderzoek is beperkt. Wel zijn er twee nieuwe analyse 
methoden ontwikkeld, waarmee er op een relatief eenvoudige manier twee belangrijke prestatie 
indicatoren voor de afdeling service berekend kunnen worden. Deze betreffen de "first time 
fixed" en de "callrate". Deze methodes zijn vrij specifiek gericht op AEP en zijn 
hoogstwaarschijnlijk niet algemeen bruikbaar. Het grote verschil met de huidige methode is dat 
bij de nieuwe methode de consument centraal staat. 
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Hoofdstuk 2. Beschrijving van de huidige bedrijfsprocessen 

In dit hoofdstuk worden de huidige bedrijfsprocessen van AEP beschreven. Een globaal overzicht 
van het bedrijfsproces bij AEP is weergegeven is figuur 2.1. 

Leverancier AEP KlantAEP 

Consument 

Figuur 2.1. Bedrijfsproces AEP. 

In dit schema zijn naast het bedrijfsproces ook de exteme partijen te zien waar AEP mee te 
maken heeft. Duidelijk is dat AEP met 3 verschillende exteme partijen te maken heeft en wel met 
leveranciers, klanten (dit zijn de dealers en niet de eindgebruikers) en consumenten (de 
eindgebruikers ). 
De bedrijfsprocessen kunnen worden onder verdeeld in vier categorieen. Deze indeling is 
gebaseerd op de aansturing van de bedrijfsprocessen. In het organigram (bijlage 2) staat aan het 
hoofd van ieder bedrijfsproces een directeur. De bedrijfsprocessen bestaan uit: marketing, 
verkoop, logistiek en service. Logistiek en service zijn bij AEP samengevoegd tot "operations". 
Ieder bedrijfsproces communiceert met verschillende externe partijen. Hieronder worden de 
bedrijfsprocessen beschreven in de huidige situatie. 

2.1 Marketing 

Er zijn verschillende omschrijvingen van marketing bekend. Een goede omschrijving van de 
taken van de afdeling marketing luidt: Marketing heeft de taak producten te initieren, promoten 
en te leveren en deze aan te bieden aan consumenten en klanten. 

Er is een aantal belangrijke marketing tools. Deze tools kunnen bekeken worden vanuit de 
verkoper, dan spreken we over de 4 P's: product, prijs, plaats en promotie. Vanuit de consument 
gezien wordt er gesproken over de 4 C's: oplossing voor de consument (klantgericht), kosten 
voor de consument, gemak en communicatie. Er wordt steeds meer vanuit de consument gedacht. 

De afdeling Marketing beheert het assortiment en de bijbehorende producten van de verschillende 
merken van AEP Home Products. De af deling is de initiator van nieuwe productontwikkelingen, 
productverbeteringen en producteliminaties en dient deze processen aan te sturen, te coordineren 
en met succes te voltooien. Binnen de organisatie wordt de Marketing afdeling verantwoordelijk 
gehouden voor de bovengenoemde processen. Deze functie wordt als zeer belangrijk beschouwd 
omdat het voor de continuiteit van de ondememing van groot belang is dat er goed assortiment op 
de markt gebracht wordt en dat de juist producten ontwikkeld worden waarmee AEP Home 
Products zich kan onderscheiden ten opzichte van haar concurrentie. 
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De afdeling Marketing dient het huidige assortiment continue te analyseren en te verbeteren. 
Hierbij zijn productontwikkelingen, -verbeteringen en -eliminaties van groot belang. Het 
productontwikkelingproces is weergegeven in bijlage 3. Het is belangrijk dat de afdeling 
Marketing naar de marktontwikkelingen, concurrenten en afnemersbehoeften kijkt. Aan de hand 
hiervan kunnen nieuwe productideeen worden afgeleid en vervolgens nieuwe producten worden 
ontwikkeld. 

In de functieomschrijvingen van de medewerkers van de Marketing afdeling worden onder andere 
de volgende verantwoordelijkheden genoemd: 

• Op het gebied van product- en assortimentsontwikkeling dient de afdeling Marketing de 
productcategorieen en de individuele producten binnen de distributiekanalen 
vooruitstrevend te coordineren, te plannen en (uit) te ontwikkelen. Dit dient te gebeuren 
ten behoeve van de positioneringdoelstellingen van de merken ATAG, Etna en Pelgrim 
en de omzetdoelstellingen van de verschillende afnemersgroepen. 

• Op het gebied van inkoop dienen leveranciersrelaties onderhouden en ontwikkeld te 
worden. Hierbij dient in nauwe samenwerking met de afdeling inkoop naar het 
productaanbod, de productkwaliteit, de innovativiteit en de prijsstelling van de 
leveranciers en haar producten gekeken worden. 

• De afdeling Marketing dient de marge, omzet en de concurrentiepositie van de 
productcategorieen en de individuele producten daarbinnen (inclusief voorraadbeheer en 
kwaliteitsstatus) te beheren, te controleren en te ontwikkelen. 

• Op het gebied van kwaliteitszorg dient in samenwerking met de afdelingen Service en 
Kwaliteitsdienst de kwaliteitsstatus van productassortimenten continue geanalyseerd en 
verbeterd worden. 

Uit deze opsomming blijkt dat de afdeling Marketing met vele andere partijen (zowel internals 
extern) samenwerkt en dat de verantwoordelijkheden van deze afdeling erg breed zijn. Globaal 
gezien kunnen we echter twee belangrijke hoofdverantwoordelijkheden onderscheiden: Enerzijds 
is de afdeling Marketing verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de fysieke producten. En 
anderzijds dient zij ervoor te zorgen dat deze fysieke producten commercieel gezien succesvol 
zijn. Nieuwe producten worden in eerste instantie om commerciele redenen op de markt gebracht: 
ze moeten bijdragen aan het succes van de onderneming. 

2.2 Verkoop 

De verkoop bij AEP richt zich vooral op de Nederlandse markt. Binnen Nederland is AEP 
marktleider en heeft ongeveer 35% van de Nederlandse markt in handen. Buiten Nederland is 
AEP een kleine partij, hun concurrenten zijn vaak wel 20 keer groter. Er worden plannen gemaakt 
om te groeien in de Europese markt. 

Binnen Nederland zijn er verschillende verkopen te onderscheiden. Er kan een onderscheid 
gemaakt tussen de verkopen die op commissiebasis worden besteld en de verkopen die op 
voorraad worden besteld. Op commissiebasis wil zeggen dat de klant van AEP weet voor welke 
consument de bestelde producten zijn. De commissieverkopen beslaan ongeveer 45% van alle 
verkopen. Helaas zijn de klanten erg voorzichtig met hun consumentgegevens, waardoor deze bij 
AEP niet bekend zijn, ook al worden de producten op commissiebasis verkocht. 
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De verkopers zijn onderverdeeld per merk. Er zijn dus verkopers verantwoordelijk voor ATAG, 
Etna en Pelgrim. Het gevaar hiervan is dat ze als het ware concurrenten van elkaar zijn. De 
verkopers proberen allemaal een zo 'n grote mogelijke omzet voor hun eigen merk te 
bewerkstelligen. Als een dealer meerdere merken van AEP wil hebben, betekent dit dat er 
meerdere verkopers mee naar de dealers moeten. 

De verkopers gaan de verschillende keukenspeciaalzaken langs om producten te verkopen. Het 
doel van de bezoeken is een plaats in de showroom van de dealers te krijgen. Op het moment dat 
ze in de showroom staan, kan het product verkocht worden, waarna alle goederenstromen 
beginnen te lopen. De dealer bestelt bij AEP door middel van een verkooporder, aan de hand van 
deze order wordt het logistieke traject in gang gezet. 

2.3 Logistiek · 

Het logistieke proces heeft met alle externe partijen te maken. Zowel met de inkomende goederen 
van de leverancier, als met de uitgaande goederen naar de dealer. Ook is er een retourstroom van 
goederen die van de dealer en de consument komt. In bijlage 4 is bet logistieke proces in de vorm 
van een "flowchart" gemaakt. 

Er zijn twee soorten stromen te onderscheiden. 
1. Goederenstroom. 
2. Informatiestroom. 

De goederenstroom wordt aangestuurd door de informatiestroom. Het is daarom ook van groot 
belang dat de informatiestroom beheerst kan worden. Het logistieke proces begint bij de 
verkooporder die door de dealer geplaatst wordt. Als de verkooporder door afdeling planning 
ingepland kan worden in bet orderbestand, dat wil zeggen er is genoeg capaciteit om de order te 
leveren, dan wordt de verkooporder goedgekeurd door het systeem. De verkooporder komt in het 
voorraadplanningssysteem terecht. Dit planningssysteem communiceert met het MRP systeem 
van bet bedrij£ Via bet MRP systeem worden er rittenplanningen gemaakt, zodat de orders op tijd 
en zo efficient mogelijk worden gepikt. In het voorraadplanningssysteem wordt er ook gekeken of 
er nog voldoende producten op voorraad liggen. Is dit niet bet geval dan wordt er door de afdeling 
inkoop een inkooporder geplaatst bij de leverancier. Bij deze leverancier begint de fysieke 
goederenstroom. 

De goederenstroom voor AEP wordt gegenereerd door de leverancier die producten naar AEP 
stuurt. Deze goederen ondergaan bij AEP drie soorten processen. 

1. Inslag. 
2. Opslag. 
3. Uitslag. 

Tijdens het inslagproces worden de goederen uit de vrachtwagen gehaald en ondergaan 
steekproefsgewijs een ingangscontrole. Deze ingangscontrole wordt uitgevoerd door de afdeling 
kwaliteit. Tijdens het lossen van de producten wordt de loslijst vergeleken met de inkooporder 
om te controleren of de lading de bestelde goederen bevat. 
Vervolgens worden de goederen opgeslagen in bet magazijn. Door bet artikel in te boeken wordt 
de voorraadplanning bijgewerkt. De producten liggen nu opgeslagen in het magazijn. 
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Hierna volgt het pikproces. De goederen worden "batchgewijs" gepikt. Dit houdt in dat de 
goederen per soort product worden gepikt en niet op order. Als alle producten zijn gepikt worden 
ze gesorteerd naar klant. Dit proces noemt men ook wel het ompakken van goederen. Als 
vervolgens alle orders naar klant zijn gesorteerd worden ze gecontroleerd met het orderbestand, 
waar de verkooporder in staat. Als alle gegevens kloppen, worden de producten in de 
vrachtwagen geplaatst om vervolgens naar de klant vervoerd te worden. 

Het valt hier vooral op dater met twee systemen gewerkt wordt, namelijk het 
voorraadplanningssysteem en het MRP systeem. Op dit moment is AEP bezig met een 
"redesign", dat over ongeveer 2 jaar gereed is. Uiteindelijk zal er dan met een systeem gewerkt 
worden, wat de efficiency van het proces verbeterd. 

2.4 Service 

Het serviceproces bij AEP draagt zorg voor de afhandeling van de storingen in producten bij 
consumenten. Er zijn allerlei soorten storingen die varieren van het ontbreken van een 
gebruiksaanwijzing bij het product tot vitale onderdelen die stuk zijn, waardoor er een product in 
zijn geheel vervangen moet worden. Dit proces wordt grotendeels veroorzaakt door gebrek aan 
kwaliteit. Als alle producten perfect in orde zouden zijn, zou het aantal storingen sterk afnemen 
en zijn de kosten van het serviceproces een stuk lager. Het serviceproces in de huidige situatie 
staat weergegeven in bijlage 5 door middel van een flowchart. 

Zoals bij ieder proces wordt ook bij het serviceproces de goederenstroom aangestuurd door de 
informatiestroom. De informatiestroom start op het moment dat er een storing gemeld wordt. De 
consument wordt geholpen door een "call agent" die aan de telefoon de storing probeert op te 
lossen. De kennis van de "call agent" bestaat uit eigen ervaring, informatie uit AS400 (ERP 
systeem waarmee gewerkt wordt) en KANA. KANA is een nieuw opgezette kennisdatabank, 
waar relevante informatie over storingen op producten wordt bijgehouden. 

Als de "call agent" de storing niet kan oplossen wordt er een bezoek met een monteur ingepland. 
Op dit moment komen er ongeveer 500.000 storingen per jaar binnen. Uiteindelijk worden er 
110.000 servicebezoeken afgelegd door de monteur. Als het bezoek is ingepland wordt de storing, 
zoals de "call agent" die heeft ingegeven, geanalyseerd door een werkvoorbereider. Deze 
werkvoorbereider stelt de storing definitief vast. De werkvoorbereider bepaalt welke 
componenten er opgestuurd worden naar de monteur. Uit voorzorg worden er vaak drie 
componenten opgestuurd om te voorkomen dat de monteur het verkeerde onderdeel bij zich heeft. 
Het gevolg hiervan is een grote retourstroom van producten, die opnieuw opgeslagen moeten 
worden in het magazijn. 

De monteur logt aan het eind van de dag in op het informatiesysteem en krijgt daar zijn route 
voor de volgende dag te zien. 's Ochtends voordat hij vertrekt is zijn voorraad aangevuld met de 
benodigde componenten voor die dag. Vervolgens gaat hij de storingen af en als hij deze heeft 
afgehandeld wordt de storing afgemeld in het systeem. 

De goederenstroom begint met het bestellen van benodigde componenten bij de leverancier. Als 
er onvoldoende voorraad aanwezig is wordt er een order geplaatst. De goederen van de 
leverancier volgen het inslag, opslag en uitslag proces. Uiteindelijk worden de componenten naar 
de monteur gebracht. De monteur vervangt de component bij de consument en kan verschillende 
acties ondernemen met het vervangen onderdeel. 
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1. Sommige onderdelen worden weggegooid. Dit betreft vaak goedkope onderdelen of oude 
onderdelen die niet meer onder de garantie vallen. 

2. Duurdere componenten die nog wel in de garantie vallen, zoals verschillende generatoren 
van inductiekookplaten, worden teruggestuurd naar AEP waar ze onderzocht worden. Dit 
gebeurt echter niet vaak en deze goederenstroom heeft AEP niet helemaal inzichtelijk. 

3. Als de componenten binnen de garantie vallen en er is een aantoonbare fout van de 
leverancier, dan worden de componenten teruggestuurd en worden de kosten van het 
bezoek vergoed. 

Er zijn twee belangrijke prestatiecriteria in het serviceproces. 
1. "Callrate" is het aantal fouten dat op een product voorkomt binnen een gestelde termijn. 
2. Het percentage "First time fixed" is het aantal servicebezoeken waarbij het probleem 

d.m.v. een bezoek opgelost wordt. 

Over de "callrate" worderi afspraken gemaakt met de leverancier. Er wordt afgesproken hoe hoog 
de "callrate" mag zijn. Een "callrate" van 1 % in het eerste jaar houdt in dat op 1 % van alle 
verkochte producten van een bepaald type in het eerste jaar een storing mag zijn. De storingen die 
boven deze grens vallen worden vergoed. De vergoeding bedraagt 68 euro per storing. 

Het percentage "first time fixed" wordt gebruikt om het proces te beoordelen. Het percentage 
"first time fixed" op dit moment bedraagt 91 ,8%, wat inhoudt dat 91 ,8% van alle storingen d.m.v. 
een bezoek worden opgelost. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van gegevens die de 
monteur invult. 

2.5 De interactie tussen de interne bedrijfsprocessen 

Uit de orienterende interviews is naast de operationele processen ook een aantal andere aspecten 
naar voren gekomen. Een van die aspecten ligt op het organisatorische vlak. Er heerst een zekere 
mate van eilandencultuur binnen de organisatie. Er is weinig communicatie tussen de 
verschillende afdelingen en iedereen zorgt ervoor dat zijn eigen afdeling goed draait. De 
budgetten worden per afdeling opgesteld en niet per productgroe_p, wat een zekere mate van 
eilandencultuur in de hand werkt. Iedere afdeling probeert binnen de grenzen van de afdeling tot 
een optimaal resultaat te komen, dit wordt ook wel suboptimalisatie genoemd. Er wordt niet goed 
genoeg naar het hele bedrijf gekeken. Een goede inteme communicatie is van groot belang om tot 
een goed resultaat te komen. Uiteindelijk kan de consument het beste bediend worden als er 
sprake van samenwerking in de gehele keten is. Deze vorm van integratie wordt ook wel 
ketenintegratie genoemd. 

Voordat er naar ketenintegratie gekeken kan worden, moeten er eerst stappen intern gezet 
worden. Een eerste stap om dit te verbeteren is om binnen het bedrijf een gemeenschappelijk 
belang te creeren. Op dit moment communiceren niet alle afdelingen even goed met elkaar. Het 
gevolg is een gebrek aan inzicht in de werkzaamheden van andere personen en/ of afdelingen. 
Een gevolg hiervan is dat er bij problemen naar andere afdelingen gewezen wordt. Er kan beter 
een gemeenschappelijk doel gesteld worden. Hierdoor is de kans groter dat afdelingen met elkaar 
gaan communiceren en samenwerken, zodat de eilandencultuur minder wordt. De continurteit van 
het bedrijf is een gemeenschappelijk doel, maar ook hier wordt er vaak alleen aan de eigen 
afdeling gedacht. Er zal dus naar een gemeenschappelijk doel gezocht moeten worden, waarbij 
alle "neuzen" van het bedrijf dezelfde richting op kunnen wijzen. De consument zou een 
gemeenschappelijk doel kunnen zijn, dat bij alle afdelingen dan centraal zou moeten staan. Het 
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uitgangspunt bij de opdrachtformulering is dan ook die consument. Rondom de consument staan 
de verschillende processen van AEP. Door deze processen goed op elkaar afte stemmen kan de 
consument zo goed mogelijk bediend worden. Deze vorm van beheersing van de 
bedrijfsprocessen wordt interne ketenbeheersing genoemd. Centraal staat het primaire proces van 
marktanalyse tot en met nazorg. Het is belangrijk inzicht te hebben hoe en in hoeverre de eigen 
activiteiten bijdragen aan het verwezenlijken van de wensen en behoeften van de consument. 
Hierbij is de continuiteit en klanttevredenheid een gezamenlijk doel. De verschillende afdelingen 
hebben op hun beurt weer te maken met externe partijen. Tot de externe partijen behoren de 
leveranciers en de dealers. Ook deze externe partijen kunnen bij het gehele proces betrokken 
worden, deze vorm van beheersing wordt totale ketenbeheersing genoemd. Voor de totale 
ketenbeheersing is een goede beheersing van de interne keten noodzakelijk. 

AEP dealer 

Logistiek 

Marketing Consument Verkoop 

Leverancier 

Figuur 2.2. Consument staat centraal 

Volgens het Instituut Nederlandse Kwaliteit kunnen bedrijven onderverdeeld worden in 
verschillende fasen. Deze fase geven de mate van samenwerking weer. Er worden vijf 
verschillende fasen onderscheiden. 

1. Activiteiten georienteerd. 
2. Proces georienteerd. 
3. Systeem georienteerd. 
4. Keten georienteerd. 
5. Excelleren en transformeren. 

Bedrijven die zich in fase 5 bevinden worden excellente organisaties genoemd. Zij worden 
gekenmerkt door. 

1. leiderschap met durf; 
2. resultaatgerichtheid; 
3. continu verbeteren; 
4. transparantie; 
5. samenwerking. 
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"Producten komen tot stand in een (aantal) proces(sen) en dit procesperspectief is een van de 
belangrijkste elementen van kwaliteitsmanagement. Een organisatie wordt niet gezien als een 
serie hierarchisch geordende functies maar een aantal horizontaal onderling gerelateerde 
processen, hetgeen om een andere zienswijze vraagt van het management. Een 'product ' komt 
niet tot stand via de lijn van de hierarchische relaties in een organisatie (veelal verticale lijnen), 
maar via de proceslijn (horizontaal). Gezien de toenemende complexiteit van producten en 
voortbrengingsprocessen ontstaan vaker situaties waarbij verschillende disciplines zijn vereist en 
de traditionele verticale relaties niet in staat zijn problemen op te /assen. 
Aandacht hebben voor en werken met toeleveranciers is een direct uitvloeisel van 
procesmanagement. Zowel de kwaliteit van het toegeleverde door de toeleveranciers a/soak de 
kennis die de toeleverancier kan bijdragen in ontwerp- en ontwikkelprocessen is hierbij aan de 
orde. Ketenmanagement kan in dit verband warden opgevat als een zeer uitgebreide vorm van 
procesmanagement. (Kwaliteitsmanagement in beweging, 1999) 
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Hoofdstuk 3. Verbetering van de bedrijfsprocessen 

Er zijn vele voordelen in het service proces te behalen. Een aantal mogelijkheden is relatief 
eenvoudig te behalen, andere mogelijkheden zijn bijna onhaalbaar, omdat de investeringen en bet 
risico van falen bier groter zijn dan de kostenbesparingen en kans van slagen. Aan de hand van de 
analyse en orienterende interviews van het huidige serviceproces, zijn de volgende doelen tot 
stand gekomen: 

1. Het gebruiken van goede prestatiecriteria. Aan de hand van deze criteria kunnen er betere 
analyses gemaakt worden, waardoor problemen beter op te sporen zijn. 

2. Verminderen van het aantal service bezoeken. 
3. Het invoeren van "reverse logistics". Dat wil zeggen dater meer gedaan wordt met de 

retourstroom van producten en onderdelen. Hieronder vallen ook de kosten die geclaimd 
kunnen worden richting de leverancier (aan de hand van de "callrate") 

Er is voor deze doelen gekozen omdat er verwacht wordt dat deze doelen de grootste 
kostenbesparingen met zich meebrengen in een korte periode. Het hanteren van goede 
prestatiecriteria wordt in de literatuur genoemd als randvoorwaarde om te beoordelen of gestelde 
doelstellingen gehaald worden. In het kader van dit onderzoek zijn de huidige prestatiecriteria 
niet toerijkend om te kunnen beoordelen of AEP de consument op de juiste manier bediend. 

3.1 Het gebruik van goede prestatiecriteria 

De analyse van de bedrijfsprocessen kan vereenvoudigd worden door gebruik te maken van 
goede prestatiecriteria. De twee prestatiecriteria die bij het service proces een belangrijke rol 
spelen zijn het percentage "first time fixed" en de "callrate". 
Er is in dit onderzoek gekozen om gebruik te maken van een nieuw ontwikkelde analyse 
methode. Deze methodes staan beschreven in bijlage 6 en bijlage 7. In deze bijlage staan de 
methoden op een praktische en concrete manier beschreven, zodat AEP in de toekomst gebruik 
zou kunnen maken van deze methoden. Met behulp van deze methoden kunnen er eenvoudig 
analyses gemaakt worden. Aan de hand van deze methode kunnen er sneller problemen worden 
opgespoord. Daarnaast kunnen de bedrijfsprocessen reeel gewaardeerd worden. 

Er is duidelijk de keuze gemaakt dat de consument centraal staat. V anuit dit standpunt wordt er 
dan ook naar het percentage "first-time-fixed" gekeken. Als een monteur binnen een maand naar 
dezelfde consument voor hetzelfde toestel gaat, wordt er bier gesproken van een 
herhalingsbezoek en is de storing dus niet "first-time-fixed". In de huidige situatie wordt het 
percentage "first time fixed" berekend aan de hand van de gegevens van de monteur. 

Hieronder staat een tabel die weergeeft hoeveel herhalingsbezoeken er per maand zijn gedaan. 
Iedere storing heeft een eerste bezoek. Het aantal in kolom 1 vertegenwoordigt dan ook bet aantal 
storingen. 
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Maand/ Bezoek nr. 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

Juli 7133 727 63 4 2 0 0 7929 
Augustus 6845 837 145 23 3 0 0 7853 
September 8093 1149 171 27 8 0 0 9448 
Oktober 7549 1079 193 53 6 2 0 8882 
November 7917 1161 206 42 10 1 1 9338 
December 8452 1295 245 44 10 2 0 10048 

Totaal 45989 6248 1023 193 39 5 1 53498 
Tabel 3.1. Aantal keren voorkomen r, 2e, enz. bezoek. 

Er is duidelijk te zien dat in de eerste maanden het aantal herhalingsbezoeken beduidend minder 
is. Dit is te verklaren door het feit dat de database bestaat uit gegevens van het 2e halfjaar. De 
bezoeken injuli zijn dus bijna allemaal 1 e bezoeken, aangezien de data vanjuni niet meegenomen 
is. Representatiefvoor het aantal herhalingsbezoeken zijn dan ook de maanden oktober, 
november en december. Aan de hand van deze 3 maanden is het aantal herhalingsbezoeken op 
jaarbasis ongeveer 17.500. Het percentage "first time fixed" voor deze maanden is ongeveer 85%, 
dit is beduidend minder dan de 91,8% waar AEP vanuit gaat. Dit grote verschil is te verklaren 
met de manier van berekenen van het percentage "first time fixed". AEP rekent aan de hand van 
de gegevens van de monteur. Als de monteur het bezoek afineldt met de status afgehandeld, dan 
is dit een bezoek met "first time fixed", ongeacht of er binnen enkele dagen weer een bezoek 
plaatsvindt. Het grote gevaar bij deze berekening is dat de monteur gebaat is bij een hoog 
percentage "first time fixed". Hij wordt bier namelijk op afgerekend. 

Intermezzo. 
" .. . Het stelt dat rationele benaderingen van management, die ervan uitgaan dat mens en gestuurd 

kunnen warden door uitsluitend logisch, doelmatige vormen van organisatie, op een verkeerde 
veronderstelling berusten. Het toont aan dat de managers van onze bedrijven, zoals ieder ander, 
niet altijd rationele wezens zijn; ook zij warden (soms) gedreven door emoties, verlangens of 
fantasieen, waardoor de manier waarop ze hun bedrijf runnen beinvloed wordt, de ene dag meer 
dan de andere ... 

. .. Managers zijn bevattelijk voor een grate hoeveelheid irrationeel gedrag ... 

. . . Vee/ organisatieproblemen vinden hun oorsprong in de eigen, innerlijke were Id van de hoogste 
/eiders van een organisatie; op deze wijze geven zij uiting aan hun conjlicten, wensen, fantasieen 
en defensieve structuren ... 
(De Vries, 1993) 

Naast het percentage "first time fixed" speelt ook de "callrate" een belangrijke rol. Aan de hand 
van de "callrate" kunnen leveranciers beoordeeld worden. Dit moet echter wel per productgroep 
bekeken worden. Niet alle soorten producten zijn even storingsgevoelig. 
Als de "callrates" van de leveranciers met elkaar vergeleken worden, kan er een analyse gemaakt 
worden van de leveranciers. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden en uit die conclusies 
kunnen verbetervoorstellen gemaakt worden. In bijlage 8 staat een tabel waarbij verschillende 
leveranciers met elkaar vergeleken worden. Er moet hier echter naar relatieve verschillen gekeken 
worden en niet naar de absolute waarden. Doordat er veel "ruis" in de waardes zit die gebruikt 
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zijn, kunnen de absolute waarden flink afwijken van de werkelijke absolute waarden. Een nadere 
kwalitatieve analyse zal uitgevoerd moeten worden om hier conclusies aan te kunnen verbinden. 

3.2 Het verminderen van het aantal service bezoeken 

Het aantal service bezoeken kan door verschillende redenen verminderd worden. Het is echter 
moeilijk in te schatten is om hoeveel bezoeken het dan precies gaat. Aangezien er op 
verschillende plaatsen in het proces deze vermindering plaats kan vinden wordt er hieronder een 
globale opsomming gemaakt, die gebaseerd is op de analyse van de data van de storingen. De 
uitgangsgegevens is een database met alle storingen over het 2e halfjaar van 2004. Op drie 
momenten in het proces zijn verbeteringen mogelijk. 

1. Bij het aannemen van de storing door de "call agent". 
2. Bij het definitief vaststellen van de storing door de werkvoorbereider. 
3. Bij het afhandelen van de storing door de monteur. 
4. Het verminderen van het aantal niet thuis bezoeken. 

1. Bij het aannemen van de storing door de "call agent". 

Als de consument een storing heeft, meldt hij deze bij de "call agent" . Er zijn richtlijnen voor de 
tijd waarin de "call agent" de consument moet helpen. Door de vele mogelijkheden van de 
storing, moet de "call agent" een keuze maken in de vragen die hij stelt. Aan de hand van de 
antwoorden van de consument wordt de storing vastgesteld. Op dit moment wordt zo 'n 77% van 
de calls via de telefoon opgelost (van de 500.000 meldingen per jaar, worden er 115.000 omgezet 
in een monteurbezoek). 

In de gewenste situatie beschikt de "call agent" over specifieke gegevens per product. Op het 
moment dat de storing gemeld wordt, is er ook direct bekend over welk product het gaat. De "call 
agent" kan veel gerichter vragen stellen en zal in dezelfde tijd een veel beter inzicht in de storing 
kunnen krijgen. Ook kan er naar de meeste voorkomende klachten van de laatste weken gekeken 
worden, waardoor de storing inzichtelijker te krijgen is. Er wordt een aanname gemaakt dat de 
"call agent" 1 % meer storingen aan de telefoon op kan lossen door specifiekere 
productinformatie, zoals typenurnmer en productiedatum, tot zijn beschikking te hebben. Het 
aantal storingen dat naar de werkvoorbereider gaat, neemt daardoor met 5.000 a£ (1 % van 
500.000). 

2. Bij het definitief vaststellen van de storing door de werkvoorbereider. 

Nadat de "call agent" de storing heeft ingevoerd, wordt er een bezoek gepland. Daarna komt de 
storing terecht bij de werkvoorbereider. De werkvoorbereider analyseert de storing aan de hand 
van de gegevens van de "call agent" . Aangezien de informatie waarover hij in de gewenste 
situatie beschikt betrouwbaarder en uitgebreider is, kan de storing beter geanalyseerd worden, 
waardoor er minder onderdelen naar de monteur gestuurd hoeven te worden. Hiervan is het 
gevolg dat de retourstroom ook afneemt. In de huidige situatie wordt de monteur iedere <lag 
bevoorraad, dit zal in de gewenste situatie niet veranderen door de kleinere stroom goederen. W el 
worden de administratieve handelingen verminderd en hoeven er minder producten verwerkt te 
worden (tijdens het pikproces en bij het retourproces). Helaas is het moeilijk om hier een 
kostenbesparing aan te koppelen. Dit wordt dan ook niet gedaan, maar het is zeker een groot 
voordeel, wat zich in een kostenbesparing zal uitdrukken. 
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3. Bij het afhandelen van de storing door de monteur. 

In de gewenste situatie is de storing goed geanalyseerd, waardoor de kans dat de monteur de 
storing in een keer op kan !assen grater is. Het probleem van een verkeerd type nummer of 
verkeerde onderdelen wordt een stuk kleiner. De kans op zogeheten herhalingsbezoeken neemt 
dan oak af. 

Er is een aantal belangrijke oorzaken te onderscheiden waardoor de storing niet in een keer 
opgelost kan worden. Een van de redenen dat de storing niet opgelost kan worden is het 
ontbreken van bet goede te vervangen onderdeel. Dit kan komen door een verkeerde analyse van 
de storing, waardoor er een ander onderdeel defect is dan was verwacht. Een tweede reden is dat 
het typenummer van het benodigde onderdeel en opgestuurde onderdeel niet overeenkomt. De 
monteur heeft een onderdeel bij zich van een ander typenummer. 
In de onderstaande tabel staat een voorbeeld van een herbezoek dat o.a. is ontstaan doordat de 
monteur geen ofhet verkeerde onderdeel bij zich had. Deze bezoeken zijn op hetzelfde adres en 
hebben hetzelfde typenummer. De gegevens zijn uit AS400 gehaald. 

Xst
e maand na Bezoek 

DTAFM KOMSS Koopd aankoop X 
TOESTEL GETEST MET DIVERSE 

1030428 PANNEN,BIJ 10302 3 1 
OP ALLE MANIEREN MET DIVERSEN 

1030520 PANNENGET 10302 4 2 
TOESTEL GETEST, AF EN TOE GEEN 

1030729 PANDETECT 10302 6 3 
TOESTEL GETEST MET 3 

1031015 VERSCHILLENDE P ANNE 10302 9 4 
VERKEERDE INDUCTIEGENERA TOR 

1031030 ONTVANGEN 10302 9 5 
MONT.0511. INDUCTIE GENERATOR 

1031125 VERVANGEN. 10302 10 6 
Tabel 3.2. Voorbeeld van een herbezoek met o.a. als oorzaak geen of verkeerd onderdeel bij. 

In de gewenste situatie is er i:ekerheid over het typenummer. Het meesturen van componenten 
met het verkeerde typenummers zal dus niet meer voorkomen. Het verkeerd analyseren van een 
storing kan gedeeltelijk opgelost warden door de goede productinformatie. In de gewenste 
situatie kan bet aantal herbezoeken met ongeveer 15% verminderd worden, dit is gebaseerd op 
bet aantal herbezoeken dat als oorzaak geen/ verkeerd onderdeel heeft. Het totale aantal is dan 
15% van 17.500 is 2625. 17.500 herhalingsbezoeken is gebaseerd op bet aantal 
herhalingsbezoeken berekend aan de hand van de methode die beschreven staat in bijlage 6. Het 
uitgangspunt bij deze berekening is dat de consument centraal staat. 
Op statistische gronden kan gezegd worden dat in de gewenste situatie, bet aantal 
servicebezoeken met 7625 kan afnemen. Een kwalitatieve analyse zou moeten volgen om dit ook 
daadwerkelijk vast te stellen. 

4. Het verminderen van het aantal niet thuis bezoeken. 

Een "niet thuis" bezoek is een bezoek, waarbij de monteur niet zijn werkzaamheden kan 
verrichten omdat de consument niet thuis is. Op het moment dat de monteur arriveert en de 
consument niet thuis is, moet de monteur een kwartier wachten, voordat hij verder kan. Het aantal 
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"niet thuis" bezoeken is erg hoog, namelijk 2%. Dit gaat dus om ongeveer 2200 bezoeken per jaar 
dat de consument niet thuis is als de monteur arriveert. Er kunnen verschillende redenen worden 
bedacht waardoor een klant niet thuis is. 

1. De consument is even weg (bijvoorbeeld boodschappen doen of kind ophalen). Er zijn 
drie dagdelen waarop de monteur kan komen. Ieder dagdeel bestaat uit 4 uren, te weten 
tussen 8.00 uur en 12.00 uur, tussen 10.00 uur en 14.00 uur en tussen 12.00 uur en 16.00 
uur. Wellicht vindt de klant 4 uur thuisblijven te Jang. 

2. De consument is niet thuis en heeft niet afgebeld. Hij is vergeten afte bellen of had daar 
geen zin in. Dit heeft geen financiele gevolgen voor de consument, waardoor de 
motivatie om dit netjes te doen laag is. 

3. De monteur is niet op het afgesproken tijdstip bij de consument. Dit kan ook weer 
verschillende redenen hebben, zoals het uitlopen van een van de vorige bezoeken. 

Er kunnen een aantal acties ondernomen worden om dit percentage "niet thuis" bezoeken te doen 
afnemen. 
De eerste oorzaak zou kunnen aangepakt worden door de perioden te verkorten. Vier uur thuis 
blijven voor de consument is erg Jang, wellicht kan dit teruggebracht worden naar twee uur, zodat 
de consument we! thuis blijft. 
De tweede oorzaak is aan te pakken door de consument te laten betalen op het moment dat deze 
op het afgesproken tijdstip niet thuis is. De cruciale vraag is natuurlijk of de consument hiermee 
akkoord gaat. 
De laatste oorzaak kan aangepakt worden door de consument goed op de hoogte te houden. Niet 
bellen als het al te laat is, maar eerder actie ondernemen, waardoor de consument niet onnodig zit 
te wachten. 

3.3 De voordelen van "reverse logistics" 

"Reverse logistics" is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling staat bij verschillende 
bedrijven. "Reverse logistics" heeft te maken met de retourstroom van goederen. Een aantal 
bedrijven is genoodzaakt om de retourstroom in beeld te krijgen en te zorgen dat deze goed 
verwerkt wordt, vanwege de toenemende milieu eisen. Andere bedrijven vinden het interessant 
vanwege de grote waarde die deze retourstroom vertegenwoordigd. Bij AEP wordt er gedacht dat 
de waarde van de retourstroom van onderdelen die niet terugkomen erg groot is. Op dit moment 
is er een slecht inzicht in de retourstroom van producten en onderdelen. De meeste producten en 
onderdelen verdwijnen in de container. Het komt zelfs voor dat er allerlei nieuwe onderdelen 
uitgewisseld worden in een apparaat en dater uiteindelijk toch nog besloten wordt dat het 
apparaat vervangen wordt. Het oude apparaat met de nieuwe onderdelen verdwijnt dan in de 
container. Dure onderdelen, als generatoren, kunnen beter hergebruikt worden. Er zijn bedrijven 
die grote delen van hun retourstroom opnieuw kunnen gebruiken. Bij onderdelen als generatoren 
en bedieningsprinten, die al snel 100 euro kosten, zijn er grote kostenbesparingen te 
verwezenlijken. Hieronder staat een voorbeeld. 
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Reparatie Type Datum 
adres nummer afmelding Klachtomschriiving 
143013401 HI250A5U 1040106 PRINT VERMOGEN RECHTS VV 
143013401 HI250A5U 1040115 PRINT RECHTS WEIGERD 21-1 AFGESPROKEN AL 
143013401 HI250A5U 1040121 PRINT PLAAT RECHTS VV GEEN PANDETECTIE 
143013401 HI250A5U 1040330 GEBRUIKT ONDERDEEL IN DE DOOS 
143013401 HI250A5U 1040331 LEENTOESTEL GEPLAATST TOESTERL TER REP I 
143013401 HI250A5U 1040505 APP. GERUILD VOOR DE HI6071G 

Tabel 3.3. Voorbeeld van een toestel dat vervangen wordt, waar nieuwe onderdelen in zitten. 

Met uitgebreidere en beter gestructureerde infonnatie kan er een beter inzicht in de levensloop 
van het product verkregen worden. Op dit moment is er infonnatie over storingen op de 
verschillende toestellen, maar er wordt nog niet voldoende van deze infonnatie gebruik gemaakt. 
Door de infonnatie beter te structureren en vervolgens te analyseren, kunnen er grote 
kostenbesparingen gerealiseerd worden. Ook kunnen claims naar de leverancier concreter 
gefonnuleerd worden. Door heldere infonnatie te overhandigen is er minder ruimte voor 
discussie. Nu is er vaak discussie over de garantie. Moet AEP of de leverancier opdraaien voor de 
kosten. Twee problemen spelen hierbij een rol. 

Is de klacht verwijtbaar aan de leverancier? 
Valt de klacht binnen de garantieperiode? 

Het eerste probleem is niet op te lossen met de leverancier. Hier moeten goede afspraken over 
gemaakt worden, waardoor de kans op discussies beperkt blijft. Het tweede probleem is wel op te 
lossen met uitgebreidere productinfonnatie. Door goede infonnatie over de levensloop van het 
product, kan er gezien worden wanneer een product geproduceerd wordt. Problemen met claims 
kunnen hierdoor worden voorkomen. Er moeten wel duidelijke afspraken gemaakt worden over 
de periode tussen productie en het werkelijke gebruik bij de consument. De consument wil graag 
twee jaar garantie vanafhet moment dat hij een apparaat in gebruik neemt. De leverancier wil het 
liefste een garantietermijn van twee jaar vanafhet moment dat het apparaat geproduceerd wordt. 
Hij wil uiteraard niet opdraaien voor kosten die ontstaan zijn door vertragingen in het logistieke 
proces. Er zijn allerlei soorten afspraken die je hierover kunt maken. 

Een belangrijke waarde die bij deze claims speelt is de "callrate". De "callrate" wil zeggen het 
aantal storingen op een apparaat binnen een bepaalde periode. Met de leveranciers wordt er 
afgesproken wat het percentage storingen mag zijn in de eerste jaren van een toestel. Valt de 
"callrate" binnen dit percentage dan is er niets aan de hand, valt bet percentage echter hoger uit, 
dan kan AEP de kosten bij de leverancier claimen. Het betreft uiteraard de storingen die te wijten 
zijn aan de leverancier. Hier worden eindeloze discussies over gevoerd. Doordat de 
infonnatiestroom niet goed gestructureerd is, is het erg lastig om heldere claims bij de leverancier 
te leggen. 

De toegestane "callrate" kan worden gezien als een gebudgetteerd verlies. 

Intermezzo. 
"Enkele kwaliteitskostensoorten, zoals garantie- en uitvalkosten, warden wel geadministreerd in 
de meeste bedrijven. Het probleem dat dan ontstaat, is dat een bepaald niveau ervan in een 
budget gedekt is en dat alleen als de kosten boven het gebudgetteerde niveau uitkomen er actie 
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wordt ondernomen. Dit betekent dus dat de "sporadische" uitschieter a/le aandacht krijgt, dat 
echter het constante chronische niveau zo blijft als het is." (figuur 3.1) 

c:: 
B 
"' 0 

.;.,: 
I 

0 

Tijd 

Figuur 3.1 Kwaliteitskosten uitgezet in de tijd. 

Sporadisch 

Chronisch 

"Helaas zit er in het chronische dee/ zeer veel meer geld dan in de uitschieter. Men hoort vaak 
zeggen: De uitval is geen probleem, want die blijft binnen het budget. Men zegt dus in wezen: 
gebudgetteerde verliezen zijn geen verliezen! ". 
(Vorstman, 1991) 

Er is op <lit moment een aantal producten waarbij de "callrate" goed te berekenen is en waarbij er 
inderdaad onderdelen retour worden gestuurd richting de leverancier. Het betreft hier de 
leverancier EGO. EGO levert o.a. de generatoren voor de verschillende inductiekookplaten. Om 
een toetsing te krijgen van de in <lit verslag gebruikte methode, wordt de "callrate" op de 
inductiekookplaten IDK621 en A390 bekeken. Dit zijn twee toestellen die veel op elkaar lijken en 
waar dezelfde generator in zit. Over deze toestellen is veel bekend en er wordt erg veel tijd 
gestoken in het op orde krijgen van de informatiestroom behorende bij deze apparaten. Het 
product is pas een aantal jaren op de markt en is concreet in beeld te krijgen. De atbakening is 
hier relatief eenvoudig. De informatiestroom is dus ook hier weer van groot belang. Om een idee 
te krijgen hoe een inductiekookplaat eruit ziet is in bijlage 8 een "exploded view" van de IDK621 
weergegeven. Hieronder volgt een analyse van de storingen op de IDK621 en A390 die in 2003 
verkocht zijn. Het totale aantal van deze toestellen die verkocht zijn in 2003 bedraagt 1350. 
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Aantal Verkeerd 
maanden Aantal Generator Bedienings Nieuw Aansluit of geen Overige 

na bezoeken print toestel tout onderdeel 
aankoop bij zich 

1 54 20 1 7 10 0 16 
2 58 19 4 2 6 1 26 
3 44 18 2 1 0 3 20 
4 32 11 3 1 0 1 16 
5 34 13 5 2 1 1 12 
6 31 10 3 0 0 0 18 
7 17 7 2 0 0 1 7 
8 9 6 1 0 0 0 2 
9 18 8 1 1 1 1 6 
10 19 4 5 1 0 0 9 
11 15 7 3 0 0 0 5 
12 24 7 3 1 1 1 11 

Totaal 355 130 33 16 19 9 148 
Tabel 3. 4. Oorzaken van storingen in het eerste jaar. 

Zoals in de tabel te zien is, worden er veel generatoren uitgewisseld bij de consument. De bij dit 
toestel horende generatoren zijn erg prijzig, ongeveer 250 euro kostprijs. De complete 
inductiekookplaat heeft een kostprijs van ongeveer 350 euro. Het is dus van groot belang om 
goed inzicht te krijgen in de stroom generatoren. In principe moeten alle generatoren hergebruikt 
worden. Als een generator terecht is uitgewisseld, dan kan deze geclaimd worden bij EGO. Zij 
repareren het onderdeel gratis en betalen ook nog eens de kosten van het servicebezoek (68 euro). 
Als de generator ten onrechte is uitgewisseld, dan wordt deze teruggestuurd en wordt het 
servicebezoek niet betaald. Het goed analyseren van de storing is dus van groot belang. In de 
onderstaande figuur is de fysieke stroom van de generatoren weergegeven. 
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Figuur 3.2. Goederenstroom van de generator. 
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Om dit plaatje inzichtelijk te krijgen zijn er allerlei gegevens nodig, die in de organisatie 
gedeeltelijk aanwezig zijn. Helaas is het, door het ontbreken van een aantal gegevens, niet 
mogelijk om dit plaatje helemaal compleet te maken, om te zien of er producten "verdwijnen" en 
waar ze dan "verdwijnen". Er kunnen grote kostenbesparingen gerealiseerd worden als er van de 
duurdere componenten een dergelijk plaatje gemaakt kan worden. In onderstaande tabel staan de 
gegevens die wel bekend zijn. Hierbij moet opgemerkt worden dat de gegevens uit verschillende 
bronnen gehaald zijn. 

Uitgewisseld door monteur (volgens AS400) +/- 280 
SOR (Service onderdelen retour volgens gemaakte analyse service) +/- 260 
Retour EGO (werkelijk aantal generatoren die naar EGO zijn toegestuurd) +/- 200 
Retour van EGO (aantal generatoren met een fout en die vergoed wordt door EGO) +/- 115 
Tabel 3.5. Gedeeltelijke generatorenstroom van de IDK621 en A390. 

De generatoren die opgestuurd zijn naar EGO, zijn getest door EGO. Bij 69 generatoren hebben 
ze geen fout kunnen ontdekken en bij 1 7 gaan ze uit van een installatiefout. Hier worden dus geen 
servicekosten voor vergoed. Door gemaakte callrate afspraken gaat de discussie over het aantal 
bezoeken dat vergoed moet worden. AEP claimt ongeveer 20.000 euro, terwijl EGO een voorstel 
voor 8.500 euro doet. Uiteindelijk wordt hier wel uitgekomen, maar als er nu naar figuur 3.2 
gekeken wordt, kan er veel meer gehaald worden uit het in kaart brengen van de uitgewisselde 
generatoren. Gaande weg het proces ontbreken er een aantal generatoren. Dit kan allerlei 
oorzaken hebben, die verder niet besproken worden. 
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Hoofdstuk 4. De technologie RFID 

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de technologie RFID. Wat is nu eigenlijk "Radio 
Frequency IDentification", waaruit is het opgebouwd en wanneer is het ontstaan? De huidige en 
toekomstige toepassingsmogelijkheden van RFID zijn onder de loep genomen. Vervolgens is er 
naar de kosten van RFID gekeken. Wat kost RFID op dit moment en wat zijn de verwachtingen 
en voorspellingen voor de toekomst? 

4.1 Wat is RFID? 

RFID is de afkorting van "Radio Frequency IDentification" en is een manier om producten te 
kunnen identificeren. De technologie is tientallenjaren geleden op de markt gekomen, maar door 
de hoge prijs is er in de beginfase weinig gebruik van gemaakt. Eindjaren negentig nam de 
interesse in de technologie toe. De doorbraak van RFID was het moment dat het ministerie van 
defensie in de Verenigde Staten besloot om RFID toe te passen in het leger. Door de grote 
aantallen die werden afgenomen, begon de prijs van RFID te dalen en werd de technologie voor 
meerdere partijen interessant. In de retail sector werd er een ontwikkeling in gang gezet door 
Wal-mart. Dit bedrijf eiste van hun top 100 leveranciers, dat ze alle producten per 1 januari 2005 
voorzien hadden van de chip. Een begin is nu gemaakt, maar helaas zijn de kosten nog zo hoog, 
dat het voor de meeste bedrijven niet te betalen is. Een verdere prijsdaling wordt verwacht, maar 
de voorspellingen hierover lopen ver uiteen. 

RFID is een technologie die uit verschillende componenten is opgebouwd. 
1. RFID label, dit is het onderdeel waar de code op staat en het dee! dat aan het product 

bevestigd zit. 
2. Reader, dit is het leesapparaat dat nodig is om het RFID label uit te lezen. 
3. Computersystemen, deze verwerken en gebruiken de informatie die van de reader komt 

en koppelt deze aan informatiesystemen, waar de gegevens van het product in zijn 
opgeslagen. 

Het RFID label bestaat uit een basislabel met een toplaag erop, waartussen een "inlay" wordt 
geplaatst. Deze "inlay" bestaat uit drie verschillende componenten. Ten eerste de chip, die een 
geheugen bevat waar alle kennis op staat. Deze chip heeft de grote van een zandkorrel. Ten 
tweede de folie waarop het geheel bevestigd wordt. Ten derde de antenne, dit is het deel dat 
daadwerkelijk communiceert met de reader. 
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Figuur 4.1. Close up van een RFID-label. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen passieve en actieve tags. Passieve tags zijn tags 
die niet beschikken over een eigen energiebron. Deze tag zendt informatie uit doordat het energie 
ontvangt uit het door het leesapparaat opgewekte wisselend magnetisch veld. Als de antenne van 
de tag in dat veld wordt gebracht ontstaat er een wisselspanning tussen de antenne en het 
leesapparaat. Deze wisselspanning wordt gelijkgericht en dient als voedingsspanning voor de 
chip. De leesafstand van dit soort tags is dan ook gering. Er moet gedacht worden aan een 
leesafstand van enkele decimeters. 
Actieve tags bezitten een eigen energiebron in de vorm van een accu of batterij. Deze zijn dus 
niet athankelijk van de reader en kunnen constant zelfstandig informatie uitzenden. Het bereik 
van dit soort tags is een stuk groter, er moet dan gedacht worden aan enkele meters. Deze tags 
zijn ook vele malen duurder. 

Een tweede onderscheid is te maken in de hoogte van de frequentie waarmee de informatie wordt 
uitgewisseld. Het bereik loopt van 125 KHz, wat "low frequency" wordt genoemd, tot 2.45 GHz, 
wat "microwave" wordt genoemd. De leesafstand neemt toe naarmate de frequentie hoger wordt, 
daar staat tegenover dat de storingsgevoeligheid ook toeneemt bij een hogere frequentie. 
Hieronder een tabel met leesafstanden van de verschillende tags. 

Frequentie van de tag Leesafstand bij passieve tag Leesafstand bij actieve tag 
125 KHz 40cm 4m 
13,56MHz 60cm 6m 
433 MHz 3-4m 100m 
2,45 GHz >4m > 100m 
Tabel 4.1. Leesafstanden bij de verschillende tags. 

Een derde onderscheid is te maken in de mogelijkheden van de tags. Er zijn tags die alleen 
gelezen kunnen worden, de zogenaamde "read only tags". Dit zijn tags waar eenmalig gegevens 
opgezet kunnen worden en die daarna alleen nog uitgelezen kunnen worden. Aan deze tags kan 
geen extra data worden toegevoegd. Er zijn ook tags waar wel extra data aan toegevoegd kan 
worden gedurende zijn levensloop, dit zijn de "read write tags". Bij de "read only tag" wordt alle 
informatie bijgehouden in een informatiesysteem. 

Het nummer dat de reader leest wordt gecommuniceerd met het informatiesysteem. In het 
informatiesysteem wordt deze code omgezet in werkelijke informatie. Een voorbeeld van een 
dergelijk informatiesysteem is het EPC Global systeem, dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 4.2. 
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RFID kan op verschillende niveaus toegepast worden. Op dit moment wordt RFID meestal op 
pallet- ofverpakkingsniveau toegepast, omdat de kosten op item niveau nog erg hoog zijn. Bij 
AEP is het gebruik op dit niveau lastig, omdat de producten worden omgepakt. Dit ompakken 
houdt in dat de producten worden aangeleverd op een leverancierspallet, waar meestal 1 soort 
product op staat. Vervolgens worden orders na het pikken per klant gesorteerd, waardoor er 
verschillende producten op een klantenpallet komen te staan. Door het ompakken van de 
producten van leverancierspallet naar klantenpallet heeft RFID op palletniveau weinig zin bij 
AEP. Er zal dus gewerkt moeten worden op item niveau. 

4.2 Werking van RFID bij het EPCglobal systeem 

~ EPC Global is een organisatie, die de codering standaardiseert. Op deze manier proberen zij te 
(:--" voorkomen dat iedereen een eigen codering gaat gebruiken, wat voor grote problemen kan 

zorgen. EPC staat voor "Electronic Product Code" en is de code die wordt gebruikt voor codering 
van de producten. Een voorbeeld van een EPC is weergegeven in figuur 4.2. Deze code is 
opgebouwd uit 4 elementen. 

1. "Header" identificeert de lengte, type, structuur, versie en generatie van EPC. (8 bits,+/-
256 mogelijkheden) 

2. Manager Number identificeert het bedrijf. (28 bits, +/- 270* 106 bedrijven) 
3. Object Class die gelijk is aan de "stock keeping unit" (SKU). (24 bits,+/- 17*106 SKU's) 
4. Serial Number is het specifieke item van een Object Class. (36 bits,+/- 69*109 items) 

ELECTRONIC PRODUCT CODE 

J 

□ 1- □□ D □ A89- □ 001bf. □□□ 169DCD 
Header EPC Manager Ob)ect Class Serial Number 
0- 7 bits 8-35 bits 36- 59 bits 60-95 bits 

Figuur 4.2. Voorbeeld van een EPC. 

De EPC wordt gelezen door een reader. In onderstaand schema is de (ver)werking van gegevens 
van een RFID-tag weergegeven. 
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Figuur 4.3. Werking van een RFID systeem 

~ Het EPCglobal Network bestaat uit 5 elementen: Electronic Product Code (EPC), the ID System 
(EPC Tags en Readers), Object Name Service (ONS), Physical Markup Language (PML) en 
Savant. 
EPC is het nummer, <lat gemaakt is om specifieke items een unieke identificatie te geven. Het 
EPC nummer zit op een tag. Door gebruik te maken van RFID communiceert de tag zijn nummer 
met een reader. De reader stuurt hetnummer via de Savant door naar de ONS. De ONS vertelt de 
computer waar er informatie gevonden kan worden op het netwerk over het object, zoals de 
productiedatum. 

PML wordt gebruikt als gemeenschappelijk taal in het EPCglobal Network om gegevens over een 
bepaald object te verkrijgen. Savant is de software die een centrale plaats inneemt in het 
EPCglobal Network. Savant leidt en beweegt informatie op een dusdanige manier, <lat het 
netwerk niet overbelast wordt. 

Uiteindelijk kunnen de gegevens via "Savant" gekoppeld worden aan het ERP systeem van het 
bedrijf. Zo kunnen er verschillende processen worden aangestuurd, zoals de voorraadplanning. 

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van het EPCglobal Network. EPC Global gebruikt 
"industry best practices" om data te beschermen. Daarnaast fungeert het EPCglobal Network als 
een "extranet" met een verbonden gegevensmodel. Data worden opgeslagen achter de firewall 
van een bedrijf en zijn alleen toegankelijk voor wie geregistreerd is. 
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EPCglobal Network maakt gebruik van internet technologie om een netwerk te creeren van 
gedeelde informatie tussen geautoriseerde partners. Het bedrijf <lat eigenaar is van de informatie 
bepaalt wie wat kan zien. 
In bijlage 9 is een precieze beschrijving van de werking van het systeem en van de componenten 
te vinden. Verder staat daar ook extra informatie over EPCglobal. 

4.3 De toepassingsmogelijkheden van RFID 

De mogelijkheden van RFID zijn enorm. Het is een manier om producten een unieke identificatie 
te geven. Het heeft een aantal extra functies ten opzichte van de barcode. De barcode wordt 
meestal toegepast op artikelnummer niveau, RFID vindt plaats op item niveau. Het grote voordeel 
is dat ieder product een uniek nummer krijgt, zodat niet een product meer hetzelfde is. Een ander 
voordeel is <lat de tag zich niet in het "gezichtsveld" van de reader hoeft te bevinden. Als de tag 
binnen het leesbereik van de reader komt wordt er een signaal afgegeven aan de reader. Een 
laatste groot voordeel is dat een RFID tag veel meer informatie kan bevatten dan een barcode. Je 
kunt dus meerdere eigenschappen van het product op de chip zetten of in het systeem waar 
gegevens over de tag worden bewaard. 

Er zijn vele toepassingsgebieden te bedenken. Hieronder volgen enkele voorbeelden waar RFID 
al wordt toegepast. 

NBD/ Biblion voorziet alle boeken van RFID labels. De organisatie levert jaarlijks 2, 7 
miljoen boeken aan bibliotheken in Nederland. 
Enkele gemeenten hebben vuilcontainers van tags voorzien, voor automatische 
identificatie van containers en eigenaars. 
Bij sommige automerken is in de contactsleutel van bepaalde modellen een RFID tag 
opgenomen die deel uitmaakt van het startcircuit. 
Fokpaarden, koeien, honden en duiven hebben voor automatische identificatie een zeer 
kleine RFID tag geYmplementeerd gekregen. 
Bij de marathon van Rotterdam krijgt elke deelnemer een RFID tag in of aan zijn schoen. 
Start- en eindtijden worden automatisch bepaald-indien hij of zij bij start en finish over 
een speciale mat loopt. 

"'f- De toepassingsmogelijkheden kunnen worden verdeeld over twee niveaus. 
1. Procesniveau. 
2. Productniveau. 

J Toepassingsmogelijkheden op procesniveau zijn gebaseerd op verbetering van de processen met 
behulp van RFID. Dit kan door middel van verbetering van de kwaliteit van de processen maar 
ook door verbetering van de effectiviteit van de processen. 

De kwaliteit kan verbeterd worden doordat er een beter inzicht in de kwaliteitscontroles 
verkregen kan worden. Doordat de testresultaten aan het product gekoppeld worden, zijn 
deze op te vragen bij problemen. Bij fouten in bepaalde series, zijn producten sneller op 
te sporen en kunnen ze sneller worden terug gehaald. 
Het zal ook een preventieve werking hebben op de kwaliteit. De leverancier weet <lat 
fouten beter op te sporen zijn en daardoor bij hem geclaimd kunnen worden. De 
leverancier zal ervoor zorgen <lat er minder fouten ontstaan. 
Door een beter inzicht in de goederenstroom zullen logistieke processen versneld kunnen 
worden. De pijplijn voorraad, wat is er onderweg, zal beter in kaart gebracht kunnen 
worden, waardoor er beter ingesprongen kan worden op dreigende tekorten. 
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De administratie kan versneld worden door een stukje automatisering. Door de tag aan 
software te koppelen, kan er veel automatisch geregistreerd worden. 

X Toepassingsmogelijkheden op productniveau betreffen de kwaliteit van de producten. Dit is niet 
alleen de kwaliteit van het concrete product zelf, maar <lit kan ook de informatiestroom bij het 
product betreffen. 

Producten krijgen een unieke identificatie. De gehele levensloop van het product kan 
bijgehouden worden. Zo kan er bijgehouden worden wanneer er wat soort onderhoud is 
gepleegd of er kan bijgehouden worden wanneer het product exact geproduceerd is. 
Door direct te zien welke onderdelen er in het product zitten en wat de historie van deze 
onderdelen is, kan er beter worden omgegaan met "reverse logistics", de gebruikte 
onderdelen die retour komen. W ellicht komen er onderdelen retour die gebruikt kunnen 
worden. 
Betere controle op de producten door eigen identificatie. In de huidige situatie raken er 
bij verschillende bedrijven producten kwijt voordat het product de consument bereikt. 
Met behulp van de chip kan er beter inzichtelijk gemaakt worden wat hiermee gebeurd. 
Door de unieke identificatie zijn namaakproducten beter te herkennen. 

~ De toepassingsmogelijkheden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, wil het interessant 
- zijn om de chip in te voeren. Hieronder volgen de voorwaarden waar de mogelijkheden op de 

verschillende toepassingsmogelijkheden aan moeten voldoen. 
1. De kansen moeten groter zijn dan risico's. 
2. De investeringen mogen niet te hoog zijn. De investeringen die gedaan moeten worden, 

moeteh binnen het budget blijven. 
3. Het implementeren van RFID moet haalbaar zijn. 
4. Er moet voldoende betrokkenheid zijn van verschillende mensen binnen de organisatie. 

Een belangrijk punt hierbij is concreetheid. 

4.4 De eigenschappen en kosten van RFID 

Als we het over de kosten van RFID hebben, hebben we het direct over de grootste belemmering 
van RFID op <lit moment. De hoge kosten die het implementeren van RFID met zich meebrengt, 
zijn op <lit moment de grootste beperkende factor. De voordelen van RFID zijn voor iedereen wel 
duidelijk, maar zijn de voordelen zo groot, <lat het de investering waard is? Op <lit moment is <lit 
vaak nog niet het geval. De kosten zijn nog te hoog om massaal RFID aan te schaffen. Er is een 
daling in de prijzen waar te nemen, maar de voorspellingen over de prijzen lopen ver uiteen. De 
voorspellingen van het vooraanstaande onderzoeksbureau "Forrester Reasearch, Inc." zijn 
redelijk neutraal in het plaatje over toekomstige prijzen van RFID tags. De tags zijn 
onderverdeeld in verschillende klassen met de daarbij horende eigenschappen. In onderstaande 
tabel staan de "tag classes" zoals ze bij EPCglobal bekend zijn. 
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Class 0 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 

Description Factory User Read write Semi passive Active read Active 
programmed programmed passive tag read write tag write tag autonomous 
read only tag read only tag read write ta!! 

Passive/ active Passive Passive Passive Semi passive Active Active 
Read/write Read only Read only Read write Read write Read write Read write 
Transmission Low Low Low High High High 
reliability 
Battery No No No Lithium/ Lithium/ Various types 

manganese manganese possible 
Life soan High High Short · Hillh High High 
Communication Low Low High Mid High High 
ran1se 

Fig.4.4. EPCglobal RFID Tag Classes. Source: Forrester Research, Inc 

De laatste twee eigenschappen, "life span" en "communication range" hebben wellicht enige 
toelichting nodig. Met de "life span" van de tag wordt de levensduur van de tag bedoeld. De 
levensduur is nooit exact aan te duiden, maar bij een korte levensduur moet gedacht worden aan 
enkele jaren (5-10 jaren) en bij een lange levensduur moet er gedacht worden aan meer dan 10 
jaar. De batterij wordt niet meegeteld, want die kan vervangen worden. Een batterij van een 
"class 4" tag gaat ongeveer 10 jaar mee, ook dit varieert per tag. 
De "communication range" betreft de leesafstand. Een leesafstand "low" betekent een leesafstand 
van ongeveer een halve meter. Leesafstand "mid" is een leesafstand van enkele meters en "high" 
van ongeveer 10 meter. De leesafstand is sterk afhankelijk van de frequentie van de tag. Een 
actieve tag met een frequentie van 433 MHz kan gelezen worden op een afstand van 100 meter. 

Tags uit "class 5" zijn op dit moment nog te duur om te maken. Er zijn ook geen concrete prijzen 
bekend, aangezien Forrester geen fabrieken heeft gevonden die deze tag produceert. Ook zijn er 
voor de nabije toekomst geen plannen om deze tag te gaan produceren. 
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Hoofdstuk 5. Verbetering van de bedrijfsprocessen m.b. v. RFID 

5.1 Serviceproces 

Het serviceproces bij AEP draagt zorg voor de afhandeling van de storingen op producten bij 
consumenten. Er zijn allerlei soorten storingen die varieren van het ontbreken van een 
gebruiksaanwijzing bij het product tot vitale onderdelen die stuk zijn, waardoor er een product in 
zijn geheel vervangen moet worden. Dit proces wordt grotendeels veroorzaakt door gebrek aan 
kwaliteit. Als alle producten perfect in orde zouden zijn, zou het aantal storingen sterk afnemen 
en zijn de kosten van het serviceproces een stuk lager. Het serviceproces in de huidige situatie 
staat beschreven in bijlage 5. Het visualiseren van dit proces werkt verhelderend, daarom is er 
gekozen om dit proces met een figuur te beschrijven en niet in woorden te beschrijven. 

Bij het serviceproces zijn er problemen, die zich op dit moment voordoen. Veel van deze 
problemen hebben te maken met de informatievoorzieningen. Het invoeren, analyseren en 
evalueren van informatie kan op een aantal plaatsen in het proces verbeterd worden. Hierdoor 
kunnen de storingen beter geanalyseerd en behandeld worden. Het gevolg van een beter service 
proces, zou kunnen zijn dat het aantal bezoeken dat afgelegd moet worden, verminderd kan 
worden. De volgende punten in het proces kunnen door middel van RFID verbeterd worden, 
waardoor de kosten van het service afdeling omlaag kunnen. 

Er zijn verschillende oorzaken van de noodzaak van een service apparaat. Deels ontstaan 
er storingen door onoordeelkundig gebruik van de apparaten, anderzijds is gebrek aan 
kwaliteit een probleem. RFID kan de producten zelf niet beter maken, maar we) de 
gegevens over de producten inzichtelijker maken. Alie relevante informatie over een 
product kan bijgehouden worden. Zo kunnen de kwaliteitstesten bij de leverancier 
inzichtelijker gemaakt worden, en beter gecontroleerd worden. Tevens kan er een 
stuklijst (een overzicht van alle componenten waaruit een product bestaat), toegevoegd 
worden. Ook kan door de betere informatievoorziening een beter inzicht verkregen 
worden in het soort storingen, waardoor er bijvoorbeeld teruggekoppeld kan worden naar 
de ontwerp afdeling. Het doe) van dit alles is het aantal storingen waarvoor gebeld wordt 
terug dringen. 
Als een storing telefonisch wordt gemeld, kunnen de "call agents" meer storingen 
oplossen door; omdat ze met behulp van RFID precies weten met welk type product ze te 
maken hebben. Daamaast is de informatie die tot hun beschikking staat inzichtelijker, 
waardoor ze makkelijker vergelijkbare klachten kunnen zoeken. De "call agent" zal zo 
meer storingen kunnen oplossen. 
Als een storing dan niet door de "call agent" opgelost kan worden, komt de storing bij de 
werkvoorbereider. Deze zal uiteindelijk de storing definitief vaststellen. Aangezien hij 
met behulp van RFID met 100% zekerheid weet met welk product hij te maken heeft, kan 
de storing vrij nauwkeurig vastgesteld worden en de benodigde onderdelen opgestuurd 
worden naar de monteur. Op dit moment worden er meerdere onderdelen opgestuurd om 
zo te proberen het percentage "first time fixed" hoog te houden. Er ontstaat hierdoor een 
onnodige goederenstroom. 
Bij het bezoek van de monteur aan de klant zijn er problemen bij het atlezen van de 
artikelnummers. De artikelnummers zijn vaak zo lang, dater fouten worden gemaakt met 
het opschrijven van deze nummers. RFID maakt het uitlezen van de nummers 
makkelijker en betrouwbaarder, waardoor de informatiestroom gekoppeld aan de 
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bezoeken verbeterd zal worden. De monteur weet al voordat hij een bezoek gaat afleggen 
precies met welk product hij te maken heeft. Het aantal herhaling bezoeken zal afnemen. 
Op <lit moment is het lastig claims bij leveranciers te leggen voor componenten (van een 
product) of producten die niet (goed) functioneren. Door de grote hoeveelheid informatie 
die met behulp van RFID verkregen kan worden over het product, zoals productiedatum, 
verkoopdatum en testresultaten, kan er een beter beeld gekregen worden van de 
levensloop van het product. Een gevolg is wellicht <lat er meer storingen geclaimd 
kunnen worden bij de leverancier en de kosten voor de afdeling service zullen dalen. 
Doordat er betrouwbare gegevens over producten verkregen kunnen worden, kan er 
wellicht een beter inzicht gekregen worden in de onderdelen, die (ten onrechte) zijn 
vervangen. In gevallen waarbij het vervangen van een onderdeel niet leidt tot het 
oplossen van de storing, worden soms <lure componenten of zelfs het gehele toestel 
vervangen. In deze gevallen is het interessant om bepaalde onderdelen te hergebruiken. 

Dit zijn de belangrijkste voordelen bij toepassing van RFID bij de service afdeling. Voor het 
verbeteren van het serviceproces is een tag nodig, die alleen gelezen hoeft te worden. De 
leesafstand is niet van groot belang omdat de monteur een portable reader bij zich zou kunnen 
hebben die je naar de tag toe kan bewegen. De tag zou gedurende de gehele levensloop van het 
product bruikbaar moeten zijn. Uiteraard wordt er daarna gekeken naar de goedkoopst mogelijke 
oplossing. 

5.2 Logistiek proces 

De afdeling logistiek zorgt voor de in- en uitgaande goederenstroom bij AEP. De activiteiten zijn 
te verdelen in 3 onderdelen. Het uitladen van de vrachtwagen (inslag), het inzetten van de 
goederen in het magazijn ( opslag) en het pikken van de orders en inladen van de vrachtwagen 
(uitslag). De informatiestromen die bij <lit proces horen zijn enorm groot. Als de informatie niet 
juist is, heeft <lat enorme gevolgen voor zaken als de leverbetrouwbaarheid. In bijlage 4 is het 
logistieke proces in de huidige situatie uitgewerkt. Hierin is duidelijk een onderscheid gemaakt 
tussen de goederenstromen en de informatiestromen. De situatie zoals in bijlage 4 staat is de 
"present state". 

Op verschillende punten in het logistieke proces kan het proces verbeterd worden door het 
implementeren van RFID. Vooral de informatiestromen kunnen worden verbeterd met RFID. 

Wanneer producten binnenkomen worden deze eerst tijdelijk in het magazijn neergezet 
om zo de goederen te kunnen tellen en eventueel barcodes op het product te plakken. De 
loslijst wordt vergeleken met de inkooporder, om zo te controleren of alles klopt. Met 
behulp van RFID wordt <lit proces aanzienlijk versneld doordat het tellen automatisch 
gebeurt. Ook het administratieve gedeelte gaat automatisch met behulp van RFID. Als het 
systeem een fout constateert, genereert het systeem direct een waarschuwing. 
Nadat de producten gecontroleerd zijn, worden de producten in het magazijn geplaatst en 
ingeboekt. Bij het toewijzen van een locatie aan het product worden wel eens fouten 
gemaakt. Met behulp van RFID kan 100% zekerheid over de voorraad worden verkregen 
en dus ook over de bezetting van de locaties. Extra handelingen door fouten zijn dus niet 
nodig. Daarnaast gaat het inboeken van de producten automatisch op het moment <lat de 
producten de readers passeren. Het proces wordt hierdoor versneld. Doordat exact bekend 
is welk product waar staat, is de stap om op fysieke FIFO (First in First out) over te 
stappen kleiner. Er zal daardoor minder incourante voorraad in het magazijn staan. 
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Fouten die gemaakt worden bij het pikken van de orders betreffen het pikken van 
verkeerde producten ofhet moeten pikken van producten die niet aanwezig zijn. Het 
gevolg van beide gevallen is dat de klant niet krijgt waar hij om vraagt. Door 100% 
zekerheid te hebben over je voorraad en over het te pikken product kunnen deze fouten 
voorkomen worden. De klant hoeft dus niet meer teleurgesteld te worden. 
Bij de uitslag van de goederen kunnen er producten in de verkeerde vrachtwagen 
terechtkomen door fouten van mensen. Menselijk falen is iets wat je kunt beperken maar 
nooit helemaal kunt voorkomen. RFID helpt hierbij door een signaal te geven als de 
producten in de verkeerde vrachtwagen worden geladen. 
En tot slot kunnen de voorraden van producten in de gehele keten transparanter gemaakt 
worden. Door de chips in de producten te plaatsen, kunnen de producten "real time" 
gevolgd worden. Er is bekend wanneer een product bij de leverancier de vrachtwagen 
ingaat en wanneer het product aan zal komen bij de klant. Dit proces is grotendeels 
afhankelijk van de leveranciers en klanten. Hier kunnen afspraken over gemaakt worden, 
maar dat heeft meer betrekking op strategische allianties (bijlage 10). 

In het ideate geval wordt de chip aan het begin van de keten ingevoerd en blijft de chip in het 
product ziften tot aan het einde van de keten. Hierdoor weet AEP precies wat er bij de dealers en 
bij de toeleverancier ligt. De vraag naar producten over en weer is dus beter in te schatten, 
doordat bekend is hoe groot de voorraad is in de gehele keten. Het opslinger effect (bullwhip 
effect) zal sterk verminderd worden. Een gevolg hiervan is een flinke dating van de totale 
voorraadkosten. Een ander gevolg is dat de leverbetrouwbaarheid naar de klant groter wordt door 
de transparante voorraad in de keten. 

De belangrijkste voordelen worden bereikt door het kunnen scannen op grote afstand van de 
verschillende producten. Het bereik van de tag moet dus groot zijn. Doordat de prijs van deze tag 
erg hoog is, is het interessant om te kijken naar de mogelijkheden om deze tag te hergebruiken. 
De chip zal op een eenvoudige manier verwijderd moeten kunnen worden, om hergebruik 
mogelijk te maken. De klanten van AEP zouden de chips moeten verwijderen en terugsturen naar 
AEP, zodat de chips hergeprogrammeerd kunnen worden en opnieuw kunnen worden gebruikt. 
De tag moet dus ook schrijfbaar zijn en de levensduur van de tag moet tang zijn. 

5.3 Marketing 

De afdeling marketing moet ervoor zorgen dat er producten op de markt komen die verkoopbaar 
zijn. De productontwikkelingafdeling valt hier ook onder. AEP ziet zichzelf als innovatief bedrij f 
en wil op dit punt voor blijven lopen op de concurrenten. Een mogelijkheid om dit te behouden is 
om RFID toe te passen bij verschillende producten om zo weer iets nieuws aan de consument te 
kunnen aanbieden. 

Mede door de toenemende vergrijzing en het aantal tweeverdieners, neemt de vraag van 
"gemaksproducten" toe. Dit is ook het geval in bij keukenapparatuur, mensen willen met steeds 
minder inspanning een lekkere maaltijd op tafel krijgen. Grote bedrijven als Unilever zijn bezig 
om tags te maken waar het kookprograrnma van bepaalde producten in zit. Er zal een nieuwe 
markt ontstaan met apparatuur die deze tags kunnen lezen. 

Daamaast zijn er ideeen om tags op producten te plakken om zo "realtime" de voorraad bij te 
houden. Hierdoor kan er bij tekorten direct besteld worden bij de supermarkt. Door je te koppelen 
aan bedrijven als Unilever, vergrootje de concurrentiekracht van AEP. Bij deze vorm hoort dan 
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ook een strategische alliantie die je met een ander bedrijf moet afsluiten. De afhankelijkheid is 
erg groot. Het gaat hier dus niet om een tag die op het product komt te zitten, maar om een reader 
die de tag van de producten kan lezen. Aangezien bedrijven als Unilever al bezig zijn met de 
technologie is het wellicht interessant om toenadering te zoeken tot deze bedrijven. 

5.4 Verkoop 

Het marktaandeel van AEP in de Nederlandse markt is groot en moeilijk te vergroten, de meeste 
kansen voor verkoop liggen dan ook in het buitenland. Door middel van OEM (Original 
Equipment Manufacturing) kunnen producten in het buitenland verkocht worden. Deze oplossing 
heeft niet direct veel met RFID te maken. Wel kan RFID een toegevoegde waarde zijn voor een 
product dat op de markt wordt gebracht, waardoor er iets extra's geboden kan worden aan de 
OEM klanten. Als RFID succesvol gei"mplementeerd wordt bij de andere afdelingen, zouje dit 
kunnen gebruiken voor afzet in het buitenland. Je kunt aantonen dat de kwaliteit van je producten 
en processen op een hoog niveau ligt. De processen om het product worden voor de consument 
steeds belangrijker. Met alleen een goed product kom je er niet. 

B-5.s Algemeen: Ontstaan van een gestructureerde informatiestroom 

Een groot voordeel van RFID is het ontstaan van een interessante informatiestroom. Doordat de 
informatie productgebonden is kunnen er interessante gegevens bijgehouden worden. RFID zelf 
genereert alleen de data, maar zal deze niet structureren. Het is dus van groot belang om relevante 
data op een juiste manier te verwerken. Op dit moment zijn er aardig wat gegevens beschikbaar, 
maar deze zijn niet goed gestructureerd. Het analyseren van deze data kost dan ook enorm veel 
tijd, waardoor er geen goed overzicht over het geheel is. Het gevolg hiervan is dat bepaalde 
analyses achterwege gelaten worden. Bij de analyses die wel worden uitgevoerd, is er door 
gebrek aan tijd vaak geen goede of een minieme evaluatie van de data. Een aantal wezenlijke 
verbeterstappen kan hierdoor niet gemaakt worden. De voordelen zijn dus onder te verdelen in 2 
groepen. 

I. Extra product informatie bij gebruik van RFID. 
2. Nauwkeurigere en beter te structureren data. 

Ad 1. Door RFID kan er gewenste data verkregen worden, zoals een uniek product dat aan een 
consument gekoppeld kan worden. Hierdoor ontstaan er enorme kansen voor een afdeling als 
marketing. Er kan veel directer op de wensen van de consument ingesprongen worden. Daamaast 
zijn er ook and ere af delingen die van de data gebruik kunnen maken, zoals de ontwerpafdeling. 
Productie- of ontwerpfouten zijn beter en sneller inzichtelijk te maken. Hierdoor kan de 
ontwerpafdeling beter anticiperen op klachten vanuit de markt. 

Ad 2. Op dit moment wordt de invoer gedaan door de monteurs. Door de grote hoeveelheid van 
administratieve handelingen die de monteur moet verrichten, is de kans op fouten enorm groot. 
De invoer van de monteurs moet dus gecontroleerd worden, alvorens het definitief in AS400 
komt te staan. Bij het analyseren van gegevens op serienummers gaat het al mis als de monteur 
een nummer niet goed heeft ingevoerd. Dit kunnen kleine fouten zijn, zoals het toevoegen van 
een spatie ofhet verwisselen van een O met een o. Door middel van RFID heb je altijd 100% 
zekerheid over het itemnummer. Dit heeft grote voordelen bij het analyseren van de gegevens. 
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5.6 Voorw arde aan toepassingsmogelijkheden RFID bij AEP 

ID uiteindelijk iets moeten opleveren. Dit kan in de vorm van kostenbesparingen, 
vorm van een verbeterd product. Er zal dus een aantal voorwaarden gesteld 
waaraan RFID moet voldoen, wil het een kans van slagen hebben. Hieronder 
aarden voor AEP waar RFID aan moet voldoen. 

1. De ka sen moeten groter zijn dan risico's. 
Vergr ten van de omzet. 
Koste besparingen door middel van verbeteringen in de bedrijfsprocessen. 
Afh elijkheid van andere bedrijven. 

2. De in esteringen mogen niet te hoog zijn, de investeringen die gedaan moeten worden, 
moete binnen het budget blijven. 
Invest ringen die gedaan moeten worden m.b.t. hardware (tags en readers), software en 
invest ringen om AEP klaar te maken voor RFID. 
Moge ijke investeringen die gedaan moeten worden om toeleveranciers en klanten te 
kunne helpen bij het implementeren. 

3. Het i plementeren van RFID moet haalbaar zijn. 
Zijn d veranderingen die gedaan moeten worden niet te radicaal? Kleine 
veran eringsstappen maken in tijd en inhoud. 
Hoe oot is de afhankelijkheid van andere bedrijven, kunje RFID implementeren zonder 
dat all partijen meedoen. 

4. Er mo t voldoende betrokkenheid zijn van verschillende mensen binnen de organisatie. 
Een b langrijk punt hierbij is concreetheid. 
Is er g noeg draagvlak binnen het management. 
Zijn e mensen die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het implementeren van 
RFID. 

Aan de hand deze criteria wordt er besloten ofRFID een kans van slagen heeft en of de 
investeringen ie gedaan moeten worden opwegen tegen de opbrengsten die behaald kunnen 
worden. Deze fweging wordt gemaakt voor de verschillende bedrijfsprocessen. Uiteindelijk zal 
er een keuze g maakt worden uit de bedrijfsprocessen, waarbij RFID de grootste kans van slagen 
heeft. Deze a eging wordt in hoofdstuk 5.7 gemaakt. 

5.7 Toetsi g van de toepassingsgebieden 

In de vorige h ofdstukken zijn de verschillende toepassingsgebieden genoemd. Aan de hand van 
de criteria uit oofdstuk 5.6. wordt in deze paragraaf een keuze gemaakt. Hierbij moet opgemerkt 
worden, dat ni t alle toepassingsgebieden los van elkaar te zien zijn. Bij logistiek en service heb 
je te maken m t toeleveranciers en klanten die mee moeten gaan in dit proces, anders vallen de 
voordelen voo AEP weg. Bij deze 2 toepassingsgebieden heb je dus ook te maken met 
strategische al ianties, in de vorm van "information sharing". Hoe meer puntenje krijgt op een 
bepaald gebie , des te beter de score op dat onderdeel. Degene met de hoogste totaalscore, lijkt 
het meest ges ikte toepassingsgebied. 
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Tabel 5.1. Seo e verschillende toepassingsgebieden. 

ijn moeilijk te kwantificeren, er is dus ook een globale schatting gemaakt van de 
aarden. Een analyse waarop deze scores zijn gebaseerd, staat in bijlage 11. 
en kort de gedachten waarop de waarden zijn gebaseerd. 

Service. 
Bij service is et doel kostenbesparingen te realiseren door een efficienter en beter service proces. 
Het aantal kla tenbezoeken kan naar beneden en de bezoeken zelf kunnen verbeterd worden door 
gebruik te ma en van RFID. De investeringen die gedaan moeten worden zijn relatieflaag en het 
implementere kan redelijk zelfstandig gebeuren. De klant is wel een belangrijke schakel, 
aangezien dez de gegevens over de consument moet bijhouden. Als <lit niet gebeurd, valt het 
voordeel gehe l weg. Een andere belangrijke schakel is de toeleverancier. Deze moet zijn 
productieproc s aanpassen, zodat de chip aan het product toegevoegd kan worden. Dit kan 
overigens ook op een eenvoudige manier, door de chip los bij het product te doen, zoals <lat bij de 
gebruiksaanwi zing gebeurt. 

Logistiek. 
Het proces bij ogistiek kan versneld en verbeterd worden. Versneld omdat er minder 
administratiev handelingen gedaan moeten worden en verbeterd omdat de klant beter bediend 
kan worden. an de klant wordt verwacht <lat de chips van het product verwijderd worden, zodat 
hergebruik v de chip mogelijk is. De chip is te duur zonder hergebruik. Inzicht in de voorraad 
maakt de voo aad in de keten transparanter, waardoor er in totaal minder voorraad aangehouden 
hoeft te worde . De investeringen zijn een stuk hoger dan bij service, aangezien er duurdere chips 
aangeschaft m ten worden, die op (grote) afstand leesbaar zijn. 

Verkoopallian ie (OEM). 
Het betreft hie strategische allianties (bijlage 10) in combinatie met invoering van RFID. In het 
literatuuronde oek over strategische allianties, kunnen de mogelijkheden van strategische 
allianties beke en worden, met de daar bijhorende voor- en nadelen. Alleen RFID voegt niets toe 
aan je product het zijn juist de toepassingsmogelijkheden die RFID interessant maken. Het is 
natuurlijk wel en manier om je op de export markt te onderscheiden van andere bedrijven, 
waardoor je w llicht een interessante partner vormt voor bestaande bedrijven op die markt. Over 
investeringen alt weinig te zeggen, <lit is afhankelijk van de mate en vorm van samenwerking. 
Het mag voor ich spreken <lat de afhankelijkheid van andere partijen enorm is, aangezien ze 
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jouw product oeten verkopen. De omzetvergroting heeft relatiefweinig met RFID te maken, dit 
is in het kader van dit onderzoek dan ook geen optie om verder uit te werken. 

Oplossingssp ifieke allianties (Marketing). 
De mogelijkh den van deze allianties (bijlage 10) zijn onder andere te zien bij "Living 
Tomorrow" i Amsterdam. Door een alliantie afte sluiten met een bedrijf als Unilever, bindje de 
klant aan beid bedrijven, je bent dus wel helemaal athankelijk van elkaar. Door samen te werken 
met een ander groot bedrijf, versterk je je concurrentiepositie in de bestaande markt. Wellicht zijn 
er mogelijkhe en om bepaalde kosten met elkaar te delen, zoals marketingkosten. Bedrijven als 
Unliver zijn d met RFID bezig, om een kans te maken bij deze bedrijven zal er snel 
toenadering g zocht moeten worden. Deze vorm van RFID is dus een kans als er snel actie 
ondernomen ordt en vormt een bedreiging als er niets gedaan wordt. Ook in combinatie met 
OEM is dit ee interessant kanaal om op de buitenlandse markt te komen. Bedrijven als Unilever 
hebben al een laats op die markt, waardoor je gebruik kunt maken van hun positie. 

Er komt duid ijk naar voren dat RFID enorme kansen biedt bij de verschillende processen. 
Wellicht is ee combinatie van toepassingsgebieden nog wel het meest interessant. Gezien de 
omvang van h t onderzoek is er besloten een keuze te maken. 
Aan de hand an de criteria is er besloten om te kiezen voor het implementeren van RFID bij 
service. Hierb j moet niet uit het oog verloren worden dat logistiek en marketing ook erg 
interessant zij , maar door gebrek aan tijd wordt er gefocust op service. 
In de volgend hoofdstukken zal er een gedetailleerd plan komen hoe deze mogelijkheden 
omgezet kunn n worden in kansen voor AEP. 

5.8 Keuze van de chip 

Zoals in dit h ofdstuk beschreven, zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot RFID. 
Zo kan er gek zen worden voor een chip waar de gegevens op geschreven worden (read-write) of 
een chip waar de gegevens in een systeem staan (read only). Daarnaast kan er gekozen worden 
voor een chip die in het product verwerkt zit of een chip die los bij het product zit. Dit kan in een 
garantiekaart ijn of op een andere manier. De kans van kwijtraken is bij de losse chip natuurlijk 
aanzienlijk gr ter. 
De goedkoop te oplossing is een losse chip bij het product leveren en waarvan de gegevens 
worden bijge ouden in een systeem. Verlies je bij deze oplossing dan geen mogelijkheden? In de 
onderstaande abel staat een aantal voordelen en/ of mogelijke verbeteringen van het service 
proces, die op elost kunnen worden. In de rijen emaast staat de haalbaarheid daarvan bij de 
verschillende gs. 
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Chip in produ, t 
Read-write + + - + - - -
Read-only + + + + + - + 
Chip los erbii 
Read-write + + - + - + -
Read-only + + + + + + + 
Tabel 5.2 Haa baarheid van de verschillende verbeteringen. 

In deze tabel ii de aanname gemaakt dat bij de read-only chips de gegevens al bekend zijn bij het 
eerste bezoek. Dit kan alleen bewerkstelligd worden als de klanten van AEP mee willen werken. 
Zij weten in d~ meeste gevallen naar welke consument het product toegaat. Ruim 40% van de 
verkopen van AEP zijn commissieverkopen, dat wil zeggen dat de dealer bestelt voor een 
bepaalde consument. Bij het verlaten van het magazijn is er dus al bekend naar welke consument 
het product tac gaat. Het delen van consumentgegevens is echter een groot discussiepunt, omdat 
de klanten (keukenspeciaalzaak) hun consumentgegevens niet graag delen. 

Als er aanwijs Jare voordelen voor de klant zijn is er kans dat deze mee wil werken in het delen 
van de consurr entgegevens. Als hier echter teveel inspanningen voor gedaan moeten worden, is 
de kans van sh gen miniem. Wanneer de chip los bij het product geleverd wordt, bijvoorbeeld bij 
de gebruiksaarwijzing, dan is AEP afhankelijk van de consument. De consument zou dan de 
gegevens in m )eten vullen. 

Bij de tweede nogelijkheid worden de handelingen intern gehouden. Door gebruik te maken van 
de commissie, erkopen wordt ervoor gezorgd dat de administratie bij AEP al gedaan wordt. Bij 
deze optie is A EP afhankelijk van de klant. Deze optie verdient echter de voorkeur, omdat de 
handelingen die verricht moeten worden door exteme partijen miniem is. 
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Figuur 5.1 Pr ·sontwikkeling "read write tag", " class 4 tag" de komende j aren. 
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Aangezien de ead-write chip duurder is dan de read-only chip, is er een vergelijk gemaakt tussen 
een read-only hip met aanvullende software, waar de data in staat, en een read-write chip waar 
de data in de ·p staat. Verschillende voordelen vallen weg op het moment datje de chip alleen 
maar ter plaat e kan aflezen. De keuze van de chip valt dan ook op de "goedkope" read-only chip. 
De kosten en i vesteringen die gedaan moeten worden zijn hier het kleinst. 

€-

Tag prijs "class O" 
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Figuur 5.2. Pr··sontwikkeling "read only tag", "class O tag" komendejaren. 

Nu er gekozen is voor een read-only tag, kan er nog gekozen worden uit verschillende 
frequenties. D LF tag heeft de beste performance in de buurt van metalen. Aangezien er veel met 
metalen produ ten gewerkt wordt, gaat de voorkeur uit naar een read-only LF tag. 

5.9 Kostenbaten analyse 

De voordelen an RFID zijn nu voor iedereen wel duidelijk, maar levert het ook genoeg op? Vee] 
voordelen k en ook bereikt worden bij een efficienter gebruik van de barcode. In <lit hoofdstuk 
wordt de huidi e situatie vergeleken met de gewenste situatie met RFID. Er wordt een 
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kostenbaten a alyse uitgevoerd, waaruit moet blijken ofhet verantwoord is om RFID toe te 
passen. 

eeld te krijgen van de kosten van RFID, is er contact geweest met PhiData, een 
implementeert. De performance van RFID moet voorop staan. Bij de 

berekeningen ordt er uitgegaan van bijna 100 procent betrouwbare data. Dit kan in 
werkelijkheid behaald worden door gebruik te maken van de LF chip, die minder gevoelig is voor 
storingen doo het metaal. 

De keuze van de chip valt op een LF label, die op de verpakking geplakt wordt. Dit label moet bij 
het verlaten v n het magazijn van de leverancier op het product zitten. De gegevens worden 
bijgehouden i een informatiesysteem. Door de label op de verpakking te bevestigen kunnen er 
ook nog logis ieke voordelen behaalt worden, deze worden echter buiten beschouwing gelaten. 
Het grootste oordeel van RFID bij logistiek is het automatisch op afstand kunnen scannen van 
de producten. De leesafstand van deze labels zijn echter zo klein, dat dit voordeel wegvalt. 

De twee groo ste voordelen worden behaald door het terugbrengen van het aantal service 
bezoeken en oor het toepassen van "reverse logistics". Zoals al eerder opgemerkt wordt de 
huidige situat e vergeleken met de gewenste situatie met RFID en niet met de gewenste situatie 
zonder RFID. 

5.9.1 love teringsselectie methoden 

Vanuit de lite atuur zijn er verschillende investeringsselectiemethode die gebruikt kunnen 
worden. Gro eg kan er onderscheid gemaakt worden in twee groepen 
investeringss lectiemethoden. 

1. Een oep waarbij er geen rekening gehouden wordt met de geinvesteerde 
verm genskosten. Deze groep houdt alleen rekening met de operationele geldstromen die 
word n gegenereerd. De terugverdientijdmethode behoort tot deze groep. 

ear Cash Flow Cumulative Cash Flow 
0 - 400 - 400 
1 100 - 300 
2 110 - 190 
3 120 - 70 
4 130 +60 
5 140 +200 

Tabel 5.3. Vo rbeeld terugverdientijd (Shapiro 2000) 

ordt verkregen door: 3 jaar + ("openstaand" bedrag najaar 3 delen door de 
cashflow inj 4) = 3,54 jaar. 

2. De dere groep houdt wel rekening met de vermogenskosten. Twee methoden die tot 
deze oep behoren zijn de netto contante waarde methode en de inteme rentevoet 
meth de. 
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Bij AEP wordt er gebruikt gemaakt van de terugverdientijd methode. Van te voren wordt er een 
schatting gemaakt van de investeringen die gemaakt moeten worden bij het project en aan de 
hand daarvan wordt er gekeken in hoeveel jaar de investering terugverdiend wordt. Hoe langer de 
terugverdientijd des te groter het risico voor AEP. Bij de meeste investeringen wordt er gerekend 
met een terugverdientijd van 1,5 jaar. Bij grote projecten wordt een terugverdientijd van 3 jaar 
gehanteerd. Als blijkt dat het langer duurt om de investeringen terug te verdienen, dan wordt er 
voorkeur gegeven aan een project dat wel aan deze eisen voldoet. 

Aangezien RFID een groot project betreft, zullen de kostenbesparingen dusdanig groot moeten 
zijn zodat de investeringen na 3 jaar terugverdiend zijn. In de volgende paragraaf komt de 
berekening aan de orde, waar er dus onder andere gebruik is gemaakt van informatie die is 
verkregen bij PhiData. 

5.9.2 Investeringen en kostenbesparingen 

In bijlage 11 is er al een inschatting gemaakt van de kostenbesparingen en investeringen. In dit 
hoofdstuk gaan we hier verder op in. De waarden kunnen verschillen met de in bijlage 11 
gebruikte waarden, omdat er nu meer inzicht is in het ontwerp en omdat er concreet een bedrijf is 
benaderd, dat de invoering van RFID zou kunnen doen. 

De investeringen die gedaan moeten worden bestaan uit: 

1. Aanschaffen van de hardware. 
2. Aanschaffen van de software. 
3. De kosten voor het implementeren van het gehele systeem. 

De investeringen worden verdeeld in de jaren waarin ze gedaan moeten worden. De meeste 
kosten worden in het eerste jaar eenmalig gemaakt. Alleen de hardware kosten in de vorm van de 
chips, komen ieder jaar terug. 

Er zal gernvesteerd moeten worden in ongeveer 100 draagbare scanners, dit is gebaseerd op 80 
scanners voor de monteurs en 20 voor in het magazijn. Een draagbare scanner kost op dit moment 
300 euro. De vast scanners die vaak in grote magazijnen worden gebruikt liggen een stuk hoger in 
prijs. De kosten voor de software en voor het implementeren van het systeem worden geschat op 
ongeveer 50.000 euro. Dit is gebaseerd op eerder gedane RFID projecten, onder andere bij Nike. 
De prijs voor de complete LF RFID labels is volgens PhiData op dit moment 0,60 euro. Per jaar 
worden er ongeveer 500.000 producten verkocht. 

De voordelen die te behalen zijn met "reverse logistics" zijn erg moeilijk in te schatten. Daarbij 
moet ook opgemerkt worden dat RFID daarbij een hulpmiddel is en niet noodzakelijk. Als 
"reverse logistics" goed germplementeerd is, kan daar 0,1 procent van de omzet mee bespaard 
worden. Dit is gebaseerd op de analyse van de IDK 621 en A390. De omzet van de producten 
bedraagt 120 miljoen euro. Dat betekend dater 120.000 euro per jaar bespaard kan worden. 
Daarbij komen de 7.000 service bezoeken die bespaard kunnen worden. Opgeteld betekent dit een 
kostenbesparing van ongeveer 600.000 euro. De kostenbesparing is de maximale kostenbesparing 
en deze zal pas na een aantal jaren bereikt kunnen worden, als alle producten van een chip 
voorzien zijn. In de eerste jaren is de besparing dus veel minder. De aanname wordt gemaakt dat 
de besparing in het eerste jaar 20% is van de maximale waarde en dater per jaar 10% bij komt. 
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Jaar Cash Flow Cumulative Cash Flow 
0 - 380 - 380 
1 -180 - 560 
2 -120 -680 
3 - 60 - 740 
4 0 - 740 
5 60 - 680 
6 120 - 560 
7 180 - 380 

Tabel 5.4. Terugverdientijd RFID 

Zoals uit de tabel blijkt, is het op dit moment nog niet interessant om RFID bij alle producten toe 
te passen. De kosten zijn hiervoor te hoog. Er moet dus gewacht worden totdat de tagprijs verder 
daalt of er moet een gerichte selectie van prC>ducten gemaakt worden, waarbij RFID wordt 
toegepast. De grootste investeringen die gemaakt moeten worden zijn de tags. Er kan een begin 
gemaakt worden met alle kookplaten bij EVT. Hier zijn beheersingsproblemen het kleinst. 

De voordelen die gemaakt worden kunnen deels bewerkstelligd worden, zonder gebruik te maken 
van RFID. In de volgende twee hoofdstukken volgen respectievelijk de "roadmap" en de 
conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van dit afstudeeronderzoek 
beschreven. Het doe! van het onderzoek is om op een gestructureerde en verantwoorde manier 
een antwoord op de probleemstelling te geven. Dit wordt bereikt door eerst stapsgewijs de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. De antwoorden op deze onderzoeksvragen vormen de 
conclusies per vraagstuk. Aan de hand van deze conclusies zal er een eindconclusie komen die 
antwoord geeft op de probleemstelling. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan. 

6.1 De bedrijfsprocessen bij AEP 

Vanwege het orienterende karakter van het onderzoek luidt de eerste algemene onderzoeksvraag: 

Welke verschillende bedrijftprocessen kunnen er onderscheiden warden en hoe zien deze 
bedrijftprocessen eruit? 

Er zijn bij AEP verschillende bedrijfsprocessen te onderscheiden. Er is gekozen om deze onder te 
verdelen in: service, logistiek, marketing en verkoop. 
De informatievoorziening bij de interne processen dient verbeterd te worden. Er zijn geen unieke 
producten aan de consument verbonden. Pas als er een service bezoek is geweest, is bekend 
welke product er bij de consument staat. Dit zorgt voor een niet optimale informatiestroom in het 
serviceproces. Een tweede reden van deze niet optimale informatiestroom is de invoer van 
gegevens. Als de informatie beter ingevoerd wordt in het systeem, kunnen er sneller en betere 
analyses gemaakt worden. 

Belangrijker nog is de samenhang tussen de verschillende processen. De processen worden 
beheerst door verschillende afdelingen, die hun eigen budgetten hebben. AEP is duidelijk een 
voorbeeld van een functioneel ingerichte organisatie. Door deze inrichting ontstaat er bij AEP 
suboptimalisatie. De afdelingen kijken naar hun eigen proces en vergeten de partijen om zich 
been. Er kan geconcludeerd worden dat een betere samenwerking tussen de afdelingen 
noodzakelijk is. De performance kan flink verbeterd worden als er een gevoel van samenwerking 
gecreeerd wordt tussen de verschillende afdelingen. Door het hanteren van een interne 
ketenbeheersing, waarbij de consument en continurteit van het bedrijf als gemeenschappelijke 
doelen worden gebruikt, kan er meer winst behaald worden. Als eenmaal de interne 
ketenbeheersing gerealiseerd wordt kan er getracht worden tot totale ketenbeheersing te komen 
door samen te werken met externe partijen. 

6.2 Prestatiecriteria bij het service proces 

De tweede onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Wat zijn belangrijke prestatiecriteria om de kwaliteit van het bedrijftproces te kunnen 
beoordelen en hoe kunnen deze het beste berekend warden? 

Prestatiecriteria zijn ontstaan als middel om een doel te bereiken. Het gevaar bij deze criteria is 
dat ze een doel op zich worden. Bij AEP zijn er in het service proces twee belangrijke criteria 
waar veel waarde aan gegeven wordt: de first time fixed en de call rate. De first time fixed geeft 
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het aantal bezoek weer dat in een keer wordt opgelost. Dit is een prestatiecriteria om te meten hoe 
goed je de consument bediend. De call rate is een prestatiecriteria om te kijken hoe goed een 
leverancier is. Hoeveel klachten zijn er op de verschillende producten? 

Op dit moment zijn deze criteria teveel een doel op zich. Ze zouden een hulpmiddel moeten zijn 
om een goede analyse te maken van de service naar de consument toe en de kwaliteit van de 
producten die van de leverancier afkomen. In bijlage 6 en bijlage 7 is een voorstel gedaan van een 
nieuwe manier van rekenen. Met deze methode kunnen er snellere en betere analyses gemaakt 
worden. De mate van afhankelijkheid van de monteur wordt ook een stuk kleiner waardoor de 
validiteit van de waarden toeneemt. 

6.3 Verbeteringen bij het service proces 

De derde onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Welke verbeteringen kunnen er doorgevoerd warden zodat de kosten van het 
serviceproces omlaag kunnen? 

Er zijn twee grote verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden om de kosten van het 
serviceproces te verminderen. 

1. Gebruik maken van "reverse logistics". 
Door de retourstroom van producten en componenten beter in kaart te brengen kunnen grote 
kostenbesparingen behaald worden door de grote waarde die deze stromen vertegenwoordigen. 
Belangrijk hierbij is dat de informatiestromen goed gestructureerd en geanalyseerd worden. 

2. Verminderen van het aantal servicebezoeken. 
Door gedetailleerdere en beter gestructureerde informatiestromen kunnen de "call agents"meer 
storingen aan de telefoon oplossen. Daarnaast zal de werkvoorbereider betere analyses kunnen 
uitvoeren, waardoor de kans van een verkeerd onderdeel meesturen kleiner wordt. 
Door een goede analyse achterafkunnen er sneller verbetertrajecten in gang gezet worden. 
Knelpunten kunnen opgespoord worden, waardoor de grootste redenen van herhalingsbezoeken te 
lijfkan worden gegaan. In de huidige situatie worden de analyses intern op de service afdeling 
gedaan. Door de grote drukte worden er te weinig verbanden tussen de verschillende storingen 
gelegd. De meeste tijd wordt er gewerkt aan het corrigeren van de informatie van de monteur. 
Door betere analyses te maken en door duidelijke verbanden te zoeken, kan het service proces 
nog flink verbeterd worden. Een storing op zich is niet altijd interessant maar de samenhang van 
de storingen we!. 

6.4 RFID de oplossing? 

De vierde onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Is RFID de oplossing voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen of is het een 
hulpmiddel om het doel te bereiken? 

RFID moet gezien worden als een hulpmiddel en niet als een doe! op zich. Het helpt de 
informatiestroom te verbeteren, maar het levert geen beter proces op. De data die vrijkomt, zal 
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goed geanalyseerd en gestructureerd moeten worden om voordelen te behalen. De invoer voor de 
monteur wordt vergemakkelijkt waardoor er minder ruis in het AS400 systeem ontstaat. RFID zal 
echter geen toegevoegde waarde hebben, zolang de processen niet beter gestructureerd worden. 
De grootste winsten in de eerste jaren kunnen ook behaald worden zonder RFID. 

Uiteindelijk zal de combinatie van het gebruik van RFID bij het logistieke proces en het service 
proces nodig zijn, om de investeringen die gedaan moeten worden te rechtvaardigen. Dat RFID 
de toekomst heeft, dat is zo goed als zeker, maar wanneer het moment voor AEP is aangebroken 
om het te gebruiken in de bedrijfsprocessen dat is nog niet duidelijk. Als de kosten van RFID zich 
doorzetten zal het over 5 jaar rendabel zijn voor AEP. 

6.5 Eindconclusie 

In de eindconclusie wordt er gekeken in hoeverre de probleemstellingen beantwoord kunnen 
worden. De probleemstellingen luiden: 

"Hoe kan de kwaliteit en de beheersing van de bedrijfaprocessen, met de daarbij horende 
informatiestromen, verbeterd warden zodat er een beter product voor de consument ontstaat?" 

En 

"Welke rol kan RFID spelen bij het verbeteren van de beheersing van de bedrijfaprocessen?" 

Door het beter structuren van de informatiestromen kunnen er betere analyses van het 
serviceproces gemaakt worden, waarmee knelpunten sneller op te sporen zijn. Aan de 
hand van de knelpunten kunnen er verbetervoorstellen gemaakt worden waarmee het 
proces verbeterd kan worden. Daarnaast zal een betere informatiestroom leiden tot 
minder bezoeken door betere analyses van de storingen. 

Door het hanteren van een interne ketenbenadering, waarbij het doe! continuiteit van de 
keten en klanttevredenheid is, kunnen er kostenbesparingen gerealiseerd worden. Als 
eenmaal de interne ketenbenadering gerealiseerd is kan er getracht worden om tot een 
totale ketenbeheersing te komen. 

Ten derde zal het hanteren van "reverse logistics"leiden tot een meer inzicht in het gehele 
proces. De retourstroom van goederen vertegenwoordigt een enorme waarde, die op dit 
moment grotendeels verloren gaat. Er is genoeg informatie over storingen aanwezig om 
inzicht te krijgen in de grote van de retourstroom van de verschillende producten. Aan de 
hand van deze gegevens kan er bekeken worden welke componenten interessant zijn om 
in kaart te brengen. Zo zijn de generatoren van de inductiekookplaten erg interessant 
vanwege hun grote waarde. 

RFID kan een geringe bijdrage leveren aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen op 
korte termijn. Er zal eerst een aantal andere verbeterstappen gemaakt moeten worden, 
voordat RFID werkelijk een toegevoegde waarde kan betekenen. De mogelijkheden van 
RFID zijn enorm, dus uiteindelijk zal RFID wel degelijk een toegevoegde waarde kunnen 
hebben. De kosten van RFID zijn op dit moment nog te hoog, zodat de besparingen die 
gerealiseerd kunnen worden niet opwegen tegen de investeringen. De terugverdientijd is 
meer dan vijf jaar, terwijl bij AEP een terugverdientijd van drie jaar gehanteerd wordt. 
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De kans van slagen is op dit moment gering, omdat er andere projecten de voorkeur 
zullen krijgen. Op lange termijn kan RFID wel degelijk bijdragen aan meer winst. 

Er kan dan ook geconcludeerd worden dat RFID geen "hype"is, maar "reality". Zoals de titel van 
het congres over RFID klonk: "The biggest risk you can take today is to do nothing". 

6.6 Aanbevelingen 

In deze paragraag worden de aanbevelingen besproken voor AEP Homeproducts. De 
aanbevelingen kunnen onder verdeeld worden in drie groepen. 

1. Aanbevelingen betreffende het serviceproces. 
2. Aanbevelingen betreffende RFID. 
3. Overige aanbevelingen. 

Alvorens de aanbevelingen van het serviceproces gedaan kunnen worden, moet er eerst gekeken 
worden welke rol het serviceproces in de interne keten heeft. Als eenmaal de rol duidelijk is, kan 
het serviceproces geoptimaliseerd worden. 

Hieronder staan de aanbevelingen opgedeeld in de drie hierboven genoemde groepen. 

1. Aanbevelingen betrejfende het serviceproces. 

De nieuwe in bijlage 6 behandelde methode van de first time fixed toepassen. Deze 
methode geeft een reeler beeld van de werkelijkheid. Hierdoor kunnen er betere analyses 
gemaakt worden. 
Analyseren van de redenen van de herhalingsbezoeken, aan de hand daarvan 
verbeterpunten opstellen door bijvoorbeeld training monteurs ofverandering van 
werkmethodes. 
Een werknemer de bezoeken per klant en product laten analyseren, niet iedere storing 
apart. Het is belangrijk om een "helikopter view te behouden". 
Het hanteren van het in hoofdstuk 3.3 behandelde model om de goederenstroom van dure 
componenten in kaart te brengen. Duidelijke werkmethodes met consequenties hanteren, 
zodat monteurs weten waar ze aan toe zijn. Fouten maken is menselijk! 
Goed analyseren van leveranciers. Niet alleen op prijs inkopen. De inkoopprijs van de 
producten alleen is niet voldoende. Duidelijk in kaart brengen van de overige kosten, 
zoals handelingskosten en service kosten.Wellicht zit er genoeg potentieel in de 
leverancier zodatje erin kunt investeren. Wat zijn extra mogelijkheden bij goede 
leveranciers? Kunnen zij een breder assortiment aanbieden. Een nauwere samenwerking 
levert vaak betere resultaten op, zeker op gebied van kwaliteit. Investeer in elkaar en kom 
zo samen tot een beter product. 

2. Aanbevelingen betrejfende RFID. 

Contact opnemen met partijen, zoals Phi Data, die het implementeren van RFID kunnen 
begeleiden. 
lnformatiesystemen inrichten zodat het de stroom van gegevens kan verwerken. 
Partijen zoeken die bezig zijn om RFID in hun producten toe te passen, zoals Unilever. 
Probeer met deze partijen afspraken te maken over producten die de chips uit kunnen 
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lezen. Het is niet meer de vraag ofRFID komt, maar wanneer het er komt. Zorg datje op 
tijd bent. 
Verder uitwerken van de mogelijkheden van RFID in de logistieke keten. De chips die 
daarvoor nodig zijn, zijn nu nog te prijzig. Bepaal het moment waarop je kan instappen. 

3. Overige aanbevelingen. 

Wekelijks werkoverleg tussen de verschillende afdelingen zoals service en 
productontwikkeling. 
Het communiceren van resultaten tussen de verschillende afdelingen. Niet alleen mooie 
getallen presenteren, maar in kaart brengen waarom bepaalde waarden worden gebruikt 
om processen te analyseren en wat houden die waarden eigenlijk in. 
Het terugbrengen van het aantal leveranciers en het sluiten van strategische allianties. In 
een wereld van samenwerking bereikje meer dan in een wereld van concurrentie. Niet 
alleen maar straffen, maar ook investeren in leveranciers, zodat de kwaliteit van de 
producten kan worden verbeterd . 
Naast de digitale kennisdeling, moeten er werkoverleg ingevoerd worden intern op de 
afdelingen. Monteurs moeten elkaar steunen en helpen door middel van discussies. 
"Nobody is perfect, but a team could be". 
Er moet een vervolgonderzoek komen naar mogelijkheden voor strategische allianties in 
binnen- en buitenland. Leveranciers gebruiken als afzetkanaal. Ten eerste moet de markt 
goed in kaart worden gebracht, zodat potentiele markten gevonden kunnen worden. 
Tijdens het onderzoek is er naar voren gekomen dat de taakverdeling en de 
verantwoordelijkheden niet altijd even duidelijk zijn. Er moet een heldere omschrijving 
van de verschillende functies komen, waardoor personen beter weten welke taken en 
verantwoordelijkheden ze hebben. 
De afdelingen moeten transparanter worden, waardoor er meer inzicht in elkaar 
functioneren komt. Meer inzicht in andermans werk levert vaak ook meer respect op. 
Daamaast werkt het motiverend om te weten waar mensen op dit moment mee bezig zijn. 
En als laatste, er moet meer geevalueerd worden. Er is voldoende informatie aanwezig, 
maar met die informatie kan er veel meer gebeuren. Iedereen die bij een product 
betrokken is geweest moet weten of dat product succesvol is geworden. Feedback is van 
groot belang voor een organisatie. Bij deze continue verandering kan er gebruik gemaakt 
worden van de Deming cyclus (figuur 6.1) 
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Act Plan 

Check Do 

Figuur 6.1. De Deming eye/us 

1. Stel een plan op voor een verandering (Plan). 
2. Voer het plan uit, liefst op kleine schaal (Do). 
3. Bestudeer de resultaten (Check). 
4. Ondemeem actie op basis van de ervaringen uit stap 3 (Act). De actie kan bestaan uit het 

verwerpen, veranderen of uitvoeren van het plan. 

De ideeen van Deming kunnen warden gekarakteriseerd als: Meten is weten. 

Stap 1 en stap 2 warden bij AEP nog wel uitgevoerd, maar stap 3 en stap 4 warden vaak vergeten, 
omdat er gebrek aan tijd is. Aan de hand van de verbeterpunten die voorgesteld zin in dit 
onderzoek kan er een plan voor verandering opgesteld warden (plan). Het plan kan in eerste 
instantie toegepast warden op een aantal productgroepen (do). Na verloop van tijd kan er gekeken 
warden naar de verschillen met de huidige situatie ( check). Deze evaluatiefase is van cruciaal 
belang omje bedrijfsprocessen te kunnen verbeteren. Aan de hand van de resultaten van stap 3 
kunnen er acties ondemomen warden om de bedrijfsprocessen te verbeteren (act). Deze cirkel 
kunje blijven doorvoeren, op die manier benader je steeds meer de gewenste situatie. 

6.7 "Roadmap to success" 

In de vorige hoofdstukken is er gesproken over de situatie, zoals die er nu is en de ideale situatie 
met gebruik van RFID. Het belangrijkste is de weg om de gewenste situatie te bereiken. Deze 
weg kan in kaart gebracht warden door middel van een roadmap. In een roadmap wordt het 
einddoel opgesplitst in een viertal deeldoelen. Deze deeldoelen betreffen de categorieen markt, 
product, organisatie en middelen. De basis bestaat uit de sterke en zwakke punten in de bestaande 
situatie, betreffende de deeldoelen. Vanuit die basis wordt er een stappenplan opgezet om tot de 
gewenste situatie te komen. Het is belangrijk om de stappen niet te groat te maken. Bij te grate 
stappen (in tijd en verandering) zal de slagingskans van het project afuemen. Door middel van 
kleine stappen helder te formuleren vergroot je de slagingskans. 
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Eerst zullen de inteme processen op elkaar afgestemd moeten worden, waardoor er tot een inteme 
ketenbeheersing gekomen kan worden. Als dit doel bereikt is, kan er samengewerkt worden met 
exteme partijen, zoals de leveranciers en de dealers. Deze benadering is de exteme 
ketenbenadering. Deze benadering heeft als doel een totale ketenbeheersing. 

Het veranderen van de focus van het bedrijf is niet eenvoudig. Veranderingen in een organisatie 
gaan altijd gepaard met weerstand. Om een goed draagvlak te creeren binnen de organisatie is er 
een zekere mate van betrokkenheid nodig. Om mensen betrokken te krijgen bij een verandering, 
worden ze deeleigenaar van de verandering. Dat wil zeggen dat ze verantwoordelijk worden 
gesteld voor een deel van het traject binnen de verandering. Op deze manier probeer je mensen 
bij het traject te betrekken en te enthousiasmeren voor het traject. Hieronder volgt de roadmap 
voor AEP. AEP heeft er voor gekozen om de stagiair de roadmap in zijn geheel te laten invullen. 
Door middel van de inzichten in het bedrijf die zijn ontstaan tijdens het afstuderen, wordt 
vervolgens een tijdsplanning gemaakt voor de te volgen stappen. Deels komen de aanbevelingen 
die in de vorige paragraaf zijn gedaan terug in de roadmap. 

"Optimaliseren van de service a/ deling en 
over 3 ·aar 5% minder kosten 

Figuur 6.2. "Roadmap to succes ". 

Deeldoel 

Het toepassen van ''reverse 
logistics" bij duurdere 
producten/ componenten 

Transparante organisatie 
met "helicopter view" 

Informatie systemen 
iririchten zodat deze .alle 
data kan beheren, 
analyseren en evalueren 

Het doel van de "roadmap" is uiteindelijk het optimaliseren van de service afdeling. Een hard 
getal wat hier aan gekoppeld is, is het verminderen van de kosten van de service afdeling met 5%. 
De aanname die hierbij is gemaakt, is dat de marktomstandigheden gelijk blijven. Bij een 
toename van de omzet zullen de service kosten al dan niet evenredig meestijgen. 5% is dus een 
relatieve waarde en is gebaseerd op aantallen in de huidige situatie. 

Markt. 
1. Stel een lijst op met dealers waar nauw mee samengewerkt kan worden. 
2. Overtuig deze dealers van de noodzaak van consumentgegevens voor het service proces. 

Stel de dealers gerust door afspraken te maken betreffende het gebruik van deze 
gegevens. 

3. Stel nieuwe werkmethodes op voor de "call agent" en train de "call agents" om gebruik te 
maken van de extra informatie. 
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Product. 
1. Ste) aan de hand van huidige gegevens (stuklijst bijlage 12) een lijst met kostbare 

componenten op. Dat kunnen componenten zijn die op zichzelfkostbaar zijn of 
componenten die door de aantallen kostbaar zijn voor de informatie. 

2. Maak werkmethodes voor de monteur, zodat ze weten welke onderdelen retour moeten 
( deze zijn al deels bekend). 

3. Reserveer bij AEP capaciteit waar deze componenten kunnen worden opgeslagen en 
gecontroleerd. 

4. Gebruik indien nodig goede testapparatuur om de componenten te testen. Een andere 
mogelijkheid is de monteur zelftestapparatuur mee te geven. Deze beslissing hangt af 
van de kosten. 

5. Maak gebruik van plaatjes zoals in figuur 3.2. Maak de goederenstroom inzichtelijk en 
zoek de knelpunten op. 

6. Analyseer bet geheel en stel verbeterpunten samen. Evalueer na verloop van tijd deze , 
verbeterpunten en geef feedback aan de betrokkenen. 

Organisatie. 
1. Stel een persoon aan die de ruimte en tijd krijgt om verbanden tussen de verschillende 

storingen te zoeken. 
2. Gebruik kwantitatieve (bijlage 6 en bijlage 7) en kwalitatieve modellen om het proces te 

analyseren. 
3. Stel aan de hand van deze analyses verbeterpunten op om de grootste knelpunten aan te 

pakken. 
1 4. Voer gesprekken met verschillende afdelingen, zoals productontwikkeling en inkoop, om 

de analyse,s door te spreken en te evalueren. 
5. Gebruik de Deming cirkel om continu bet proces te verbeteren. 

Middelen. 
1. Zorg voor goede werkmethodes, zodat de monteur de juiste gegevens invoert. Zo kan er 

gebruik gemaakt worden van systemen die je tot keuzemogelijkheden beperken. Fouten 
als een o vervangen door O kunnen hierdoor niet gebeuren. 

2. Richt de informatiesystemen zo in, zodat bet een grote hoeveelheid data kan structureren. 
3. Maak capaciteit vrij in de vorm van mankracht om deze informatiesystemen te beheren. 
4. Leer mensen met de informatiesystemen omgaan. Geef ze training en laat ze van elkaar 

leren. Het is niet praktisch als je van "individuen afhankelijk bent. 

Stel uiteindelijk personen verantwoordelijk voor verbeterstappen en zorg ervoor dat er voldoende 
tijd is voor de evaluatiefase. Betrek zoveel mogelijk mensen bij dit proces, zodat bet breed 
gedragen wordt in de organisatie. De managers moeten er zorg voor dragen dat de personen de 
tijd en ruimte krijgen om dit proces tot een goed einde te brengen. 

Het resultaat zal een breed gedragen verbetering zijn, waar alle deelnemende partijen en 
belanghebbende baat bij hebben. Door de nauwe betrokkenheid zal er een gevoel van trots bereikt 
worden, wat motiverend voor de mensen werkt. 
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Congres en bezoeken 

PRODUCTS 

Industria congres: "RFID, The biggest risk you can take today is to do nothing". Eindhoven 2004. 

Bezoek aan "future store" van de Metro Group in Rheinberg, Duitsland. 
Bezoek aan "METRO Group RFID Innovation Center" in Neuss, Duitsland. 
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Bijlage 1. Historie bedrijf 

In 1856 is Etna BV opgericht als ijzergieterij en emailleerfabriek en had 80 werknemers. Honderd 
jaar later telt het bedrijf ruim 1300 medewerk(st)ers, en vervaardigt het allerlei gieterijproducten 
zoals o.a. kookapparatuur. In 1972 wordt, door E'INA BV, Daalderop BV en Dru BV, de 
Amalgagroep opgericht, die in 1973 door het Internatio-Muller concern wordt overgenomen. In 
de jaren tachtig besluit E'INA zich volledig te concentreren op de ontwikkeling, assemblage en 
verkoop van keukenapparatuur en stoot ze de overige activiteiten af. 

Etna wordt door een management-buy-out in 1992 losgemaakt van het Internatio-Muller concern 
en gaat als zelfstandige BV verder. Etna BV streeft naar een verdere uitbouw van de organisatie 
en in 1993 start ze met de ontwikkeling, productie en verkoop van warme drankensystemen voor 
de professionele markten. 

Als gevolg van een enorme groei is in 1997 E'INA BV afgesplitst in de Etna Home Products BV 
en Etna Vending Technologies BV en ontstond de holdingmaatschappij Europe Automatic 
Holding BV. Etna Home Products BV ging zich alleen richten op de keukenapparatuur en Etna 
Vending Technologies BV op de warme drankensystemen. 

In juli 2000 neemt Europe Automatic Holding BV de failliete keukendivisie over van Atag Group 
NV. Europe Automatic Holding BV verkrijgt hiermee de zeggenschap over Atag NV en haar 
organisaties Atag Keukentechniek BV, Pelgrim BV, Home Products Service BV, Home Products 
Manufacturing Nederland BV, Home Products Manufacturing Ulft BV en Atag Home Products 
Nederland BV (alle in faillissement). De merken waaronder de keukendivisie haar 
keukenapparatuur verkocht, Pelgrim en Atag, bleven behouden en Europe Automatic Holding BV 
nam de garantie- en serviceverplichtingen van de beide merken over. Na de overname wordt 
Europe Automatic Holding BV gewijzigd in Etna Group BV en de divisie Etna Home 
Products BV wordt gewijzigd in Home Products Benelux BV. Onder deze divisie worden de 
volgende organisaties geplaatst: 

Etna Home Products BV 
Atag Pelgrim Home Products BV 
AtagSpecial Products BV 
Atag Belgie NV 
Intell Properties BV. 

Eind december 2000 verhuizen Atag Pelgrim Home Products en Etna Home Products naar een 
nieuw pand op het bedrijventerrein 'Centerpoort' te Duiven. Deze verhuizing maakt een sterke 
integratie van de merken Atag, Etna en Pelgrim mogelijk en ontstaat de naam Atag Etna Pelgrim 
Home Products BV. 

In hetjaar 2001 neemt Etna Group BV de belangrijke failliete leverancier Solid Semecs BV van 
elektronische chips voor de koffietechnologie over en ontstond de divisie Solid Futures BV. In 
2002 wordt AT AG Financiele Diensten BV opgericht als organisatie van de divisie Home 
Products Benelux BV en is het ATAG Partner concept uitbedacht. In 2004 verkrijgt ze een 50% 
aandeel in Atag Financial Solutions BV en is de divisie Home Products Benelux BV alleen een 
'handelshuis' met financiele diensten. 

53 



Tu/ e technische universiteit eindhoven IE I 
PRODUCTS 

Home Products Benelux BV. 

Home Products Benelux BV gevestigd in Duiven, behoort tot de keukenapparatuurdivisie van 
Etna Group BV eveneens gevestigd in Duiven. Van de ruim 1.300 personen die werkzaam zijn bij 
Etna Group BV zijn er ongeveer 500 werkzaam voor deze divisie. Tot de divisie Home Products 
Benelux BV behoren de volgende bedrijfseenheden: 
• Atag Etna Pelgrim Home Products BV te Duiven richt zich op de design, ontwikkeling, 

specificatie, innovatie, inkoop, service en logistiek van huishoudelijke apparaten. 
• Atag Belgie N.V. is een verkoopkantoor en is gevestigd in Epe-Mere in Belgie. 
• Atag Financiele Diensten te Duiven, biedt financiele oplossingen aan klanten. 
• Intell Properties BV te Duiven, bezit intellectuele eigendommen zoals patenten en octrooien, 

er vinden verder geen activiteiten plaats. 

Hieronder worden de bedrijfseenheden Atag Etna Pelgrim Home Products BV en Atag Financiele 
Diensten BV nader beschreven. 

Atag Etna Pelgrim Home Products BV. 

Atag Etna Pelgrim Home Products BV is een werkmaatschappij van Home Products Benelux BV 
en biedt werk aan c.a. 400 werknemers. Atag Etna Pelgrim Home Products BV verzorgt de 
ontwikkeling, inkoop, opslag, verkoop, distributie en service van keukenapparatuur. De 
producten zijn te verdelen in twee groepen; inbouwapparatuur en vrijstaande keukenapparatuur. 
Keukenapparatuur kan worden onderverdeeld in inbouw- en vrijstaande apparatuur. Voor beide 
segmenten wordt apparatuur geleverd voor de merken Atag, Etna en Pelgrim, evenals private 
label. 

Producten 
Atag Etna Pelgrim Home Products BV zorgt zelfvoor de ontwikkeling van de producten. 
Vervolgens wordt bepaald ofhet product zelfwordt gemaakt bij het zusterbedrijfEtna Vending 
Technologies B.V te Lichtenvoorde (kookplaten) of <lat het product wordt ingekocht. Er wordt 
ingekocht bij OEM'ers. Zij komen voomamelijk uit ltalie, Frankrijk, Duitsland en Slovenie. De 
producten die Atag Etna Pelgrim Home Products BV voert zijn o.a.: afzuigkappen, kookplaten, 
fomuizen, koelkasten, magnetrons, ovens en vaatwassers. 

Klanten 
Atag Etna Pelgrim Home Products BV heeft c.a. 1.500 actieve klanten. Veel klanten zijn verenigd 
in een inkoopvereniging om voordeliger te kunnen inkopen. De afuemersbehoeften van de klant 
zijn gelegen in goede producten tegen een goede prijs met tijdige en complete aflevering. 

De klanten die Atag Etna Pelgrim Home Products BV bedient zijn: 
• Keukenspecialisten (voomamelijk met Atag en Pelgrim) 
• Witgoed leveranciers / detailhandel (voomamelijk met Etna en Pelgrim) 
• Doe-Het-Zelf zaken / ketens (voomamelijk met Etna) 

Naast Atag Belgie N.V., een zusterbedrijf, exporteert Atag Etna Pelgrim Home Products BV haar 
producten naar importeurs in diverse landen zoals; Frankrijk, Duitsland en U.K. 

AEP bouwt op vier zekerheden: 
• Kwaliteit: AEP tracht de allerbeste kwaliteit keukenapparatuur te leveren. 
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• Twee of vijf jaar garantie: als bewijs van de kwaliteit van de producten krijgt de klant altijd 2 
jaar garantie. Bij aanschafvan minimaal 4 apparaten van AEP krijgt de consument 5 jaar 
volledige garantie (arbeidsloon, voorrijkosten en materiaal). 

• Service: de geselecteerde keuken vakzaken zorgen in eerste instantie voor goede service. 
Daarnaast heeft AEP een eigen service organisatie die de klant ter beschikking staat. 

• Logistiek: AEP heeft een eigen logistieke organisatie en in Duiven heeft zij een eigen opslag 
voor gereed product en serviceonderdelen. Vanuit Duiven worden alle klanten beleverd. 

Atag Financiele Diensten BV 

Atag Financiele Diensten BV is een werkmaatschappij van Home Products Benelux BY en biedt 
werk aan c.a. 20 werknemers. Atag Financiele Diensten BV is in het jaar 2002 opgericht als een 
aparte BV om samen met Atag Etna Pelgrim Home Products BV het Atag Partners concept te 
ontwikkelen. Met behulp van het ATAG Partners concept wil Atag Etna Pelgrini Home Products 
BV de partner van de branche worden, door het organiseren en uitvoeren van grote financiele 
voordelen rondom keukenverkoop. Dit kan zich uiten in lagere operationele kosten, meer 
verdiensten en meer showroombezoek voor de keukenspecialisten. Het uitgangspunt is dat de 
keukenbranche gezond blijft en de keukenspecialisten zoveel mogelijk gaan verdienen met 
behulp van de diensten van Atag Financiele Diensten BV. 

Het Atag Partners concept bestaat uit een drietal concepten, te weten: 
• Employee Benefits. Persoonlijk pensioen advies voor de medewerkers van de Etna Group BV 

en de medewerkers van de keukenspecialisten. 
• Particuliere financiele dienstverlening. Aanbieden van hypotheken en andere financiele 

producten aan de werknemers van de Etna Group BV en aan de consumenten; 
Zakelijke financiering. Oplossen van bedrijfskundige problematiek en inrichten van showrooms 
voor de keukenspecialisten. 
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Commerciele secretariaat 
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Keuken Retail (KRT) ATAG 
P. Holtslag 
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Keuken Retail (KRT) ETNA 
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Electronic Retail (ERT) 
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N. Gerritsen 
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-PRODUCTS 

Controller 
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Bijlage 3. Productontwikkelingsproces 
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Risico analyse, 
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plan van aanpak 

7 
Audit potentiele 
producent(en) 

8 
Vastleggen 

projectvoorstel en offerte 
producent 

PRODUCTS 

1. Product Categorie Manager en Program Manager 

ldee/productvoorstel/wijzging wordt beschreven tezamen met hoofd PM 
Vastlegging concept projectvoorstel cq marketing briefing met aandacht voor product, 

markt, proces en beheersing (commerciele hoofdeisen en organisatorische eisen) 

3 Project mananger PD en/of producent 

Toetsing haalbaarheid, projectvoorstel zeals weergegeven in de Marketing briefing 
Onput van QA, Service, logistiek, producent) . Eventuele analyse en onderzoek naar 

knelpunten, resuttaat wordt vastgeh!gd in een Engineering briefing met concept 
planning en/of offertes van de potentiete producent(en) 

4. Afdelingshoof PM, Product Category Manager 

Beoordeling Engineeringsbriefing en/of offerte producent 

5 product category manager 

Oefinitief projectvoorstel inclusief definitief PVE opgesteld ism QA PO, TS en 
logistiek. (aandachtgebieden: product, markt, proces, planning, organisatie en een 

financiele analyse) 
formeren van projectteam 

6. manager PM en diredeur marketin 

Beoordeling initiatiefrapport, go--no--go, 

7. Mana er QA ism roduct cate mana er en lnkoo 

Audit potentiile producent(en), Audit rapport door manager QA met aanbevelingen en 
verbetervoorstellen 

8 Project manager PD en/of producent 

Uitwerking van lnitiatiefrapport tot een compleet projedcontract inciusief technisch 
PVE, planning, begroting, (aflever-)kwalititeit, informatie en organsiatie. 

Offerte producent. 
Design freeze 

9. manager PM en directeur marketing en PCM 

Beoordeling Projectcontrad en offerte producent, go--no--go 
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audit en can.rate 
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Beoordeling validatie 
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Ontwerp Freeze 
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uitlevering 1 e producten 

16 
Nazorg 

17 
Evaluatie 

Rapportage proefserie 
obv schouwingen, 

technische en 

Rapportage product 
audit 

PRODuc·rs 

1 0 Product Ontwikkeling en/of producent 

Fettelijke ontwikkeling (detamering en engineering) van producten conform 
projectcontract, validatietesten complete ontwerp incl. verpakking 

Op basfs van een werkend en goedgekeurd prototype wordt het ontwerp bevroren 
Oeverancier en/of Ontwikkeling toont aan) 

11 . Proiect manaaer PD ism QA, TS, PCM en/of Producent 

Op basis van het goedgekeurde prototype met bijbehorende validatie rapporten (QA, 
TS, PD en logistiek) en definitieve specificaties (technisch en commercieel) worctt de 

definitieve planning, productprijs en investeringen bepaald. 
Afsluiting met ontwerp freeze. 

12 Manager PM, PD, product category manager, project manager, inkoop en producent 

Beoordeling ontwerp freeze, 90,.no,.go, bij Gov~ een NPF gemaakt door PCM 
(met planning op basis waarvan voorloplge orders kunnen warden gezet) 

13. Pilotseries PD, Nulseries producent 

Proefseries ter verificatie van het ontwerp en productieproces, (leverancier/ 
Ontwikkeling toont aan ism met QA en TS). 

Vastleggen van kontrole- test- en audit- instructies 
Afsluiting met productie freeze 

14 Project manager, product category manager, producent 

Goedkeuring van het productieproces en toestellen uit de proefserie door de 
producent 

Goedkeuring product en productieproces door AEP. 
Technisch en commerciele VTijgave, inzetten productieplan, afronding technische 

dossiers incl service documentatie 

15. QA producent 

Product audit, rapportage naar AEP-HP, rapportage correctieve acties 

16 Product Development ism Producent 

I 
Nazorg productie:, productonderhoud, product audit, 

(kwaliteit, specfficaties en prijzen) 

Client I Page 1 of1 
Prepared by Date 

AEP-HP 
GJa 12/10/2004 

Process Approved by Date 

Ontwikkelproces PM en PD rev.4 BHo, Fja, JBo, HDi 9/02/2005 
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Bijlage 4. Bedrijfsproces bij logistiek 
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Bijlage 5. Bedrijfsproces bij service 
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Bijlage 6. Berekening First-time-fixed (FTF) 

Bij de berekening van de "first time fixed" wordt er gekeken naar het aantal bezoeken waarbij de 
storing in 1 keer wordt opgelost. Om een goede analyse te maken worden er een aantal storingen 
uit de tabel verwijderd. 

1. Bezoeken van exteme monteurs (monteumummer > 100) worden verwijderd, aangezien 
zij meestal nieuwe toestellen plaatsen. 

2. Bezoeken waarbij mensen niet thuis zijn (klachtcode 88), worden uit de tabel verwijderd. 
3. Bezoeken die geannuleerd zijn (klachtcode 99), worden uit de tabel verwijderd. 

Deze tabel kan uit AS400 gehaald worden voor iedere willekeurige periode. De bovenste 2 
punten moeten dan als beperking meegenomen worden. De tabel moet de volgende velden 
bevatten. 

Service nummer 
Reparatie adres 
Typenummer 
Monteumummer 
Datum afmelding 
Klachtomschrijving 
Klachtcode 

Deze tabel wordt daarna omgezet naar een "excel" bestand. Excel heeft een beperking in het 
aantal rijen, dit betekent dater maximaal 8 maanden naar "excel" geexporteerd kunnen worden. 
In "excel" moeten adressen waar grote hoeveelheden van dezelfde toestellen staan worden 
verwijderd uit de tabel, denk hierbij aan ziekenhuizen, bejaardenhuizen, enz. 

De gewenste tabel staat nu in "excel", daar moeten de gegevens met de juiste methode verwerkt 
worden, zodat daarna de "first time fixed" verkregen kan worden. Er wordt in dit verhaal 
gesproken van "first time fixed", op het moment dat: 

1. Het adres waar de storing plaats vindt gelijk aan elkaar is. 
2. Het type nummer van het apparaat gelijk aan elkaar is. 
3. De tijd tussen 2 verschillende bezoeken maximaal 1 maand is en minimaal 1 dag (1 - 30 

dagen). 

Als de 3 voorwaarden gelden, wordt er gesproken van een herhalingsbezoek. Er moeten wel een 
aantal zaken opgemerkt worden. 

1. Er worden gegevens bekeken van 6 maanden, in de eerste maand is bijna alles een eerste 
bezoek, omdat er van de bezoeken voor de eerste maand geen gegevens zijn 
meegenomen. De 4C, 5e en 6e maand zijn het meest representatief. 

2. De data zijn niet altijdjuist ingevoerd. Als de monteur een O i.p.v. een o gebruikt, dan 
kan dit nooit een herhalingsbezoek zijn, vanwege het verschillende typenummer. In 
werkelijkheid betreft dit wel een herhalingsbezoek. 

3. Bezoeken waarbij onderdelen besteld moeten worden en het langer dan 4 weken duurt 
voordat deze onderdelen binnen zijn, worden geen herhalingsbezoeken genoemd, terwijl 
ze dat in werkelijkheid wel zijn. 

4. Verschillende reparaties aan hetzelfde toestel binnen een maand, worden tot 
herhalingsbezoeken gerekend, terwijl ze dit niet zijn. 
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De verwachting is dat deze effecten elkaar op zullen heffen en er daardoor een afwijking kan 
ontstaan van maximaal +/- I %. Om dit met zekerheid te kunnen zeggen zou er een steekproef 
uitgevoerd moeten worden. 

Nu kan er begonnen worden met het maken van de tabel. 
1. Selecteer de gehele tabel en pas "auto filter" toe. 
2. De data moeten gesorteerd worden op de verschillende velden. Ten eerste wordt er 

gesorteerd op adres, vervolgens op typenummer en daama datum afmelding klacht. 
3. Er wordt vervolgens een kolom toegevoerd en daar moet de volgende formule ingevuld 

worden. En ( adres I = adres 2, typenummer I = typenummer 2, (Datum bezoek 2 -
datum bezoek I )<I 00, (Datum bezoek 2 - datum bezoek I )>O). Uiteindelijk wordt dit 
dan in "excel" (voorbeeld): 
=EN(B3=B2,C3=C2,(D3-D2)<100,(D3-D2)>0) 

4. Deze laatste kolom sleep je naar beneden tot het einde van de tabel, zodat alle bezoeken 
om deze maniereen waarde "WAAR" of"ONWAAR" krijgen. Bij een waarde waar is er 
sprake van een herhalingsbezoek, bij een waarde onwaar is er sprake van een eerste 
bezoek. 

5. Als laatste wordt er een kolom toegevoegd om te zien om het hoeveelste bezoek het gaat. 
Als de kolom waarde "ONW AAR" heeft is het een eerste bezoek, heeft het de waarde 
waar, dan is het een 2°, 3°, enz. bezoek. Dit hangt afhoe vaak waarde "WAAR" is 
voorgekomen. Dit kan met de volgende formule berekend. worden (voorbeeld): 
=ALS(l3=ONW AAR, l ,H2+ I). 

De kolom die nu verkregen is verteld het hoeveelste bezoek er plaatsvindt. Iedere storing krijgt 
bij het eerste bezoek een waarde 1. Als er dus gefilterd wordt op waarde I wordt er het aantal 
storingen verkregen. Alles met waarde 2 zijn het aantal storingen dat tenminste 1 
herhalingsbezoek heeft. De aantallen kunnen opgeteld worden door rechtsonder in de balk, via de 
rechtermuisknop "aantal" te selecteren. Door nu van boven naar beneden te "scrollen", telt hij het 
aantal " 1 " of "2". 
De "first time fixed" kan nu verkregen worden door: 
(aantal storingen - aantal keer 2• bezoek) I (aantal storingen) =(("I" - "2") / "l ")*100%. 

De waarde die nu verkregen is, is de "first time fixed" van de eerste 6 maanden. Deze is te hoog 
aangezien in de eerste maand alles voor de eerste keer bezocht wordt. Om een reele waarde te 
creeren, kan er bij datum afmelding het beste geselecteerd worden op de 4°, 5° of 6• maand. 
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Bijlage 7. Berekening "call rate" 

Bij de berekening van de "call rates" wordt er gekeken naar het aantal storingen op een bepaald 
apparaat in een bepaalde periode. Om een goede analyse te maken worden er een aantal storingen 
uit de tabel verwijderd. 

1. Bezoeken van externe monteurs (monteurnummer > 100) worden verwijderd, aangezien 
zij meestal nieuwe toestellen plaatsen. 

2. Bezoeken waarbij mensen niet thuis zijn (klachtcode 88), worden uit de tabel verwijderd. 
3. Bezoeken die geannuleerd zijn (klachtcode 99), worden uit de tabel verwijderd. 

Deze tabel kan uit AS400 gehaald worden voor iedere willekeurige periode en ieder willekeurig 
product. De bovenste 3 punten moeten dan als beperking meegenomen worden. De tabel moet de 
volgende velden bevatten. 

Typenummer 
Datum afmelding 
Klachtomschrijving 
Monteurnummer 
Klachtcode 
Koopdatum 

Deze tabel wordt daarna omgezet naar een "excel" bestand. Er kan bepaald worden voor welke 
periode en welk product gekozen wordt. Als de tabel compleet is zal er gesorteerd moeten worden 
op koopdatum, zodat er een "call rate" verkregen kan worden over producten uit een bepaalde 
periode. Daarnaast moet uit de administratie gehaald worden hoeveel toestellen er in die periode 
van dat product zijn verkocht. Uiteindelijk kan dit bestand voor een bepaald product geopend 
worden in "excel". 

De koopdatum en datum afmelding moeten omgezet worden naar een voor "excel" te lezen 
datum. Daarna kan het verschil tussen koopdatum en afmelding klacht bekeken worden. Als je 
deze waarden groepeert in bijvoorbeeld 2 maanden, kunje het verloop van het aantal klachten 
z1en. 
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Type Merk Leverancier Verkoopaantallen Klantenbezoeken Percentaee 
2002 2003 Totaal 1/2 2004 2002 t/m 1/2 2004 1/2 2004 2002 t/m 1/2 2004 

verkocht in 2002 verkocht in 2002 

Gaskookolaten 

GKB377 Pelgrim Meneghetti 6166 5155 11321 169 710 1,493 11 ,515 

GKB276 Pelgrim Meneghetti 0 1298 1298 111 NVT 8,552 NVT 

GKB235 Pelgrim ASP 4703 3968 8671 191 555 2,203 11 ,801 

GKB315 Pelgrim Meneghetti 3518 3138 6656 66 NVT 0,992 NVT 

HG570H Atag ASP 1994 1786 3780 227 772 6,005 38,716 

HG60 .. A Atag ASP 5626 6226 11852 313 596 2,641 10,594 

HG511M Atag ASP 2328 3413 5741 114 1,986 

HG7511A Atag ASP 0 7014 7014 307 NVT 4,377 NVT 

A007 Etna Terim 2251 0 2251 14 201 0,622 8,929 

Ovens 

OST393 Pelgrim Filippi 2700 2579 5279 64 227 1,212 8,407 

OX3011C Atag Brandt 0 781 781 26 NVT 3,329 NVT 

Magnetrons 

MC311F Atag Brandt 844 1605 2449 126 353 5,145 41,825 

MC3011C Atag Brandt 0 2366 2366 208 NVT 8,791 NVT 

MC40 .. G Atag Whirpool 1437 1091 2528 111 403 4,391 28,045 

MAG555 Pelgrim LG 8582 0 8582 115 876 1,34 10,207 

MAG555/556 Pelgrim LG 0 9440 9440 182 NVT 1,928 NVT 

MAG565 Pelgrim Delonghi 2246 1975 4221 410 942 9,713 41 ,941 
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Afzui12:kannen 

WI601CM Atag Tecnowind 0 143 143 89 NVT 62,238 NVT 

W3.l Atag Best 1937 2360 4297 297 NVT 6,912 NVT 

Koelkasten 

KK7304 Pelgrim Gorenje 1440 1548 2988 68 452 2,276 31 ,389 

KB8200 Pelgrim Gorenie 3766 3969 7735 116 NVT 1,5 NVT 

KB8304 Pelgrim Gorenje 5401 5810 11211 353 1732 3,149 32,068 

KA2 .. D Atag LG 628 0 628 12 275 1,911 43,79 

KA2 .. G/L Atag LG 0 1824 1824 101 NVT 5,537 NVT 

Vaatwassers 

GVW935 Pelgrim Whirpool 4006 3192 7198 440 NVT 6,113 NVT 

GVW955 Pelgrim Whirpool 8752 7692 16444 951 2620 5,783 29,936 

VA60 .. . T/CF Atag Electrolux 4484 6614 11098 992 4398 8,939 98,082 

AFI803 Etna Brandt 2019 320 2339 325 1268 13,895 62,803 

InductiekookQlaten 

HI271G Atag ASP 1476 1311 2787 113 533 4,055 36,111 

IDK620 Pelgrim ASP 1406 1129 2535 72 365 2,84 25,96 

Koffie automaat 

EKM800 Etna Eugster/Fr. 2450 1857 4307 869 1721 20,176 70,245 
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Bijlage 9. EPCg/obal 

Organisatie 
EPCglobal Inc. is eenjoint venture tussen EAN International en de Uniform Code Council (UCC) 
en wordt geleid door het bestuur van EPCglobal. Het bestuur van EPC Global zal de organisatie 
leiden met als doel het bereiken van wereldwijde acceptatie en standaardisatie van EPC 
technologie op een ethische en verantwoorde manier. Het bestuur zal bestaan uit 15 tot 21 !eden, 
die vooral bestaan uit eindgebruikers van de technologie. Deze eindgebruikers behoren tot de 
"early adaptors". De samenstelling van het bestuur zal een grote diversiteit van industrieen 
bevatten. De bestuursleden zullen uit verschillende landen komen waar de technologie de 
komende decennia zal worden toegepast. Ze worden geselecteerd op basis van individuele kennis, 
hun persoonlijke (sociale) vaardigheden en hun leiderschap in de wereldeconomie. 

EPC 
Net zoals de barcode, beschrijft EPC de fabrikant en het product met bijbehorende versie en 
serienummer. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van extra data om unieke items te identificeren. 
De EPC is een gestandaardiseerd nummer dat gebruikt wordt in de EPCglobal Network. Het doel 
is dat iedereen deze standaardisatie gaat toepassen, zodat er een uniforme codering komt die in de 
hele wereld communiceerbaar is. Er zijn zoveel mogelijke combinaties te bedenken dater 
voorlopig genoeg codes zijn om alle bedrijven ermee te voorzien. 

ID Systeem (EPC Tags en Readers) 
Het identificatie systeem bestaat uit EPC tags en readers. De EPC zit op de tag en deze is 
bevestigd op het product. Deze tag communiceert zijn EPC naar de reader door middel van RFID. 
De reader levert de informatie aan lokale informatie systemen gebruikmakend van EPC 
Middleware. 

EPC Middleware (Savant) 
Een computer die aangesloten is op een netwerk, ontvangt de EPC informatie van een of 
meerdere readers. De computer gebruikt software dat gebaseerd is op EPCglobal standaarden die 
EPC data, die ontvangen is, registreert en verwerkt. Deze software, ook wel "middleware" 
genaamd, vormt het centrale punt van het netwerk en helpt bij het distribueren van informatie 
naar aangewezen locaties. Ook zorgen zijn ervoor dat data die dubbel zijn gelezen door de reader 
gedeletet wordt. Door het managen van data worden de databases beschern1d tegen een 
overbelasting van data. 

Object Naming Service (ONS) 
De ONS zorgt ervoor dat gebruikers snel kunnen ontdekken op welke computer server in het 
EPCglobal Network de informatie staat over een specifieke EPC. Het systeem werkt ongeveer op 
dezelfde wijze als de "Domain Name Service" (DNS) op internet. 

EPC Information Services (PML) 
"Middleware" levert EPC of EPC gerelateerde informatie aan databases en informatie system en 
van het bedrijf of afdelingen die de EPC uitlezen. De EPC Information Service zijn een set van 
gestandaardiseerde data elementen en communicatietechnieken in de EPCglobal Netwerk om met 
partners de EPC gerelateerde data te delen. Iedere deelnemer in de EPCglobal netwerk kan kiezen 
welke informatie hij beschikbaar wilt stellen aan andere partijen in de keten. 
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Bijlage 10. Strategische a/lianties 

Zoals in figuur 1.1 al is weergegeven, wordt de consument in dit onderzoek centraal gesteld. Om 
tot "Total Customer Satisfaction" te komen is er samenwerking nodig met exteme partijen. De 
exteme partijen waar AEP mee te maken heeft zijn de leveranciers en de klanten. De consument 
kan het beste worden bediend als er goede samenwerking is tussen deze partijen. Er zijn vele 
manieren om met elkaar samen te werken. Een van de manieren is om een strategische alliantie 
met elkaar aan te gaan. 

Strategische allianties worden steeds belangrijker in de intensief concurrerende bedrijfswereld. Ze 
vertegenwoordigen voor 'behoeftige' bedrijven een manier om hun individuele strategieen voort te 
zetten, ondanks hun, op sommige gebieden, beperkte middelen. Toch zijn deze bedrijven niet 
noodzakelijkerwijs uit op een snelle oplossing van hun gebrek aan middelen, en evenmin zijn zij 
ongeduldig in hun handelen. Strategische allianties vereisen, zoals deze bedrijven erkennen, een 
visie op de lange termijn: een wil om in een relatie te investeren. Men zou strategische allianties 
moeten zien als een middel tot een doel, en niet als een doel op zich. De voomaamste 
beweegreden achter dit alles is natuurlijk dat een en een meer dat twee zou kunnen zijn. De 
partners zouden met deze allianties meer succes moeten hebben in een concurrerende omgeving 
dan wanneer zij alleen zouden opereren. Voor een bedrijf dat succesvol wil zijn in een 
concurrerende omgeving is een benadering van samenwerking realistischer dan een van 
concurrentie. Groei wordt - zowel voor kleine als grote ondememingen - mede gerealiseerd door 
het sluiten van strategische allianties, die wederzijds voordeel bieden. Een strategische alliantie is 
meer dan een belofte samen te werken, die wordt bezegeld met een handdruk. Succesvolle 
allianties vereisen grondig vooronderzoek, nauwkeurige planning, realistische doelen en een 
heldere rapportage en documentatie van de afspraken. Maar wellicht de belangrijkste factor die 
het succes van een strategische alliantie bepaalt, is het vaststellen van de vorm waarin de 
strategische alliantie wordt gegoten, waarbij de inbreng en inspanningen van de ondememingen 
worden vastgelegd. Fred Kuglin onderscheidt vijf soorten strategische allianties: (1) een 
verkoopalliantie, (2) een oplossingsspecifieke alliantie, (3) een geografisch specifieke alliantie, 
( 4) een investeringsalliantie en een (5) joint venture. 

Nog niet zo lang geleden hadden autofabrikanten zoveel mogelijk toeleveranciers, die ze slim 
tegen elkaar uitspeelden om zo de laagste prijs te bedingen. Naarmate kwaliteit en een snelle 
ontwikkeltijd belangrijker werd bij de productie van onderdelen, gingen autofabrikanten een 
hechtere relatie met hun toeleveranciers ontwikkelen. Ze brachten het aantal toeleveranciers sterk 
terug en sloten vergaande allianties met degenen die overbleven. 

Er zijn een aantal plaatsen binnen het bedrijf waarbij strategische allianties gebruikt kunnen 
worden als middel om bepaalde doelen te bereiken. Er zijn ook onderzoeken naar strategische 
allianties waarin er een onderscheid gemaakt wordt in horizontale- en verticale allianties. 

AEP bevindt zich nu nog in de positie dater vooral op prijs ingekocht wordt. Binnen gestelde 
specificaties worden producten ingekocht tegen een zo laag mogelijke prijs. De vraag is echter of 
de inkoopprijs wel de prijs is waarmee gerekend moet worden. Zoals er eerder is besproken zijn 
er allerlei kwaliteitskosten in het proces, die ontstaan aan gebrek aan kwaliteit. Deze kosten zijn 
dus athankelijk van de kwaliteit van het ingekochte product. Om deze kwaliteit te waarborgen 
zijn er afspraken gemaakt met de leveranciers over call rate kosten. Boven en bepaalde waarden 
worden de kosten die ontstaan door fouten aan het product vergoed. Om de kwaliteit te verbeteren 
zou het verstandig zijn om hechtere relaties met leveranciers te ontwikkelen, waarbij er niet 
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gekeken wordt naar de claims die gemaakt kunnen warden, maar naar de mogelijkheden om de 
kwaliteit van de producten en processen te verbeteren. Bij deze vorm van strategische allianties is 
er sprake van een verticale alliantie. 

De horizontale alliantie is gericht op het vergroten van het afzetgebied, door partijen te vinden die 
producten van AEP wil verkopen. OEM, daar warden de kansen en mogelijkheden buiten 
Nederland bekeken, is binnen AEP verantwoordelijk voor de export van de producten op de 
buitenlandse markt. Producten van AEP warden door buitenlandse partijen onder eigen naam 
verkocht. AEP is marktleider in Nederland en een grate partij in de Benelux, maar binnen Europa 
zijn er nog vele mogelijkheden om te groeien. Aangezien de keukenbranche geen nieuwe branche 
is, is de markt redelijk verzadigd en is het moeilijk om in "nieuwe" landen een voet aan de grand 
te krijgen. Er zal dus meer dan alleen apparatuur geboden moeten warden. RFID is een 
mogelijkheid om met buitenlandse bedrijven strategische allianties af te sluiten, doordat de 
producten een meerwaarde hebben. AEP ziet zichzelf als innovatief bedrijf en kan dat op deze 
manier naar buiten dragen. Dit is duidelijk een vorm van een verkoopalliantie, een manier om je 
omzet te vergroten. Een andere mogelijkheid waar strategische allianties afgesloten kunnen 
warden is met bedrijven als Unilever, bedrijven die producten verkopen waar een chip opzit, 
zodat er apparaten ontwikkeld moeten warden, die de chips uit kunnen lezen. Een voorbeeld 
hierbij is Senseo Crema. Dit is een vorm van een oplossingsspecifieke alliantie. De 
investeringsalliantie heeft in principe raakvlak met alle mogelijke oplossingen. 
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Bijlage 11. Kwantitatieve gegevens kostenbesparingen 
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Service (A) 1 4 2 4 4 4 19 
Logistiek (B) 2 3 1 2 3 3 14 
Verkoopalliantie 4 1 3 1 2 1 12 
(OEM)(C) 
Oplossingsspecifiek 3 2 4 3 1 2 15 
(Marketing) (D) 

Omzetvergroting 

Kostenbesparing 
(incl. var. kst.tag) 

lnvesteringen 

Terugverdientijd 

Afhankelijkheid 

Draagvlak 

(A) 
(8) 

(C) 
(D) 

(A) 

(8) 

(C) 
(D) 

(A) 

(8) 

Totaal Bij 20% 
0 0 

150,000 30,000 
Onmogelijk in te schatten 

Onmoge/ijk in te schatten 

276,000 55,200 

240,000 48,000 

0 0 
0 0 

110,000 80,000 

960,000 240,000 

(C) Onmogelijk in te schatten 
(D) Onmogelijk in te schatten 

(A) < 1 jaar 1, 5 jaren 
(8) 4 jaren 5 jaren 
(C) Onmogelijk in te schatten 

(D) Onmogelijk in te schatten 

(niet gericht op omzetvergrotingen) 
(grotere capaciteit magazijn, snellere processen) 

(vergroten afzet gebied in Europa) 
(verbeteren positie in bestaande markt) 

(verminderen aantal service bezoeken (+/- 7,000)) 

500.000 tags a 0,40 euro 
(minder fouten in magazijn (600) en 

personeelskosten 2 fte a 30,000 euro) 
(niet gericht op besparingen) 
(niet gericht op besparingen) 

(200 readers en 100 bij 20% (a 300 euro) 
+ lmplementatiekosten (20,000) + software (30,000 euro) 

(90,000 (3.000 colli/ dag * 30 dagen) tags a 10 euro, 20 readers 

(a 500 euro) en 20 (a 300 euro) + software (30,000 euro) 
+ lmplementatiekosten (20,000) 

(A) Afhankelijk van leverancier en klant. Klant moet de gegevens over consument goed invullen. 

(8) Afhankelijk van leverancier en van klant. Zij moeten tags bevestigen, cq. Verwijderen. 
(C) Erg Afhankelijk van de strategische partner. Zij moeten immers jou product verkopen . 
(D) Erg Afhankelijk van de strategische partner. Je brengt samen een nieuw product op de markt. 

(A) Groot draagvlak is er bij service, betrokkenen zijn enthousiast en denken mee. 

(8) 8ij logistiek niet op korte termijn, als het allemaal perfect zou werken, dan wel. 
(C) Niet echt over gesproken, zijn wel mensen druk bezig met plannen voor OEM. 
(D) Wei interesse en ideel!n, contact zoeken met potentiele partijen . 

Kosten servicebezoek 68 euro 

Kosten fout in magazijn 300 euro 
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Bijlage 12. Exploded view en stuklijst IDK621/P01 
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pos.nr. art.or. omschrijving aantal prijsklasse 

000 01 88013483 GEBR.AANW./INST.V.SCHR 1 012 

000 02 72371400 MAGNEET NEUTRAAL WIT 1 008 

000 03 72296920 DOOSZ/ATAG 1 020 

000 04 72319300 VERP.HOEKSTUK 2 007 

000 05 72461500 VERP.OPVULSTUK 1 008 

000 06 72472110 VERP.POL YST HOEKSTUK 1 005 

001 00 88013484 GLASPLAA T CPL. IDK621 ONY 1 055 

002 00 72168500 AFDICHTBAND GLASTEG. 6*3MM /M 3 004 

003 00 88013485 INDUCTIEMODULE CPL. 1 087 

004 00 71952200 PROFIEL BLOKJE 1 007 

005 00 88013486 AFDICHTING VENTILATOR 1 016 

006 00 88013487 AFSTANDHOUDER 7 002 

00700 88013488 PRINTPLAAT BED.IND. 1 037 

008 00 88013489 STEUN BEDIENING 1 024 

00900 70724100 ZELFT.B 4,2X 9,5 D7981 2 001 

010 00 70724100 ZELFT.B 4,2X 9,5 D7981 9 001 

011 00 88013490 STEUN AANSLUITBLOK 1 019 

012 00 70724100 ZELFT.B 4,2X 9,5 D7981 2 001 

01300 88013491 KABEL 5 ADERIG 1 020 

014 00 71236900 TREKONTLASTING 1 003 

015 00 72570900 ZELFT. 4,2X 19 ST. D .... VERZ. 2 001 

016 00 88013504 AANSLUITBLOK 4 POLIG 1 010 

017 00 71696500 ZELFT. 3,9X 25 ST. D7981 VERZ 1 001 

018 00 88013492 ONDERBAK INDUKTIE TOP 1 031 

019 00 71776810 DOORVOERTULEKABEL 1 003 

020 00 70769800 ZELFTAPPER 12 001 
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