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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerrapport van ondergetekende ter afsluiting van de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij OAF Trucks N.V. te Eindhoven op de afdeling CKD. 
Gedurende negen maanden is er onderzoek verricht naar het "Zelf blijven doen of 
uitbesteden" van de fysieke distributie van CKD-, KOM- en LOL-orders. 

Het verslag beschrijft het ontwerp en uitvoering van het "zelf blijven doen of uitbesteden" 
model om op een gestructureerde manier informatie te vergaren. Dit met als doel om de 
beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden" zowel kwantitatief als kwalitatief te onderbouwen. 
Het model is zover als mogelijk toegepast op de situatie bij OAF. 

De negen maanden waren zeer interessant, waarbij ik de mogelijkheid gekregen heb om 
ervaring op te doen bij het uitbesteden van processen. 

Graag wil ik met dit voorwoord een aantal mensen bedanken voor hun medewerking en 
ondersteuning: 

Allereerst wil ik OAF Trucks N.V. bedanken dat ik deze opdracht heb kunnen uitvoeren. Het 
was een aangename, leerzame en interessante ervaring. In het bijzonder wil ik mijn 
bedrijfsbegeleider Ohr. P. Broeckx bedanken voor de begeleiding binnen OAF Trucks N.V .. 
Daarnaast wil ik de heren van de afdeling CKD bedanken voor de prettige werksfeer en 
steun tijdens het onderzoek. Een woord van dank gaat ook uit naar de leden van de 
projectgroep voor de aangename samenwerking tijdens de projectgroep sessies. 

Verder wil ik de begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, Ohr. P. Gosselink en 
Ohr. S.D. Flapper bedanken. lk heb de begeleiding als een prettige samenwerking ervaren 
met bijsturing, afremming en feedback op het juiste moment. 

Als laatste wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun ondersteuning en 
aanmoediging. 

Bob van den Hark 

Eindhoven, oktober 2004 
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Abstract 
The central question of this research is as follows: Should OAF "Do or Buy" the physical 
distribution of CKD-, KOM- and LDL-orders? In order to collect data for answering this 
question, a "Do or Buy" model is designed and partly executed. The model provides activities 
and models to support the outsourcingdecision in which all relevant aspects are included. It 
is shown that there are companies in the market able and willing to take over the physical 
distribution of CKD-, KOM- and LDL-orders. 
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Samenvatting 

Bedrijfsbeschrijving 

Dit afstudeerproject is uitgevoerd bij OAF Trucks N.V. OAF is onderdeel van PACCAR Inc. OAF houdt 
zich bezig met de ontwikkeling, productie, verkoop en service van middelzware en zware 
bedrijfswagen. Naast compleet geassembleerde voertuigen verkoopt OAF ook truckbouwpakketten 
(CKD-orders), componenten (KOM-orders) en losse onderdelen (LDL-orders). Deze laatste twee zijn 
bestemd voor O.E.M.-klanten. 

Het afstudeerproject is uitgevoerd in opdracht van de afdeling CKD. De afdeling CKD neemt een deel 
van de verwerking en ondersteuning van CKD-, KOM- en LOL-orders voor haar rekening. Orders 
worden intern voorbereid en de afdeling CKO verzorgd de informatievoorziening voor pick en 
verpakafdelingen. De afdeling CKD pickt en verpakt niet zelf. 

Aanleiding tot het onderzoek 

Vanuit het hogere management van OAF is aan de afdeling CKO de volgende vraag gesteld: 

I Kunnen verpakactiviteiten ten behoeve van CKD-orders uitbesteed warden aan een extern bedrijf 

In het onderzoek is naar voren gekomen waarom juist verpakactiviteiten in aanmerking komen voor 
uitbesteden. De motieven hiervoor zijn: 

Verpakken van orders wordt door OAF niet a/s kernactiviteit gezien. 
In de toekomst wordt een grate vraag naar vierkante meters voorspeld door afbraak van 
gebouwen en verplaatsing van functies binnen OAF. 
Wisselende vraag naar de activiteit verpakken door een wisselend orderverloop van CKD-orders. 
Hierdoor is er een extra besturingslast om verpakcapaciteit aan te passen. Het wisselende 
orderverloop zal in de toekomst duidelijk aanwezig blijven. 
Een gespecialiseerd bedrijf kan wellicht snel/er, goedkoper en beter verpakken. 

lnitiele opdrachtformulering 

De vraag die in het onderzoek beantwoordt dient te worden: 

Moet OAF het verpakken van CKD-orders "zelf blijven doen" of "uitbesteden"? 

De initiele opdrachtformulering van dit onderzoek luidt daarom: 

Het kwalitatief en kwantitatief onderbouwen van de beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden" van 
het verpakken van CKD-orders. 

Ontwerp een methode om informatie te vergaren om een goed onderbouwde "zelf blijven doen of 
uitbesteden" beslissing te nemen. Pas de methode zover mogelijk toe in de situatie van OAF. 

Het doel hierbij is: 

Het aandragen van informatie opdat OAF de "zelf blijven doen of uitbesteden " bes/issing met 
betrekking tot het verpakken van CKD-orders op verantwoorde wijze kan nemen. 

Onderzoeksmodel 

Er is een onderzoeksmodel ontworpen (figuur 1 ), waarbij de eerste drie hoofdstappen uit de leidraad van 
Dijkstra e.a. ( 3 ] de kapstok vormen. Aangezien de drie hoofdstappen niet concreet genoeg zijn om de 
opdracht bij OAF uit te voeren, zijn er tien detailstappen ontworpen en toegespitst op de situatie bij OAF. 
De detailstappen vormen een combinatie van modellen uit de literatuur en OAF. De tien detailstappen 
vormen het "zelf blijven doen of uitbesteden" model en dient als gestructureerde manier om informatie te 

Hoofdstappen 

I 1 Jnventariseren ~2.Profileren } 3.Selecteren 

Detailstappen 

1. 1 2. , 3. I 4 . , 5. , 6. 1 7. 1 8. , 9. , 10. 

Analyse Alter- Knelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige natieven randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

I j j J j j I j 

I Ontworpen + uitgevoerd I .Ontworpen 

figuur I Het ontworpen "zelj blijven doen of uitbesteden ,. model 

... 
Ill 

) 

I 
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verzamelen voor de "zelf blijven doen of uitbesteden" beslissing. De detailstappen 1 t/m 7 zijn ontworpen 
en uitgevoerd, detailstappen 8, 9 en 10 alleen ontworpen (door uitlopen van detailstappen 6 en 7) . Elke 
detailstap wordt in deze samenvatting kort toegelicht met bijbehorende aanpak en de resultaten . 

Theorie 

In de theorie [ 21 ][ 33 ] zijn redenen voor uitbesteden gegeven. Bij OAF zijn de volgende redenen van 
toepassing: Focus op kerncompetenties, bronnen vrij voor andere doeleinden, toegang tot world class 
capaciteiten, flexibiliteit en risicodeling, reduceren en beheersen van kosten. 

Naast redenen, zijn er ook voor- en nadelen [ 28 ] bij uitbesteden. Bij OAF zijn de volgende voordelen 
van toepassing: Beter efficiency binnen fysieke distributie, variabele distributiekosten, inzicht in 
distributiekosten, geen zorgen 

De volgende nadelen zijn bij OAF van toepassing: Afhankelijkheid, vertrouwelijke informatie, afnemen 
van deskundigheid, performancemeting. 

Detailstap 1 Analyse van de huidige situatie 

De analyse van de huidige situatie is ingedeeld aan de hand van fase 1 van het "zelf doen of 
uitbesteden" model van Versnel [ 24 ]. De indeling bestaat uit een kwalitatieve analyse, kwantitatieve 
analyse en kosten. De huidige situatie is in beeld gebracht, omdat het de basis vormt voor detailstap 
2, 3, 4, 8 en 9. Tevens vormt het een communicatiemiddel bij de opgestelde projectgroep. 

1.1 Kwalitatieve analyse 
De kwalitatieve analyse is gedaan aan het PBOI model [ 3 ]. Het PBOl-model beschrijft het Proces, de 
Beheersing, Organisatie en lnformatie voor de verwerking van CKD-, KOM- en LDL-orders. Bij 
uitbesteden wordt het proces veranderd, waarbij er een aanpassing vereist wordt binnen de 
beheersing, organisatie en informatie. Er is bewust gekozen om de gehele fysieke distributie van 
CKD-, KOM- en LDL-orders te beschrijven, omdat verpakactiveiten zich tussen transportactiviteiten 
bevinden en er naast CKD-orders ook KOM- en LDL-orders worden verpakt. 

1.1.1. Proces 

Het Proces van CKD-, KOM- en LDL-orders is beschreven. Hierbij is het voorbereidende en 
maakgedeelte [ 8 ] vanaf het moment dat de klantorder binnenkomt, tot aflevering van het product aan 
de klant geanalyseerd. Daarna zijn de goederenstromen van CKD-, KOM- en LDL-orders in beeld 
gebracht, waarna de goederenstroom van CKD-orders verder is uitgediept. CKD-orders hebben 
namelijk t.o.v. KOM- en LDL-orders de meest uitgebreide goederenstroom. 

Belangrijkste conclusies van de procesanalyse 

- Verpakactiviteiten zijn ingesloten in een sequentiele rij van activiteiten. Bij uitbesteden van 
verpakken moet hierbij rekening met omliggende activiteiten worden gehouden. 

- Bij het verpakken van CKD-, KOM- en LDL-orders worden bronnen gezamenlijk gebruikt. Bij 
uitbesteden van verpakken kunnen de orders niet van elkaar gescheiden worden. 

- Bij uitbesteden van verpakken moet er een nieuw centraal punt komen i.p.v. de opslag bij de 
verpakafdeling. Bij uitbesteden moet het controlepunt en gereedmeldingspunt op de 
verpakafdeling (mee)verplaatst worden. 

- Transport-, containeriseer- en boottransportactiviteiten zijn reeds aan externe bedrijven 
uitbesteed. Veel externe partijen veroorzaken veel interfaces, veel geldstromen, veel winstnemers 
en veel afstemmingsverlies. 

- CKD-orders worden laat in de goederenstroom en ver van OAF gecontaineriseerd. 
1.1.2 Beheersingssvsteem- en Orqanisatieanalvse 
De beheersing en organisatie zijn tegelijk geanalyseerd, door de nauwe samenhang tussen wat er 
aangestuurd moet worden en wie dit doet. Beheersing wordt gezien als een combinatie van 
aansturing en planning. Als eerste is aangegeven hoe de goederenstroom van CKD-orders wordt 
aangestuurd door zowel OAF als externe bedrijven. Bij elke besturingsactiviteit is aangegeven welke 
persoon of afdeling (organisatie) deze uitvoert. Daarnaast is aangegeven welke activiteit in de 
goederenstroom wordt aangestuurd. 

Ten tweede is het planningssysteem van OAF beschreven, waarin CKD- en KOM-orders deelnemen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van het raamwerk van Bertrand [ 11 ], waarin op bedrijfs-, goederenstroom
en afdelingsniveau logistieke beslissingen worden genomen. Hierbij is vanaf bedrijfsniveau (DAF
breed) ingezoomd naar afdelingsniveau ( verpakafdeling, afdeling CKD). 

iv 



TU/e DAI= 
AMCDIIICOM?ANY 

Belangrijkste conclusies Beheersing en Organisatie 

- Er 2ijn veel interne en externe partijen betrokken bij de aansturing van de goederenstroom van 
CKD-orders. Bij uitbesteden van verpakken -+extra partij -+ toename besturingslast. 

- De verpakafdelingen moeten verwerken wat 20 voorgeschoteld krijgen. Er wordt een grote 
flexibiliteit van een extern bedrijf vereist. 

- De verpakafdeling heeft voldoende capaciteitsregelmogelijkheden tot haar beschikking. Prestatie 
van de verpakafdeling mag geen hoofdmotief 2ijn van uitbesteden. 

1.1.3 lnformatieanalyse 

Elke informatiestroom tussen besturings- en goederenstroomactiviteiten is beschreven. Daarnaast 2ijn 
de belangrijkste informatiesystemen bij CKD-orders (CLAAS en Mainframe) gekoppeld aan 
bestu ringsactiviteiten. 

Belangrijkste conc/usies lnformatie 
- Verpakkingsinstructies zijn niet up-to-date. Bij uitbesteden van verpakken is het belangrijk dat 

DAF kan aangeven wat de eisen en specificaties bij verpakken van orders. Dit kan doormiddel van 
verpakkingsinstructies 

- Verpaknormtijden zijn niet up-to-date. Bij uitbesteden van verpakken is het belangrijk voor juiste 
bewaking, afrekening en planning dat de2e up-to-date 2ijn. 

1.2 Kwantitatieve analyse 

Kwantitatieve gegevens 2ijn nodig voor het in kaart brengen van de fysieke distributie kosten, voor de 
detailstappen 4 en 6 en bij eventuele toekomstige onderhandelingen van contracten en het bewaken 
van het proces. CKD-, KOM- en LDL-orders kenmerken 2ich door een divers assortiment. Om te 
bepalen welke orders het meest dominant 2ijn, 2ijn er pareto analyses [ 17] gedaan tussen CKD-, 
KOM- en LDL-orders en binnen de2e orders. Op basis hiervan 2ijn er kwantitatieve gegevens 
ver2ameld over de belangrijkste orders. 

Belangrijkste conclusies kwantitatieve analyse 

- CKD-orders belasten ten op2ichte van KOM- en LDL-orders de activiteiten uit de 
goederenstroom het meest. Bij uitbesteden moet op CKD-orders de nadruk warden gelegd. 

- Er wordt door M&S een sterke stijging van CKD-orders verwacht, waardoor het aantal orders een 
belangrijke factor is in de gevoeligheidsanalyse in detailstap 9. 

- Door uitbesteden van de fysieke distributie kan er ongeveer 2280 m2 warden vrijgemaakt. 

1.3 Kosten van de fysieke distributie 
Met behulp van de Activity Based Costing methode [ 27] 2ijn de kosten van de fysieke distributie van 
CKD-orders in beeld gebracht. De2e 2ijn gecontroleerd en afgetekend door Hoofd Control van DAF. 
Alleen beslissingsafhankelijke kosten 2ijn ver2ameld, waarbij te veel "fact finding" voorkomen is. 

Conclusies kosten van de fysieke distributie 

- Het is gebleken dat de fysieke distributie van CKD-orders 5,2% van de totale om2et uitmaken. 
Verpakken vormt hiervan 31 %. Verpakken is de op een na grootste kostenveroor2aker in de fysieke 
distributie. 

- Personeelskosten (24%) 2ijn een van de grootste kostensoorten. Bij uitbesteden vormen 
personeelskosten een belangrijk beslissingsaspect. 

- Door direct na verpakken te containeriseren, kunnen personeels-, transport-, ruimte en 
containerisatiekosten verminderen. De2e optie wordt bij uitbesteden meegenomen. 

- 65% van de fysieke distributie van CKD-orders is al uitbesteed. Door uitbesteden van verpakken 
komt hier nag eens 31 % bij. 

Detailstap 2 Alternatieven 

In de2e paragraaf 2ijn alternatieven gegenereerd voor het uitbesteden van verpakken. Alternatieven 
voor "2elf blijven doen" 2ijn in de Kai2en Slits naar voren gekomen en warden buiten het 
afstudeerproject gelaten. Bij "uitbesteed" alternatieven 2ijn naast het uitbesteden van "verpakken" is 
gekeken welke andere activiteiten uit de fysieke distributie bij het2elfde externe bedrijf ondergebracht 
kunnen warden. De alternatieven 2ijn aan de hand van het aantal interfaces gefilterd tot enkele 
alternatieven. Aantal interfaces geeft de mate van arbeidsdeling aan. Tevens is het inkoopbeleid van 
DAF gericht op intensief samenwerken met leveranciers, waarbij 20 veel mogelijk activiteiten bij een 
leveranciers ondergebracht warden. 

Conclusies alternatieven 

Het is gebleken dat bij 20 veel en 20 min mogelijk activiteiten uitbesteden het aantal interfaces 
minimaal (0) is. Tevens levert het uitbesteden van aaneengeschakelde blokken 1 interface op. In de 
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projectgroep is besloten om te onderzoeken of de gehele fysieke distributie ondergebracht kan 
worden bij een extern bedrijf. Hierbij is het verdere onderzoek zo ingedeeld dater altijd de keuze is om 
alleen delen bij een extern bedrijf onder te brengen. 

Op basis van voorgaande conclusies is de definitieve opdrachtformulering van het onderzoek: 

Het kwalitatief en kwantitatief onderbouwen van de beslissing "Zeff blijven doen of uitbesteden" van de 
fysieke distributie van CKO-, KOM- en LOL-orders. 

Ontwerp een methode om informatie te vergaren om een goed onderbouwde "zelf blijven doen of 
uitbesteden" beslissing te nemen. Pas de methode zover mogelijk toe in de situatie van OAF. 

Metals doel: 

Het aandragen van informatie opdat OAF de "zelf blijven doen of uitbesteden "beslissing met 
betrekking tot fysieke distributie van CKO-, KOM- en LOL-orders op verantwoorde wijze kan nemen. 

Detailstap 3a Knelpunten 

In de projectgroepsessies zijn knelpunten naar voren gekomen, die bij uitbesteden een rol gaan 
spelen. Deze moeten in de eindbeoordeling (detailstap 10) overwogen worden. 

Proces: 
- Gepickte onderdelen en geproduceerde componenten naar het externe bedrijf transporteren . 
- lnvesteringen in extra DAF-emballages in de pijplijn van DAF. 
lnformatie: 
- Registratie en administratie van alle gepickte onderdelen en geproduceerde componenten die buiten 

het DAF-terrein gaan. 
- Registratie en administratie van uitgaande en inkomende DAF-emballages plus het vervoer ervan. 
- Extern bedrijf moet toegang krijgen in het informatiesysteem van DAF 
- Verpakinstructies en verpaknormtijden niet up-to-date. 
Detailstap 3b Randvoorwaarden bij uitbesteden 
lndien uitbesteed gaat worden, moeten DAF aan een aantal randvoorwaarden voldoen: 
- Beheerst pickproces 
- Kennisoverdracht 
- Duidelijk gereedmeldingspunt voor orders 
- Klant mag er niet op achteruit gaan 
- lnitiele inspanningen vanuit DAF 
- Duidelijkheid over verantwoordelijkheden en communicatielijnen. 

Detailstap 4 Specificaties opste/len 

Aan de hand van de vier methoden van Wynstra [ 23 ] zijn de diensten van de fysieke distributie van 
CKD-, KOM- en LDL-orders in beeld gebracht. De methoden zijn gefocust op specificeren van input, 
proces, output en resultaat. Bij de toepassing hiervan zijn goederenstroomschema's, tekstuele 
toelichting en foto's gebruikt en data uit detailstap 1 . 

Detailstap 5 

In stap 5 is een "long-list" opgesteld, bestaande uit verpakkingsleveranciers, professionele 
verpakbedrijven en logistiek dienstverleners. Deze is aan de hand van criteria (grootte bedrijf, 
geografische ligging, specialismen) gefilterd tot een "medium-list" met kandidaten. Deze kandidaten 
gaan in stap 6 deelnemen aan de Request For Information (RFI) . 

Detailstap 6 RF/ opstellen + verzenden 

Er is een RFI opgesteld, om informatie op te vragen over het bedrijf en de voorgestelde diensten. Met 
deze informatie kan beoordeeld worden bij welk beperkt aantal bedrijven prijzen opgevraagd gaan 
worden (Request For Pricing, detailstap 8) . De RFI is opgebouwd uit vijf delen: algemene informatie 
DAF, Richtlijnen van de RFI procedure, specificaties van de gevraagde diensten (detailstap 4), 
specifieke vragen ter beantwoording en de confidential statement. Aan de hand van opgestelde 
criteria en literatuur zijn de specificieke vragen ter beantwoording opgesteld. Deze vragen zijn in tien 
categorieen ingedeeld. 
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Detailstap 7 Eva/ueren RF/ antwoorden 

In detailstap 7 worden de RFI antwoorden van bedrijven geevalueerd. Na de evaluatie van de RFI is 
er nog een "short-list" met kandidaten over, deze gaan door met de Request For Pricing (detailstap 
8+9). De antwoorden zijn per vraag samengevat in Microsoft Excel. Met behulp van de gewogen
factorscore methode [ 20] zijn de knock-outvragen en beoordelingsvragen beoordeeld. 
lnformatievragen zijn ter info. Hierbij zijn er wegingen aan de tien categorieen vragen gekoppeld en de 
vragen daarbinnen. 

Conc/usies RF/ 

Uit de beoordeling van de RFI antwoorden komen de volgende resultaten: 

Besloten is om door te gaan met Wim Bosman Groep, De Rijk Logistics en De Rooy Logistics. De 
overige bedrijven zijn afgevallen. Tevens bleek dat deze drie bedrijven de capaciteiten bezitten om de 
gehele fysieke distributie over te nemen. De belangrijkste min- en pluspunten voor OAF, voortkomend 
uit de RFI, zijn gegeven. 

Detailstap 8 RFP opstellen en verzenden 

De doelen, acties en methoden ter ondersteuning zijn voor detailstap 8, 9 en 10 gegeven. De RFP 
moet worden opgesteld voor prijsvergelijking tussen DAF en extern en prijzen tussen de externe 
bedrijven. De "short-list" bedrijven zullen detailflowcharts, detailoverzicht van kostensoorten, 
kwantitatieve gegevens en een inventarisatielijst van hulpmiddelen moeten ontvangen voor het 
invullen van de RFP. Daarnaast zullen bedrijfsbezoeken bij DAF en bij externe bedrijven plaats 
moeten vinden. 

Detailstap 9 Evalueren RFP 

De ingeleverde tarieven van de "short-list" bedrijven moeten verwerkt worden, zodat vergelijking plaats 
kan vinden. De tarieven moeten op detailniveau doorgerekend worden door tarieven aan kwantitatieve 
getallen te koppelen. Door een globale kostenopvraag bij De Rooy Logistics (DRL) is een eerste 
indruk van het kostenverschil met DAF verkregen. Personeelskosten blijken ±20% goedkoper te zijn 
bij DRL, ruimte ±37% goedkoper. 

Om de financiele gevolgen in beeld te brengen moeten twee soorten analyses worden gedaan: 1) een 
totaal kosten overzicht met daarin jaarlijkse en eenmalige uitgaven per alternatief. 2) een 
gevoeligheidsanalyse om de effecten van onzekere factoren (bv. aantallen) te bepalen. 

Detailstap 10 Eindbeoordeling 

Na het vergelijken van prijzen moet er nog een eindbeoordeling plaatsvinden. Met een gewogen
factorscore methode [ 20] worden door discussie met beslissers de belangrijkste criteria gewogen en 
beoordeeld per alternatief. Sommige criteria, zoals kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid moeten 
getoetst worden middels kwaliteitsaudit, referenties, ervaringen, bedrijfsbezoek, pilot project of cases. 
Daarnaast moeten subjectieve overwegingen zoals voor- en nadelen bij uitbesteden (paragraaf 3.4 ), 
knelpunten bij uitbesteden (paragraaf 5.3 ) en plus- en minpunten per bedrijf (paragraaf 7.3 ) 
overwogen worden. 

Conclusies 

Deelconclusies uit de kwalitatieve, kwantitatieve en kosten analyses zijn niet meer herhaald. De 
belangrijkste conclusies met betrekking tot de opdrachtformulering zijn: 

- Er is een "zelf blijven doen of uitbesteden" model ontwikkeld voor het vergaren van informatie. 
Deze is t/m detailstap 7 toegepast, 8t/m10 niet. Voor 8t/10 is een actieplan met methoden ter 
ondersteuning gegeven. Door detailstappen 8t/m10 te doorlopen, kan antwoord op de centrale 
vraag gegeven worden. 

- Uit RFl-antwoorden blijkt dat bedrijven de gehele fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL
orders van DAF over te nemen. 

- Als uitkomst van detailstappen 1t/m7 zijn er drie uitbesteedkandidaten over: Wim Bosman Groep, 
Jan de Rijk Logistics en De Rooy Logistics. 

- De opgestelde excelsheet voor de evaluatie van de RFI antwoorden biedt ondersteuning bij de 
beoordeling van RFI antwoorden, waarin de gewogen-factorscore methode is ge'integreerd. Bij 
toekomstige RFl's kan dit gereedschap worden gebruikt. 

- Bij een eerste globale kostenopvraag bij de Rooy Logistics is gebleken dat personeelskosten 
ongeveer 20% goedkoper zijn dan bij DAF, ruimte ongeveer 37% goedkoper. 
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Aanbeve/ingen met betrekking tot het verdere onderzoek 
- Detailstap B (opstellen RFP): 1) Plan bedrijfsbezoeken OAF+--+ "short-list bedrijven" 
- Detai/stap 9 (evalueren RFP): 1) RFP tarieven koppelen aan kwantitatieve gegevens. Daarmee 

doorberekenen. 2) Totaalkostenoverzicht opstellen van verschillende bedrijven. 3) 
Gevoeligheidsanalyse uitvoeren met de factoren "aantal orders" en "efficientie". 

- Detailstap 10 (eindbeoordeling): Gewogen-factorscoremethode uitvoeren, waarbij beslissers 
discussieren over de factoren, relatieve gewichten en scores. Gebruik toetsingsmethoden om 
criteria te toetsen. Leg de subjectieve aspecten voor aan de beslissers. 

- Fase 2 (lnrichten): 1) opstellen multidisciplinair projectteam met leden van beiden partijen. Stel een 
draaiboek op. 2) Contract opstellen. 3) Zorgvuldig omgaan met betrokkenen, want uitbesteden is 
een gevoelig en emotioneel onderwerp. 4)Zo snel mogelijk verpakkingsinstructies en normtijden 
opstellen. 5) systeemaanpassing voor betere beheersing van pickopdrachten (voortkomend uit 
Kaizen Slits) in ieder geval door laten gaan. 6) mogelijkheden om verpakkingskosten te reduceren 
door schaalgroottevoordeel van het bedrijf waaraan uitbesteed wordt. 

- Fase 3 (Bewaken): Periodiek de keuze "zelf doen of uitbesteden" aan de orde stellen. 
Overige aanbeve/ingen 
- Door werken in twee ploegen kan ruimte optimaler gebruikt worden . 
- Het (gedeeltelijk) onderbrengen van picken bij OAF Parts. 
- Door direct containeriseren verpakkingskosten verder reduceren. 
- Goederenstroom vanaf leverancier gaan sturen. 
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lnleiding 

In dit verslag wordt het afstudeerproject beschreven dat in de periode januari - oktober 2004 bij 
DAF Trucks N.V. in Eindhoven plaatsvond. 

Het eerste hoofdstuk zal een beschrijving geven van DAF met daarbinnen de afdeling CKD. Op de 
afdeling CKD heeft het afstudeerproject plaats gevonden. Hiermee worden een beeld gevormd 
van de producten, processen, organisatie en marktontwikkelingen van DAF, en vooral de afdeling 
CKD. 

In hoofdstuk twee wordt de aanleiding tot het onderzoek naar voren gebracht. Hieruit volgt de 
centrale vraagstelling , de initiele opdrachtformulering en het doel van de opdracht. Tot slot wordt 
de onderzoeksmethode beschreven. Het opgestelde "zelf blijven doen of uitbesteden" model vormt 
het raamwerk voor het verdere verslag. 

Bij het derde hoofdstuk wordt het uitbestedingsvraagstuk verder uitgediept in de literatuur. Zo 
wordt de definitie van uitbesteden behandeld, uitbesteden van de fysieke distributie, redenen om 
uit te besteden en voor- en nadelen van uitbesteden. Bij de redenen en voor- en nadelen wordt op 
de situatie van DAF gereflecteerd. 

In hoofdstuk vier wordt stap 1, de analyse van de huidige situatie, behandeld. Deze stap is 
ingedeeld in een kwalitatieve, kwantitatieve en kosten deel. Het kwalitatieve deel is weer 
onderverdeeld in proces, beheersing , organisatie en informatie. 

Het vijfde hoofdstuk beschrijft stappen 2 en 3, alternatieven voor uitbesteden en knelpunten plus 
randvoorwaarden bij uitbesteden. Op basis van stap 1 en 2 wordt de initiele opdrachtformulering 
aangescherpt tot een definitieve opdrachtformulering. 

Het volgende hoofdstuk beschrijft stap 4, het opstellen van specificaties. De diensten die in 
aanmerking komen om uitbesteed te worden, worden gespecificeerd. 

In hoofdstuk zeven worden stappen 5 tot en met 1 O naar voren gebracht. Deelnemers worden 
geselecteerd en gefilterd aan de hand van een Request for Information en Request for Pricing. Als 
laatste vindt een eindbeoordeling plaats. 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk acht, worden de conclusies en aanbevelingen gegeven van dit 
onderzoek. 

Referenties worden in dit verslag aangegeven met [nr.]. Deze zijn te vinden na de conclusies en 
aanbevelingen (Hoofdstuk 8). 

1 



TU/e 
A - COMPNIV 

Hoofdstuk 1 Bedrijfsbeschrijving 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van OAF Trucks N.V. Daarnaast wordt een 
beschrijving gegeven van de afdeling CKD waar dit onderzoek is uitgevoerd. OAF Trucks N.V. is 
onderdeel van moederbedrijf PACCAR Inc. De beschrijving geeft een beeld van de onderneming 
en de functie van de afdeling CKD binnen OAF Trucks N.V. Het hoofdstuk sluit met een korte 
conclusie. 

1.1 DAF Trucks N.V. 

OAF Trucks N.V. (hierna vermeld als OAF) is een volledige dochter van PACCAR Inc., de grootste 
zelfstandige truckfabrikant van de VS. PACCAR voert thans 4 truckmerken: Peterbilt, Kenworth, 
Foden en OAF Trucks. 

De totale jaarproductie van PACCAR was in 2003 93.000 vrachtwagens met een omzet van 8,2 
miljard dollar en een winst van 526 miljoen dollar. 

1.1.1. Activiteiten en Producten 

OAF ontwikkelt, produceert, en verkoopt middelzware en 
zware vrachtwagens. De onderneming levert een 
compleet en uiterst modern productenprogramma lopend 
van 6 tons vrachtwagens tot de zwaarste vrachtwagens 
van 50 ton en meer. 

In het lichte segment (6-15 ton) biedt OAF de 45 en 55 
LF-serie, een compacte truck voor het distributievervoer 
in de regio. Deze wordt in Engeland geproduceerd door 
Leyland Trucks. De jaarlijkse productie van de LF-serie 
bedroeg in 2003 9.200 stuks. 

In het zwaardere segment (meer dan 15 ton) produceert 
(iguur 2 De LF, CF en XF series ,wast elkaar 

OAF de 65, 75 en 85 CF-serie. Deze wordt gebruikt voor distributievervoer op nationaal niveau. 
Voor het zware segment biedt OAF de 95 XF-serie voor internationaal transport. De 
productieaantallen van de CF en de XF-series samen bedroeg in 2003 29.350 trucks. 

1.1.2. Productieproces 

OAF levert volgens het "build-to-order''-principe: de truck wordt pas gebouwd als hij verkocht is. 
OAF biedt verschillende soorten chassis, cabines, motoren en asconfiguraties. De gemiddelde 
doorlooptijd van vrachtwagens is 6 weken (afhankelijk van de vulling van het orderbestand).Het 
"build-to-order'' principe stelt hoge eisen aan de f lexibiliteit en betrouwbaarheid van het 
toeleverproces, de material handling en de productie. Dit komt doordat de capaciteiten na het 
ontkoppelpunt de wisselingen in mix en/of volume, die door klanten verlangd worden, op moeten 
vangen binnen de door de klant gevraagde levertijd. Het KOOP1 ligt voor de fabricage van de 
motoren, assen en cabines. In figuur 3 staat beknopt het productieproces van vrachtwagens. 

Motorenfabriek 

Leveranciers Assenfabriek Truckfabriek 

Cabinefabriek 

figuur 3: Productieproces van DAF voor de fabricage van trucks 

1 
Het KOOP (=Klant Order Ontkoppel Punt) is de plaats in de goederenstroom tot waar de klantorder doordringt. De goederenstroom 

voor het KOOP wordt aangestuurd aan de hand van prognoses. De goederenstroom na het KOOP wordt aangestuurd door uitstaande 
klantenorders. 
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1. 1.3. Organisatie 

OAF zetelt in Eindhoven (figuur 4), waar behalve het hoofdkantoor, de productie van de motoren, 
chassis, componenten en de eindassemblage, ook alle ontwikkelingsactiviteiten zijn 
geconcentreerd. Ook de verkoop voor Nederland gebeurt vanuit Eindhoven. De assen en cabines 
worden in Westerlo (Belgie, verder in verslag aangeduidt met W'lo) gefabriceerd. Daarnaast heeft 
OAF diverse verkoopvestigingen en importeurs in Europa. 

1. 1.4. Ontwikkelingen 

Ondanks de wereldwijde economische recessie ziet OAF haar 
verkopen nog steeds stijgen. Vooral de verkopen in Duitsland 
zijn toegenomen, waardoor OAF op maximale capaciteit 
produceert. De dagproductie is vanaf januari 2004 
opgeschakeld van 105 vrachtwagens naar 140 vrachtwagens 
per dag in oktober 2004 om aan de vraag te kunnen voldoen. 
Dit aantal zal op korte termijn nog verder worden verhoogd. 

Vanaf januari 2004 is OAF bezig om de voorraden in de 
centrale magazijnen af te bouwen en de voorraad direct 
decentraal bij de fabricagelijnen te leggen. Dit doet OAF om 
handling van voorraden te voorkomen. De voorraad 
decentraal aan de fabricagelijnen leggen noemt OAF "Direct 
line feeding" . 

1.2 Afdeling CKD 
De afstudeeropdracht vindt plaats binnen de afdeling CKD. 
CKD is verantwoordelijk voor drie belangrijke taakgebieden: 

{iguur 4 Het DAF productieterrein in 
Eindhoven 

1. Begeleiden bij het inrichten van assemblagefabrieken voor CKD-orders en bij de klant (door 
CKD-engineers) 

lndien er CKD-orders worden gekocht door klanten, moeten deze nog door de klant 
geassembleerd worden. lndien nodig stuurt CKD een engineer mee, die de klant helpt bij de 
inrichting van de assemblagefabriek en zonodig ondersteuning biedt bij de assemblage van 
het bouwpakket. 

2. Het zich eigen maken van de voertuigkennis en deze informatie en kennis overdragen in de 
vorm van assemblage-instructies aan klanten die CKD-orders assembleren. (door CKD
engineers). 

lndien een klant een CKD-order bestelt, ontvangt de klant assemblage-instructies. Dit is een 
handleiding voor de assemblage van de vrachtwagen. Klanten bestellen verschillende types 
trucks met diverse opties, zodat ook de assemblage-instructies aangepast moeten worden. 

3. Het intern voorbereiden van orders en het aansturen van pick- en verpakactiviteiten (door 
CKD-werkvoorbereiders). 

In het verwerkingsproces van CKD-, KOM- en LDL-orders zorgt de afdeling CKD ervoor dat de 
juiste onderdelen gemonteerd worden door de productie en onderdelen gepickt worden door 
de pickafdelingen. Tevens levert CKD de benodigde informatie (bv. personeelsplanningen) om 
orders te verpakken door de verpakafdeling. Het picken en verpakken wordt dus niet door de 
afdeling CKD zelf uitqevoerd. 
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1.2.1. CKD-, KOM- en LDL-orders 

Naast volledig geassembleerde vrachtwagens (FBU), levert OAF CKD- (Completely ,!:Snocked 
Down), KOM- (Componenten leveringen) en LDL (.bosse Delen ,beveringen)-orders. 
Elke soort order wordt hieronder beschreven en aangegeven wordt naar welke markten deze 
orders gaan. 
CKD-orders 
CKD-orders zijn leveringen van ongeassembleerde vrachtwagens. 
De reden dat OAF een vrachtwagen "Completely Knocked Down" 
naar een land verstuurd, zijn de invoerrechten die betaald moeten 
worden in dat land. Deze landen willen de werkgelegenheid in hun 
eigen land bevorderen en verhogen daarom kunstmatig de 
invoerrechten voor een compleet geassembleerde vrachtwagen 
(30-40% van de waarde). Daarentegen zijn de invoerrechten voor 
een ongeassembleerde vrachtwagen laag (6-7% van de waarde) . 
Vooral Afrikaanse landen hebben een dergelijke constructie voor 
invoerrechten. De vrachtwagens worden door werknemers uit het 
importland geassembleerd. 
Huidige klanten van OAF zijn bedrijven in de landen Zuid-Afrika 

FTT 95 XF 
29% 

FTT 85 CF 
29% 

FT 95 XF 
6% 

FT 85 CF 
36% 

f ig1111r 5: 1 ·erde/ing van rype 
vrachllragens die a/s CKD-order naar 
klamen versruurd =iin over herjaar 7003 
[ I ]} 

(Tyco) en Marokko (DIM) . Vroeger leverde OAF ook CKD-orders aan Egypte, Zimbabwe en Kenia. 
Een CKD-order bevat alle (inkoop)onderdelen en componenten (complete motor, as of cabine) 
voor een ongeassembleerde vrachtwagen, die nodig zijn om een vrachtwagen te assembleren. 
Meestal bestelt de klant een CKD-lot, dat bestaat uit meer dan 1 CKD-order. De onderdelen en 
componenten worden respectievelijk gepickt en geproduceerd, daarna verpakt, getransporteerd, 
geladen in containers en daarna met de boot getransporteerd naar het land van bestemming. 

19% 

vooras 
11 % 

In figuur 5 staan de type vrachtwagens die in 2003 als 
rrotor+cabine bouwpakket zijn afgeleverd. In Bijlage 1 staan figuren, die de 

6% volledig geassembleerde eindproducten weergeven. 

rrotor 
64% 

KOM-orders 
KOM-orders bestaan uit componenten (assen, motoren en 
cabines) met de daarbijbehorende losse inkooponderdelen. De 
componenten worden geproduceerd in de assen-, motoren- of 
cabinet abrieken van OAF. 

figuur 6: / 'erde/ing van de soorren 
componenren die a/s KOM-orders naar 
k/anren versruurd =iin over her Joor 2003 [ 
I]} 

KOM-orders zijn uitsluitend bestemd voor eerste montage, dat wil 
zeggen voor de assemblage van een vrachtwagen of bus. KOM
orders zijn niet bestemd voor vervanging van defecte onderdelen. 
KOM-orders zijn leveringen aan zogenaamde O.E.M. (original 
equipment manufacturer) in Europa. De belangrijkste klanten van 

KOM-orders zijn: BOVA, GINAF, OAF bus, Hurk Diesel, MOL, van Hool. Hiervoor moeten 
bedrijven bestellen bij de After Sales afdeling van OAF. 

Een lot KOM-orders bestaat uit een of meerdere KOM-orders. In figuur 6 staat de verdeling van de 
soorten componenten die als KOM-orders in 2003 zijn afgeleverd. 

L.D.L-orders 
L.D.L-orders (losse delen levering) bestaan uit losse onderdelen. Het zijn net als KOM-orders 
leveringen aan O.E.M.'s. O.E.M.'s hebben bijvoorbeeld stuurstangen, peilstokken of andere 
onderdelen nodig voor de assemblage van een vrachtwagen of bus. De LDL-orders zijn net als de 
KOM-orders uitsluitend bestemd voor eerste montage en hebben dezelfde klanten (zie KOM
orders voor belangrijkste klanten). LDL-orders worden niet door OAF geproduceerd en worden of 
uit voorraad geleverd of besteld bij DAF-leveranciers. De klanten zijn op de hoogte van de 
levertijden van de diverse onderdelen die bij DAF-leveranciers besteld moeten worden. 
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1.2.2. Marktontwikkeling 

CKD-orders 
De markt voor CKD-orders is dynamisch. Tegenwoordig wordt alleen nog geleverd aan Tyco in 
Zuid-Afrika en DIM in Marokko. Marketing en Sales geeft aan dat de markt in Zuid-Afrika flink zal 
toenemen doordat DAF goed in de markt ligt. Daarnaast zijn er plannen om zaken te gaan doen 
met Taiwan en Korea. DIM in Marokko heeft te maken met een zeer onvoorspelbare markt, 
waardoor het onzeker is wanneer en hoeveel orders er nog komen. 

KOM- en LDL-orders 
De klanten van LDL en KOM orders verschuiven door de jaren heen. Wei zijn er vaste grote 
klanten zoals Ginaf en Bova. De afdeling CKD voorspelt dat de markt voor KOM- en LDL-orders 
stabiel blijft. 

1.2.3. Afdeling CKD a/s opstartfunctie 

De afdeling CKD wordt vaak gebruikt bij de opstart van andere PACCAR fabrieken, omdat ze de 
kennis en middelen hebben om onderdelen of componenten te verpakken en versturen. Een 
voorbeeld hiervan uit het verleden is de opstart van de Leyland fabriek. Cabines en andere 
onderdelen werden via CKD ingepakt en verstuurd. 

Momenteel is DAF een nieuwe motor aan het ontwikkelen. De bedoeling is dat deze motor ook 
geassembleerd gaat worden in andere vrachtwagens van PACCAR, zoals Peterbilt. Op de korte 
termijn wordt CKD verantwoordelijk voor het verpakken en versturen van de motoren naar 
Amerika. In de aanloopfase krijgen de afdeling CKD en verpakafdeling hiermee extra werk. 

1.2.4. Organisatie 

De afdeling CKD valt onder de verantwoordelijkheid van Manufacturing Engineering & Services 
binnen de groep Operations (zie figuur 7). Het hoofd van de afdeling CKD heeft vier medewerkers 
onder zich: twee engineers en twee werkvoorbereiders. 

De afdeling CKD heeft een functionele relatie met Central Warehouse A (pickers) & B 
(verpakkers) , geen hierarchische. De pick- en verpakafdelingen vallen onder Production Logistics 
binnen Operations. Eveneens heeft de afdeling CKD een functionele relatie met Delivery, binnen 
Marketing&Sales (verder in dit verslag met M&S aangeduidt). Delivery zorgt voor de distributie van 
de gereedgemelde CKD-, KOM- en LDL-orders naar de klant. 

Oper a t ion s F in a n ce 

Prestdent 
dir ecte ur 

figuur 7 Vereenvoudigd organigram van DAF 

1.3 Conclusies Hoofdstuk 1 

Pt-o duc t 
developrren t 

tv\arketlng & 
sales 

Dit hoofdstuk heeft inzicht gegeven in de afdeling CKD binnen DAF via het behandelen van de 
verantwoordelijkheden, producten, organisatie en marktontwikkelingen. Dit inzicht creeert begrip 
voor de opdrachtformulering en onderzoeksmethode beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 2 lnitiele opdrachtformulering 
In dit hoofdstuk komt de vraag naar voren die het management van DAF aan de afdeling CKD 
heeft gesteld. Daarbij worden de aanleidingen tot het onderzoek onderzocht. Deze staan in 
paragraaf 2.1. Vervolgens is in paragraaf 2.2 een vraagstelling opgesteld die door het onderzoek 
beantwoordt dient te worden. Op basis hiervan wordt de vraagstelling vertaald naar een initiele 
opdracht en bijbehorende doelstelling. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 2.3 afgesloten met de 
onderzoeksmethode en een korte eindconclusie. 

2.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Vanuit het hogere management van DAF is aan de afdeling CKD de volgende vraag gesteld: 

Kunnen verpakactiviteiten ten behoeve van CKD-orders uitbesteed worden aan een extern 
bedrijf. 

Uit gesprekken met personen van de afdeling CKD, de afdeling Logistiek en de lnkoopafdeling zijn 
er enkele motieven naar voren gekomen waarom het management juist de uitvoering van het 
verpakken ter discussie stelt: 

De activiteit "verpakken" van orders wordt niet als een kernactiviteit2 gezien. Door uitbesteding 
van verpakactiviteiten komen ruimte, middelen en personeel vrij, die volledig ingezet kunnen 
worden voor de kernactiviteiten van DAF. DAF ontwikkelt, produceert en verkoopt 
vrachtwagens. De strategie van DAF is om diensten of producten in te kopen of uit te besteden 
aan leveranciers, tenzij interne ontwikkeling en/of productie ervan DAF een 
concurrentievoordeel geven ([ 1 O ], De gehele strategie staat in Bijlage 2 ). Zo heeft DAF in het 
verleden al verschillende diensten uitbesteed zoals delen van productie, assemblage en 
ontwikkeling, intern en extern transport, catering en schoonmaak, ICT, merchandise en 
consultancy. Verpakken wordt door DAF gezien als een sleutelactiviteit: een zeer belangrijke 
activiteit die echter niet noodzakelijkerwijs in eigen beheer moet worden uitgevoerd. 

In de toekomst wordt een grotere vraag naar vierkante meters (M2
) voorspeld. Dit komt door 

de volgende redenen: 

• De motoren inloophal (figuur 8) wordt binnenkort afgebroken 
in verband met uitbreiding van de motorenfabriek. De 
motoreninloophal herbergt een aantal functies, die ergens 
moeten worden ondergebracht. 

• De productievoorraad voor overslag in het Centrale Magazijn 
(COM A) wordt door "direct line feeding" zo veel mogelijk 
afgebouwd en in de satellietmagazijnen bij de productielijnen 
gelegd. De overgebleven ruimte wordt ingenomen voor de 
verwerking van DAF Parts. Deze ruimte wordt momenteel 
gehuurd buiten het DAF terrein. De productievoorraad in het 
Centrale Magazijn kan niet geheel worden afgebouwd en zal 
ergens anders moeten worden ondergebracht. 

Verpakactiviteiten uitbesteden naar een extern bedrijf 
maakt voor beide aspecten ruimte vrij op het DAF
terrein. 

De afdeling CKD heeft te maken met een wisselend 
orderverloop van CKD-orders, waardoor er een 
wisselende vraag is naar de activiteit "verpakken" (zie 
figuur 9). Hierdoor ontstaat een extra besturingslast om 
de verpakcapaciteit aan te passen. Om de orders op tijd 
at te leveren, is er de ene keer een personeelstekort 

16 

f 14 
! 
" 12 e-
~ 10 
~ 

-g, 8 
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f iguur 8 Motoren inloophal wordt 
binnenkort afgebroken 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 
Week 

■ CKD-orders 

DKOM-ord&rs 

a LDL-orders 

door drukte. Een andere keer moet personeel, door 
gebrek aan werk, ergens anders in de organisatie 

(iguur 9 Het benodigd aanlal verpakkers in 2003 [ 12 } 

2 Kernactiviteiten zijn die activiteiten waardoor men tot de beste in zijn markt behoort [ 5 ] 
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worden geplaatst. Door uitbesteden van verpakactiviteiten wordt de organisatie en uitvoering 
aan een ander bedrijf overgedragen. De afdeling CKD verwacht dat het wisselende 
orderverloop van CKD-orders in de toekomst iets zal afvlakken, maar duidelijk aanwezig blijft. 

Een gespecialiseerd bedrijf kan wellicht door schaalgroottevoordelen sneller, beter en tegen 
lagere kosten verpakken. 

In het kader hiervan stelt OAF zich de vraag: "Is het zinvol om de verpakactiviteiten zelf uit te 
blijven voeren?" Onderzocht dient daarom te worden of uitbesteding aan een extern bedrijf 
oplossing biedt. 

In de literatuur wordt deze problematiek aangeduid met de termen"zelf doen of uitbesteden", of 
een variant op "make or buy", namelijk "Do or buy" [ 20 ]. In dit verslag wordt een variant op de 
eerste term gebruikt: "Zelf blijven doen of uitbesteden". 

2.2 lnitiele opdrachtformulering 

Uit de aanleiding tot de opdracht volgt dat verpakactiviteiten van CKD-orders geen kernactiviteit 
voor OAF is, er is ruimtegebrek en door CKD-orders is er een wisselende vraag naar 
verpakactiviteiten. Hierdoor wordt de vraag die in het onderzoek beantwoordt dient te worden is: 

I Moet OAF het verpakken van CKO-orders "ze/f blijven doen" of "uitbesteden"? 

Onder "zelf blijven doen" wordt in deze vraag verstaan: 

"Het verpakken van orders wordt (zoa/s momentee/ het geval is) in eigen beheer uitgevoerd door 
middel van interne dan we/ externe capaciteitsmiddelen (bv. inleen3 en inhuur") ." 

Onder "uitbesteden" wordt in deze vraag verstaan: 

"Het verpakken van orders wordt gedeeltelijk of geheel overgedragen aan een ander bedrijf. Het 
zal hierbij gaan om een permanente uitbesteding. 5" 

Om de vraag "zelf blijven doen of uitbesteden?" te beantwoorden, moet er op een gestructureerde 
manier informatie verzameld worden. Hiervoor dient een methode ontworpen worden. Met de 
informatie uit deze methode kan een beslissing worden genomen of OAF het verpakken van CKD
orders zelf moet blijven doen of uitbesteed moet worden. 

De initiele opdrachtformulering van dit onderzoek luidt dan: 

Het kwalitatief en kwantitatief onderbouwen van de bes/issing "zelf b/ijven doen of 
uitbesteden" van het verpakken van CKO-orders. 
Ontwerp een methode om informatie te vergaren om een goed onderbouwde "ze/f blijven 
doen of uitbesteden" beslissing te nemen. Pas de methode zover mogelijk toe in de situatie 
van OAF. 

Het doel hierbij is: 

Het aandragen van informatie opdat OAF de "ze/f blijven doen of uitbesteden "bes/issing 
met betrekking tot het verpakken van CKO-orders op verantwoorde wijze kan nemen. 

3 Het verkrijgen van capaciteit binnen het eigen bedrijf (bv van een andere afdeling) [ 17 ] 
4 Het aantrekken van capaciteit voor een bepaalde tijd en een bepaald doel. (bv uitzendkrachten) [ 17] 
5 

Bij het uitbesteden van activiteiten is er sprake van incidentele uitbesteding en permanente uitbesteding [ 3 ]. Zo wordt bij incidentele 
uitbesteding werk door capaciteitstekort tijdelijk aan een leverancier uitbesteed. Bij permanente uitbesteding wordt werk uitbesteed aan 
een toeleverancier, omdat deze beter geschikt is voor de uit te voeren taak. Elke keer als de activiteit uitgevoerd moet worden, wordt er 
uitbesteed. 
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2.3 Onderzoeksmethode 
In de vorige paragrafen is het bedrijf DAF met daarbinnen de afdeling CKD beschreven. Het 
management van DAF heeft de vraag gesteld of verpakken van CKD-orders uitbesteed kan 
worden aan een extern bedrijf. De aanleidingen hiervoor zijn onderzocht. Op basis hiervan is er 
een vraagstelling, initiele opdrachtformulering en doelstelling beschreven voor dit onderzoek. Nu 
de initiele opdracht is geformuleerd, wordt een methode van onderzoek bepaald. 

2.3.1. Onderzoeksmodel 

Door Dijkstra e.a. [ 3] is een leidraad ontwikkeld voor samenwerking in ontwikkelingsprocessen 
tussen uitbesteder6 en toeleverancier7

. Deze leidraad wordt gebruikt voor het verdere onderzoek. 
Dijkstra e.a. [ 3] geeft aan dat de leidraad ook voor andere soorten processen gebruikt kan 
worden dan alleen ontwikkelingsprocessen. De leidraad is ontwikkeld om te komen tot 
strategische samenwerking. Bij dit project gaat het om uitbesteden van vervaardigingsprocessen, 
namelijk ''verpakken". De fasen en de daarbijbehorende negen hoofdstappen staan in figuur 10. 
De uitleg van de hoofdstappen is te vinden in Bijlage 3 . 

Fase1: Voorbereiden 

3. 

. Selecteren Fase2: lnrichten 

6 . 

Fase 3: Bewaken 

7. 8. Fase 4: 
Bewaken Termineren Evalueren 

figuur JO Negen hoo.fdsrappen voor srrucrurering van samenll'erking fll ssen uirbesreder en toeleverancier. ) 9. 

Leren 

De afstudeeropdracht betreft de 1 e fase (blauwe hoofdstappen) uit de leidraad: Het ''voorbereiden" 
van de uitbesteed-beslissing. Hierin wordt de beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden" 
onderbouwd. De fasen "inrichten", "bewaken" en "evalueren" die daarop volgen worden buiten 
beschouwing gelaten. 

De eerste drie hoofdstappen uit de leidraad (figuur 10) worden als basis genomen voor het 
verdere afstudeerproject. De hoofdstappen zijn door Dijkstra e.a. [ 3] globaal uitgewerkt en zijn 
daardoor niet concreet genoeg om de opdracht bij DAF uit te voeren. Daarom vormen de 
hoofdstappen een kapstok waarbinnen detailstappen zijn ontworpen. De detailstappen zijn 
ontworpen op basis van o.a. Dijkstra e.a [ 3 ], Sitter [ 8 ], Bertrand e.a. [ 9 ], v. Goor [ 20 ], Wynstra 
[ 23 ], v. Weele [ 25], Versnel [ 24 ], van den Hark [ 27] en DAF. De detailstappen vormen een 
combinatie van modellen en zijn toegespitst op de situatie bij DAF. Deze toespitsing is 
weergegeven in figuur 11. De tien detailstappen vormen samen het "zelf blijven doen of 

Hoofdstappen 

Detailstappen 

1. I 

Analyse 
huidige 
situatie 

1. 

lnventariseren 

2. 3. 

Alter- Knelpunten + 
natieven randvoor-

waarden 

l 4 . , 5. 

Specificaties Deelnemers 
opstellen selecteren 

j j 

Ontworpen + uitgevoerd 

(iguur I I Her on/11'orpen "ze/f blijven doen of uilbesteden "model. 

3. 

Selecteren 

6 . 1 7. I 8. 

RFI Evalueren RFP 
opstellen + RFI- opstellen + 
verzenden antwoorden verzenden 

I 

6 Uitbesteder: Hiermee wordt OAF bedoeld, die activiteiten wil laten uitvoeren door een ander bedrijf 
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uitbesteden" model voor dit project. De eerste zeven detailstappen zijn uitgevoerd. Door het 
uitlopen van stappen 6 en 7 en de beperkte doorlooptijd van het afstudeerproject, zijn de laatste 
drie detailstappen niet meer uitgevoerd. 

Bij dit project gaat het om een lange termijnrelatie, omdat verpakken aan een ander bedrijf wordt 
overgedragen, waarbij drempels om het weer zelf te gaan doen hoog zijn. Dijkstra e.a. [ 3] geeft 
aan dat bij de opbouw van een lange termijnrelatie het van belang is een zorgvuldige 
selectieprocedure uit te voeren. Hierdoor is de 1 e fase "voorbereiden" uitgebreid. De detailstappen 
worden iteratief doorlopen. 

Het doel van het "zelf blijven doen of uitbesteden" model is drieledig: 

1 . Het biedt een gestructureerd en compleet stappenplan om informatie te vergaren ten 
behoeve van een juiste "zelf blijven doen of uitbesteden" beslissing. 

2. Het biedt een overzichtelijke weergave van de activiteiten die zijn uitgevoerd bij DAF. Zo 
ontstaat een logisch en gestructureerd overzicht en het biedt een raamwerk voor dit 
afstudeerrapport. 

3. Het biedt de mogelijkheid om in een andere "zelf blijven doen of uitbesteden" situaties 
toegepast te worden. Het biedt een stappenplan waarin relevante activiteiten en aspecten 
naar voren komen die in elke andere uitbestedingssituatie in grote lijnen ook toegepast 
kunnen worden. 

2.3.2. Detailstappen uit "zelf blijven doen of uitbesteden" model 
Hieronder worden elke hoofdstappen met bijbehorende detailstappen uit het "zelf blijven doen of 
uitbesteden" model wordt kort toegelicht: wat houdt het in, wat levert de stap op en welke 
modellen zijn erbij gebruikt. 

2.3.2.1. lnventariseren (hoofdstuk 4+5) 

De eerste hoofdstap uit de leidraad is "inventariseren". Volgens Dijkstra e.a. [ 3] wordt in deze 
fase vastgelegd welke activiteiten zullen worden uitbesteed, hetgeen afstemming vraagt met de 
gevoerde uitbestedingsstrategie. Verder worden de specificaties van de te leveren dienst 
opgesteld zoals men die wenst, inclusief de randvoorwaarden. Afhankelijk van het niveau van 
samenwerking zijn deze specificaties meer of minder gedetailleerd. 

De volgende detailstappen zijn onderscheiden: 

1) Analyse van huidige situatie: In deze stap wordt de huidige situatie kwalitatief en kwantitatief 
geanalyseerd, met de bijbehorende kosten. De opdeling komt uit fase 1 van het "zelf doen of 
uitbesteden" model van Versnel [ 24] en geeft een afzonderlijk beeld van elk van de aspecten 
uit de opdeling . De analyse van de huidige situatie dient als basis voor de overige negen 
stappen uit het "zelf blijven doen of uitbesteden" model en dient daarom intensief doorlopen te 
worden. Elke constatering werkt door in de overige negen stappen. Bij elke analyse worden 
conclusies getrokken met betrekking tot uitbesteden. Deze stap wordt ondersteund door van 
Ovost [ 28 ]en Versnel [ 24 ]. 
Scope van de huidige situatie 

De scope van de initiele 
opdrachtformulering is beperkt tot 
zelf blijven doen of uitbesteden van 
het verpakken van CKD-orders. 
Verpakken is echter onderdeel van 
de logistiek binnen een bedrijf [ 20 ] 
(zie figuur 12). Binnen de logistiek 
valt verpakken binnen het 
magazijnsysteem van de fysieke 
distributie. 

_figuur 12 De drie deeltrajecten van de /ogis tiek 

7 Toeleverancier: Hiennee word! een extern bedrijf bedoeld, die de activiteiten uitvoert voor de uitbesteder OAF 
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Doordat verpakken onderdeel is van het magazijnsysteem, is verpakken ingesloten in een 
keten van activiteiten. Bij OAF zit v66r het verpakken o.a. orderpicken, productie en transport 
met transporttreintjes. Na het verpakken worden de orders overgedragen aan M&S, die het 
verdere transport naar de klant regelen. Bij "zelf blijven doen of uitbesteden" van verpakken 
moet dus ook rekening gehouden worden met de activiteiten ervoor en erna. In de analyse van 
de huidige situatie wordt daarom de fysieke distributie CKD-orders in beschouwing genomen. 
De nadruk wordt op verpakken gelegd. OAF heeft aangegeven dat de activiteiten in de inkoop
en productielogistiek als black box beschouwd moeten worden. Als er uitbesteed gaat worden, 
dan moeten deze activiteiten onveranderd blijven. OAF wil vooralsnog niet dat andere 
bedrijven deze activiteiten uit gaan voeren, omdat dit kernactiviteiten van OAF zijn. 

Naast het verpakken van CKD-orders worden er ook KOM- en LDL-orders op dezelfde 
afdeling verpakt. Ook KOM- en LDL-orders worden meegenomen in de analysefase om te 
bepalen of deze stromen meegenomen moeten worden bij het uitbesteden van 
verpakactiviteiten. 
1 a) Kwalitatieve analyse: De kwalitatieve analyse is uitgevoerd aan de hand van het PBOl

model uit Dijkstra e.a. [ 3 ]. De elementen Proces, Beheersingssysteem, Organisatie en 
lnformatie van de fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders worden behandeld. 

1 b) Kwantitatieve analyse: In de kwantitatieve analyse worden kwantitatieve gegevens naar 
voren gebracht over zowel CKD- , KOM- en LDL-orders als de activiteiten uit de fysieke 
distributie. Met behulp van pareto analyses [ 14] wordt onderzocht op welke soort orders 
de nadruk gelegd moet worden bij het verdere onderzoek. Dit is ook gedaan voor Product
markt combinaties binnen de soorten orders. Tevens zijn kwantitatieve getallen verzameld 
over de orders en activiteiten in de fysieke distributie 

1 c) Kosten: lnzicht in de hoogte en de structuur van kosten van de fysieke distributie is 
verkregen aan de hand van de Activity Based Costing methode (van den Hark[ 27 ]). 

2) Ontwikkelen alternatieven: lnzicht moet verkregen worden wat uitbesteed gaat worden. 
Hiervoor wordt de fysieke distributie in blokken verdeeld, waarna alle alternatieven in beeld zijn 
gebracht. Deze zijn vervolgens gereduceerd aan de hand van het aantal interfaces tussen de 
blokken uit de fysieke distributie. Op basis van de uitkomsten van stappen 1 en 2 is er een 
definitieve opdrachtformulering opgesteld. Deze stap wordt ondersteund door [ 28 ][ 24 ]. 

3) Knelpunten en randvoorwaarden: De knelpunten waar OAF mee te maken krijgt bij 
uitbesteden zijn in beeld gebracht. Daarbij zijn er een aantal randvoorwaarden waaraan moet 
worden voldaan bij uitbesteden. 

2. 3. 2. 2. Profileren (hoofdstuk 6) 

Volgens Dijkstra e.a. [ 3] wordt in deze fase een profiel opgesteld van het soort toeleverancier dat 
is gewenst. Daarbij dient te worden gelet op enerzijds de taken die de toeleverancier dient te 
verrichten en de specificaties, en anderzijds de intensiteit van samenwerking die gewenst is. 

4) Specificaties opstellen: De specificaties van de diensten worden in beeld gebracht zoals 
OAF de dienst wenst. Dit wordt gedaan aan de hand van de methoden van Wynstra [ 23 ] om 
diensten te specificeren, namelijk specificeren van input, proces, output en resultaat. Deze 
worden vastgelegd in het eerste deel van een Request For Information (RFI). Dit document 
wordt later aangevuld met vragen en naar kandidaten gestuurd. Deze stap wordt ondersteund 
door Wynstra [ 23 ]en van Weele [ 25]. 

2. 3. 2. 3. Selecteren (hoofdstuk 7) 

Volgens Dijkstra e.a. [ 3 ] wordt uitgaande van het opgestelde profiel de toeleverancier 
geselecteerd. Er moet een lijst opgesteld worden met potentiele toeleveranciers die voldoen aan 
het profiel, waarna de uiteindelijke toeleverancier wordt geselecteerd aan de hand van 
beoordelingscriteria en eventueel een offerte. Uit deze fase moet duidelijk worden wie in 
aanmerking komt om aan uit te besteden, vindt de uiteindelijke afweging plaats en volgt de 
beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden". 
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5) Deelnemers selecteren: Gekwalificeerde leverancier worden geselecteerd die de gevraagde 
diensten vanuit OAF kunnen uitvoeren. Vanuit een "long-list" wordt aan de hand van criteria 
een "medium-list" verkregen. Deze "medium-list" wordt in stap 7 verder gefilterd naar een 
"short-list". 

6) RFI opstellen en verzenden: het eerste deel van de RFI (stap 4) wordt aangevuld met vragen 
over de gevraagde diensten. Met behulp van literatuur en OAF zijn deze vragen opgesteld. De 
complete RFI wordt opgestuurd naar de geselecteerde "medium-list" kandidaten. Hierdoor 
wordt informatie over bedrijven ingewonnen of ze geschikt zijn om de gevraagde diensten uit 
te voeren. 

7) Evalueren RFl-antwoorden: De geselecteerde "medium-list" kandidaten hebben de RFI 
beantwoord en dienen beoordeeld te worden. Met behulp van de gewogen-factorscore 
methode van v. Goor e.a. [ 20] worden de kandidaten met elkaar vergeleken. Hierdoor vallen 
er kandidaten af en wordt verder gegaan met enkele kandidaten op de "short-list". 

8) RFP opstellen en verzenden: De Request for Pricing wordt opgesteld en dient om prijzen op 
te vragen bij de overgebleven kandidaten. In detail worden prijzen opgevraagd over de 
gevraagde diensten. 

9) Evalueren RFP: De opgevraagde prijzen worden naast de huidige kosten gelegd en 
vergeleken. Er wordt een methode beschreven om beknopt de jaarlijkse en eenmalige kosten 
in beeld te brengen. Tevens wordt een gevoeligheidsanalyse van v. Goor [ 20] voorgesteld om 
het kosteneffect bij onzekere factoren te analyseren. 

10) Eindbeoordeling: Alie alternatieven dienen tegen elkaar afgewogen te worden aan de hand 
van criteria. Dit zijn kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Een gewogen-factorscoremethode 
volgens v. Goor e.a. [ 20] dient als hulpmiddel om de uiteindelijke beslissing "zelf blijven doen 
of uitbesteden" te nemen. Methoden om criteria te toetsen worden genoemd. 

Projectgroep 
Tijdens het project is er een multidisciplinaire projectgroep opgesteld. De projectgroep diende om 
een breed beslissingsproces te creeren (group decision making [ 23 ]). Bij elke stap dient 
overeenstemming te zijn vanuit de verschillende disciplines. 

De projectgroep bestond uit: Manager afdeling CKD, Manager verpakafdeling, Manager Logistics, 
Manager Shipping, lnkoopfunctionaris en de auteur van dit verslag. Vrijwel elke stap uit de 
goederenstroom van CKD-, KOM- en LDL-orders is vertegenwoordigd in de projectgroep. Elke 
discipline heeft een ander belang in de goederenstroom en probeert zijn of haar belang zo goed 
mogelijk te verdedigen. Tevens is alle kennis van de diverse disciplines nodig bij het 
uitbestedingsproces. ledere discipline is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Deze kennis is 
nodig voor het bepalen van de knelpunten, de randvoorwaarden, het uitbestedingsproces en de 
besluitvorming. 

2.4 Conclusies Hoofdstuk 2 
In dit hoofdstuk is de centrale vraag naar voren gebracht die in het onderzoek beantwoord dient te 
worden. De aanleiding tot de opdracht is: "verpakken" geen kernactiviteit van OAF, grote vraag 
naar vierkante meters, wisselende vraag naar verpakactiviteiten door CKD-orders en een ander 
bedrijf kan wellicht sneller, beter en goedkoper verpakken. Op basis hiervan is de initiele 
opdrachtformulering opgesteld met bijbehorend doel. Als laatste is het onderzoeksmodel voor dit 
onderzoek gegeven. Het ontwikkelde "zelf blijven doen of uitbesteden" model geeft de tien 
detailstappen weer, waarmee op gestructureerde wijze de centrale vraag van het onderzoek 
beantwoord kan worden. Bij elke detailstap is weergegeven wat er wordt gedaan, wat de stap 
oplevert en welke modellen erbij gebruikt zijn. In het volgende hoofdstuk wordt het 
uitbestedingsvraagstuk waar OAF mee te maken heeft verder uitgediept via een 
literatuuronderzoek. Vanaf hoofdstuk 4 volgt het verslag de detailstappen uit het "zelf blijven doen 
of uitbesteden" model. 
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Hoofdstuk 3 Theorie over uitbesteden 
Het uitbestedingsvraagstuk waarmee OAF te maken heeft, wordt in dit hoofdstuk verder uitgediept. 
In paragraaf 3.1 wordt de definitie van uitbesteden gegeven. Daarna wordt in paragraaf 3.2 de 
ontwikkelingen rond uitbesteden van de fysieke distributie gegeven, waarbij deze ontwikkelingen 
ook bij OAF wordt waargenomen. In de theorie zijn redenen gegeven voor uitbesteden. Daarnaast 
heeft uitbesteden voor- en nadelen. Deze worden respectievelijk in paragraaf 3.3 en 3.4 op de 
situatie van OAF gereflecteerd. 

3.1 Definitie van uitbesteden 
Frequent wordt door bedrijven de vraag gesteld of diensten "zelf" gedaan moeten worden, of dat 
deze gekocht moeten worden bij leveranciers (Versnel [ 24 ]) . In deze uitbestedingsstrategie 
worden alle competenties die niet tot de kern horen uitbesteed aan gespecialiseerde derden. 
Externe bedrijven kunnen het vaak beter en goedkoper. De uitbestedingsstrategie leidt tot de 
vraag van wat wel en wat niet tot de kerncompetenties behoort en welke activiteiten wel en niet 
uitbesteed kunnen worden. Door Aertsen [ 19 ] wordt uitbesteden gedefinieerd als: 
"Het op specificatie van het uitbestedende bedrijf (eventueel in samenspel met de toeleverancier) 
laten toeleveren van maatwerk in de vorm van componenten, halffabrikaten, eindproducten 
bewerkingen en/of diensten door een ander bedrijf. " 
Uitbesteden is een strateqische inkoopbeslissing en valt onder de verantwoordelijkheid van het 
topmanagement van een onderneming. Deze inkoopbeslissing be"fnvloedt de marktpositie van het 
bedrijf op de lange termijn (v. Weele [ 25 ]). 

3.2 Uitbesteden van fysieke distributie 
De laatste jaren zijn er steeds meer bedrijven die de fysieke distributie uitbesteed hebben aan een 
gespecialiseerde derde (Aertsen [ 19 ]). Zowel de vraag als aanbod van logistieke diensten is 
stapsgewijs toegenomen. Aan de vraagzijde was de eerste stap het uitbesteden van het 
transportsysteem (figuur 12). Daarna werd al snel ook het magazijnsysteem bij derden onder 
gebracht. Als laatste werd het voorraadsysteem uitbesteed. Het aanbod van logistieke diensten 
nam daardoor ook toe. De traditionele transporteurs ontpoppen zicht tot integrale logistieke 
dienstverleners die zowel het transport-, magazijn- en voorraadsysteem op zich nemen. 
Bij OAF doet zich deze trend ook voor. De kerncompetenties van OAF zijn het ontwikkelen, 
produceren&assembleren en verkopen van vrachtwagens. Niet-kerncompetenties als 
schoonmaak, afvalverwerking, "Parts" afhandeling en catering zijn net als delen van het 
productieproces uitbesteed aan derden. Daarbij komt dat OAF het gehele interne als externe 
transport, containeriseren en boottransport aan derden heeft overgedragen. Het transportsysteem 
is dus al uitbesteed, maar de trend zet zich door naar delen van het magazijnsysteem: het 
verpakken. 

3.3 Redenen voor uitbesteden 
Uitbesteden is een complex besl issingsproces met een lange termijn focus. Bedrijven hebben 
vaak uiteenlopende redenen om uitbesteden als een potentiele verbeteroptie te zien. Over het 
algemeen zijn tijd , kwaliteit en kosten de aanleidingen om uitbesteden als potentiele verbeteroptie 
te zien. Dun en Bradstreet [ 21 ] noemen negen redenen om uit te besteden. Deze zijn verdeeld in 
vier groepen volgens de indeling van v. Damme [ 33 ]. Bij elke reden is aangegeven in hoeverre 
het bij de het uitbesteden van "verpakken" van toepassing is. 

Strategie: 
- Focus op kerncompetenties: Doe de dingen waar het bedrijf goed in is en creeer unieke waarde 

voor klanten. In de aanleiding tot het onderzoek is aangegeven dat verpakken geen kernactiviteit 
van OAF is. OAF legt de focus op kerncompetenties. Deze reden is we/ van toepassing bij dit 
project. 

- Brannen vrij voor andere doeleinden: Het bedrijf kan mensen en machines voor andere 
doeleinden inzetten, bijvoorbeeld op de kernprocessen. Quinn en Hilmer [ 22 ] geven aan dat het 
bedrijf de opbrengst op hun interne bronnen vergroten door investeringen en energie te 
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concentreren op kerncompetenties. In de aanleiding tot het onderzoek is aangegeven dat door 
het uitbesteden van "verpakken" ruimte wordt vrijgemaakt voor andere doeleinden. Deze reden 
is we/ van toepassing bij dit project. 

Kwaliteit: 
- Toegang tot world class capaciteiten: Je kunt uit vele bedrijven in de wereld kiezen en pikt de 

beste eruit. Hierdoor wordt de kwaliteit verbeterd. De afdeling CKD geeft aan dat de huidige 
kwaliteit van verpakken hoog is door opgebouwde ervaring. Eventueel zijn er gespecialiseerde 
verpakbedrijven die nog hogere kwaliteit kunnen leveren (zie aanleiding tot het onderzoek) . 
Deze reden is we/ van toepassing bij dit project. 

- Binnenhalen van bronnen die intern niet beschikbaar zijn: Je besteedt uit aan een bedrijf die 
bronnen heeft die je zelf niet hebt. Quinn en Hilmer [ 22 ] geven aan dat het bedrijf kan profiteren 
van innovaties en gespecialiseerde kennis die duur zijn en onmogelijk zijn om intern uit te 
voeren. Alie kennis om te verpakken is aanwezig bij DAF en is dus geen reden om verpakken uit 
te besteden. 

Organisatorische flexibiliteit: 

- Flexibiliteit en risicodeling: Wanneer bedrijven processen uitbesteden worden ze flexibeler, 
dynamischer en beter in staat om zichzelf te aan te passen bij veranderende kansen. Quinn en 
Hilmer [ 22] geven aan dat risico's (bv. lnzakken van een markt) worden verkleind, kortere 
doorlooptijden gerealiseerd, lagere investeringen nodig zijn en er betere respons is op de 
klantenwensen . Ook geven Wynstra [ 23] aan dat door uitbesteden de flexibiliteit wordt vergroot, 
doordat de werkdruk gemakkelijker kan worden geabsorbeerd. Uit de aanleiding van de opdracht 
is aangegeven dat CKD-orders een wisselende vraag naar verpakactiviteiten veroorzaken. 
Flexibiliteit wordt eventueel verder vergroot door uitbesteden en dit is we/ een reden om 
verpakken uit te besteden. 

- Verkrijgen van controle op moeilijk te managen functies: Voor sommige activiteiten heeft het 
management niet de kennis of de tijd om ze goed aan te sturen. Door uitbesteden rust deze taak 
bij de leverancier. Tijd en kennis voor verpakken is bij DAF aanwezig en is dus geen reden om 
uit te besteden. 

Kosten: 
- Reduceren en beheersen van kosten: Je besteedt uit aan bedrijven die lagere kosten hebben 

door schaalgrootte en efficientie, dus je hoeft minder te betalen. Tevens worden de kosten van 
de activiteit variabel , omdat de leverancier betaald wordt voor de geleverde prestatie. Kosten en 
prestaties worden eenvoudiger te managen. In de aanleiding van de opdracht is aangegeven dat 
een gespecialiseerd bedrijf eventueel goedkoper kan verpakken. Dit is we/ een reden om 
verpakken uit te besteden. 

- Maakt geld beschikbaar: Je hoeft niet meer te investeren in niet-kernactiviteiten en kun je het 
geld voor kernactiviteiten gebruiken. Deze reden is niet van toepassing bij DAF. 

- Geeft een geldstoot: De verkoop van alle gereedschappen, voorzieningen en licenties van de 
activiteit die je uitbesteed hebt, zorgt voor een geldstoot. Deze reden is niet van toepassing bij 
DAF. 

3.4 Voor-nadelen uitbesteden 
Naast de redenen voor uitbesteden, zijn er voor- en nadelen voor bedrijven die diensten 
uitbesteden. Specifiek voor het uitbesteden van de fysieke distributieactiviteiten worden door van 
Ovost [ 28 ] de voor- en nadelen gegeven. Het belang dat wordt toegekend aan de afzonderlijke 
voor- en nadelen zal per bedrijf en per situatie verschillend zijn. De voordelen zijn: 

- Betere efficiency binnen fysieke distributie: Dienstverleners kunnen vaak een betere 
prijs/kwaliteit verhouding realiseren door specialisatie, schaalvoordelen, betere benutting van 
capaciteit door het combineren van diverse goederenstromen, investeren in specifieke knowhow, 
materieel en personeel. Bij verpakken kan er door schaalvoordelen en betere benutting van 
capaciteit prijs/kwaliteit voordelen behaald worden. Door meerdere stappen uit de fysieke 
distributie te combineren en bij een extern bedrijf neer te leggen, kan eventueel de efficiency 
verder worden verhoogd. 
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- Minder risico: Het bedrijf hoeft niet te investeren in kapitaalgoederen ten behoeve van de 
distributiecapaciteit. Hierdoor kan het bedrijf het vermogen aanwenden voor activiteiten die een 
hoger rendement en/of lager risico opleveren. 

- Variabele distributiekosten: De oorspronkelijke vaste distributiekosten van de verlader kunnen 
door uitbesteding grotendeels variabel worden gemaakt. De hoogte van de kosten worden door 
uitbesteden afhankelijk van het inspanningsniveau van de geleverde diensten van een 
dienstverlener. Door de fluctuaties van CKD-orders ontstaat door uitbesteden van verpakken 
variabiliteit in de kosten, omdat een extern bedrijf de pieken en dalen opvangt en doorberekent. 

- lnzicht in distributiekosten: De directe relatie met het inspanningsniveau van de dienstverlener 
maakt de structuur en de hoogte van de distributiekosten inzichtelijker. Bij uitbesteden van 
verpakken wordt door facturen van het externe bedrijf zichtbaar wat verpakken kost. 

- Geen zorgen: Het bedrijf heeft geen zorgen meer over personeel, materieel, vergunningen en 
andere wettelijke bepalingen waardoor de verlader zich kan richten op zijn kernactiviteiten. Bij 
uitbesteden van verpakken heeft OAF geen zorgen meer over voldoende capaciteit, materieel 
etc, waardoor OAF tijd krijgt voor kernactiviteiten. 

Nadelen bij uitbesteding voor het bedrijf dat uitbesteedt: 

- Contact met klant: Het contact met de klant komt bij uitbesteding in handen van de logistiek 
dienstverlener. Feedback van de klant zal minder snel bij het bedrijf terug komen, waardoor 
minder snel op de veranderende klantenwensen kan worden ingespeeld. Dit kan nadelig zijn als 
fysieke distributie verlengstuk is van M&S. Bij uitbesteden van verpakken is dit geen probleem, 
omdat de afdeling CKD regelmatig contact heeft met haar klanten. 

- Afhankelijkheid: Het bedrijf wordt afhankelijker van de dienstverlener, omdat de dienstverlener 
een eigen werkwijze heeft waarbij inmenging tot het minimum wordt beperkt. Bij uitbesteden van 
verpakken wordt OAF zeker afhankelijk van een ander bedrijf. Er komt een duidelijke scheiding 
tussen OAF en een ander bedrijf. OAF zal zich van het externe bedrijf minder mogen bemoeien 
met verpakmethoden. 

- Vertrouwelijke informatie: De dienstverlener beschikt over vertrouwelijke informatie van het 
bedrijf. Oat kan nadelig zijn als de dienstverlener meerdere concurrenten van het bedrijf als 
opdrachtgever heeft. Dit kan een gevaar zijn voor OAF. OAF heeft meerdere grote concurrenten 
zoals Mercedes en Scania. 

- Afnemen van deskundigheid: Door uitbesteding bestaat de kans op het afnemen van 
deskundigheid, wat de uittredingsdrempel zal verhogen. De stap naar uitbesteden toe is relatief 
eenvoudiger dan de stap terug waarbij je de activiteiten weer zelf gaat uitvoeren. Bij het 
uitbesteden van verpakken is dit een nadeel. Verpakken is gespecialiseerd werk met een reeks 
eisen. De drempel om weer in te besteden wordt groot. 

- Contractkosten en -inspanningen: Er worden kosten en inspanningen gemaakt bij controle en 
bewaking van de naleving van het contract van uitbesteding. Omdat verpakken van CKD-orders 
een vrij uniek proces is met harde deadlines en schadeclaims, zullen er veel 
contractinspanningen moeten worden gedaan om een goed contract op te stellen en na te leven. 

- Performancemeting: Maltz en Ellram [ 26] geven aan dat bij logistieke diensten de prestatie (bv. 
leveringsbetrouwbaarheid) veel lastiger te meten is, omdat de logistiek dienstverlener aan de 
klant van de uitbestedende partij levert. Bij uitbesteden van verpakken is het niet meer direct 
zichtbaar of de order op tijd en op de juiste manier naar de klant vertrekt. 

3.5 Conclusies Hoofdstuk 3 
De redenen waarom OAF het verpakken wil uitbesteden zijn in dit hoofdstuk door de literatuur 
bevestigd. De voordelen voor OAF zijn betere efficiency, variabelere kosten, meer inzicht in kosten 
en geen zorgen meer over verpakken. Nadelen zijn grotere afhankelijkheid, vertrouwelijkheid van 
informatie, afname van deskundigheid, contractinspanningen en een lastige performancemeting. 
Deze worden bij de uiteindelijke uitbesteedbeslissing (detailstap 10) meegenomen. In het 
volgende hoofdstuk wordt de eerste stap uit het "zelf blijven doen of uitbesteden" model naar 
voren gebracht. 
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Hoofdstuk 4 lnventariseren (Detailstap 1) 
In dit hoofdstuk wordt de eerste detailstap uit het "zelf blijven doen of uitbesteden" model voor 
verpakken van CKD-orders behandeld, namelijk de analyse van de huidige situatie. Hierbij wordt 
de gehele keten voor de verwerking van CKD-, KOM- en LDL-orders geanalyseerd. De analyse is 
ingedeeld in een kwalitatief, kwantitatief en een kosten deel. Bij elk deel worden conclusies 
getrokken in het kader van het uitbesteden van verpakken. 

4.1 Detailstap 1: Analyse huidige situatie 

1. 2. 3. , 4. I 5. I 6. , 7. 8 . 9 . 10. 

Analyse Alternatieven Knelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

j I I j I I 

De analyse van de huidige situatie wordt gemaakt aan de hand van fase 1 uit het "zelf doen of 
uitbesteden"-model van Versnel [ 24 ]. Allereerst wordt de kwalitatieve situatie van CKD-, KOM- en 
LDL-orders geanalyseerd aan de hand van het PBOl-model [ 3 ]. Hierna volgt de kwantitatieve 
analyse waarin gegevens met betrekking tot aantallen, gewicht en volume worden verzameld. In 
de laatste stap worden de kosten verzameld. Hierbij wordt gekeken naar de structuur en hoogte 
van de kosten. 

Er zijn verschillende redenen waarom de huidige situatie in beeld wordt gebracht: 

Het vormt de basis om voor dit onderzoek alternatieven te genereren (detailstap 2). Op basis 
hiervan wordt een definitieve opdrachtformulering opgesteld en knelpunten en 
randvoorwaarden bij uitbesteden in beeld gebracht. (detailstap 2+3). 

Het vormt een blauwdruk van de huidige situatie. Hiermee wordt een beeld gevormd voor 
externe bedrijven die mogelijk verpakactiviteiten (detailstap 4, specificeren) over gaan nemen. 

Het vormt een communicatiemiddel voor de projectgroep tijdens het project. 

Kosten van de huidige situatie zijn nodig het opstellen en verzenden van de RFP (detailstap 8) 
en de evaluatie van RFP-antwoorden (detailstap 9). Dit is voor financiele afweging van de "zelf 
blijven doen of uitbesteden"beslissing. 

4. 1. 1. Kwalitatieve analyse 

In deze paragraaf wordt de kwalitatieve analyse uitgevoerd op de verwerking van CKD-, KOM- en 
LDL-orders. Het PBOl-model [ 3 ] biedt een kapstok om op een gestructureerde manier de 
kwalitatieve analyse uit te voeren. 
4.1 .1.1.PBOl-model 

Om de huidige kwalitatieve situatie van de gehele keten waarin verpakactiviteiten zich bevinden, in 
kaart te brengen, is er gekozen voor het PBOl-model uit Dijkstra e.a. [ 3 ]. Het PBOl-model (zie 
figuur 13) geeft primaire Processen weer, de Beheersing daarvan en de Organisatie en lnformatie. 
Tevens is het een hulpmiddel bij het ontwerpen van een nieuw systeem. In het geval van 
uitbesteden van verpakken wordt het onderdeel "proces" in het PBOl-model veranderd. Een 
gevolg hiervan is dat de beheersing-, organisatie- en informatiesystemen aangepast moeten 
worden op het nieuwe proces en de nieuwe middelen. 

jiguur 13: Her PBO!-model { 3 I 
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Vanuit deze denkwijze is het huidige systeem bij OAF beschreven om CKD-, KOM- en LDL-orders 
te verwerken. 

De doorgetrokken strepen geven de volgorde aan waarin een PBOl-model wordt ontwikkeld. De 
onderbroken pijlen geven aan dat er bij ontwikkeling geen eenrichtingsverkeer mag plaatsvinden, 
omdat er altijd wederzijdse afstemming nodig is. 

Het PBOl-model begint bij het definieren van een markt. De markt vraagt een product (bv. een 
CKD-order). Om dit product te maken moet er een proces ingericht worden met de daarbij 
behorende middelen. Duidelijkheid en inzicht in het proces is een vereiste om een beeld te krijgen 
van de samenhang tussen de verschillende activiteiten binnen het proces en de invloed op elkaar. 
Er is een beheersingssysteem nodig om het proces met behulp van planning en aansturing op de 
juiste wijze uit te voeren. Uit het ingerichte proces en beheersingssysteem volgen activiteiten die 
uitgevoerd moeten worden. Hiervoor moeten bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden 
toegekend aan organisatorische eenheden zoals functies, afdelingen en overlegorganen. Als 
laatste worden er informatiesystemen gekozen ter ondersteuning van de uit te voeren processen, 
beheersing van de processen en de organisatorische eenheden. Dit kunnen computersystemen 
zijn, maar ook documenten. 

4.1 .1.2. Proces 

Allereerst wordt het gehele proces van CKD-, KOM- en LDL-orders beschreven. Van deze orders 
worden de goederenstromen van de fysieke distributie in beeld gebracht. Vervolgens wordt 
ingezoomd op de goederenstroom van CKD-orders, omdat deze de meest uitgebreide is. Hieraan 
wordt in de volgende paragrafen de beheersing, organisatie en informatie aangekoppeld. Tot slot 
worden de conclusies gegeven van het proces. 

Proces van CKD-, KOM- en LDL-orders 
Onder het proces van CKD-, KOM- en LDL-orders worden alle activiteiten bedoeld vanaf 
binnenkomst van een klantorder tot aan aflevering van het product aan de klant. Door Sitter [ 8 ] 
wordt het primaire proces aangegeven als productiestructuur. De productiestructuur wordt 
onderverdeeld in drie fundamentele functies: het voorbereiden, het ondersteunen en het maken. 
Dit onderscheid kan ook worden gemaakt in het proces van CKD-, KOM- en LDL-orders. In figuur 
14 staat het voorbereidende- en maakgedeelte van het primaire proces. Het ondersteunende 
gedeelte (bv. Kwaliteit, personeelszaken, administratie) is weggelaten , want deze dient ter 
ondersteuning van het primaire proces. Bij uitbesteden wordt van het ondersteunende gedeelte 
wel begeleiding worden verwacht. In de context van "zelf blijven doen of uitbesteden" ligt op het 
primaire proces de nadruk. 

Het voorbereidende gedeelte vormt de basis voor het maakgedeelte. Binnen het maakgedeelte is 
aangegeven hoe de drie deeltrajecten van de logistiek uit figuur 12 zijn verdeeld over het proces. 
Het afstudeerproject richt zich op de fysieke distributie, omdat de opdracht over het uitbesteden 

j(~:,;-• -:~~~~~e +-------------•--------- :i~~~::ie 
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Product 

figuur 14 Het voorbereidende- en maakgedeelte uit he! primaire proces van CKD-. KOM-en LDL-orders. 

16 



TU/e DAS:: 
A - COMPANY 

van verpakken gaat. De inkoop- en productielogistiek zijn geheel andere gebieden binnen de 
logistiek van OAF. Voor het verdere onderzoek wordt rekening gehouden met de inkoop- en 
productielogistiek, maar zal niet als zodanig worden behandeld. De verdere beschrijving van de 
huidige situatie richt zich op de fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders. Ter 
verduidelijking van de stappen in figuur 14 volgt hier een korte toelichting: 

Voorbereiden 

In het voorbereidende gedeelte arriveert een klantorder (CKD-, KOM-, LDL-order) . Deze order 
wordt ontvangen en ingepland. Hierna worden de onderdelen voor de order ingekocht bij 
leveranciers. Er wordt een productieorder ingezet voor de productie van de componenten (assen, 
motor, cabine) . 

De afdeling CKD ontvangt de ingeplande order en bereidt deze voor. Alie andere 
(inkoop)onderdelen die niet gemonteerd worden op de componenten , moeten bij elkaar gepickt 
worden op voorraadplaatsen in magazijnen en fabrieken. De afdeling CKD zet, op basis van de 
order, de behoefte van elk onderdeel om in pickopdrachten. 

Maken 

Zodra alle onderdelen en materialen verworven zijn bij leveranciers, worden componenten 
geproduceerd en worden de pickopdrachten gepickt. Zowel de componenten als de onderdelen 
worden getransporteerd naar de verpakafdeling. Alles wordt verpakt en getransporteerd naar een 
transportopslag op het DAF-terrein . Zodra de gehele order compleet is, worden de KOM- en LDL
orders vanuit de transportopslag Shipping getransporteerd naar de klant. CKD-orders worden naar 
Rotterdam getransporteerd waar ze worden gecontaineriseerd en daarna met boottransport naar 
het land van bestemming worden vervoerd. 

Macro Goederenstroom van CKD-, KOM- en LDL-orders 

figuur 16 Verpakken van orders 

Het proces voor de verwerking van CKD-, KOM- en 
LDL-orders is in de vorige paragraaf globaal 
beschreven. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan 
op de fysieke distributie van het maakgedeelte. In 
figuur 18 staan de verschillende goederenstromen van 
CKD-, KOM- en LDL-orders zoals deze geografisch 
verlopen. Bij deze beschrijving worden de 
processtappen Picken en Produceren uit de inkoop- en 
productielogistiek als black box beschouwd. 
KOM-orders worden of verpakt, of direct naar Shipping 

gebracht. KOM-orders worden vaak samen met LDL
orders naar de klant verzonden. Gepickte onderdelen en 
motoren worden voornamelijk in Eindhoven verpakt 
(figuur 16, figuur 19). De assen van CKD-orders worden 
voorverpakt in W'lo (figuur 15). In Eindhoven worden de 
kisten bijverpakt. Cabines van CKD-orders worden in 
W'lo op bokken gezet (figuur 17) en direct naar het 
containeriseren gebracht (figuur 20). De gehele CKD

(iguur 15 Voorverpakte assen 

_figuur 17 Cab ines op bokken 

figuur /9 £en verpakte motor order wordt gecontaineriseerd en met de boot naar de klant getransporteerd. 

figuur 20 Containeriseren van her lot 
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(iguur 18 De goederenstromen van CKD-. KOM- en LDL-orders 
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Meso Goederenstroom CKD-orders 
In figuur 21 wordt dieper ingegaan op de goederenstroom van CKD-orders, zodat precies duidelijk 
wordt hoe de goederenstroom door de verschillende activiteiten (rechthoeken) en voorraadpunten 
(driehoeken) verloopt. Omdat deze de meest uitgebreide goederenstroom en alle processtappen 
weergeeft, wordt alleen de goederenstroom van CKD-orders gedetailleerd beschreven. In Bijlage 
4 is de goederenstroom op microniveau in beeld gebracht, waarin dieper wordt ingegaan op de 
activiteiten binnen een processtap van de goederenstroom. 

Gereectneld ng 

Cabnes 100r DIM 
in Marokko 

Cabnes 1.oor Tyco 

in Z-Ahika 

(iguur 21 Goederensrroom van CKD-orders op mesoniveau. De legenda van de voorraadpunten sraa1 in label I 

label I Legenda bij de voorraadpunten uil jiguur 21 "\7 
1. Centrale Onderdelen Magazijnen (COM A, Eindhoven en centrale magazijn in W'lol. 
2. Satelliet- en lijnmagazijnen in de truckassemblagefabriek (Eindhoven). 
3. Satelliet- en lijnmagazijnen in de motorenfabriek (Eindhoven) 
4 . Satelliet- en lijnmagazijnen in de assenfabriek (W'lo) 
5 . Satelliet- en lijnmagazijnen in de cabinefabriek (W'lo) 
6. Verpakkingsemballage voorraad (Eindhoven) 
7. Verpakopslag: Verzamelpunt van alle gepickte onderdelen en geproduceerde componenten die verpakt dienen te worden. 

(Eindhoven) 
8 . Transportopslag Shipping: Verzamelpunt van verpakte onderdelen en componenten. (Eindhoven) 
9. Gereed voor container: Verzamelpunt van alle verpakte onderdelen en componenten die in een container geplaatst dienen te 

worden. (Rotterdam) 

In figuur 21 is te zien dat vanuit alle fabrieken en magazijnen 
gepickt wordt (voorraadpunten 1 t/m 5). Het transport gebeurt 
grotendeels met vrachtwagens en transporttreintjes (zie figuur 
22) . Alie gepickte onderdelen en motoren komen in een 
voorraadpunt op de verpakafdeling bijeen. KOM- en LDL
orders worden afhankelijk van de klant verpakt in DAF
emballage of eenmalige emballage. CKD-orders worden altijd 
in zee- en transportwaardige eenmalige emballages verpakt en 
naar transportopslag Shipping getransporteerd. Tijdens het 

jiguur 22 Transporteren van onderdelen 
en componenten mer vrachrwagen en 
lransporttre inlje 

verpakken vindt een kwantitatieve en kwalitatieve controleslag plaats. Het gereedmeldingspunt 
direct na het verpakken is het punt waarop de verantwoordelijkheid over de order van Productie 
overgedragen wordt aan M&S. Gereedmelding vindt plaats als de gehele order compleet is. 
Orders kunnen pas het DAF-terrein verlaten nadat de order gereedgemeld is en er goedkeuring is 
van betaling door de klant. CKD-orders worden naar het containerisatiebedrijf getransporteerd, 
daarna gecontaineriseerd en met de boot afgevoerd. 
De groene activiteiten zijn activiteiten die door externe bedrijven worden uitgevoerd: deze zijn dus 
al uitbesteed. De activiteiten in het vlak zijn activiteiten die in W'lo plaatsvinden. Het 
verpakken in W'lo gebeurt in een gehuurd pand buiten het DAF-terrein in W'lo. 

18 

kl 



TU/e 
A - COMAANY 

4.1.1.3. Conclusies proces analyse 

Na de analyse van het proces uit het PBOl-model , zijn er een aantal conclusies te trekken met het 
oog op het uitbesteden van verpakken. Conclusies m.b.t. uitbesteden van verpakken: 

De verpakactiviteiten zijn ingesloten in een sequentiele rij van activiteiten. Voor en na 
verpakken vinden transportactiviteiten plaats, waarmee bij uitbesteden rekening mee moet 
worden gehouden. 

CKD-orders hebben ten op zichte van KOM- en LDL-orders de meest uitgebreide 
goederenstroom. 

Bij het verpakken van CKD-, KOM- en LDL-orders worden bronnen als ruimte, personeel en 
machines gezamenlijk gebruikt. Bij het uitbesteden van verpakken kunnen CKD-, KOM- en 
LDL-orders niet van elkaar gescheiden worden, tenzij er speciaal voor KOM- en LDL-orders 
bronnen blijven bestaan. 

Onderdelen komen steeds meer decentraal in de satellietmagazijnen aan de fabricagelijnen te 
liggen door Direct Line feeding. Hierdoor wordt er meer decentraal gepickt en moeten de 
gepickte onderdelen vanuit verschillende delen van de DAF-organisatie naar de 
verpakafdelingen worden getransporteerd. Bij uitbesteding van verpakken moeten de 
decentraal gepickte onderdelen ergens opgevangen worden, voordat ze naar het externe 
bedrijf getransporteerd worden . Het centrale punt "verpakafdeling" verdwijnt bij uitbesteden. 
Door fouten in het pickproces moet er bij het verpakken een kwantitatieve en kwalitatieve 
controle plaatsvinden. Zo worden "dure" naleveringen voorkomen. Bij uitbesteden van 
verpakken moet dit controlepunt (mee)verplaatst worden. 

De activiteiten ''Transport met vrachtwagen (zowel internals extern)", "Containeriseren" en 
"Boottransport" zijn reeds aan externe bedrijven uitbesteed. Doordat in de goederenstroom 
veel externe partijen betrokken zijn bij het transporteren, containeriseren en boottransport 
ontstaan de volgende aspecten: 

1. veel interfaces tussen de partijen (veel informatiestromen) 
2. veel geldstromen 
3. veel winstnemers 
4. veel afstemmingsverlies waardoor een langere doorlooptijd ontstaat 

lnkoop heeft vermeld dat er geen contractbarrieres zijn indien al deze activiteiten naar een 
ander bedrijf uitbesteed zouden worden. 

Productie wordt afgerekend aan de hand van een gereedmeldingspunt na verpakken. Bij 
uitbesteden van verpakken moet dit gereedmeldingspunt (mee)verplaatst worden . 
CKD-orders worden pas laat in de goederenstroom en geografisch gezien ver van OAF 
gecontaineriseerd. Hierdoor vindt veel handling plaats voordat CKD-orders in de containers 
geladen zijn. Door meer handling is er meer kans op beschadiging. 

Lege DAF-emballages, waarin gepickte onderdelen gelegen hebben, worden met de 
transporttreintjes teruggebracht naar de centrale magazijnen. OAF emballages worden direct 
weer gebruikt zonder ze eerst af te breken en weer op te bouwen. 

Componenten van KOM-orders worden voor sommige klanten direct op DAF-emballages naar 
Shipping gebracht. Bijbehorende onderdelen worden verpakt. Bij uitbesteden van verpakken 
moet ook met deze gesplitste stroom rekening worden gehouden. 

Overige conclusies: 

Door gebrek aan machines en ruimte worden assen en cabines van CKD-orders in een 
gehuurd pand in W'lo verpakt. 
Orders moeten na het verpakken in zijn geheel gereedgemeld worden door de afdeling CKD, 
voordat ze naar de klant afgevoerd mogen worden . Hierdoor moeten de verpakte orders 
tijdelijk opgeslagen worden. Door ruimtegebrek op de verpakafdelingen worden orders 
getransporteerd en tijdelijk opgeslagen bij de transportopslag Shipping. Dit is een extra 
transportstap. 
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4.1.1.4.Beheersingssysteem + Organisatie. 

Het volgende onderdeel uit het PBOl-model is de beheersing. Elke stap uit het proces moet 
worden beheerst. Hiervoor is een beheersingssysteem nodig. Beheersen wordt gezien als een 
combinatie van aansturing en planning. Aansturing geeft aan welke besturingsactiviteit een 
goederenstroomactiviteit aanstuurt. Planning geeft aan op welke niveaus welke beslissingen 
worden gemaakt, zodat goederenstroomactiviteiten in werking worden gezet. Het 
beheersingssysteem is te typeren als een verzameling onderling gerelateerde beslissingen en de 
bij deze beslissingen te hanteren procedures, berekeningen of algoritmen [ 3 ]. Hierbij moeten de 
aspecten kwaliteit, tijdigheid en kosten worden beheerst. 

Allereerst is het van belang om na te gaan wat OAF beheerst en wat door externe bedrijven wordt 
beheerst. Hiervoor is geanalyseerd hoe elke activiteit uit de goederenstroom van CKD-orders 
aangestuurd wordt. Door de nauwe samenhang tussen water aangestuurd moet worden en wie 
dit doet, wordt het aspect "Organisatie" van het PBOl-model ook meegenomen. Zowel bij de 
aansturing als de planning wordt de organisatie aangegeven. De uitleg en verantwoordelijkheden 
van de genoemde afdelingen staan beschreven in Bijlage 5 . 

Nadat duidelijk is wat OAF zelf beheerst, wordt geanalyseerd hoe de planning van OAF in elkaar 
zit. Aangegeven wordt welke beslissingen op welke niveaus worden genomen en hoe er gepland 
wordt. 

Aansturing goederenstroom door DAF en extern 
Bij elke stap uit de goederenstroom van CKD-orders is nagegaan welke besturingsactiviteit er aan 
gekoppeld zit. Tevens is er onderscheid gemaakt tussen aansturing vanuit OAF (rode pijlen) en 
aansturing door externe bedrijven (groene pij len). De aansturing gekoppeld aan de 
goederenstroom van CKD-orders is weergegeven in figuur 23. De wijze van modelleren is afgeleid 
van de schematische weergave van het fysiek-distributiesysteem door Aertsen [ 19 ]. De 
toelichting bij de besturingsactiviteiten uit figuur 23 staat in Bijlage 6 Bijlage 2 . 

Bl k Box 

(iguur 23 Goederensrroom van CKD-orders met daaraan de aansturing gekoppe/d. 

Cabines \OOf Tyco 
in Z-Afrika 
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Elke besturingsactiviteit in figuur 23 wordt uitgevoerd door individuen, afdelingen of bedrijven. Dit 
is de Organisatie uit het PBOl-model en worden weergegeven in tabel 2. 

tabel 2 Koppe/ing van de Organisatie uit het PBOl-model aan de besturingsactiviteiten uitfiguur 23 

Aansturing 
fabrieken/magazijnen 

CKD-coordinatie 

Aansturing verpakken 

Aansturing intern transport 

Intern transporteur 

Aansturing extern transport 

Extern transporteur 

Containerisatiebedrijf 

Rederij 

as-, motoren- en cabinefabrieken en de centrale 
magazijnen. 

Afdeling CKD 

manager verpakafdeling Eindhoven en manager 
verpakafdeling W'lo 

afdeling intern transport in Eindhoven en W'lo 

lnterne transporteurs zijn diverse exteme 
bedrijven waarmee DAF een afroepcontract heeft 

Shipping 

Externe transporteurs zijn diverse exteme 
bedrijven waarmee DAF een afroepcontract heeft. 

DAMCO in Rotterdam 

Er wordt met diverse rederijen zaken gedaan 

Planningssysteem DAF 

Transport met treintje (COM), transport met 
treintje/vrwagen (fabrieken) 

Aansturing verpakken 

Verpakken, assen voorverpakken, plaatsen 
cabine op bok, emballagevoorraad 

Intern transporteur 

Transport vrachtwagen (intern) 

Extern transporteurs, containerisatiebedrijf, 
rederij 

Transport vrachtwagen (extern) 

Containeriseren 

Bootttransport 

Nu bepaald is welke activiteiten door OAF en welke door externe bedrijven worden aangestuurd, 
wordt planningssysteem van OAF gekarakteriseerd. Om dit te karakteriseren is gebruik gemaakt 
van het raamwerk van Bertrand [ 11 ]. Bertrand maakt onderscheid in de verschillende niveaus 
waarop logistieke beslissingen worden genomen binnen een onderneming. Bertrand onderscheidt 
het bedrijfsniveau, het goederenstroomniveau en het afdelingsniveau (zie tabel 3). De beschrijving 
van deze niveau's is te vinden in Bijlage 7 . 

Op bedrijfsniveau wordt gekeken naar het 
planningssysteem van OAF-breed, waarin CKD- en 
KOM-orders een klein gedeelte van uitmaken. Bij 
afzakking naar goederenstroom- en afdelingsniveau 
gaat de nadruk uit naar de afdeling CKD en de 
verpakafdelingen (uit de goederenstroom). Omdat na 
het verpakken het verdere transport naar de klant tech 
grotendeels is uitbesteed, wordt dit planningssysteem 
niet meegenomen in de analyse. Het grootste gedeelte 
van deze beheersing ligt bij externe bedrijven. Het 
planningssysteem wordt voor CKD- en KOM-orders 
beschreven. LDL-orders worden zijdelings 
meegenomen, omdat LDL-orders de productie van 
componenten overslaan. De diverse planningen die de 
afdeling CKD ontvangt en verstuurt staan in Bijlage 8 
beschreven. In de tekst wordt hiernaar verwezen. 

Bedrijfsniveau 

1. Bedrijfsniveau 
- Randvoorwaarde 
- Speelruimte 

2. Goederenstroomniveau 
1. Hoofdplan 
2. Productieniveau per afdeling 
3. Materiaalcoordinatie 

3. Afdelingsniveau 
1. Werkorderacceptatie 
2. Werkorderplanning 
3. Capaciteitstoewijzing 
4. Werkordervolgorde 

tabel 3 De verschi/lende niveaus waarop logis1ieke 
beslissingen in een organisatie ll'orden genomen 

OAF verkrijgt verkoopprognoses van trucks met een rollende horizon van 1 jaar van de 
verschillende verkooporganisaties. Hierin worden ook de verkoopprognoses van CKD-, KOM
orders meegenomen die door de Verkoopafdelingen zijn voorspeld (zie nr.1,Bijlage 8 ). Op basis 
van de verkoopprognoses bepaalt de afdeling Productiebesturing hoeveel productiecapaciteit er 
nodig is en wordt er ruimte gereserveerd voor CKD-, KOM-orders. De afdeling lnkoop kan aan de 
hand van de verkoopprognose inkoopafspraken maken met leveranciers van OAF. 

De doorlooptijden van het productieproces wordt vastgelegd in een ASSOR-schema (figuur 24). 
Deze is gebaseerd op figuur 14, waarin het proces van CKD- , KOM- en LDL-orders is beschreven. 
In het ASSOR-schema is te zien wanneer een order wordt ingezet (toekennen transportnummer) , 
wanneer materiaal beschikbaar moet zijn, wanneer productie aanvangt en wanneer productie en 
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assemblage klaar is. Op het 0,0-moment moet een vrachtwagen in het normale productieproces 
klaar zijn. 
Voor CKD- en KOM-orders wordt bepaald hoeveel doorlooptijd pick- en verpakactiviteiten krijgen. 
Aangezien CKD- en KOM-orders niet geassembleerd hoeven te worden tot truck, zijn er 2-3 dagen 
over om te picken en verpakken. KOM- en LDL-orders moeten binnen deze 2-3 dagen (afhankelijk 
van de binnenkomst van materiaal) gepickt en verpakt worden (op 0,0-moment afleveren) . CKD
orders krijgen 5 dagen extra (in totaal 8 dagen) doorlooptijd, omdat CKD-orders veel pick- en 
verpakwerk omvatten. 

De afdeling CKD kan met de verkoopprognoses een advies geven voor de personee/sbehoefte 
van het komende jaar voor de pick- en verpakafdeling (zie nr. 2, Bijlage 8 ). Op basis hiervan 
ondernemen de pick- en verpakafdeling acties om capaciteit aan te passen. De verpakafdeling 
bekijkt of er structureel vaste verpakkers bij of af moeten. 

De afdeling CKD levert op basis van de verkoopprognoses de behoefte voor 
verpakkingsmaterialen aan lnkoop, zodat die inkoopafspraken kunnen maken met 
verpakkingsleveranciers. 
CKD-lot 1 Ostuks 

week 6 5 4 3 2 1 0 1 2 
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figuur 24 He, Assor-schema waarin door/oop!ijden warden vas1ge/egd. Di! Assor-schema is specifiek voor een CKD-/01 van 
IO orders opRes1eld (Rebaseerd op { 6 /) 

Goederenstroomniveau 
1. Vaststellen hoofdproductieplan 
Productiebesturing heeft een hoofdproductieplan (MPS slotting plan). Hierin staan het beschikbare 
aantal planorders (=beschikbare productieplaatsen) voor de komende periodes. Deze planorders 
worden ingevuld met verkooporders. Zo ontstaat er een productieplan en is het voor zowel de 
verkoopafdelingen als voor de productieafdelingen duidelijk hoeveel plaatsen er nog beschikbaar 
zijn en hoeveel er gemaakt moet gaan worden. CKD-, KOM-orders worden ook zo ingepland. 
Mochten er meer orders komen dan bepaald op bedrijfsniveau, dan zullen raamcontracten op 
bedrijfsniveau aangepast moeten worden en loopt in de tussentijd de levertijd op. De afdeling CKD 
heeft toegang tot het productieplan en ziet dat plan drie keer in de week in. 

2. Vaststellen productieniveau per afdeling 
Elke vrijdagmiddag vindt er een overdracht plaats tussen Productiebesturing en de 
productiefabrieken van het productieplan voor de komende 5 weken (1 st0 week: dagaantallen, 
week 2-5: weekaantallen). De productiefabrieken krijgen hiermee de verantwoordelijkheid over de 
orders en zijn hiermee ingelicht over wat er geproduceerd moet gaan worden. De 
productief abrieken moeten zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om de orders te 
verwerken. Na de overhandiging kunnen er geen planorders meer worden ingevuld met 
verkooporders en worden deze beschikbare plaatsen vernietigd. Dit plan ligt nu voor de komende 
periode vast en er kunnen geen wijzigingen meer worden gemaakt. 

Op basis van de actueel ingeplande orders uit het hoofdproductieplan maakt de afdeling CKD voor 
de verpakafdeling indien nodig een overzicht van de ingeplande orders voor enkele periodes 
vooruit met de daarbij behorende personeelsbehoefte (zie nr. 3 en 4, Bijlage 8 ). Dit wordt 
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incidenteel gedaan bij grote pieken in verpakwerk. De verpakafdeling kan hierdoor vroegtijdig actie 
ondernemen om personeel aan te trekken. 

Materiaalcoordinatie 
Met behulp van een MRP8 pakket wordt door Productiebesturing de materiaalbehoefte voor de 
komende periode berekend. Ook voor CKD-, KOM-, en LDL-orders wordt de materiaalbehoefte 
meegenomen. Productiebesturing is dus verantwoordelijk voor de materiaalbehoefte van CKD- en 
KOM-orders. Samen met de huidige voorraadgegevens volgen hieruit de afroeporders naar 
verschillende leveranciers van OAF. De leveranciers moeten 2orgen dat al het materiaal op het 
juiste moment, in de juiste hoedanigheid en op de juiste plaats bij OAF 2ijn. 

De afdeling CKD geeft op basis van de ingeplande orders een inkoopadvies aan de 
verpakafdeling voor inkoop van verpakemballage(kisten/do2en). De verpakafdeling 2orgt voor 
afroeporders bij de verpakkingsleverancier, waarbij de huidige voorraad in beschouwing wordt 
genomen. 

Afde/ingsniveau 
1. Werkorderacceptatie en levertijdafgifte 
Na de binnenkomst van een klantorder wordt door de Verkoopafdeling bekeken of de gemaakte 
afspraken over de prijs en leveringscondities mogelijk 2ijn . Zodra de order geaccepteerd is, wordt 
een klantorder bij de afdeling TLO (Truck Logistics Ordering) geplaatst. In een wekelijks gesprek 
met Productiebesturing en de afdeling CKD, wordt beoordeeld of de gevraagde leverdatum 
mogelijk is m.b.t. de beschikbare productiecapaciteit en de productiemix in de lijn voor enkele 
periodes vooruit. Elke afdeling behartigt belangen: TLO de belangen van de klant, 
Productiebesturing de belangen van de productieafdelingen van OAF en afdeling CKD de 
belangen van orderpicken en verpakken. De pick- en verpakafdelingen 2ijn hierbij dus niet 2elf bij 
betrokken, maar worden door de afdeling CKD behartigd! lndien alle partijen het eens 2ijn, wordt 
de order ingepland in het hoofdproductieplan en wordt een levertijd afgegeven aan de 
Verkoopafdelingen. Het spel wordt vooral gespeeld tussen TLO en Productiebesturing, want de 
pick- en verpakafdelingen hebben een ondergeschikte rol aan de productiefabrieken, omdat de 
productiefabrieken momenteel op maximale capaciteit produceren. CKD- en KOM-orders 2ijn 
verstoorders van het normale productieproces van trucks en moeten 2ich daarom 20 veel mogelijk 
aanpassen. 

2. Werkorderplanning 
De ingeplande orders worden door Productiebesturing ingepland aan de hand van de 
mixrestricties die gelden voor de productielijn. CKD- en KOM-orders worden dusdanig ingepland 
dat 2e de lijn 20 min mogelijk belasten. Zo worden bijvoorbeeld CKD-lots van 1 0 CKD-orders 
opgedeeld in 2 dagen. Tevens worden CKD- en KOM-orders 2oveel mogelijk gebruikt om gaten in 
de productielijn op te vullen. 

Nadat productiebesturing het productieplan voor de komende 5 weken heeft overhandigd aan de 
productiefabrieken, heeft de afdeling CKD nog de mogelijkheid om kleine wij2igingen door te 
voeren in dat plan. Zo kunnen 2e het p-dass moment (=aflevermoment aan de verkoopafdelingen , 
2ie Assorschema figuur 24) van orders binnen een lot gelijkstellen en kunnen ze orders van gelijke 
aard binnen een week verwisselen. De pick- en verpakafdelingen 2ijn dus afhankelijk van de 
volgorde in het productieplan. 

De afdeling CKD bereidt alle orders voor. Er wordt gecontroleerd of bepaalde onderdelen gepickt 
moeten worden. Hierna worden bewerkingen in het productieproces van componenten onderdrukt 
(i.v.m. assemblage bij de klant). Tevens worden de assemblage instructies voor CKD-orders 
gegenereerd. Het systeem CLAAS neemt alle gelijke onderdelen uit de orders van het lot samen 
en maakt daar geaggregeerde pickopdrachten van. Hierna kunnen pickopdrachten ingezet worden 
in het mainframesysteem die in verbinding staat met het WMS-systeem. De pickafdelingen 
ontvangen deze opdrachten en komen op automatisch uit het WMS-systeem. 

8 Material Requirements Planning [ 9 ] 
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3. Capaciteitstoewijzing 
Op basis van de orderplanning in het productieplan , genereert de afdeling CKD een rollende 
orderplanning en personeelsplanning voor de pick- en verpakafdeling voor de komende periode, 
gesplitst per week (zie nr. 5 en 6, Bijlage 8 ). Tevens wordt er nog een personeelsplanning 
gemaakt per week (zie nr. 7, Bijlage 8 ). Op basis hiervan kan de capaciteit nog worden aangepast 
op de betreffende afdelingen. De verpakafdeling heeft mogelijkheden om personeelscapaciteit aan 
te passen met de volgende methoden (gedetailleerde uitleg in Bijlage 9 ): 

1. ADV op- en afbouw. 

2. In- en uitlenen bij andere afdelingen 

3. lnhuur bij verpakkingsleverancier 

4. Delen van het werk uitbesteden bij verpakkingsleverancier. 

5. Overuren 

De pick- en verpakafdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de toewijzing van capaciteit aan de 
verschillende orders. 

4. Werkvolgorde 
De afdeling CKD geeft informatie aan de verpakafdeling over de volgorde waarin orders moeten 
worden verwerkt. De afdeling CKD heeft hiervoor toegang tot alle voortgangssystemen bij OAF. 
De verpakafdeling bepaalt op basis van de informatie van CKD in welke volgorde de orders 
worden afgewerkt. CKD-orders hebben hogere prioriteiten dan KOM- en LDL-orders. Dit komt 
omdat bij het verdere transporttraject een boot gereserveerd is die niet wacht. Bij KOM- en LDL
orders zit nog enige speling in het transporttraject. 

Nu het planningssysteem van OAF is beschreven, wordt in tabel 4 aan elke planningsactiviteit de 
organisatie toegevoegd. 

label./ Koppeling tussen planningsactiviteiten en organisatie op de diverse planningsniveau ·s. 

P~}l~nirigsl,iL\~11,f !fll!rnJn_g~gtivltelt ij;~lf~lilll~r1wJIJ~~•"'2 fyj,~'4!! , ~ i!t'Qrganlsati,eW ,, .-N,F¼mw ···• :f;:_#,:_l}?'':b\ :_\' #,:=· - .,.:;:,.,.,..;:: : ,:-:(';::,;,;,;,,,:,::;:~:-: ""'< 

Verkoopprognose (nr. 1, Bijlage 8 ) Verkoopafdelingen 

Bepalen productiecapaciteit Productiebesturing 

Bedrijfsniveau 
lnkoopafspraken lnkoop 

Personeelsplanning pick/verpakafdelingen per jaar (nr. 2, Bijlage 8 ) Afdeling CKD 

Behoefte verpakkingsmaterialen Afdeling CKD 

Doortooptijden CKD-, KOM- en LDL-orders Afdeling CKD, Productiebesturing 

Vaststellen productieplan Productiebesturing, Verkoopafdelingen 

Vaststellen productieniveau per afdeling Productiebesturing, productiefabrieken, 

Goederenstroom- Order+personeelsbehoefte planning tbv verpakafdeling (nr. 3 en 4, 
Afdeling CKD niveau Bijlage 8 ) 

Materiaalbehoefteplanning Productiebesturing 

lnkoopadvies verpakkingsmaterialen Afdeling CKD 

Orderacceptatie TLO 

lnplannen orders TLO, Productiebesturing, afdeling CKD 

Pickopdrachten inzetten Afdeling CKD 

Order+personeelsbehoefte planning tbv verpakafdeling per periode 
Afdeling CKD Afdelingsniveau (nr. 5 en 6, Bijlage 8 ) 

Order+personeelsbehoefte planning tbv verpakafdeling per week (nr. Afdeling CKD 7, Bijlage 8 ) 

Capacteitsplanning verpakafdeling Verpakafdeling 

Werkvolgorde Afdeling CKD 

lMit~ 
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4. 1. 1. 5. Conclusies Beheersings- en Organisatieanalyse 

Na de analyse van de Beheersing en Organisatie uit het PBOl-model, zijn er een aantal 
conclusies te trekken met het oog op het eventueel uitbesteden van verpakken. 

Aansturing + organisatie 
- Er zijn veel interne en externe partijen betrokken bij de aansturing van de goederenstroom 

van CKD-orders. Zo moeten de fabrieken (4x) en Centrale magazijnen (2x) de afvoer van 
componenten en gepickte onderdelen aansturen. Twee managers moeten twee 
verpakafdelingen aansturen. De managers worden weer aangestuurd door de afdeling CKD. Bij 
de aansturing van het externe transport door OAF moeten drie afzonderlijke activiteiten na elkaar 
door een extern bedrijf uitgevoerd worden. Door de opdeling van de goederenstroom in kleine 
stukjes, moet binnen elk stukje een activiteit aangestuurd worden en afgestemd worden op een 
ander stukje. Dit vereist veel afstemming en communicatie tussen de aansturende partijen en 
vereist een besturingslast vanuit OAF. Bij uitbesteden van alleen verpakken komt er nog een 
externe partij bij, die door OAF ook weer afgestemd moet worden op de volgende drie externe 
partijen. De besturingslast zal toenemen. 

- Er is een intensieve samenwerking tussen de afdeling CKD en de verpakafdelingen. Zo 
voorziet de afdeling CKD de verpakafdelingen van order en personeelsplanningen. Ook houdt de 
afdeling CKD de voortgang van het verpakken bij en grijpt in als dat nodig is. Tevens is de 
afdeling CKD verantwoordelijk voor het gereedmelden van de orders als deze verpakt zijn. 
Daarnaast behartigt de afdeling CKD de belangen van de verpakafdeling bij het inplannen van 
orders. Bij uitbesteden van verpakken moet rekening gehouden worden met duidelijke 
communicatielijnen, mogelijkheid tot voortgangsbewaking en gunstige geografische ligging. 

Beheersing 
- De Materiaalbehoefte planning wordt verzorgd door Productiebesturing en lnkoop. Zij zorgen 

dat onderdelen en componenten op het juiste tijdstip beschikbaar zijn in de f abrieken en 
magazijnen. De fabrieken en magazijnen zorgen zelf dat onderdelen gepickt en componenten 
geproduceerd worden inclusief het transport naar de verpakafdeling. De verpakafdelingen zijn 
dus afhankelijk van deze voorgaande activiteiten. Bij uitbesteden van verpakken worden 
eisen harder, omdat er afspraken met een extern bedrijf gemaakt worden waarop het externe 
bedrijf zich inricht. Het "intern regelen" is daardoor afgelopen en fabrieken en magazijnen zullen 
regels strenger moeten naleven. 

- lnplannen van CKD/KOM-orders is (voornamelijk) een spel tussen Productiebesturing en 
de Verkoopafdelingen. De inbreng van de afdeling CKD wordt steeds kleiner. Dit heeft vooral 
te maken met het overvolle orderportef euille waar OAF mee te maken heeft, waardoor de 
fabricagelijnen op volle capaciteit produceren. De verpakafdelingen moet hierdoor verwerken 
wat ze voorgeschoteld krijgen. Bij uitbesteden van verpakken wordt hierdoor van een extern 
bedrijf grote flexibiliteit vereist. 

- Personeelsplanningen worden naar behoefte van de verpakafdelingen gemaakt. Er zijn 
planningen voor diverse termijnen aanwezig (week/periode/jaarplanning) . Bij uitbesteden van 
verpakken kan een extern bedrijf naar behoefte aangeven welke personeelsplanning gewenst is. 

- Ten aanzien van de personeelsplanning op de middellange termijn maakt de afdeling CKD niet
officiele-planningen. Dit wordt gedaan op basis van orderplanningen van M&S (voor de 
aantallen en klantverdeling) en naar eigen inzicht (voor de typeverdeling). Een extern bedrijf die 
verpakken eventueel gaat overnemen kan behoefte hebben aan deze planningen. Daarom moet 
rekening gehouden worden om de middellange termijn planning officieel te maken. 

- De verpakafdelingen geven zelf aan dat ze over voldoende capaciteitsregelmogelijkheden 
(voornamelijk korte termijnmogelijkheden) beschikken om het verpakwerk te verwerken. Ze 
hebben keus uit een breed scala van aanpassingsmogelijkheden. Weinig orders worden door de 
verpakafdeling te laat geleverd ( Bijlage 10 Bijlage 9 ). Slechts 2 van de 55 CKD-lots die in 2002 
en 2003 zijn afgeleverd waren te laat. Bij de KOM-lots waren dit er 44 van de 877, waarvan 
slecht een klein gedeelte veroorzaakt door de verpakafdeling. De prestatie van de 
verpakafdeling wordt door de afdeling CKD "goed" genoemd en mag niet het hoofdmotief zijn om 
verpakken uit te besteden. 
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- Het verpakken van CKD-orders heeft de hoogste prioriteit, omdat deze de boot moeten halen. 
Daarna ligt de prioriteit op KOM-orders en als laatste op LDL-orders. Een extern bedrijf moet 
hierover van op de hoogte worden gebracht bij uitbesteden van verpakken. 

- De doorlooptijd voor het verpakken van CKD-orders is 8 dagen. Voor KOM- en LDL-orders 1 
dag. Op verkorting van de doorlooptijd van CKD-orders wordt vanuit het management grote druk 
gelegd. Door de korte doorlooptijd van KOM- en LDL-orders is het gewenst om bij uitbesteden 
van verpakken te zoeken naar bedrijven die dichtbij OAF liggen. Anders wordt de tijd opgeslokt 
door transport en doorlooptijden dientengevolge langer. 

Overige conclusies: 

- De planningen van M&S kloppen in aantallen wel, maar naar type order en klant vaak niet. De 
planningen van M&S gaan naar 30 andere personen binnen OAF, die er alien voor bepaalde 
doeleinden gebruik van maken. 
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4.1 .1.6./nformatie 

In de vorige paragrafen is het proces, de beheersing en de organisatie uit het PBOl-model 
beschreven. Het laatste element is de informatie. lnformatie wordt in deze paragraaf behandeld. 

Het model uit figuur 23 waarin de aansturing van de goederenstroom is beschreven, wordt als 
uitgangspunt genomen voor de analyse van de informatie. De pijlen tussen de 
besturingsactiviteiten en de activiteiten uit de goederenstroom bevatten informatie. In figuur 25 
staat het informatiemodel. Het model is uitgebreid met de informatiestromen en 
informatiesystemen waarmee voornamelijk wordt gewerkt. Elke informatiestroom heeft een letter 
gekregen. In tabel 5 staat de informatie-inhoud van elke informatiestroom. Bij elk letter is 
aangegeven welke informatie heen- en teruggaat. Achter elke informatiestroom staat tussen 
haakjes tussen welke aansturende partijen de heen- en terugstroom loopt. 

/ 
/ 

ester!o 

Cablnes '°°' Tyco 
in Z-Alrlka 

figuur 25 Goederenstroom van CKD-orders met daaraan de aansturing en informatiesystemen gekoppe/d. 

A. 
B. 

C. 

tabel 5 Informatie-inhoud van de informatiestromen infiguur 25. 

- Klantorder (klant~mainframe) 

- lngezette orders+ orderplanningen (mainframe~CKD
coordinatie) 

- Voortgang van de productie van componenten 
( mainframe ~CKD-coordinatie) 

- Voortgang van het picken (mainframe~CKD-coordinatie) 

- Personeels- + orderplanningen (zie Bijlage 8 ) (CKD
coordinatie ~aansturing verpakken) 

- Controlelijst (voor kwalitatieve en kwantitatieve controle bij 
verpakken) (CKD-coordinatie~aansturing verpakken) 

- Barcodescannerfloppy (voor controle en registratie van 
kisteninhoud.) (CKD-coordinatie ~aansturing verpakken) 

- Kostprijs picken/verpakken/emballage (CKD
coordinatie ~Mainframe) 

- Gereedmelding van verpakte orders (die bij Shipping klaar 
staan) (CKD-coordinatie ~Mainframe) 

- Definitieve paklijst (met de dimensies (l ,b,h , gewicht) van de 
verpakte orders) (CKD-coordinatie ~Mainframe) 

- Gereedmelding orders(telefoon) (aansturing 
verpakken ~CKD-coordinatie) 

- Voorlopige paklijst (met de dimensies (1,b,h, gewicht) van de 
verpakte orders) (aansturing verpakken~CKD-coordinatie) 
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- Emballage inkoopadvies (CKD-coordinatie ~aansturing 
verpakken) 

- Verpakinstructies (CKD-coordinatie ~aansturing verpakken) 

- Pickopdrachten (CKD- coordinatie~ Mainframe) - Voortgang picken (mainframe~ CKD-coordinatie) 

(CLAAS neemt onderdelen uit de orders samen en vormt daar een 
pickopdracht van) (CKD- coordinatie ~ Mainframe) 

- Aanpassing van personeelscapaciteit op basis van planningen - Gereedmelding orders(telefoon) (verpakken, assen 
(aansturing verpakken ~ . verpakkingsleveranciers emballage) voorverpakken, plaatsen cabine op bok ~ aansturing 

- Controlelijst (voor kwalitatieve en kwantitatieve controle bij verpakken) 

verpakken) (aansturing verpakken ~ . verpakkingsleveranciers - Voorlopige paklijst (met de dimensies (l,b,h, gewicht) van de 
emballage) verpakte orders) (verpakken, assen voorverpakken, plaatsen 

- Barcodescannerfloppy (voor controle en registratie van cabine op bok ~ aansturing verpakken) 

kisteninhoud.) (aansturing verpakken ~ . verpakkingsleveranciers 
emballage) 

- Bestelling emballage (op basis van aanwezig voorraad en 
inkoopadvies.) (aansturing verpakken ~ . verpakkingsleveranciers 
emballage) 

- Bestelling voor intern transport (aansturing fabriekenlmagazijn, 
aansturing verpakken ~aansturing intern transport) 

- Transportplanning intern transport (aansturing intern 
transport~intern transporteur) 

- lngezette orders (Mainframe ~ aansturing extern transport) - Gereedmelding van afgeleverde orders (aansturing extern 

- Gereedmelding van verpakte orders (die bij Shipping klaar staan transport ~Mainframe ) 

) (Mainframe ~ aansturing extern transport) - Factuur (aansturing extern transport ~Mainframe) 

- Factuurinstructie (opgesteld door verkoopafdelingen. Aansturing 
extern transport maakt factuur al) (Mainframe ~ aansturing extern 
transport) 

- Definitieve paklijst (met de dimensies (l ,b,h, gewicht) van de 
verpakte orders) (Mainframe ~ aansturing extern transport) 

- Transportpapieren (douanepapieren, laadlijst), (Aansturing extern -Voortgang van transport, containerisatie en boottransport. 
transport ~ extern transporteur) (Extern transporteur, containerisatiebedrijf, rederij ~ 
- Transportplanning (Aansturing extern transport ~ extern Aansturing extern transport) 
transporteur) 

- Factuur (handmatig) (Aansturing extern transport ~ extern 
transporteur) 

- Containerbestelling/planning (Aansturing extern transport ~ 
containerisatiebedrijf) 

- Bootreservatie (Aansturing extern transport ~ rederij) 

4. 1. 1. 7. Conc/usies lnformatie analyse 

Na de analyse van de lnformatie uit het PBOl-model, zijn er een aantal conclusies te trekken met 
het oog op het eventueel uitbesteden van verpakken. 

- De afdeling CKD heeft aangegeven dat verpakkingsinstructies niet up-to-date zijn. Deze zijn 
vanaf 1993 niet meer aangepast. In de loop van de jaren zijn CKD-, KOM- en LDL-orders op 
dusdanige wijze veranderd, dat verpakkingsinstructies niet meer voldoen. In 
verpakkingsinstructies staan de eisen, procedures en verpakkingsmaterialen beschreven met 
betrekking tot het verpakken van CKD-, KOM- en LDL-orders. Deze kennis is nu alleen bij de 
verpakkers bekend. De afdeling CKD is verantwoordelijk voor het opstellen van 
verpakkingsinstructies. Per september 2004 komt een student de verpakkingsinstructies 
updaten. Bij uitbesteden van verpakken is het belangrijk dat OAF aan kan geven wat de eisen en 
specificaties zijn met betrekking tot het verpakken van orders. Zonder verpakkingsinstructies 
moeten verpakkers kennis overdragen aan een derde partij . 

- De afdeling CKD heeft aangegeven dat normtijden voor het verpakken van CKD-, KOM- en 
LDL-orders niet up-to-date zijn . Deze zijn vanaf 1993 niet meer veranderd. De normtijden 
worden momenteel op basis van oude normtijden berekend en handmatig aangepast tot 
personeelsplanningen. De verpakafdeling maakt op basis van ervaring op haar beurt een 
correctie op de personeelsplanning. Uit gesprekken is gebleken dat normuren per order vaak 
afwijken van de realiteit, maar op dagbasis gesommeerde normuren(alle orders samen) weinig 
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afwijken van de realiteit. Voor een juiste bewaking, afrekening en planning naar een extern 
bedrijf, is het van belang over accurate normtijden te beschikken. 

- Het mainframe van OAF is het systeem waarin gereedmeldingspunten in de goederenstroom 
zijn vastgelegd. Hiermee wordt de voortgang bewaakt en prestatie beoordeeld. Tevens vormt het 
mainframe een communicatiemiddel tussen afdelingen binnen OAF. De afdeling CKD geeft aan 
dat bij het uitbesteden van verpakken het externe bedrijf toegang moet hebben tot bepaalde 
delen van het mainframe. Eventueel zijn koppelingen met het mainframe realiseerbaar. 

- De afdeling CKD is het centrale informatiepunt in de het CKD-, KOM- en LDL-proces. De 
afdeling CKD kan van alle activiteiten de voortgang opvragen. Tevens ontvangt de afdeling CKD 
informatie vanuit de informatiesystemen en de goederenstroom en verwerkt zonodig deze 
informatie. Bij uitbesteden van verpakken zal de afdeling CKD een andere rol gaan spelen dan in 
de huidige situatie het geval is. 
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4.1.2. Kwantitatieve analyse 

In deze paragraaf wordt de goederenstroom kwantitatief geanalyseerd. Kwantitatieve gegevens 
zijn nodig bij het in kaart brengen van de fysieke distributiekosten (paragraaf 4.1.3. ), bij het 
opstellen van specificaties (stap 4), bij het opstellen van de RFI (stap 6) en bij het opstellen van de 
RFP. Daarnaast zijn de gegevens van belang bij eventuele onderhandelingen van contracten en 
het bewaken van het proces. 

CKD-, KOM- en LDL-orders kenmerken zich door een divers assortiment. Aangezien gegevens 
met betrekking tot volumes of gewichten niet voorhanden zijn, moeten deze verzameld worden . 
Daarvoor moet eerst bepaald worden welke orders het meest dominant zijn in verpakuren, aantal , 
volume en gewicht. Naar deze orders gaat bij uitbesteden van verpakken de meeste aandacht uit. 

Allereerst wordt door middel van een Pareto analyse [ 14 ] bepaald welke van de drie type orders 
de goederenstroom het meeste belasten (CKD-, KOM- of LDL-orders). Daarna wordt binnen elke 
order bepaald welke product-markt combinaties het meest dominerend zijn. 

Daarna worden relevante kwantitatieve gegevens verzameld over de belangrijkste product-markt 
combinaties. Als laatste wordt afgesloten met een conclusie van de kwantitatieve analyse. 

4.1 .2.1 . lndeling type orders naar relevantie 

Om inzicht te krijgen in welke van de drie ordersoorten (CKD-, KOM- en LDL-orders) de meeste 
nadruk legt in de goederenstromen, is er met behulp van het statistisch programma Minitab een 
Pareto Analyse [ 14 ] (zie figuur 26) uitgevoerd. Dit is gedaan op het aantal directe verpakkers dat 
nodig is, om de verschillende type orders te verpakken in het jaar 2003. Deze methode geeft 
grafisch de 20/80 regel weer. Bv. 20% van de producten veroorzaakt 80% van het verpakwerk. 
Het criterium "direct aantal verpakkers" geeft een indicatie hoe volumineus en arbeidsintensief de 
orders zijn en geeft daarmee de mate van belasting in de goederenstroom aan. De gebruikte data 
voor de analyse staan in Bijlage 11 . I: ---------------~-------~ ·------

1 3 -

2 

ordersoort 

Aantal v erpakkers 
Percentage 

Cum % 

3 .8 
76.0 
76.0 

0,9 
18,0 
94,0 

DL-orders 

0,3 
6 ,0 

100,0 

100 

80 I 
60 

40 

20 

0 

(iguur 26 Pareto analyse van de belastingverdeling in de goederenstroom van CKD-. KOM- en LDL-orders aan de hand 
van direct aantal verpakkers in 2003 

Uit figuur 26 is te concluderen dat CKD-orders ongeveer 76% van de totale verpaktijd voor hun 
rekening nemen. CKD-orders zijn hiermee het meest arbeidsintensief en belasten de activiteiten in 
de goederenstroom het meest. De meeste nadruk bij uitbesteden moet op CKD-orders worden 
gelegd. 
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4.1.2.2.lndeling CKD-orders naar re/evantie 

Op basis van aantallen per product-markt combinatie en lotgroottes wordt nagegaan op welke 
product-markt combinaties de nadruk gelegd moet worden. 

Product-markt combinaties 
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Er worden verschillende typen 
vrachtwagens als CKD-order 
geleverd aan Tyco in Zuid-Afrika 
en DIM in Marokko. Om na te 
gaan welke product-markt 
combinaties de goederenstroom 
het meest belasten is er een 
pareto analyse uitgevoerd. Hierbij 
is het criterium "aantal orders" 
genomen. De afdeling CKD geeft 
aan dat de verpakuren van alle 
product-markt combinaties op 
hetzelfde niveau liggen, dus het 
criterium "aantal orders" geeft een 
goed beeld van de belangrijkste 
product-markt combinaties. 

figuur 27 Pareto analyse van de product-markt combinaties van CKD-orders in 
het jaar 2003 

De pareto analyse is weergegeven in figuur 27. Hierbij zijn de gegevens uit het jaar 2003 gebruikt. 
Binnen de typen vrachtwagens zijn varianten te onderkennen. De meest o merkeli'ke zi"n lucht- of 
mechanische vering en hand- of automatisch 350 ~--------------, 

100 geschakeld. 

Uit de analyse in figuur 27 blijkt dat de drie 
belangrijkste product-markt combinaties de 
volgende zijn: 

FT85 => Zuid-Afrika 

FTT85 (dubbele achteras) => Zuid-Afrika 

FTT95 (dubbele achteras) => Zuid-Afrika 

Lotgroottes 
CKD-orders worden in verschillende lotgroottes 
verwerkt, omdat de klant dat eist. In het jaar 2003 
werd er voornamelijk gewerkt in lotgroottes van 1 O 
of 15 voertuigen (zie figuur 28), mede omdat met 
grote lotgroottes voordeliger gepickt en verpakt 

wordt dan met kleinere lotgroottes 
(=goedkoper voor klant). Grote lotgroottes 
veroorzaken grote pieken in het verpakwerk 
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figuur 28 Pareto analyse van het aantal CKD-orders die in een 
bepaalde lotgrool/e geleverd =ifn. 
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blijkt dat de lotgrootte van 1 O CKD-orders het 
meest voorkomt. 
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4.1.2.3. lndeling KOM-orders naar relevantie 

Op basis van aantallen per product-markt 
combinatie en lotgroottes wordt nagegaan op 
welke product-markt combinaties de nadruk 
gelegd moet worden . 
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figuur 29 Pareto analyse van de product-marktcombinaties van KOM-orders 
in het jaar 2003 
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Product-Markt combinaties 
Er worden verschillende typen componenten als KOM-order aan diverse klanten geleverd. Om na 
te gaan wat de belangrijkste product-markt combinaties bij KOM-orders zijn, is er een pareto
analyse gedaan van de totale verpaknormuren per jaar (=aantal orders* aantal verpaknormuren 
per order) per product-marktcombinatie. Hierbij zijn de totale verpaknormuren genomen, omdat elk 
pakket een andere hoeveelheid verpaknormuren nodig heeft. Daarom is het onvoldoende om 
alleen te kijken naar de aantallen orders per product-markt combinatie. In totaal zijn er 20 
verschillende product-markt combinaties bij KOM-orders. 

Uit de analyse in figuur 29 blijkt dat de drie belangrijkste product-markt combinaties de volgende 
zijn: 

M4525B (motor) 

E5210A (motor+cabine) 

M4415A (motor) 

Lotgroottes 

=>Bova 

=>Ginaf 

=>van Hool 

Cl) 

100 

80 
~ 
<1l 

KOM-orders worden voornamelijk besteld 
in lotgroottes van 4 (zie figuur 30). Dit 
komt doordat de belangrijkste product
markt combinatie (M4525B- Bova) altijd 
besteld wordt in lotgroottes van vier. De 
lotgroottes van de overige orders zijn 
gevarieerd. 

~ 1000 
0 

~ 
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Ql 

Uit de analyse blijkt dat de lotgrootte van 
4 het meeste voorkomt. 

4.1.2.4. lndeling LDL-orders naar 
relevantie 

Van LDL-orders zijn geen exacte 

<1l 
<1l 

500 

Lotgrootte 

aantal orders 515 132 90 85 84 80 63 62 36 61 

Percentage 47_1 10 .1 6 .9 6 .5 6.4 6.1 4 .8 4 .7 2.8 4 ,7 

Cum % 47,1 57. 1 64.o 10.5 76.9 83 ,0 87.9 92.6 95 ,3 100.0 

(iguur 30 Pareto analyse van de lotgroolles bi/ KOM-orders. 

kwantitatieve gegevens bekend, omdat de orders divers van aard zijn. Het zijn een soort "Parts"
bestelling in bulkhoeveelheden, waarvan onbekend is wat, wanneer en in welke hoeveelheden 
door een klant besteld wordt. Hierdoor zijn er bij LDL-orders vele product-markt combinaties. Het 

~ 
40 elf. 

is niet mogelijk om via pareto-analyses erachter te komen welke product-markt combinaties en 
lotgroottes het meest dominant zijn. Aangezien LDL-orders maar 6% van het verpakwerk uitmaken 
(zie paragraaf 4.1.2.1 ), vormen deze een klein deel van het geheel en zijn de orders vrijwel 
verwaarloosbaar. Hierdoor zijn kwantitatieve gegevens niet hard nodig. De afdeling CKD geeft aan 
dat het volume en gewicht van LDL-orders vergelijkbaar is met die van KOM-orders. De afdeling 
CKD verwacht dat in de toekomst een groter deel van losse onderdelen uit de KOM-orders 
geleverd gaat worden in de vorm van LDL-orders. KOM-orders worden hierdoor afgeslankt. 

4. 1. 2. 5. Kwantitatieve gegevens fysieke distributie 

Aangezien CKD- en KOM-orders het meest domineren qua verpaktijd en er van LDL-orders geen 
kwantitatieve gegevens bekend zijn, zijn alleen kwantitatieve gegevens van CKD- en KOM-orders 
verzameld. Door het grote aantal product-markt combinaties van KOM-orders die in diverse 
lotgroottes worden geleverd, wordt alleen de belangrijkste product-markt combinatie, zijnde 
M4525B-Bova in lotgrootte 4, meegenomen. De belangrijkste kwantitatieve getallen van de drie 
belangrijkste product-markt combinaties van CKD-orders en bovenstaande KOM-orders staan in 
Bijlage 12 . Het betreft hier kwantitatieve gegevens zoals aantallen, verpaknormtijden, in- en 
output van de verpakafdeling (m2

, m3
, kg, aantal stuks, soort emballage), ruimte (m2 voor 

verpakken en opslag), aantal transportritten en aantal containers. Elk van de kwantitatieve 
gegevens wordt hieronder kort toegelicht en aangegeven wordt hoe de gegevens zijn achterhaald. 
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Voor CKD-orders wordt een zeer sterke vraag stijging verwacht van CKD-orders verwacht(tot bijna 
3x zoveel t.o.v. 2003). Deze stijging wordt veroorzaakt door het verwerven van nieuwe markten, 
als ook een grotere vraag van de klanten in Zuid-Afrika en Marokko. Waar er 336 CKD-orders in 
2003 zijn verkocht, zijn er 1318 voor 2008 geprognosticeerd. Historische aantallen CKD-orders 
zijn verkregen uit v. Veldhoven [ 2 ]. Prognoses zijn ontvangen van M&S[ 39 ]. Voor KOM-orders 
wordt door de afdeling CKD de komende jaren een stabiel verloop verwacht. 

Verpaknormtijden 
De benodigde verpaknormtijd voor CKD-orders is sterk afhankelijk van lotgrootte, klant en type en 
configuratie van de vrachtwagen. Zo is de verpaknormtijd op de verpakafdeling in Eindhoven van 
een FT85-Zuid Afrika (lot van 1 O orders) 108 uur en die van een FTT95-ZA 144 uur. De normtijden 
omvatten de tijd vanaf het moment dat de goederen op de verpakafdeling binnen komen, tot aan 
het moment van inladen in de vrachtwagen. De verpaknormtijden zijn verkregen van medewerkers 
van de afdeling CKD [ 18 ]. 

De benodigde verpaknormtijd van de M4525B Bova (lot van 4 stuks) is 2 uur. Hieruit blijkt het 
grote verschil met een CKD-order. Verpaktijden voor andere product-marktcombinaties in lots 
liggen tussen de O en 1 O uur (afdeling CKD [ 18 ]). 

Volume, oppervlakte, gewicht en #co/Ii van input verpakafde/ing 
Gegeven over volume, oppervlakte, gewicht en aantal colli van de input van de verpakafdeling zijn 
verkregen door metingen op de werkvloer. Deze inputgegevens zijn niet bekend bij OAF, omdat 
elk lot verschillend is en elk lot in andere soort DAF-emballages worden aangevoerd. De 
inputgegevens dienen duster indicatie. 
De dimensies van de input van CKD-orders zijn net als de verpaknormtijd sterk afhankelijk van 
lotgrootte, klant en type en configuratie van de vrachtwagen. Het volume (==450M3), oppervlakte 
(==485M2

) en aantal colli (== 250st) zijn voor de drie product-markt combinaties van CKD-orders 
vrijwel gelijk. Het gewicht daarentegen verschilt ongeveer 22.000 kilo tussen een FT85-ZA 
(==78000kg bruto) en FTT95-ZA/FlT85-ZA (101.000kg bruto). Dit wordt mede veroorzaakt door 
een extra achteras. 

De dimensies van KOM-orders liggen lager dan CKD-orders. De M4525B-Bova heeft een volume 
van ==26M3

, een oppervlakte van ==16M2 en bestaat uit 7 colli . Het volume van de overige KOM
orders ligt tussen de 1 en 70 M3

• Het gewicht varieert tussen de 1000 en 9000 kg. 

Volume, oppervlakte, gewicht en #co/Ii van output verpakafdeling 
Gegeven over volume, oppervlakte, gewicht en aantal colli van de output van de verpakafdeling 
zijn verzameld aan de hand van definitieve paklijsten van orders uit het verleden [ 13 ]. Bij CKD
orders is vergeleken met de input een duidelijk verschil te zien in volume, oppervlakte en colli. Het 
volume wordt bijna gehalveerd, het brutogewicht neemt met 20.000kg af en het aantal colli is nog 
ongeveer 20% van de input. Dit betekent dat er optimaler wordt verpakt, in lichtere en grotere 
emballages. In figuur 31 staat ter illustratie de input en de output van het verpakproces van CKD-
orders. Hierin is te zien dat de input Input Output 
bestaat uit DAF-emballages en de 
output uit eenmalige emballages. Er 
wordt bij CKD-orders gebruik 
gemaakt van eenmalige 
emballages, omdat de retourstroom 
van DAF-emballage vanuit 
Afrikaanse landen te kostbaar is. 

figuur 31 lf/ustratie van de input en de output van het verpakproces 
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Ruimte 
Voor het sorteren, verpakken, handlen en opslag van CKD-, KOM-, en LDL-orders op de 
verpakafdeling in Eindhoven wordt er gemiddeld 930M2 in beslag genomen (na de Kaizen Slits, 
Bijlage 14 ). In Eindhoven wordt ongeveer 85% van het verpakwerk (gebaseerd op directe uren) 
uitgevoerd. Ongeveer 70% van de ruimte wordt in beslag genomen voor het verpakken van CKD
orders. 
Voor het verpakken van de assen en het op bokken zetten van de cabines voor CKD-orders, wordt 
op de verpakafdeling in W'/o gemiddeld 920M2 in beslag genomen. In W'lo wordt de overige 15% 
van het verpakwerk uitgevoerd. 

Voor de transportopslag van de verpakte CKD-, KOM- en LDL- orders bij Shipping is ongeveer 
450M2 ruimte gereserveerd. Deze ruimte wordt ook voor andere doeleinden gebruikt, maar is 
voornamelijk gereserveerd voor CKD-, KOM- en LDL-orders. 

Transportritten + containers 
Voor een lot van 1 O CKD-orders zijn het aantal 
transportritten in kaart gebracht. Het gaat hier bij 
transporten van assen en cabines om inschattingen, (iguur 32 Links de 20 fl F/atrackconlainer en 

omdat assen en cabines niet altijd tegelijk vrijkomen uit rechts de 40.ft High Cube container 

productie en er dus meerdere keren getransporteerd 
moet worden. Het aantal transportritten zijn verkregen van intern transport W'lo en Eindhoven en 
door de afdeling Shipping. De gegevens over het aantal containers zijn verkregen van de afdeling 
Shipping. In figuur 32 staan afbeeldingen van de gebruikte containers. 

4. 1. 2. 6. Conclusies kwantitatieve analyse 

Na de kwantitatieve analyse van de huidige situatie, zijn er een aantal conclusies te trekken met 
het oog op het eventueel uitbesteden van verpakken. 
- CKD-orders belasten ten opzichte van KOM- en LDL-orders de activiteiten uit de 
goederenstroom het meest. Ze eisen ongeveer 76% van al het verpakwerk, zijn volumineus, 
zwaar en bestaan uit veel colli. Tevens worden CKD-orders in grote lotgroottes besteld. 
Daarnaast is in paragraaf 4.1.1.3 geconcludeerd dat CKD-orders de meest uitgebreide 
goederenstroom hebben. Bij het uitbesteden van verpakken moet daarom op CKD-orders de 
nadruk worden gelegd. 

- Binnen CKD-orders zijn slechts enkele product-markt combinaties te onderkennen. Bij KOM
orders zijn er ongeveer twintig product-markt combinaties te onderkennen. Bij LDL-orders kunnen 
dit er honderden zijn. CKD-orders zijn hierdoor in het kader van uitbesteden eenvoudiger 
kwantitatief in beeld te brengen dan KOM- en LDL-orders. Omdat de nadruk ligt op CKD-orders, 
is het verantwoord om KOM- en LDL-orders in mindere mate kwantitatief in beeld te brengen. 

- M&S verwacht een sterke stijging van de vraag naar CKD-orders. De vraag naar KOM-orders 
blijft de komende jaren stabiel. Voor LDL-orders wordt een lichte stijging verwacht. Omdat de 
nadruk ligt op CKD-orders, kan de sterke stijging van CKD-orders zorgen voor een financieel 
effect bij uitbesteding van verpakken. Doordat bij uitbesteden de kosten variabeler worden 
(paragraaf 3.4 ), kan dit tot hogere kosten leiden dan in het geval er zelf wordt verpakt. Bij de 
gevoeligheidsanalyse in detailstap 9 moet aantal orders als belangrijke veranderlijke factor 
worden beschouwd. 

- Er wordt ongeveer 2280 m2 ruimte bij OAF gebruikt voor het verpakken en transporteren van 
CKD-, KOM- en LDL-orders. Voor de verpakafdeling in Eindhoven 930 m2

, in W'lo 920 m2 en bij 
de transportopslag Shipping 450 m2

. Door het uitbesteden van verpakken (W'lo, Eindhoven) kan 
maximaal voor 1830 m2 aan ruimte vrijgemaakt worden. Uitbesteden van transport levert nog 
eens 450 m2 op. 

- Het inputvolume van CKD-orders bij de verpakafdeling is ten opzichte van het outputvolume 
tweemaal zoveel. Tevens bestaat de input uit vijf maal zoveel colli en is de input emballage 
==20.000 kg zwaarder dan de output. Bij uitbesteden moet de input waarschijnlijk middels een 
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vrachtwagen naar het externe bedrijf getransporteerd worden en wordt er onnodig veel volume, 
gewicht en aantal colli getransporteerd. Gepickte onderdelen moeten efficienter worden verpakt. 

4. 1.3. Kosten van de fysieke distributie 

In verband met geheimhoudingsplicht warden in dit verslag geen geldbedragen genoemd. 

De laatste stap uit de analyse van de huidige situatie bestaat uit het verzamelen van de kosten die 
in de keten gemaakt worden. Bij eventuele uitbesteding kan het effect op de kosten gemeten 
worden . Allereerst wordt de methode beschreven waarmee de kosten in beeld zijn gebracht. 
Daarna worden de fysieke distributie kosten in beeld gebracht. Als laatste worden op de kosten 
analyses toegepast in het kader van uitbesteden. 

4. 1. 3. 1. Methode van kostencalculatie 

Om de kosten in beeld te brengen is gebruik 
gemaakt van de Activity Based Costing 
(ABC) methodiek [ 27 ]. In de ABC methode 
worden kosten (direct of indirect) naar 
activiteiten toegerekend op basis van 
kostenveroorzakers9

• Daarna worden de 
kosten van de activiteiten toegewezen aan 
de kostendragers. Dit zijn meestal producten 
of diensten. Deze stap is voor het 
uitbesteden van activiteiten niet van belang 
en wordt daarom achterwege gelaten. In 
figuur 33 is een schematisch voorbeeld 
gegeven van een ABC-model. 

De reden waarom er gebruik gemaakt wordt 
van de ABC-methodiek, is dat de kosten van 
de goederenstroom in de huidige situatie niet 
inzichtelijk zijn. De financiele administratie 

(iguur 33 £en beknopte voorbee/d weergave van de werking van de 
Activity Based Costing methodiek. 

van OAF is gericht op verslaglegging en resultaatbepaling op ondernemingsniveau. Verschillende 
kostensoorten worden daarom samengenomen tot een geheel. Vanuit de praktijk is aan de hand 
van de ABC methodiek gekeken naar de kosten van de afzonderlijke activiteiten. Hiervoor zijn 
vanuit de gehele financiele administratie kosten verzameld. De bronnen van de kostengegevens 
zijn: Controllers, CKD-budget, Finance, Personeelszaken, Verpakafdeling Eindhoven en W'lo, 
Shipping, Intern transport (Eindhoven/W'lo), Sales Operations, Aansturing truckfabriek en Centraal 
magazijn . De in kaart gebrachte kosten zijn gecontroleerd en afgetekend door het Hoofd Control 
van OAF. 

Met het oog op uitbesteden zijn voor het verzamelen van de kosten uit de goederenstroom een 
aantal uitgangspunten in acht genomen [ 24 ]: 

Alleen beslissingsafhanke/ijke kosten verzamelen: Het kostenoverzicht dient alleen kosten te 
bevatten die door de beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden" be'invloed worden. Dit houdt 
in dat kosten die in de toekomst gemaakt blijven worden en dus ongeacht de beslissing 
"uitbesteden" van activiteiten, geen rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn overheadkosten als 
IT-voorzieningen of afschrijving op investeringen uit het verleden met wel of geen restwaarde. 

Vermijden van te veel "fact finding ": Met "fact finding" wordt de tendens bedoeld om zoveel 
mogelijk elementen in een beslissing te kwantificeren ten einde de kostenconsequenties te 
kunnen bepalen. Daar waar gewenste kostengegevens ontbreken, kan het opzoeken daarvan 
tot omvangrijke werkzaamheden leiden. Het blijkt dat deze werkzaamheden regelmatig 
overbodig bleken, omdat beslist werd op kwalitatieve overwegingen om activiteiten uit te 
besteden. 

9 Is een niet-financiele meting van een activiteit die weergeeft hoe activiteiten bronnen consumeren (bv. 
vierkante meter). 
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4. 1. 3. 2.De fysieke distributiekosten 

De kosten die gerelateerd zijn aan de goederenstroom van CKD-orders, zijn in beeld gebracht. Dit 
is gedaan door kwantitatieve gegevens (paragraaf 4.1 .2. ) te koppelen aan tarieven. Bij de 
kwantitatieve analyse is geconcludeerd dat CKD-orders de activiteiten in de goederenstroom het 
meest belasten. Doordat er een beperkt aantal product-markt combinaties zijn van CKD-orders, 
zijn de kosten voor CKD-orders goed te bepalen. 

De kosten van KOM- en LDL-orders zijn niet in beeld gebracht, maar van CKD-orders afgeleid. Dit 
is gedaan omdat er bij KOM- en LDL-orders een groot aantal product-markt combinaties bestaan. 
Elke product-markt combinaties is verschillend met elk een andere route in de goederenstroom en 
met elk andere verpaktijden en dimensies. De transportkosten van KOM- en LDL-orders naar de 
klant worden berekend met vastgelegde staffels op basis van gewicht en locatie en is dus altijd 
anders. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om deze kosten in beeld te brengen en is er een 
schatting gemaakt op basis van CKD-orders. Door geheimhouding en ontbreken van 
transportkosten zijn er geen percentages gegeven van KOM- en LDL-orders. 

De kosten zijn in beeld gebracht vanaf het moment dat de onderdelen gepickt zijn en de 
componenten geproduceerd zijn tot en met het boottransport naar de klant (zie figuur 34) . Dit is de 
fysieke distributie van CKD-orders. De overige activiteiten zijn als Black Box beschouwd. In de 
figuur zijn de kostenpercentages bij elke activiteit weergegeven. Een letter geeft een activiteit aan 
of meerdere activiteiten bij elkaar. Gesommeerd vormen de percentages 100%. In Bijlage 13 staat 
het detailoverzicht van alle kosten uit figuur 34. Per letter is daarbij aangegeven uit welke 
detailkosten deze bestaat en wat daarbij de waarde is. Tevens zijn de berekeningswijze en 
bronnen erbij weergegeven. 

Uitgangspunten bij het bepalen van de kosten 
Bij de kostenberekening is uitgegaan van de kosten uit het jaar 2003, waarin 336 CKD-orders 
werden verkocht. Eerder in dit onderzoek is al gebleken dat er vooral met CKD-lots van 1 0 CKD
orders wordt gewerkt. Er is uitgegaan dat 1 CKD-lot = 1 0CKD-orders. 
Kosten van verpakkingsmaterialen zijn net als de kosten van de afdeling CKD (aansturing 
verpakken) buiten beschouwing gelaten. Aangenomen is dat deze kosten ook na uitbesteden nog 
blijven bestaan. 

Cabines \OOr Tyco 
in 2-Alrika 

{iguur 34 Kos1enperce111ages van de ac1ivi1ei1en(exc/. Black Box) in de goederens1room van CKD-orders in de /ail. Sa men vormen de percemages I 00%. 

4.1.3.3.Analyse fysieke distributie kosten 

Nu inzicht is gecreeerd in de fysieke distributie kosten, zijn er enkele analyses uitgevoerd. 

Percentage van de omzet 
De totale kosten van de fysieke distributie als percentage van de omzet van CKD-orders is 5,2%. 
Dit percentage is ongeveer gelijk aan het percentage in de auto-industrie in Nederland uit het 
onderzoek van Goor e.a. [ 20], namelijk 5,3%. Verpakken vormt 1,6% van de omzet van CKD-

36 



TU/e DAI= 
A-COMPANY 

orders. Bij de beoordeling van de RFP in stap 9 kan een verandering in dit percentage worden 
aangegeven. Met uitbesteden kunnen deze 
percentages eventueel verkleind worden . 

Kostenpercentages samengevat 
De kostenpercentages uit figuur 34 geven op 
detailniveau aan bij welke activiteiten in de 
goederenstroom kosten worden gemaakt en in 
welke mate. Deze kostenpercentages zijn op twee 
verschillende manieren samengevat: per 
activiteitensoort en per kostensoort. 

Door de kostenpercentages per activiteitensoort in 
beeld te brengen, wordt duidelijk in welke mate 
verpakken deel uit maakt van de fysieke 
distributie. In figuur 35 staan de kosten 
samengevat in de categorieen verpakken (D+G), 
transport (A+B+C+E+F+H+l+J), containeriseren 
(K) en boottransport (L). Uit de figuur blijkt dat 
verpakken ongeveer een derde deel van de 
totale fysieke kosten veroorzaakt. Verpakken is 
de op een na grootste kostenveroorzaker, op 
boottransport na. Hiermee is aangetoond dat 
verpakken een belangrijk onderdeel vormt van 
de fysieke distributie. 

De tweede manier waarop de 
kostenpercentages zijn samengevat, is door de 
kostenpercentages per kostensoort in beeld te 
brengen. In figuur 36 is deze samenvatting te 
zien. Hiermee wordt inzicht verkregen in de soort 
kosten die worden gemaakt in de fysieke 
distributie. In de uitbestede activiteiten 

boottransport; 
41 % 

containeriseren 
; 19% 

verpakken; 
31% 

transport ; 10% 

(iguur 35 De jj·sieke disrribllliekosren per acrivireitensoorr 

Ruirnte ; 10%-~ 

intern transport ; 2% 

extern transport ; 
4% 

Overige; 1 % Containeriseren; 

19% 

(iguur 36 De .fysieke distributiekostent per kostensoort 

Boottransport; 41 % 

"boottransport" en "containeriseren" kan geen verder inzicht in de kostensoorten worden 
verkregen, omdat deze zijn uitbesteed en daarmee een kostenplaatje vormen. Van de overige 
activiteiten vormt personeelskosten het grootste deel (24%). Personeelskosten vormt daarmee 
een belangrijk kostenaspect bij de beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden". Opgemerkt moet 
worden dat transportkosten (intern/extern) grotendeels bestaan uit personeelskosten, waarmee de 
24% aan personeelskosten hoger komt te liggen. 
Eerder is aangegeven dat containeriseren ver in de goederenstroom ligt en daarmee veel extra 
handling veroorzaakt. Door containeriseren direct na het verpakken uit te voeren, kunnen kosten 
voor personeel, transport en containeriseren verlaagd worden. Tevens is dan minder ruimte nodig 
(alles direct in container) voor tussenopslag en ruimtekosten zullen daarmee ook dalen. 

Uitbesteed en niet-uitbesteed 
De laatste analyse laat op basis van 
kostenpercentages zien welk deel in de fysieke 
distributie is uitbesteed en welke nog niet. In figuur 
37 is te zien dat ongeveer 65% van de kosten is 
uitbesteed aan derden. Vooral boottransport, 
containeriseren en transport veroorzaken deze 
kosten (zie figuur 34) . De overige 35% wordt nog 
door OAF zelf uitgevoerd. Door verpakken (31 %, 
figuur 35) uit te besteden, wordt nog 4% door OAF 
zelf uitgevoerd. 

Niet-

35% 

65% 

(iguur 37 Het gedeelte van de.fysieke distribulie dat al is uitbesteed 
aan derden en wat nag door DAF uitgevoerd wordt 
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4. 1. 3. 4. Conclusies kosten 

De belangrijkste conclusies van de kosten met betrekking tot uitbesteden van verpakken zijn: 
- De activiteit "verpakken" vormt een groot deel van de fysieke distributiekosten van CKD

orders (31%). Verpakken verdient daarmee enige aandacht voor verdere optimalisatie. 
Eventueel uitbesteden van verpakken kan hieraan bijdragen. 

- Personeelskosten (24%) zijn naast boottransport en containeriseren de grootste 
kostensoorten. Tevens bestaan transport en containeriseren voor een groot deel uit 
personeelskosten, waardoor het percentage personeelskosten nog hoger komt te liggen. Bij 
uitbesteden vormen personeelskosten een belangrijk beslissingsaspect. Als een extern bedrijf 
beduidend lagere personeelskosten berekent dan OAF, dan kunnen daar grote kostenvoordelen 
mee behaald worden. 

- Door direct na verpakken te containeriseren, kunnen personeels-, transport-, ruimte en 
containerisatiekosten verminderen. Deze optie wordt bij uitbesteden meegenomen. 

- 65% van de fysieke distributie van CKD-orders is al uitbesteed. Door uitbesteden van 
verpakken komt hier nog eens 31 % bij. Hierdoor wordt nog 4% van de fysieke distributie door 
OAF uitgevoerd. 

4.2 Conclusies Hoofdstuk 4 
In dit hoofdstuk is de eerste detailstap uit het "zelf blijven doen of uitbesteden" model uitgewerkt. 
In het kwalitatieve deel zijn de aspecten proces, de beheersing, organisatie en informatie 
behandeld . Voor elk van deze aspecten zijn deelconclusies gegeven in het kader van uitbesteden 
van verpakken. 

In het kwantitatieve deel is bepaald welke orders (CKD-, KOM- en LDL-orders) het meest 
dominant zijn. Tevens is dit bepaald binnen product-markt combinaties. Over deze orders zijn 
kwantitatieve gegevens van de fysieke distributie bepaald. Een conclusie over de kwantitatieve 
analyse is gegeven. 

Als laatste zijn de kosten van de fysieke distributie van CKD-orders in beeld gebracht. Ook 
hierover zijn conclusies gegeven. 

In het volgende hoofdstuk worden de laatste twee detailstappen (2 en 3) behandeld, waarmee de 
hoofdstap "inventariseren" wordt afgerond. Tussen detailstap 2 en 3 wordt de initiele 
opdrachtformulering omgezet in een definitieve opdrachtformulering. 
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Hoofdstuk 5 lnventariseren (Detailstap 2+3) 
In dit hoofdstuk worden stap 2 (alternatieven) en stap 3 (knelpunten en randvoorwaarden) uit het 
"zelf blijven doen of uitbesteden" model uitgewerkt. Hiermee wordt de hoofdstap "inventariseren" 
afgerond. Op basis van de bevindingen uit stap 1 en stap 2 wordt de initiele opdrachtformulering 
uit paragraaf 2.2 omgezet in een definitieve opdrachtformulering. De analyse van de huidige 
situatie uit stap 1 dient als uitgangspunt voor de verdere deelstappen. 

5.1 Detailstap 2: Alternatieven 

1. 1 2. 3. 1 4 . I 5 . 1 6. 7. 8. , 9. , 10. 

Analyse Alternatieven Knelpunten + Specificaties Oeelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

j j I I j j 

In deze paragraaf worden alternatieven gegenereerd voor het uitbesteden van verpakken. In het 
vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat verpakken in een sequentiele rij van activiteiten ligt uit de 
fysieke distributie. Tevens is gebleken dat 65% van de fysieke distributie al is uitbesteed aan 
derden, waarbij contracten geen barrieres vormen. Ook kunnen kostenvoordelen behaald worden 
als er direct na verpakken gecontaineriseerd wordt. Om deze redenen wordt naast het uitbesteden 
van ''verpakken" gekeken welke andere activiteiten uit de fysieke distributie bij hetzelfde externe 
bedrijf ondergebracht kunnen worden. Hierdoor ontstaan alternatieven die aan de hand van het 
aantal interfaces gefilterd worden tot enkele alternatieven. 

Alternatieven "Zelf blijven doen": 
In de huidige "zelf blijven doen"-situatie kunnen ook alternatieven worden gegenereerd. Deze 
worden in dit project echter buiten beschouwing gelaten. In de Kaizen Blits (Bijlage 14) is tijdens 
het afstudeerproject de "zelf blijven doen" situatie behandeld. De huidige situatie wordt 
referentiepunt voor de alternatieven in de uitbesteed-situatie. 

Alternatieven "uitbesteden ". 
Bij uitbesteden heb je volgens van Weele [ 25] en Wynstra [ 23] de keus uit: 

Turnkey (integral) outsourcing: de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gehele 
opdracht is ondergebracht bij een 
leverancier. 
Partial (split) outsourcing: De opdracht is 
gesplitst in delen die gescheiden bij (vaak) 
verschillende leveranciers zijn 
ondergebracht. 

In figuur 38 staan de voor- en nadelen bij 
beide opties. Bij de analyse naar alternatieven 
voor "uitbesteden" wordt naar zowel Turnkey 
als Partial outsourcing meegenomen. 

De fysieke distributie van CKD-orders bestaat 
uit de volgende blokken (zie figuur 39): 

1. Transport ophalen Eindhoven 

2. Verpakken 

3. Transport ophalen Cabines en Assen W'lo 

4. Cabines op bok plaatsen en assen 
voorverpakken 

5. Transport 

6. Containeriseren 

7. Boottransport 

OAF hoeft zich in 
beperkte mate met 
de uitvoering van 
het proces te 
bemoeien 

- Er wordt weinig 
inspanning van OAF 
vereist 

- Van OAF wordt 
weinig ervaring van 
het proces vereist 

OAF heeft veel 
inzicht in de 
kosten/prijs 
structuur 

OAF heeft meer grip 
op het proces en 
leveranciers 

OAF heeft beperkt 
inzicht in de 
kosten/prijs structuur 

OAF heeft beperkte 
invloed op de 
uitvoering van het 
proces 

OAF moet over 
grondige kennis en 
ervaring beschikken 

Van OAF wordt veel 
tijd en inspanning 
vereist voor 
coordinatie en 
voortgangsbewaking 

Er is meer risico op 
communicatiepro
blemen die het 
proces kunnen 
vertragen . 

j)guur 38 De voor- en nade/en voor DA F bij Turnkey als Partial 
oursourcmg 
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OAF heeft aangegeven dat zowel het picken in de fabrieken en magazijnen als het produceren 
van componenten door OAF gedaan dient te worden. Bij het analyseren van de alternatieven, is er 
de keus tussen niets uitbesteden (huidige situatie), alles uitbesteden of alle mogelijkheden tussen 
deze twee in. Met uitbesteden wordt bedoeld om bovenstaande blokken bij 1 extern bedrijf onder 
te brengen. Dus niet het uitbesteden zoals in de huidige situatie bedoeld is. Niets uitbesteden is 
niet relevant bij deze analyse, dus wordt die buiten beschouwing gelaten. Bij elke variant moet het 
blok "verpakken" altijd uitbesteed worden. Bij alle andere blokken kan nog gekozen worden of 
deze bij hetzelfde externe bedrijf worden onder gebracht of dat deze bij OAF blijft. 

Alie alternatieven zijn weergegeven in Bijlage 15 . Per alternatief staat het aantal interfaces bij de 
overgang van zelf blijven doen naar uitbesteden en andersom. Hierbij zijn de interfaces aan het 
begin en eind niet meegenomen. 

Black Box 
7) Boot 
traflll)Ort 

(iguur 39 Defysieke distributie van CKD-orders in b/okken opgedee/d. 

Se/ectie alternatieven 
Van alle alternatieven in Bijlage 15 is het grootste deel niet aan te raden. Om aan te tonen welk 
deel het minst wenselijk is, is er gekeken naar het aantal interfaces bij de overgangen van zelf 
blijven doen naar uitbesteden en andersom. Dit is om de volgende redenen gedaan: 

- Het aantal interfaces geeft de mate van arbeidsdeling (meer schakels in proces) aan. Bij meer 
arbeidsdeling geeft Sitter [ 8 ] aan dat er een hogere storingskans is. Hierdoor is meer controle 
en standaardisatie nodig en flexibiliteit wordt verminderd. Tevens wordt de procesbeheersing 
complexer waardoor de besturingslast van OAF groter wordt. Bij elke interface vindt overdracht 
plaats van goederen en informatie en moet wederzijds afgestemd worden. Dit alles komt tot 
uiting in hogere kosten. Damme [ 36 ] geeft aan: Hoe meer schakels in het proces zijn betrokken 
(met elk hun winstmarge), des te hoger wordt de prijs. Dit kan (voor een deel) worden 
gecompenseerd door de schaalvoordelen en specialisme van de schakels. Om deze redenen 
wordt er bij dit project gestreefd naar zo min mogelijk interfaces. 

- Het inkoopbeleid van OAF (Bijlage 2 ) is gericht op het intensief samenwerken met leveranciers 
en het streven naar lange termijn relaties. Daarbij wil OAF van suboptimalisatie over gaan naar 
ketenbeheer. Activiteiten worden zo veel mogelijk bij een leverancier ondergebracht om het 
aantal leveranciers beperkt en beheersbaar te houden. 

Uit Bijlage 15 blijkt dat bij zo min en bij zovee/ mogelijk uitbesteden het gemiddelde aantal 
interfaces minimaal is: O interfaces. Daartussen is het gemiddelde aantal interfaces hoog: 1,7 tot 
3,4 interfaces. Bijvoorbeeld ZUZUZUZ (Z=activiteit zelf blijven doen/huidige situatie, U=activiteit 
uitbesteden) telt 6 interfaces, ZZZZZZZ en UUUUUU geen enkele interface. Bij uitbesteden van 
meerdere blokken achter elkaar blijkt dat er 1 interface is (zie tabel 6). 
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rabel 6 Wenselijke alrernarieven bij uirbesreden van verschil/ende blokken op basis van her aa111al i111e1.faces. 

A 2 UUZZZZZ (U=blok 1 en 2 figuur 39) 

B 3 UUUZZZZ (U=blok 1-3) 

C 4 UUUUZZZ (U=blok 1-4) 

D 5 UUUUUZZ (U=blok 1-5) 

E 6 UUUUUUZ (U=blok 1-6) 

F 6 1 ZUUUUUU (U=blok 2-7) 

G 7 0 UUUUUUU (U=blok 1-7) 

In de projectgroep is besloten om te onderzoeken of de gehele fysieke distributie (alle blokken) 
ondergebracht kan worden bij een extern bedrijf (alternatief G). Hierbij wordt in het verdere 
onderzoek rekening gehouden dat er altijd nog de keuzemogelijkheid is om alleen delen van de 
fysieke distributie bij een extern bedrijf onder te brengen (alternatieven A t/m F). Binnen de 
alternatieven A t/m F wordt de voorkeur gegeven aan alternatief E en F, omdat hierbij 
mogelijkheden zijn om direct na het verpakken te containeriseren. Dit geldt ook bij alternatief G. In 
de conclusies van de procesanalyse (paragraaf 4.1 .1.3) is geconcludeerd dat pas laat in de 
goederenstroom van CKD-orders wordt gecontaineriseerd, waardoor meer handling ontstaat met 
meer kans op beschadiging en langere doorlooptijd. Door direct te containeriseren na verpakken 
kan dit vermeden worden waardoor kosten verlaagd kunnen worden (blijkt uit paragraaf 4.1.3.4) 

5.2 Definitieve opdrachtformulering 

In het vorige hoofdstuk is de huidige situatie van CKD-, KOM- en LDL-orders geanalyseerd. Hierbij 
is de gehele goederenstroom vanaf leverancier tot klant in beschouwing is genomen. In paragraaf 
5.1 zijn de alternatieven op een rij gezet. 

De belangrijkste conclusies in het kader van de definitieve opdrachtformulering zijn: 
- De verpakactiviteiten zijn ingesloten in een sequentiele rij van activiteiten (paragraaf 4.1.1.3) . 

- Bij het verpakken van CKD-, KOM- en LDL-orders worden bronnen als ruimte, personeel en 
machines gezamenlijk gebruikt (paragraaf 4.1.1.3) . 

- De activiteiten "Transport met vrachtwagen (zowel intern als extern)", "Containeriseren" en 
"Boottransport" zijn reeds aan externe bedrijven uitbesteed. Deze activiteiten vormen samen 
65% van de fysieke distributiekosten (paragraaf 4.1.3.4). lnkoop heeft vermeld dater geen 
contractbarrieres zijn indien deze activiteiten ergens anders uitbesteed zouden worden. 
(paragraaf 4.1.1.3) . 

- Er zijn veel interne en externe partijen betrokken bij de aansturing van de goederenstroom 
(paragraaf 4.1.1.5) 

- CKD-orders belasten ten opzichte KOM- en LDL-orders de goederenstroom het meest 
(paragraaf 4.1 .2.6) 

- Het minimale aantal interfaces in de keten wordt bereikt door de gehele fysieke distributie 
onder te brengen bij een extern bedrijf. Hierbij bestaat de mogelijkheid om direct na het 
verpakken te containeriseren (paragraaf 5.1 ) 

Uit deze conclusies blijkt dat, naast het verpakken van orders, de gehele fysieke distributie 
ondergebracht kan worden bij een extern bedrijf. Hierdoor wordt het aantal interfaces tussen DAF 
en extern bedrijven gereduceerd en bestaan er mogelijkheden om direct na verpakken te 
containeriseren. Transporten met vrachtwagen, containeriseren en boottransport zijn reeds 
uitbesteed en kunnen zonder contractbarrieres bij een ander bedrijf worden ondergebracht. 

Ook blijkt uit de conclusies dat CKD-orders niet los gezien kunnen worden van KOM- en LDL
orders, omdat bij het verpakken van deze orders dezelfde bronnen gebruikt worden . CKD-orders 
belasten daarnaast de goederenstroom meer dan KOM- en LDL-orders. KOM- en LDL-orders 
moeten meegenomen worden in het onderzoek, waarbij CKD-orders wel omvangrijker zijn. 
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De definitieve opdrachtformulering van dit onderzoek luidt: 

Het kwalitatief en kwantitatief onderbouwen van de beslissing "Zeff blijven doen of uitbesteden" 
van de fysieke distributie van CKO-, KOM- en LOL-orders. 

Ontwerp een methode om informatie te vergaren om een goed onderbouwde "zelf blijven doen of 
uitbesteden" beslissing te nemen. Pas de methode zover mogelijk toe in de situatie van OAF. 

Metals doel: 

Het aandragen van informatie opdat OAF de "zelf blijven doen of uitbesteden "bes/issing met 
betrekking tot fysieke distributie van CKO-, KOM- en LOL-orders op verantwoorde wijze kan 
nemen. 

5.3 Detailstap 3a: Knelpunten bij uitbesteden 

1. 2. 3. I 4. , 5. 6. , 7. , 8. 1 9. 1 10. 

Analyse Alternatieven ~nelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordelin! 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

j j j J J 

Bij de beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden" van de gehele fysieke distributie van CKD-, 
KOM- en LDL-orders is het van belang om te weten met welke knelpunten OAF te maken gaat 
krijgen. Bij de eindbeoordeling in detailstap 1 O moeten deze knelpunten overwogen worden. In de 
literatuur wordt deze stap niet vermeld, maar in de praktijk blijkt dat het een belangrijke stap is. In 
de projectgroep zijn door deelnemers knelpunten aangegeven die een rol gaan spelen bij 
uitbesteden. Deze knelpunten zijn gegroepeerd naar de vier aspecten uit het PBOl-model. Bij de 
beheersing en organisatie uit het PBOl-model zijn geen significante knelpunten gevonden die er 
voor zorgen dat uitbesteden lastig wordt. 

Proces: 
- Gepickte onderdelen en geproduceerde componenten naar het externe bedrijf transporteren. 

In de huidige situatie gaan de gepickte onderdelen en geproduceerde componenten met een 
transportmiddel naar twee centrale punten, namelijk de verpakafdeling in Eindhoven en de 
verpakafdeling in W'lo. Hierbij liggen tussenvoorraden op transporttreintjes en op de 
verpakafdelingen. Bij uitbesteden wordt het centrale punt het externe bedrijf. De vraag is hoe alle 
goederen bij het externe bedrijf komen en hoe en waar moet tussenopslag plaatsvinden? De 
knelpunten op detailniveau bij transport zijn : 
1. Transporttreintjes kunnen niet naar een extern bedrijf rijden. 

2. Gepickte onderdelen (heel weinig) uit W'lo gaan met lijndiensten tussen W'lo en Eindhoven 
naar de verpakafdelingen. 

3. Transport van geproduceerde motoren gaan met intern transport naar de verpakafdeling . 

4. Transport van geproduceerde cabines gebeurt met speciaal ontworpen transportmiddelen . 

5. Transport van geproduceerde assen gebeurt met speciaal ontworpen transportmiddelen. 

6. Transport van de langsliggers (6 meter lang) gebeurt met een zijlader (soort heftruck). 

- lnvesteringen in extra OAF-emballages in de pijplijn van OAF. 

De pijplijn van DAF-emballages is momenteel optimaal gevuld, maar wordt bij uitbesteden 
groter. DAF-emballages worden momenteel getransporteerd met reguliere transporten tussen 
W'lo en Eindhoven en transporten met vrachtwagens en treintjes binnen het DAF-terrein in 
Eindhoven. Zodra er wordt uitbesteed, wordt de huidige route verlegd naar een extern bedrijf. 
Deze zal afwijken van de "normale routes". Er zal dus een extra pijplijn gevuld worden, wat voor 
OAF investeringen met zich mee brengt. KOM-orders worden vaak in OAF emballages verpakt, 
waardoor een extern bedrijf altijd een voorraad zal moeten aanhouden. Daarnaast produceert 
OAF momenteel op maximale capaciteit, waardoor DAF-emballages schaars zijn. lnkoop heeft 
aangegeven dat vooral DAF-emballages voor assen en cabines duur in aanschaf zijn. 
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lnformatie: 

- Registratie en administratie van a/le gepickte onderde/en en geproduceerde componenten die 
buiten het DAF-terrein gaan. 

De regel bij DAF is dat alle goederen die buiten het DAF-terrein getransporteerd worden 
geregistreerd moeten worden. In de huidige situatie blijven de goederen binnen het DAF-terrein 
waar ze worden verpakt. Deze regel geldt dan niet. Wordt er extern verpakt, dan zullen alle 
goederen geregistreerd moeten worden. Aangezien een CKD-lot van 1 O orders uit ongeveer 700 
pickregels bestaat, geeft dit een extra activiteit met bijbehorende hoeveelheid administratief 
werk. Er is nog geen informatiesysteem bij OAF aanwezig om een grote hoeveelheid goederen 
snel en gemakkelijk te registreren. 

- Registratie en administratie van uitgaande en inkomende DAF-emballages plus het vervoer 
ervan. 

Dezelfde regel als in het vorige knelpunt geldt bij DAF-emballages. De gepickte onderdelen en 
geproduceerde componenten bevinden zich voordat ze verpakt worden in DAF-emballages. 
DAF-emballages mogen alleen buiten het DAF-terrein getransporteerd worden als ze 
geregistreerd worden. DAF-emballages zijn in het bezit van OAF. Ook de inkomende DAF
emballages moeten geregistreerd worden, opdat alle DAF-emballages weer retour komen. Ook 
hierdoor ontstaat er een extra activiteit met bijbehorende hoeveelheid administratief werk voor 
zowel uitgaande als inkomende DAF-emballages. Er is nog geen informatiesysteem bij OAF 
aanwezig om een grote hoeveelheid emballages snel en gemakkelijk te registreren. 

- Extern bedrijf moet toegang krijgen in het informatiesysteem van OAF 

Voor verschillende doeleinden moet een extern bedrijf toegang krijgen tot het informatiesysteem 
van OAF. Bijvoorbeeld voor de voortgang van gepickte onderdelen, voor opvragen van 
aflevermomenten en voor gereedmelding van orders. lnkoop heeft aangegeven dat er een 
streng PACCAR-beleid is ten aanzien van toegang tot het informatiesysteem. Bedrijven krijgen 
niet zomaar toegang. Daarvoor moeten contracten, IT aanpassingen en regels worden 
opgesteld. Dit vereist een grote inspanning vanuit OAF en het externe bedrijf. 

- Verpakinstructies en verpaknormtijden niet up-to-date. 

Bij de analyse van de huidige situatie is gebleken dat zowel verpakinstructies als 
verpaknormtijden niet up-to-date zijn. In verpakinstructies liggen de verpakeisen vast zeals OAF 
die voorschrijft. Aangezien deze ontbreken, is het lastig om verpakkennis over te brengen naar 
een extern bedrijf. Hierdoor zal bij uitbesteden kennis door verpakkers overgebracht moeten 
worden. Bij uitbesteden wordt door ontbreken van verpakinstructies de kwaliteitsborging van het 
verpakproces en kwaliteitscontrole van eindproducten door OAF moeilijk te realiseren. 

Verpaknormtijden zijn van belang voor DAF voor controle en betaling aan een extern bedrijf. Op 
basis van normtijden worden prijsafspraken gemaakt over de te leveren diensten. Als de 
normtijden niet betrouwbaar zijn, zijn de prijsafspraken dat ook niet. Tevens zijn 
verpaknormtijden voor een extern bedrijf van belang voor het opstellen van 
personeelsplanningen. 

Na deze knelpunten komt de vraag: Heeft doorgaan nog wel zin? Ja, het heeft nog wel zin, omdat 
nog niet bekend is of deze knelpunten bij alle externe bedrijven van toepassing zijn en het is niet 
bekend wat voor inspanningen en kosten deze knelpunten bij uitbesteden veroorzaken. 
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5.4 Detailstap 3b: Randvoorwaarden bij uitbesteden 

1. 2. 3. I 4 . , 5. , 6 . 7. 8. 9. 10. 

Analyse Alternatieven Knelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind• 
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI· opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

I j j 

Bij de beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden" zijn er een aantal randvoorwaarden waaraan 
DAF als organisatie moet voldoen, indien de fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders 
uitbesteed gaat worden. Deze randvoorwaarden komen uit gesprekken met leden van de 
projectgroep en de afdeling CKD. 

- Beheerst pickproces 

Als een extern bedrijf de fysieke distributie gaat uitvoeren, is het van belang dat de input voor het 
externe bedrijf goed is. Oat betekent dat er meer nadruk komt op het picken van onderdelen. Het 
picken van onderdelen moet op tijd gebeuren, want het externe bedrijf rekent erop dater 
materiaal binnenkomt. Zo niet, dan staat zijn personeel niets te doen en dit wordt toch in 
rekening gebracht aan DAF. Er mogen geen fouten gemaakt worden, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. Momenteel is het zo dat als er een fout wordt geconstateerd op het controlepunt bij 
de verpakafdeling, dat deze gemakkelijk kan worden opgelost. Dit kan omdat de magazijnen en 
fabrieken binnen handbereik van de verpakafdeling liggen. Bij uitbesteden is dit lastiger, omdat 
het externe bedrijf buiten DAF-terrein ligt. Als laatste moeten DAF-emballages optimaal met 
gepickte onderdelen gevuld worden. Ook moeten DAF-emballages stapelbaar gevuld worden. 
De afdeling CKD geeft aan dat in de huidige situatie het vaak voorkomt dat DAF-emballages niet 
vol zitten en maar enkele pickregels bevatten. In paragraaf 4.1.2.6 is geconstateerd dat het 
inputvolume/gewicht/#colli vele malen groter is dan de output. Bij uitbesteden worden de 
goederen naar een extern bedrijf getransporteerd en is het van belang dat het transportmiddel 
zo optimaal mogelijk gevuld is. 

Momenteel is er een controle punt bij de verpakafdeling . Beslist moet worden waar dit punt in de 
nieuwe keten komt te liggen, als het pickproces nog niet geheel beheerst is. 

- Kennisoverdracht 

lnkoop geeft aan dat bij uitbesteden het belangrijk is dat OAF kan aangeven hoe DAF de dienst 
door het externe bedrijf uitgevoerd wil zien. Dit is nodig om de in de afgelopen jaren 
opgebouwde kwaliteit van het verpakproces te waarborgen. Hiervoor is kennisoverdracht nodig. 
Voor verpakken is het van belang dat de verpakinstructies up-to-date zijn . Niet alles kan in 
verpakinstructies worden vermeld en daarom is het ook van belang dat de huidige verpakkers 
bereid zijn hun overige kennis over te brengen aan het externe bedrijf . 

- Duidelijk gereedmeldingspunt voor orders 

In de huidige situatie zijn er duidelijke gereedmeldingspunten voor Productie en voor M&S. Voor 
Productie als de orders in zijn geheel verpakt zijn (zie figuur 21 ), voor M&S is dit afhankelijk van 
de afgesproken leveringscondities. Op basis hiervan worden Productie en M&S beoordeeld op 
hun prestatie en is het duidelijk waar de verantwoordelijkheid van elke afdeling ophoudt. De 
afdeling CKD en Shipping geven aan dat bij uitbesteden deze gereedmeldingspunten 
verdwijnen, omdat nu de gehele fysieke distributie bij een extern bedrijf ondergebracht wordt, 
inclusief het verpakken. Zo is het niet meer duidelijk wanneer de verantwoordelijkheid van 
Productie en M&S ophoudt. Daarom moeten er duidelijke gereedmeldingspunten vastgesteld 
worden in de nieuwe keten. 

- Klant mag er niet op achteruit gaan 

De klant staat bij DAF op nummer een. Een eis van de afdeling CKD is dat de klant qua tijd, 
kwaliteit en kosten er niet achteruit op mag gaan. Huidige doorlooptijden moeten aangehouden 
worden en de kosten mogen zeker niet voor de klant stijgen. 

- lnitiele inspanningen vanuit OAF 

Bij de overgang van zelf blijven doen naar uitbesteden wordt vanuit DAF een inspanning 
verwacht. Zo zal het externe bedrijf in eerste instantie begeleid moeten worden. Eerder werd al 
aangegeven dat kennis overgedragen moet worden. Contracten en afspraken moeten opgesteld 
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worden. Het huidige kwaliteitsniveau van verpakken, zodat juiste goederen in de juiste 
hoeveelheid in de juiste hoedanigheid bij de klant komen, is met veel inspanningen in de 
afgelopen jaren opgebouwd. Dit zal in zeker mate opnieuw moeten worden opgebouwd bij een 
extern bedrijf. 

- Duidelijkheid over verantwoordelijkheden en communicatielijnen. 

Voordat uitbesteed gaat worden moet duidelijk zijn wie welke verantwoordelijkheden krijgt en 
wanneer. Dit moet duidelijk zijn binnen OAF, binnen het externe bedrijf en tussen OAF en het 
externe bedrijf. Ook moet duidelijk zijn wie taken aanstuurt en wie taken uitvoert. Daarmee 
samenhangend moet duidelijk zijn hoe, met wie en wanneer communicatie plaatsvindt. 

Het externe bedrijf gaat tussen OAF en de klant inzitten. Hierdoor is het belangrijk om een 
overdrachtsmoment in te voeren, waarin het externe bedrijf tekent voor goede ontvangst. Er zal 
dus een ontvangstcontrole moeten komen waarin wordt gecontroleerd of de goederen in de 
juiste staat zijn aangekomen bij het externe bedrijf. Mocht er schade optreden tijdens het 
verpakken of transport, dan is het externe bedrijf hiervoor aansprakelijk. 

5.5 Conclusies Hoofdstuk 5 

In dit hoofdstuk zijn alternatieven gegenereerd (stap 2) voor "zelf blijven doen" en "uitbesteden". 
Bij "zelf blijven doen" zijn in de Kaizen Slits al alternatieven gegenereerd en worden in dit 
onderzoek niet meegenomen. Bij "uitbesteden" is de fysieke distributie in blokken verdeeld. Alie 
mogelijke alternatieven zijn gegenereerd en gefilterd aan de hand van het aantal interfaces tussen 
de blokken. De initiele opdrachtformulering is omgevormd naar een definitieve 
opdrachtformulering. Als laatste zijn de belangrijkste knelpunten en randvoorwaarden bij 
uitbesteden in beeld gebracht. In het volgende hoofdstuk wordt stap 4 uitgewerkt, het opstellen 
van specificaties. 
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Hoofdstuk 6 Profileren (Detailstap 4) 
In dit hoofdstuk wordt een profiel opgesteld van het soort leverancier dat gewenst is. Hierbij 
worden de specificaties van de diensten in beeld gebracht zeals OAF de dienst wenst. Stap 4 uit 
het "Zelf blijven doen of uitbesteden" model wordt hiervoor uitgewerkt. Beschreven wordt hoe het 
eerste deel van de RFI (stap 6) verkregen is. 

6.1 Detailstap 4: Specificaties opstellen 

1. 2. , 3. I 4 . , 5. 1 6 . 1 7. I 8. 9. , 10. 

Analyse Alternatieven Knelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

I j I j J I j 

In deze stap wordt een beeld geschetst van de diensten die door een extern bedrijf uitgevoerd 
moeten worden. Hiervoor worden de specificaties van de diensten opgesteld. Enkele 
karakteristieken van diensten zijn dat ze ongrijpbaar zijn en productie en consumptie zijn nauw 
met elkaar verbonden (Wijnstra [ 23 ]). Dit maakt het lastig om de exacte inhoud van diensten te 
specificeren. Deze stap vormt het eerste deel van de RFI (stap 6), waarin zo geed mogelijk wordt 
vastgelegd welke diensten verwacht worden van het externe bedrijf. 
Wynstra [ 23 ] noemt een aantal methoden om diensten te specificeren: 

1. Gefocust op input (bronnen die gebruikt moeten worden, bv. het aantal manuur) 
2. Gefocust op proces ( hoe meet dienst uitgevoerd worden.) 

3. Gefocust op output (gewenste uitkomst.) 

4. Gefocust op resultaat ( de waarde van de dienst / wat meet de dienst opleveren) 

Bij het opstellen van de specificatie van de fysieke distributie is gebruik gemaakt van een 
combinatie van alle methoden, omdat dit een compleet beeld geeft van de fysieke distributie. Met 
de specificatie van input, proces en output is een beeld geschetst van wat en hoe er gebeurt in de 
huidige fysieke distributie. Hiermee krijgt een extern bedrijf een idee wat voor dienst uitgevoerd 
meet worden en van hoe deze dienst uitgevoerd kan worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
checklist van v. Damme [ 33 ]. Deze checklist geeft aan welke gegevens er verzameld kunnen 
worden bij het uitbesteden van de fysieke distributie. Het resu/taat van de dienst is gespecificeerd, 
zodat een extern bedrijf weet wat de dienst op meet leveren. Zo kan een extern bedrijf nadenken 
over hoe zij de dienst in denken te richten en hoe te integreren in hun eigen huidige 
bedrijfsprocessen. OAF kan niet zomaar een extern bedrijf opdringen om het unieke verpakproces 
zomaar over te nemen, het gaat om het resultaat van de dienst. 

Bij de specificatie van de fysieke distributie wordt de nadruk gelegd op de activiteit "verpakken". 
Verpakken is de meest complexe activiteit uit de fysieke distributie om te specificeren, omdat het 
hier gaat om een uniek DAF-verpakproces (speciale kisten/speciale methoden). De dienst 
"verpakken" is gekarakteriseerd aan de hand van de classificatie van Wynstra [ 23 ]. Verpakken is 
een lange termijn dienst gebaseerd op contracten. Het is een niet-gestandaardiseerde dienst. Het 
vraagt een mate van specialisatie en kennis. Verpakken is een complexe dienst, omdat er vele 
soorten product-markt combinaties verpakt moeten worden met elk specifieke eisen. Als laatste is 
verpakken een sterk fluctuerende dienst, waardoor flexibiliteit vereist wordt. 

Activiteiten als transporteren en containeriseren zijn activiteiten die door vele bedrijven op de 
wereld worden uitgevoerd, en hoeven dus minder gespecificeerd te worden. 

Bij elke manier van specificeren wordt een korte toelichting gegeven zoals het in de situatie van 
OAF is uitgevoerd. 

Resultaat 

Het resultaat dat de fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders moet opleveren: 

Gepickte onderdelen en geproduceerde componenten van orders moeten in de juiste hoeveelheid, 
op het juiste tijdstip in de juiste hoedanigheid, tegen minimale kosten vanaf OAF naar de klant 
getransporteerd warden. 
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Hierbij zijn de doorlooptijden gespecificeerd van de activiteiten uit de goederenstroom van CKD
en KOM-orders (zie ASSOR-schema figuur 24). Kan een bedrijf dat beter, goedkoper en sneller 
dan de huidige fysieke distributie, dan is uitbesteden beter dan zelf blijven doen. 

Proces 
DAF moet zo goed mogelijk de activiteiten beschrijven zoals OAF die uitgevoerd wil hebben door 
een extern bedrijf. Deze specificatiemethode vereist dat DAF haar behoefte weet en in staat is 
deze behoefte weer te geven [ 23 ]. Samen met de projectgroep is het huidige proces zowel 
visueel als tekstueel beschreven op macro, meso en micro niveau. Op elk niveau zijn de 
activiteiten in een goederenstroomschema voor CKD-, KOM- en LDL-orders met tekstuele 
toelichting weergegeven. Om een goed beeld weer te geven van wat er gebeurt, zijn er foto's 
toegevoegd. Zo krijgt een extern bedrijf direct een indruk van bijvoorbeeld de soort kisten, het 
verpakproces, de onderdelen van orders, de input en output van verpakken en het 
containeriseren. 

Input 
Bij het specificeren van input gaat het over de bronnen die gebruikt moeten worden. Het gaat hier 
om kwantiteit en kwaliteit van de bronnen. 

Voor CKD-, KOM- en LDL-orders zijn volgende gegevens gespecificeerd (zie paragraaf 4.1 .2. ): 

verpaknormuren per order in de huidige situatie. 

orderverloop van het aantal orders de afgelopen jaren. 

input van verpakafdeling per order in volume, oppervlakte, gewicht netto/bruto en aantal colli. 
(Input is schatting, omdat dit altijd anders is. Het vormt wel een beeld van de input). 

Door de grote verscheidenheid aan product-markt combinaties (zie paragraaf 4.1.2. ) bij CKD- en 
KOM-orders is bij beide type orders besloten om de drie belangrijkste product-markt combinaties 
te specificeren. Bij LDL-orders is de verscheidenheid aan product-markt combinaties zo groot, dat 
specificeren onmogelijk is. Tevens is het aandeel in verpaktijd van LDL-orders ten opzichte van 
CKD- en KOM-orders klein en is het de inspanning niet waard om LDL-orders verder te 
specificeren. Met verpaknormuren en het orderverloop van orders kan het externe bedrijf zelf een 
inschatting maken hoeveel verpakpersoneel nodig is met bijbehorende fluctuaties. 

Andere bronnen die in de goederenstroom gebruikt worden zoals ruimte, transportmiddelen, 
verpakmiddelen zijn beschreven. 

Output 
Bij output wordt de gewenste uitkomst van het proces beschreven. Bij de specificatie van CKD- en 
KOM-orders is beschreven wat de eisen zijn aan de verpakkingen. CKD-orders moeten altijd in 
speciaal ontworpen houten eenmalige emballage verpakt worden. Bij KOM-orders kan het zowel 
eenmalige- als DAF-emballage zijn, afhankelijk van de product-markt combinatie. 

Bij de belangrijkste drie product-markt combinaties van CKD- en KOM-orders is volume, 
oppervlakte, gewicht en aantal colli gegeven. Voor CKD-orders zijn het aantal en soort containers 
beschreven waarin de output van de verpakafdeling in gecontaineriseerd dient te worden. 

6.2 Conclusies Hoofdstuk 6 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe een profiel opgesteld kan worden voor het soort leverancier dat 
de dienst uit kan gaan voeren. In stap 4 zijn de specificaties opgesteld van de fysieke distributie 
van CKD-, KOM- en LDL-orders. Dit is gedaan aan de hand van input, proces, output en resultaat. 
Per aspect is beschreven hoe dit in het onderzoek is uitgevoerd en welke methoden daarbij zijn 
gebruikt. 

In het volgende hoofdstuk worden kandidaten geselecteerd, die in aanmerking komen om de 
fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders over te nemen. 
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Hoofdstuk 7 Selecteren (Detailstap 5-10) 
In dit hoofdstuk wordt de selectieprocedure van kandidaten behandeld. Bepaald wordt aan wie de 
fysieke distributie mogelijk uitbesteed kan worden (zie figuur 40). 

~--\ Det~ilstap }i : deelnemers selecteren 

·· <Detailstap 8+9+10: Re.quest Fo( Pricing 
-t-<eindbeoordeling . . . . . . . 

figuur 40 Selectieprocedure om van een "long list ·· naar een potentiee/ uitbesteedadres te komen. 

In detailstap 5 wordt een "long-list" opgesteld, waarna deze wordt gefilterd tot een "medium-list" 
met kandidaten. Deze kandidaten gaan in detailstap 6 deelnemen aan de Request For 
Information. Na de evaluatie van de RFI is er nog een "short-list" met kandidaten over, deze gaan 
door met de Request For Pricing (detailstap 8+9). Na het vergelijken van prijzen moet er nog een 
eindbeoordeling plaatsvinden. Het potentiele uitbesteedadres is dan bekend. 

7.1 Detailstap 5: Deelnemers selecteren 

1. ' 2. I 3 . I 4. I 5. 
, 

6. ' 7. 8. ' 9. I 10. 

Analyse Alternatieven Knelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

' I I I I ' ' 
I 

De selectief ase start met het opstellen van een "long-list" van bedrijven die in aanmerking komen 
voor het uitbesteden van de fysieke distributie. De nadruk is ook hier op de verpakactiviteiten 
gelegd. Vanuit dit oogpunt is er gezocht naar bedrijven die daarbij kunnen transporteren en 
containeriseren. In de projectgroep is overeengekomen dater drie soort bedrijven in aanmerking 
komen om benaderd te worden: 1 )Verpakkingsleveranciers, 2)Professionele verpakbedrijven van 
kapitaalgoederen en 3)Logistiek dienstverleners. Elk soort bedrijven behoeft een andere 
selectieaanpak en wordt daarom elk apart behandeld. Dit heeft te maken met aantal bedrijven per 
soort en politieke redenen. 

Verpakkingsleveranciers 
De huidige twee verpakkingsleveranciers zijn benaderd vanuit een politiek oogpunt van DAF. 
Deze bedrijven leveren diverse soorten op maat gemaakte kisten aan DAF voor het verpakken 
van CKD-, KOM- en LDL-orders. Zij hebben aangegeven veel interesse te hebben om de 
verpakkingsactiviteiten over te nemen. Het betreft hier de bedrijven: 

Seerden lndustriele Verpakkingen BV 
Van Veghel Industrial Packaging 

Op deze manier krijgen de huidige verpakkingsleveranciers de kans om aan te tonen wat zij DAF 
kunnen bieden. 

Professionele verpakbedrijven van kapitaalgoederen 
Uitbesteden van de activiteit "verpakken" is waar de nadruk op gelegd is in dit project. Vanuit de 
projectgroep is aangegeven dat er verpakbedrijven zijn die zich gespecialiseerd hebben in 
verpakken. Er is gezocht naar verpakbedrijven die ervaring hebben met kapitaalgoederen. Dit 
omdat CKD-, KOM- en LDL-orders kapitaalgoederen zijn. Het verpakken van kapitaalgoederen is 
heel anders dan het verpakken van bijvoorbeeld etenswaren. Naast verpakken bieden deze 
bedrijven ook transport- en containeriseeractiviteiten aan om een complete dienst aan te bieden. 
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Op verschillende manieren is gezocht naar professionele verpakbedrijven. In de projectgroep was 
Meilink lndustriele verpakkingen bekend. Daarnaast is via Internet en gouden gids KHZ lndustriele 
Verpakkers B.V., ljsselpack en Morpak B.V. gevonden. ljselpack is te klein voor de dienst die 
wordt gevraagd en is afgevallen. Als laatste is er gebeld naar soortgelijke bedrijven als OAF die 
wellicht ook kapitaalgoederen (laten) verpakken (Scania, Kverneland, ASML, Philips Medical 
Systems, MCB). Gevraagd is welk bedrijf voor hen verpakt. Het bleek dat deze bedrijven zelf of 
niet verpakken. 

Logistieke dienstverleners (LD's) 
Het laatste soort bedrijven zijn logistieke dienstverleners. Logistieke dienstver/ening wordt in de 
literatuur omschreven als het door een verlader (=OAF) uitbesteden van zijn gehele of 
gedeeltelijke fysieke distributie aan een gespecialiseerde derde [ 20 ]. De taak van de LO is erop 
gericht om in relatie met de verlader zodanige activiteiten te ontwikkelen en te verrichten, dat de 
goederenstroom voor en tussen belanghebbenden in de logistieke keten wordt beheerst en 
uitgevoerd, zodat er sprake is van een optimale uitwisselingsrelatie tussen verzender en 
ontvanger. 
In dit project wordt er gezocht naar bedrijven die delen of de gehele fysieke distributie over kunnen 
nemen. LD's worden daarom ook opgenomen op de "long-list". 

Van Goor e.a. [ 20 ] geeft aan dat op basis van ervaringen van anderen, consultants en branche
organisaties tot een overzicht van mogelijk interessante LD's gekomen kan worden. Bij dit project 
is er gebruik gemaakt van de top 150 LD's in Nederland uit de Logistieke krant [ 31 ]. De lijst is 
gesorteerd naar aantal werknemers en biedt informatie over omzet, aantal vrachtwagens, 
reikwijdte van distributienetwerk, soort netwerk en branchespecialismen. 

In de projectgroep zijn middels discussie criteria met weging opgesteld waarmee de lijst met 150 
LD's gefilterd is. De criteria zijn: 

grootte van het bedrijf (minimaal 50 medewerkers) (weging: 30%) 

geografische ligging van het bedrijf t.o.v. OAF (Max. 1 uur rijden of 50 km afstand) (weging: 
20%) 
het aanwezige specialisme m.b.t. verpakactiviteiten (Value Added Logistics) , transport en 
containeriseren (weging: 50%) 

Het bleek echter onmogelijk om van alle vestigingen van alle LD's de geografische ligging van het 
bedrijf t.o.v. OAF te bepalen. Besloten is dit criterium te vervangen met het criterium "branche
ervaring in de automotive sector''. Het bleek dat na toepassing van de criteria de lijst nog te 
omvangrijk was (45 LD's) . Bij de overgebleven LD's zijn de postcodes van alle vestigingen 
gezocht en gefilterd op de regio Eindhoven. Deze lijst met bedrijven is door de afdeling lnkoop 
gescreend op geschiktheid. De volgende LD's zijn geselecteerd: 
Exel, Wim Bosman Groep, Jan de Rijk Logistics, De Rooy Logistics, UTI Nederland, MOL 
Logistics, Van Rooijen Logistiek. 

7.2 Detailstap 6: Request for Information (RFI) opstellen en verzenden 

I 2. , 3. 4. , 5. , 6. 7. 8. 9. , 10. 

Analyse Alternatieven Knelpunten + Specificaties Deelnerners RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

I j I j I 

In detailstap 6 wordt de RFI opgesteld. Allereerst wordt de literatuur geraadpleegd over het 
opstellen van een RFI. Daarna wordt nagegaan in welke situaties een RFI wordt gebruikt. Als 
laatste wordt de inhoud van een RFI behandeld. 

7.2.1. Literatuur 

Na een grove analyse van het overzicht van interessante bedrijven, wordt een relatief beperkt 
aantal logistieke dienstverleners uitgenodigd om een gedetailleerde offerte uit te brengen[ 20 ]. 
Het externe bedrijf wordt in de mogelijkheid gesteld om een offerte uit te brengen voor het 
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uitvoeren van de diensten. Voordat een bedrijf dit kan doen, dient het bedrijf gevoed te worden 
met informatie. Hiervoor wordt een offerteaanvraag opgesteld. In de offerteaanvraag vinden 
bedrijven alle informatie die zij nodig hebben voor het opstellen van een gedegen en complete 
offerte. Nadat een bedrijf de offerte heeft beantwoord, kan DAF op basis van de aangeboden 
offertes een weloverwogen keuze maken tussen de bedrijven. 

In de literatuur worden verschillende benamingen gebruikt voor een offerteaanvraag (zie tabel 7). 
Bij DAF wordt er in een complexe situatie met veel kandidaten gebruikt gemaakt van een splitsing 
in de offerte aanvraag. Allereerst wordt er met behulp van een Request For Information informatie 
opgevraagd over het bedrijf en voorgestelde diensten. Met deze informatie kan beoordeeld 
worden bij welk beperkt aantal bedrijven prijzen opgevraagd gaan worden. Dit gaat in de vorm van 
een Request For Pricing (RFP). Het selectieproces wordt hierdoor in tweeen gesplitst. 

label 7 I ·erschil/ende benamingen voor een oj(erreaanvraag 

v. Ovost [ 28] Invitation to tender 

Dodde e.a. [ 32 ] Offerle aanvraag 

v. Weele [ 25 ] Request for Quotation 

v. Goor [ 20] Request for Proposal 

v. Weele [ 25] Open tender with preselection 

OAF Request for Information I Request for Pricing 

7.2.2. Gebruik van offerteaanvraag 

Het gebruik van een offerteaanvraag is mogelijk voor alle activiteiten die in aanmerking komen 
voor uitbesteden. Van Ovost [ 28] geeft richtlijnen voor situaties waarin een offerteaanvraag wordt 
gebruikt: 

1. Situaties waarin de activiteiten die voor uitbesteding in aanmerking komen een zekere omvang 
hebben. De gehele procedure van een offerteaanvraag is erg tijdintensief voor zowel het 
bedrijf zelf als voor het extern bedrijf. 

2. Situaties waarbij het niet zonder meer duidelijk is of activiteiten het beste in eigen beheer dan 
wel uitbesteed moeten worden. 

3. Situaties waarin meerdere externe bedrijven met elkaar moeten worden vergeleken. 

Bij DAF zijn alle richtlijnen van toepassing. 1) Doordat er gekozen is om de gehele fysieke 
distributie bij een extern bedrijf onder te brengen, hebben de activiteiten een zekere omvang 
gekregen. Eerder is al bepaald dat alleen verpakkosten van CKD-orders 1,6% kosten van de 
CKD-omzet voor haar rekening neemt. Door de gehele fysieke distributie te nemen ligt dit 
percentage op 5,2% en vormt daarmee een grotere omvang. Hiermee worden alle activiteiten in 
een offerteaanvraag meegenomen. 2) Bij dit project is het zo dat het niet duidelijk is of DAF 
verpakactiviteiten zelf moet blijven doen of uitbesteed moeten worden (zie vraagstelling in 
Hoofdstuk 2). 3) In de vorige paragraaf zijn er twaalf kandidaten geselecteerd die met elkaar 
vergeleken moeten worden en waaruit de beste naar voren moet komen. 

Om deze redenen is er een offerteaanvraag opgesteld. Verder in het verslag worden de termen 
RFI en RFP gebruikt. Samen vormen deze de offerteaanvraag. 

7.2.3. lnhoud RF/ 

Een RFI heeft als doel om informatie in te winnen van bedrijven waarmee bepaald wordt of ze een 
geschikte kandidaat zijn voor een toekomstig samenwerkingsverband met DAF. Om de informatie 
van de bedrijven in te winnen, worden er vragen gesteld. In deze vragen komen diverse aspecten 
van het bedrijf aan de orde. Op basis van deze aspecten krijgt DAF een beeld van het bedrijf en 
kan DAF een keuze maken welke bedrijven de RFP in mogen vullen. Met behulp van de RFI wordt 
de "medium list" van twaalf bedrijven verder gefilterd (detailstap 7) naar 3 bedrijven. 

De inhoud van de opgestelde RFI bestaat uit vijf delen: 

1 . Algemene informatie 

2. Richtlijnen van de RFI procedure 
3. Specificaties van de gevraagde diensten (detailstap 4) 
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4. Specifieke vragen ter beantwoording. 

5. Confidential statement. 

Elke punt wordt hieronder beschreven met uitzondering van "specificaties van de gevraagde 
diensten". Deze is reeds in detailstap 4 (paragraaf 6.1 ) beschreven. 

1. Algemene informatie DAF 

Bij de algemene informatie wordt de organisatie, de producten, de markt en de klanten van OAF in 
zijn algemeenheid beschreven. Zo krijgt het bedrijf een beeld van het soort bedrijf waar ze mee te 
maken hebben. Naast de algemene beschrijving is het doel van het document beschreven. Op 
hoog abstractieniveau is aangegeven wat OAF wil gaan uitbesteden en wat OAF met de RFl
antwoorden wit gaan doen. 

Gebruikte bronnen bij algemene informatie: RFI schoonmaak OAF [ 34 ], APS software selection [ 
35 ], OAF intranet. 

2. Richtlijnen van de RF/ procedure 

Bij de richtlijnen van de RFI procedure worden het protocol en de regels gegeven m.b.t. wanneer 
en hoe de RFI ingeleverd dient te worden bij OAF. Om ervoor te zorgen dat OAF de RFI 
antwoorden van de verschillende bedrijven kan vergelijken, moeten bedrijven de structuur en de 
inhoud van de RFI volgen. Met behulp van een korte planning wordt aangegeven op welke 
tijdstippen, welke acties plaatsvinden. Het externe bedrijf dient zich in te schrijven of het wet of niet 
meedoet aan de RFI. Andere aspecten die aangegeven worden zijn: contactinformatie van 
responsteam, wijze van communicatie tijdens RFI, hoe de voorselectie plaats vindt, in welk geval 
er gunning of niet-gunning plaatsvindt door OAF, vergoeding van gemaakte RFI kosten, 
waarschuwingsplicht bij fouten in RFI , voorgestelde contractduur, manier van inleveren van RFI 
antwoorden , de rechten van OAF en als laatste hoe afgevallen deelnemers worden ge"informeerd. 

Gebruikte bronnen bij richtlijnen van de RF/ procedure: RFI schoonmaak OAF [ 34 ], APS software 
selection [ 35]. 

4. Specifieke vragen ter beantwoording 
Voordat specifieke vragen in de RFI opgesteld worden, moeten er 
criteria opgesteld worden waarop je een bedrijf gaat beoordelen 
en selecteren . Aan de hand hiervan zijn er vragen opgesteld, die 
een extern bedrijf moet beantwoorden. 

Selectiecriteria 

Uit de literatuur zijn criteria gehaald die gebruikt worden bij het 
selecteren van een extern bedrijf bij uitbesteden. Voor het 
opstellen van een lijst met criteria is de volgende literatuur 
gebruikt: v. Goor e.a. [ 20 ], Versnel [ 24 ], v. Damme [ 36 ], Janse 
e.a.[ 37 ], v. Damme [ 33 ]. Uit deze lijst met criteria zijn de voor 
OAF relevante criteria gehaald. De lijst met relevante criteria staat 
in tabel 8. In Bijlage 16 zijn bij de criteria de gebruikte indicatoren 
aangegeven met daarbij de redenen waarom elk criteria van 
belang is voor OAF. 

Er is een splitsing gemaakt in situatiespecifieke criteria en 
algemene OAF criteria. Vanuit OAF zijn er een aantal criteria 
waarop een extern bedrijf zeker beoordeeld moet worden. In de 
projectgroep is besloten dat met deze criteria de RFI opgesteld 
wordt. 

RF/ vragen 

Aan de hand van de relevante criteria zijn er specifieke vragen 

tabel 8 Criteria voor het opstellen van de 
spec[fieke vragen in de RF/ 

Situatiespecifiek criteria 

Grootte bedrijf 

Geografische ligging en 
spreiding 
Branche ervaring 

Specialismen 

Faciliteiten 

Proceskennis en ervaring 

Flex ibiliteit v an personeel en 
middelen 
Ervaringen v an leveranciers en 
klanten 
Financ ilile status (=knockout) 

Con e urrentievermogen 

Schaalgrootte van de diensten 

lnformatietechnologie 

Begeleiding en administratie 

Personeelsbeleid. 

Algem ene OAF criteria 

Kw aliteitsbeleving 

Milieu 

Verzekering (knock out) 

nakomen fiscale en sociale 
verplichtingen . (knock out) 
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opgesteld. Deze vragen zijn voornamelijk open, zodat een extern bedrijf de vraag zo goed en 
uitgebreid rnogelijk beantwoordt. DAF krijgt hiermee een zo goed mogelijk beeld van het externe 
bedrijf. De antwoorden worden in detailstap 7 (evalueren RFl-antwoorden) beoordeeld. 

De vragen zijn opgesteld aan de hand van de volgende informatiebronnen: 

- de criteria uit tabel 8. 

- voorbeeld RFl's van OAF, nl. RFI schoonrnaak OAF [ 34], RFI APS software selection [ 35 ]. 

- kennis van leden uit de projectgroep. Vanuit diverse disciplines wordt input geleverd over zijn of 
haar specialismen. 

- v. Goor e.a. [ 20 ). Dit boek geeft aan welke algemene punten in een invitation to tender naar 
voren rnoeten komen. 

- Janse e.a.[ 37 ]. Dit artikel geeft aan hoe een tenderdocument opgesteld moet worden en welke 
aspecten het moet bevatten. 

- Dodde e.a. [ 32] Dit artikel geeft een leidraad om een offerteaanvraag op te stellen 

De opgestelde vragen zijn teruggekoppeld naar de projectgroep, zodat er een document ontstaat 
waar de gehele projectgroep het rnee eens is. De vragen zijn opgedeeld in tien categorieen: 

1. Algernene vragen over bedrijf (14 vragen) 

2. Kwaliteit (3 vragen) 

3. Concurrerende positie (4 vragen) 
4. Milieu (4 vragen) 

5. Verpakken (6 vragen) 

6. Verpakken-flexibiliteit (2 vragen) 

7. Transport (10 vragen) 

8. Containeriseren ( 7 vragen) 

9. Algernene vragen over diensten ( 4 vragen) 

10. Personeel en organisatie (7 vragen) 

Alie opgestelde vragen uit de RFI staan in Bijlage 17 . De criteria uit tabel 8 komen vaak in 
meerdere vragen naar voren. Bijvoorbeeld het criteria "branche-ervaring" wordt gevraagd bij de 
categorie "algemene vragen over het bedrijf". Zo wordt een beeld verkregen in welke mate het 
gehele bedrijf ervaring heeft in de automotive/kapitaalgoederen branche. Ook in de categorieen 
"verpakken", "transport" en "containeriseren" wordt een vraag gesteld over het criteria "branche
ervaring". Zo wordt vanuit verschillende categorieen hetzelfde criteria naar voren gebracht. 
In Bijlage 16 zijn de vragen uit de RFI gekoppeld aan de criteria uit tabel 8. Er is gekozen om de 
vragen over de diensten "verpakken", "transporteren" en "containeriseren" te splitsen. Dit is 
gedaan om mogelijkheid om delen van de fysieke distributie uit te besteden goed te kunnen 
beoordelen. 

5. Confidential statement 
De opgestelde RFI bevat marktgevoelige informatie. Orn te voorkomen dat de bedrijven aan wie 
de RFI gestuurd wordt misbruik rnaakt van marktgevoelige informatie is er een confidential 
statement (geheimhoudingsverklaring) opgesteld. Voordat de RFI opgestuurd is, moet het externe 
bedrijf de confidential statement tekenen en terugsturen. Als het bedrijf na ondertekening misbruik 
maakt van de marktgevoelige informatie, kan OAF juridische stappen ondernemen. 

Nadat de RFI is opgesteld, wordt deze samen met de confidential statement opgestuurd naar de 
twaalf bedrijven van de "medium list" uit paragraaf 7.1 . De bedrijven krijgen tijd om aan te geven 
of ze meedoen of niet. De bedrijven MOL Logistics, Morpak B.V. en van Rooijen Logistiek hebben 
aangegeven dat zij vanuit strategisch oogpunt geen interesse hebben om de door OAF 
aangeboden diensten over te nemen. Het bedrijf Exel is afgevallen doordat zij aan hebben 
gegeven enkele maanden de tijd nodig hebben om de RFI in te vullen. De projectgroep heeft 
besloten Exel niet mee te laten doen aan de RFI. De andere bedrijven hebben alien de RFI 
ingevuld. 
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7.3 Detailstap 7: Evalueren RFI antwoorden 

1. I 2. ' 3. I 4. 5. ' 6. 7. 8. I 9. I 10. 

Analyse Alternatieven Knelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

I I I ' I I 

In detailstap 7 worden de RFI antwoorden van bedrijven geevalueerd. Als uitkomst van deze 
detailstap wordt de "medium list" van twaalf bedrijven teruggebracht naar een "short list" van drie 
bedrijven. Deze gaan door naar detailstap 8. 

7.3.1. Verwerking RF/ antwoorden in Microsoft excel 

Nadat de RFI antwoorden zijn ontvangen door OAF, worden de antwoorden ten opzichte van 
elkaar vergeleken. De antwoorden zijn daarvoor verwerkt in een Microsoft excel-sheet (zie figuur 
41 ). Voor elke vraag is een apart werkblad opgesteld. Bij elke vraag zijn de antwoorden van de 
bedrijven ender elkaar ingevuld. Zo is per vraag een overzicht gecreeerd met bijbehorende 
antwoorden en biedt het de basis om de antwoorden ten opzichte van elkaar te vergeleken. De 
vragen uit de RFI zijn grofweg in drie groepen in te delen: 

- Knock-outvragen : Op basis van deze vragen kan besloten worden dat een bedrijf in ieder geval 
niet mee doet, bijvoorbeeld een slechte financiele positie, niet voldoen aan fiscale verplichtingen. 

- lnformatievragen: Vragen om voor OAF een 
beeld te creeren van het bedrijf, bijvoorbeeld 
de geschiedenis van het bedrijf, 
contactpersonen, algemene bedrijfsgegevens. 

- Beoordelingsvragen: Dit zijn de vragen 
waarop de beoordeling plaatsvindt of het 
bedrijf geschikt is of niet om verder te gaan 
naar de RFP. 

Achter elke RFl-vraag in Bijlage 17 is 
aangegeven wat voor vraag het is. De bedrijven 
worden op basis van de knock-outvragen en 
beoordelingsvragen geevalueerd. De (iguur 41 De venverking van RFl-anllVoorden per vraag per bedriJ.f in excel 

informatievragen blijven hierbij buiten 
beschouwing. 

7.3.2. Gewogen-factorscore methode 

Om de beslissing te nemen met welke drie bedrijven (vooraf bediscussieerd in projectgroep) 
verder wordt gegaan, is de gewogen-factorscore methode van v. Goor e.a. [ 20] gebruikt. Deze 
methode is een hulpmiddel om kwalitatieve factoren die een rol spelen bij de 
besluitvorming tegen elkaar af te wegen. De gewogen-factorscore methode vormt subjectieve 
meningen om tot een relatieve waardering van alle factoren. Kwalitatieve en kwantitatieve factoren 
worden zo gecombineerd in een eindoordeel. De gewogen-factorscore methode zorgt voor een zo 
objectief mogelijke keuze, gedragen door het gehele projectteam. Bij het gebruik van de methode 
in dit project is gebruik gemaakt van Microsoft excel. Voor het gebruik van de gewogen
factorscore methode bij het evalueren van de RFI antwoorden zijn de volgende handelingen 
uitgevoerd: 
- V. Goor ( 20 ]: Allereerst moeten alle factoren, die een rol spelen in de beslissing , worden 

bepaald. DAF: Bij het evalueren van de RFI antwoorden is door de projectgroep gekozen om 
twee soorten factoren mee te nemen: categorie-niveau en vraag-niveau (zie voorbeeld in figuur 
42). Op categorie-niveau zijn dit de tien categorieen vragen uit de RFI (zie paragraaf 7.2.3. ). 
Een extra categorie is toegevoegd en beoordeelt het verloop van de RFl-fase (bv. tijdig 
reageren/inleveren). Op vraag-niveau spelen de beoordelingsvragen en de knock-outvragen een 
rol. 
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- V. Goor [ 20 ] : Aan elke factor wordt vervolgens een relatief gewicht toegekend ( samen 100%). 
DAF: Bij het evalueren van de RFI antwoorden is door de projectgroep middels discussie 100% 
verdeeld over de verschillende categorieen (zie voorbeeld in figuur 42). Binnen elke categorie is 
100% verdeeld over de vragen. De informatievragen krijgen waarde 0 en doen dus niet mee. De 
vermenigvuldiging van deze twee percentages (categorie-niveau * vraag-niveau), geeft een 
gewogen gewicht voor elke vraag. 

Algemene 20% Vraaga 10% 0,02 10 0,2 0 0 
vragen over Vraag b 35% 0,07 5 0,35 0,07 
bedrijf 

Vraag c 55% 0,11 5 0,55 1 0,11 

Kwaliteit 20% Vraagd 70% 0,14 0,14 10 1,4 

Vraage 30% 0,06 5 0,30 5 0,3 

Verpakken 60% Vraagf 5% 0,03 10 0,3 0 0 

Vraagg 30% 0,18 5 0,9 5 0,9 

Vraagh 65% 0,39 10 3,9 5 1,95 

Totaalscore per bedrijf 6,64 4,73 

(iguur 42 Voorbee ld van de gell'ogen-jac/Or score me1hode /oegepasr op de RFl-anrwoorden van bedrijven. 

- V. Goor [ 20 ]: Hierna wordt voor elk bedrijf een score op een vijfpuntsschaal (1 =zeer slecht, 
2=slecht, 3=matig, 4=goed, 5=zeer goed) toegekend aan elke factor. DAF: Bij het evalueren van 
de RFI antwoorden is een andere scoreschaal genomen, nl. 0=niet ingevuld, 1 = zeer slecht, 
5=matig, 1 0=zeer goed. Hierdoor worden de verschillen in scores tussen bedrijven groter. Elke 
vraag per bedrijf heeft van de projectgroep een score gekregen. Bij knock-out vragen is de 
totaalscore van het bedrijf altijd 0. 

- Door elke score van een factor te vermenigvuldigen met het relatieve gewicht van die factor 
ontstaat de totaalscore voor die factor. Het optellen van alle totaalscore van de factoren levert de 
score op per bedrijf. De bedrijven met de hoogste scores worden geselecteerd. 

7.3.3. Conc/usies RF/: 

- De totaalscores van elk bedrijf bij de verschillende categorie-niveaus staan in tabel 9. Hieruit 
blijkt dat drie bedrijven 'overall' het beste scoren. Dit zijn de bedrijven: Wim Bosman groep, Jan 
de Rijk Logistics en De Rooy Logistics. Deze bedrijven worden uitgenodigd om deel te nemen 
aan de RFP in detailstap 8 en detailstap 9. Naar de overige bedrijven wordt teruggekoppeld dat 
zij afvallen. 

- Uit de antwoorden van de RFI blijkt dat alle drie de bedrijven beschikken over capaciteiten om 
verpak-, transport- en containeriseeractiviteiten uit te voeren. De bedrijven beschikken over 

0,20 0,21 
1,10 0 ,68 0,33 

Concurrerende positie 0 ,17 0, 12 0 ,24 0,17 
Milieu 0 ,30 0,30 0 ,30 0,30 
Verpakken 1,52 1,60 1,26 1.82 0,76 
Verpakken-flexibiliteit 2 ,00 1,50 1,50 2 ,00 0,50 
Transport 1,11 1,02 1, 11 0,04 0,75 0,82 0,17 
Containeriseren 0,88 0 ,74 0,72 0,47 0,00 0,88 0,88 0,35 
Algemeen over diensten 0,36 0 ,40 0,40 0,19 0,10 0,22 0,27 0,17 
Personeel en organisatie 0,38 0 ,34 0.32 0,19 0,29 0,37 0,37 0,09 
Overig 0,49 0 ,53 0,34 0,31 0,42 0,20 0,34 0,19 
Totaalscore 8,77 8,16 8,80 4,08 5,70 6,54 7,91 3,25 

label 9 De /oraalscores van elk bedrijf per calegorie-niveau als uilkomsl van de evaluarie van de RFJ-an111'oorden. 
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voldoende kennis, personeel, ruimte en middelen. De mogelijkheid is aanwezig om al deze 
activiteiten bij een van deze bedrijven ender te brengen. 

- Alie drie de bedrijven hebben in de RFI direct containeriseren na het verpakken als 
verbetervoorstel gegeven. 

- Door de RFl-antwoorden van de drie overgebleven bedrijven te vergelijken, zijn de belangrijkste 
plus- en minpunten voor DAF per bedrijf gegeven. 

Wim 
Bosman 
Groep 

Jan de 
Rijk 
Logistics 

Locatie Genk besteedt 20% aan verpakactiviteiten 

Ruime ervaring in verpakken van Automotive (40% in Genk) 
en kapitaalgoederen 

Verpak-, transport, containeriseeriaciliteiten aanwezig, 
Tevens dichtbij binnenvaarthaven en rails 

Ruime ervaring in laden van containers (duizenden per jaar) 

Ruime ervaring in wereldwijd transport en in alle vormen van 
transport (zee, lucht, binnenvaart, weg, rail) 

Eigen douane-entrepots 

Geografisch dichtbij DAF (Locatie in Eindhoven-noord/west) 

Eigen douane-entrepots 

transport, containeriseeriaciliteiten aanwezig. 

Ruime ervaring op het gebied van wegtransport 

100% automotive 

- voornamelijk gericht op transportactiviteiten 

- Geografisch ver van DAF (Voorstel verpaklocatie in 
Genk = 100km vanaf DAF) 

Geen toegang tot DAF informatiesystemen 

Zeer gericht op wegtransport 

Vrijwel geen verpakervaring voor automotive of 
kapitaalgoederen. 

Verpakken op projectbasis 

- Geen toegang tot DAF informatiesystemen 

- Werkgebied is Europa 

Op beperkte schaal containeriseren 

Op beperkte schaal containeriseren De Rooy 
Logistics Aangesloten op DAF informatiesysteem (via DAF Parts) 

Reeds ervaring met CMP en 6sigma programma's van DAF 

Geografisch dichtbij DAF (Op en naast DAF-terrein. ) 

Mogen goederen vrij van DAF-terrein <:::> DRL-terrein 
vervoeren. DAL is beheerstechnisch DAF-terrein 

Vrijwel geen ervaring met binnenvaart en railvervoer. 

>100.000uur per jaar verpakken voor DAF Parts 

Eigen packaging engineer 

Verpak, transport, containeriseeriaciliteiten aanwezig. 

Ruime ervaring in wereldwijd transport en in zee-, weg- en 
luchttransport 

7.4 Detailstap 8: RFP opstellen en verzenden 

1. 2. , 3. , 4. I 5. , 6. , 7. , 8 . 9. 10. 

Analyse Altematieven Knelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

j j I J J I 

In het afstudeerproject is de RFP (Request for Pricing) niet meer opgesteld en verzonden. Daarom 
wordt beschreven welke doel de RFP heeft en welke acties uitgevoerd moeten worden om deze 
detailstap te doorlopen. Daarbij worden aandachtspunten aangereikt. 

7.4.1. Doe/ RFP 

In detailstap 8 wordt de Request For Pricing opgesteld. Het doel van de RFP is om prijsgegevens 
op te vragen over de gevraagde diensten bij "short-list" bedrijven en dient voor de financiele 
beoordeling en gevolgen bij de uiteindelijke beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden". In het 
RFP-document wordt door DAF gedetailleerd aangegeven waarover DAF prijzen wil ontvangen. 
De opgestelde RFP wordt opgesteld en daarna verzonden naar de "short-list" bedrijven. Na 
ontvangst van de ingevulde RFP worden de prijsgegevens gebruikt DAF om twee vergelijkingen 
op te stellen : 
- Vergelijking tussen de huidige kosten van DAF en de prijzen van externe bedrijven. Deze 

informatie is nodig voor de beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden" 
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- Vergelijking tussen de prijzen van de externe bedrijven. lndien besloten wordt dater uitbesteed 
wordt, speelt prijs een grote rol bij de selectie van het bedrijf waaraan uitbesteed wordt. 

7.4.2. Opstellen RFP 

Het opstellen van de RFP is een taak van de afdeling lnkoop. Zij hebben contact met de "short list" 
bedrijven en zijn bevoegd om kostengegevens op te vragen bij leveranciers. 
De basis voor het opstellen van een RFP is het kostenoverzicht van de huidige situatie. Een eis 
van de afdeling lnkoop is dat dit overzicht geaccordeerd moet worden door de Controller. Een 
Controller heeft inzicht in de kosten die in het bedrijf gemaakt worden en is bevoegd om het 
kostenoverzicht te accorderen. In paragraaf 4.1.3. zijn de geaccordeerde kostenpercentages van 
de activiteiten in de fysieke distributie van CKD-orders in de huidige situatie weergegeven ( op 
basis van Activity Based Costing). 

Op detailniveau zullen prijzen opgevraagd moeten worden. Zo zal er een prijs moeten komen voor 
directe manuren, vierkante meters, transportritten etc. Na het ontvangen van de prijzen kunnen 
deze op een hoger abstractieniveau met de huidige situatie en met elkaar vergeleken en 
beoordeeld worden. De "short-list" bedrijven zullen de volgende informatie moeten ontvangen (op 
basis van Wynstra [ 23 ]): 

- detailflowcharts met activiteiten in de goederenstroom die uitgevoerd dienen te worden 
(Bijlage 4 ). 

- het detailoverzicht van de detailkostensoorten (bronnen) uit Bijlage 13 (exclusief huidige kosten). 

- de bijbehorende kwantitatieve gegevens van de detailkostensoorten (mate van bronnengebruik) 
uit Bijlage 12 . 

- lnventarisatielijst van hulpmiddelen (nog op te stellen). 
Daarnaast zullen de bedrijven graag een bedrijfsbezoek willen bij DAF. Bij dit bedrijfsbezoek 
krijgen ze een beeld van de input van de verpakafdelingen, de processen en hulpmiddelen op de 
verpakafdelingen en de output van de verpakafdelingen. Met alle ontvangen gegevens dienen zij 
een plan uit te denken hoe zij het gehele proces gaan inrichten. Hiermee kunnen ze gaan rekenen 
en prijzen opgeven. 
DAF zal ook een "kijkje in de keuken" moeten gaan nemen bij de RFP-kandidaten om een indruk 
te krijgen van hoe de externe bedrijven hun processen hebben georganiseerd. 

7.4.3. Aandachtspunten bij opstellen RFP 

Om een consistente kostenvergelijking te maken tussen zelf blijven doen en uitbesteden is er een 
aspect waaraan extra aandacht besteed dient te worden: 
- zorg voor juiste definities van kostensoorten. Een voorbeeld van definitiegevoelige 

kostensoorten is directe manuren (bron: afdeling Control). Scherp moet zijn wat wel en wat niet 
in het aantal manuur is meegenomen. Aangezien de fysieke distributie bestaat uit 24% 
personeelskosten (zie paragraaf 4.1.3.4) is het een belangrijk financieel kostenaspect bij de 
beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden". Als DAF aangeeft dater 6000 manuur nodig zijn op 
jaarbasis, dan is er het gevaar dat bedrijf x hiermee het brute aantal manuur bedoelt en bedrijf y 
het netto aantal manuur. Een ander bedrijf neemt vakanties en persoonlijke verzorging wel mee 
in het netto aantal manuur, weer een ander bedrijf niet. Hierdoor loopt DAF het gevaar dat 
verschillende uurtarieven vergeleken worden bij verschillende definities van manuur. 

7.5 Detailstap 9: Evalueren RFP 

1. , 2. I 3. , 4. I 5. 6. I 7. I 8. , 9. , 10. 

Analyse Alternatieven Knelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordelin£ 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

I I I I 

Detailstap 9 gaat over het evalueren van de prijzen uit de RFP, opgegeven door de "short list" 
bedrijven. Uit deze detailstap wordt inzicht verkregen in de financiele gevolgen bij de beslissing 
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"zelf blijven doen of uitbesteden" van gehele of gedeeltelijke fysieke distributie. Deze detailstap is 
niet uitgevoerd, omdat de RFP uit detailstap 8 niet is opgesteld en verzonden. Detailstap 9 
beschrijft daarom de acties en ondersteunende modellen om de ontvangen RFP's te evalueren. 
Als laatste worden aandachtspunten gegeven bij het evalueren van de RFP. 

7.5.1. Doorrekening RFP gegevens 

De doorrekening van de RFP's geschiedt door de tarieven van de "short-list" bedrijven op 
detailniveau te koppelen aan de kwantitatieve gegevens van de fysieke distributie van CKD-orders 
(paragraaf 4.1.2. ). Dit is ook bij de huidige kostenberekening van de fysieke distributie van CKD
orders gebeurd (paragraaf 4.1.3. ). Op deze manier wordt een "prijskaartje" aan elke activiteit 
verkregen. Hierna worden de prijzen per activiteit per "short-list"bedrijf op een hoger niveau naast 
elkaar gelegd. Een hulpmiddel hierbij is tabel 10. Hierbij zijn ook de blokken uit detailstap 2 
meegenomen bij het bepalen van de alternatieven. Zo kan per blok bekeken worden of het op 
basis van kosten verstandig is om het uit te besteden. 

ta be/ IO Mogelijke op::.et om de doorberekende kosten per activiteit per '"short-list '"bedrijf met de ··::.elf blijven doen ""siruatie te vergelijken 

Blok in fysieke distri. > ~ i:tlvi~!t van kosten:rn- ~ur 34) ZelfbUjve_ itbesteden .. ff: · 
(figuur39) .•. doen. .imB JdR DAL 

' ;, ... .;; . . 
1) transp. Ophalen A) Transport gepickte onderdelen uit fabrieken en 0,6% x1€ y1€ z1€ 
Eindhoven magazijnen 

B) Transport motoren +langsliggers vanuit fabriek 0,4% x2€ y2€ z2€ 

3) transp. Ophalen C) Transport assen+cabines vanuit fabriek W'lo 0,8% x3€ y3€ z3€ 
assen+cab W'lo 

4) cab. Op bok en D) Verpakken in W'lo 7,3% x4€ y4€ z4€ 
assen voorverpakken 

2) verpakken G) Verpakken in E'hoven 23,4% x5€ y5€ z5€ 

5) transport E) Transport voorverpakte assen vanaf 0,3% x6€ y6€ z6€ 
verpakafdeling W'lo -+Ehvn 

F) Transport cabines op bok vanaf verpakafdeling 1,9% x7€ y7€ z7€ 
W'lo -+ containeriseerbedrijf 

H) Transport vanaf verpakafdeling -+ Shipping 0,5% x8€ y8€ z8€ 
I) Transportopslag Shipping 2,7% x9€ y9€ z9€ 
J) Transport vanaf Shipping -+ containeriseerbedrijf 2,6% x10€ y10€ z10€ 

6) containeriseren K) Containeriseren 18,9% x11€ y11€ z11€ 

7) boottransport L) Boottransport 40,6% x12€ y12€ z12€ 

Totale jaarlijkse kosten 100% LX I LY LZ 
7.5.2. G/obale kostenopvraag bij De Rooy Logistics 

De Rooy Logistics is huisleverancier van OAF en heeft daardoor vaste OAF tarieven voor ruimte 
en personeel. Door een bezoek aan De Rooy Logistics is een eerste indruk verkregen over het 
verschil in prijsniveau tussen OAF en een extern bedrijf. Het is gebleken dat personeelskosten 
voor directe verpakkers ongeveer 20% goedkoper zijn bij De Rooy Logistics t.o.v. OAF Eindhoven. 
Ten opzichte van directe verpakkers in W'lo is De Rooy Logistics ongeveer 35% goedkoper. 
Verpak- en opslagruimte is bij De Rooy Logistics ongeveer 37% goedkoper dan bij OAF 
Eindhoven. 

7.5.3. Financiele gevolgen 

Om de financiele gevolgen van de "zelf blijven doen of uitbesteden"beslissing in kaart te brengen, 
moeten er twee soorten analyses gedaan worden: 
1. Allereerst moet er een totaa/ kostenoverzicht opgesteld worden. Naast de kosten voor 

uitvoering van de fysieke distributie door externe bedrijven, zijn er andere kosten die bij de 
beslissing "zelf blijven doen of uitbesteden" zowel jaarlijks als eenmalig naar voren komen. 
Hiervoor moet een inschatting worden gemaakt welke kosten er jaarlijks en eenmalig bijkomen 
als de "zelf blijven doen" situatie wordt gekozen, 6f een van de "uitbesteed"alternatieven. In 
tabel 11 staat een voorbeeld overzicht van de financiele gevolgen bij "zelf blijven doen of 
uitbesteden" (gebaseerd op Versnel [ 24 ]) . Het doel van dit overzicht is een helder, 
kwantitatief goed onderbouwd overzicht op te stellen van de belangrijkste financiele gevolgen 
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van de alternatieven. Eventuele kwaliteits- en/of flexibiliteitsverschillen van de alternatieven 
met mogelijke kostendalingen worden buiten beschouwing gelaten. Een voorbeeld van een 
invulling van de tabel is: OAF moet bij de keuze van Wim Bosman Groep misschien in extra 
OAF emballage gaan investeren en een IT-aanpassing doen. Hiervan moet een inschatting 
worden gemaakt door de verantwoordelijke afdelingen. 

tabel 11 Mogelijke opzet om een he Ider overzicht op te stellen van de belangrijkste financiele gevolgen bij de keuze van een alternatief. 

Kosten op jaarbasis: 

T otale fysieke kosten (Zie tabel 1 0 totale (Zie tabel 1 o totale (Zie tabel 1 o totale (Zie tabel 1 0 totale 
jaarlijkse kosten) jaarlijkse kosten) jaarlijkse kosten) jaarlijkse kosten) 

Extra personeelskosten OAF € € € € 

Onvoorziene uitgave € € € € 
(schatting) 

Totale kosten op jaarbasis € € € € 

Eenmalige kosten: € € € € 

Verhuizing € € € € 

IT-aanpassing € € € € 

Verkoop hulpmiddelen € € € € 

lnvestering in extra OAF € € € € 
emballage 

- Training/kennisoverdracht € € € € 

Totale kosten eenmalig € € € € 

2. Ten tweede zal er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd moeten worden. Een 
gevoeligheidsanalyse (Versnel [ 24]) geeft aan hoeveel de cijfers veranderen als onzekere 
factoren een bepaald percentage at zouden wijken. Een onzekere factor bij CKO-orders is het 
aantal orders. Gezien de prognose in paragraaf 4.1.2.5 zal het aantal verkochte CKO-orders 
gaan toenemen. Het bestaan van onzekere factoren maakt het noodzakelijk om na te gaan 
welke invloed ze hebben op de uitkomst van de berekening. Het break-even model van v. 
Goor e.a.[ 20] kan hierbij gebruikt worden (zie figuur 43). In de kosten van de alternatieven 
moet een splitsing gemaakt worden in aantal(variabel)- en niet-aantalafhankelijke(vaste) 
kosten. Aantalafhankelijke kosten zijn bijvoorbeeld indirect personeel en ruimte (tot bepaald 
niveau). Niet-aantalafhankelijke kosten zijn bijvoorbeeld transportritten, direct personeel, 
containeriseren. Bij diverse aantallen orders (bv. 300, 400, 500) kan het effect gemeten 
worden op de kosten. 

F,v 
Fu+ (vu*q) 

i 
Fz Vaste kosten bij zelf blijven doen 

Fu Vaste kosten bij uitbesteden 

Vz Variabele kosten per product bij 
zelf blijven doen 

Vu Variabele kosten per product bij 
uitbesteden 

q De afzet (hoeveelheid producten) 

A B q 

(iguur 43 Break-even model van v. Goar e.a. [ 20} als hulpmiddel om een gevoeligheidsana/yse uit re voeren. 

7.5.4. Aandachtspunten bij RFP eva/uatie 

Om een consistente RFP evaluatie uit te voeren is er een aspect waaraan extra aandacht besteed 
dient te worden: 

- Zorg dat de huidige kosten van OAF up-to-date zijn, zodat de tarieven van alternatieven tegen 
de "juiste" kosten worden vergeleken. Het kostenoverzicht uit paragraaf 364.1 .3.2 is een 
momentopname in de tijd, maar in werkelijkheid veranderen deze kosten vrijwel maandelijks. 

58 



TU/e DAI= 
A - COMPM<V 

- Bij de gevoeligheidsanalyse is aangegeven dat aantal orders een belangrijke factor is bij kosten . 
Naast aantal orders kan de efficientie verbeterd worden (bv. Direct containeriseren), waardoor 
zowel in de zelf blijven doen als de uitbesteden situatie kosten omlaag kunnen gaan. Door 
verschillende simulaties uit te voeren met de factor efficientie in de gevoeligheidsanalyse, kan 
het effect op de kosten worden geanalyseerd. 

7.6 Detailstap 10: Eindbeoordeling 

1. I 2. I 3. I 4. 5. I 6. I 7 . l 8. 7 9. I 10. 

Analyse Alternatieven Knelpunten + Specificaties Deelnemers RFI Evalueren RFP Evalueren Eind-
huidige randvoor- opstellen selecteren opstellen + RFI- opstellen + RFP beoordeling 
situatie waarden verzenden antwoorden verzenden 

I I I I I I I I 

In de laatste detailstap van het "zelf blijven doen of uitbesteden" model wordt de beslissing 
genomen of de fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders zelf uitgevoerd blijft worden, of 
dat het uitbesteed gaat worden. Wordt het uitbesteden, dan wordt nog bepaald bij wie. 

7.6.1. Gewogen-factorscore methode 

Om de beslissing te nemen wordt ook hier gebruikt gemaakt van de gewogen-factorscore 
methode van v. Goor e.a. [ 20] (deze methode is beschreven in paragraaf 7.3.2. ). De factoren, de 
relatieve gewichten en de scores zullen door de beslissers, het hogere management van OAF, 
door middel van discussie gezamenlijk worden bepaald. Weer gaat het hier om het maken van 
een objectieve keuze, dat zowel internals extern verdedigd kan worden. 

In de RFI (detailstap 6 en 7) zijn al veel criteria aan de orde gekomen waarop de "short-list" 
bedrijven positief zijn beoordeeld. In de RFl-antwoorden hebben de bedrijven zich naar waarheid 
zo goed mogelijk naar voren proberen te brengen. Toch zijn er een aantal aspecten die nader 
onderzocht moeten worden om een goede beslissing te nemen. Eerst worden criteria voorgesteld 
voor de eindbeoordeling (deze zijn niet normatief, maar indicatief). Daarna wordt aangegeven hoe 
deze getoetst kunnen worden bij de "short-list" bedrijven. 

Beoordelingscriterialfactoren 
De klassieke criteria zijn kwaliteit, tijd en kosten. Deze zijn ook in de aanleiding van het 
onderzoek in paragraaf 2.1 naar voren gebracht. Tijd bestaat uit levertijd en 
leveringsbetrouwbaarheid. Daarnaast zijn er nog aspecten als flexibiliteit10 en toekomst 
(groeimogelijkheden, continu"iteit) (Versnel [ 24 ]). In de aanleiding van de opdracht waren 
belangrijke aspecten "ruimte vrij" en "afname besturingslast". 

Methoden ter beoordeling 
Er zijn een aantal methoden waarmee meer inzicht verkregen kan worden van bovengenoemde 
criteria bij "short-list" bedrijven. 
- Kwaliteitsaudit: De kwaliteit waar het bij de fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders 

over gaat is om de juiste producten, in de juiste hoeveelheid en in de juiste hoedanigheid bij de 
klant af te leveren. In de RFI is naar voren gebracht dat alle bedrijven ISO 9002 zijn 
gecertificeerd. De vraag is alleen hoe ze er mee om gaan en hoe dit in het geval van CKD-, 
KOM- en LDL-orders te waarborgen is. Om te beoordelen of de kwaliteit bij de externe bedrijven 
te waarborgen is, kan er een kwaliteitsaudit plaatsvinden (v. Weele [ 25 ]). Een team bestaande 
uit een inkoper, een kwaliteitsexpert, een productiemanager en eventueel andere personen van 
OAF bezoeken de leverancier. Zo kan er een product-, proces- en systeem audit worden 
gedaan. 

- Eerdere ervaringen met leverancier: Alie drie de "short-list" bedrijven hebben een bestaande 
relatie met OAF. Op basis van ervaringen vanuit OAF kan een oordeel worden geveld over de 
kwaliteit, levertijd en leveringsbetrouwbaarheid. 

10 
flexibiliteit meten: is de dienstverlener in staat om een spoed-opdracht aan te nemen of iets buiten de normale procedures om te 

regelen. [ 26] 
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- Bedrijfsbezoek: De beslissers en beoordelaars gaan langs bij elk bedrijf en krijgen de 
gelegenheid om rond te kijken en vragen te stellen. 

- Contact opnemen met referenties: de "short-list" bedrijven hebben in de RFl-antwoorden 
referenties van belangrijke klanten en leveranciers opgenomen. Deze werken reeds samen met 
de "short-list" bedrijven en kunnen een indruk geven over leveringsbetrouwbaarheid, kwaliteit , 
levertijd en flexibiliteit. 

- Pilot project: Hierin wordt een toets gedaan door de leverancier een echte order uit te laten 
voeren . Hiermee kunnen bijvoorbeeld de kwaliteit, levertijd en leveringsbetrouwbaarheid 
gemeten worden. 

- Cases (uit het project van RFI APS [ 35 ]): Door middel van een aantal opdrachten die de 
leveranciers moeten uitvoeren, kunnen aspecten getoetst worden. In de vorm van presentaties 
kunnen uitkomsten naar OAF teruggekoppeld worden. 

De kosten zijn in detailstap 8 en 9 van het "zelf blijven doen of uitbesteden" model geanalyseerd. 
Deze uitkomsten worden meegenomen bij de eindbeslissing. De hoeveelheid ruimte die vrijkomt 
bij uitbesteden kan bepaald worden uit de kwantitatieve analyse in detailstap 1 (paragraaf 4.1.2.5) . 
Aan de hand van het aantal interfaces kan de beheersingslast worden bepaald voor OAF 
(detailstap 2, alternatieven) 

ta be! I 2 Mogelijke op=et van de gewogen-factorscore methode voor de bes/issing "::e(f blijven doen of uitbesteden "van de.fys ieke distributie 

Criteria/factor ,ca.,i;l)f rMethode &AK,+';s ~e"t (,Ut :score,(b) [ 1-sleebf[2,~~fJ.~~-}:J;& '1:f'oblal$core,(a'1>) s1 

Zelf WBG JdRL DRL Zelf WBG JdRL DRL 

Kwaliteit Kwaliteitsaudit/pi X% 
lot project/cases 

Kosten RFP X% 

Tijd 

Levertijd Ervaringen/refer X% 
enties 

Leverings- Ervaringen/refer X% 
betrouwbaarheid enties 

Ruimte vrij X% 

Besturingslast OAF #interfaces X% 

Toekomst Referenties X% 

Flexibiliteit Ervaringen/refer X% 
enties 

Totaal 100% Eindscores 

7.6.2. Subjectieve overwegingen 

In de vorige paragraaf wordt door middel van de gewogen-factorscore methode een objectieve 
keuze gemaakt voor een van de alternatieven. Naast de objectieve criteria, zijn er subjectieve 
aspecten die het management van OAF moet overwegen: 

- De voor- en nadelen bij uitbesteden in paragraaf 3.4 . 

- De knelpunten bij uitbesteden uit detailstap 3 in paragraaf 5.3 . 

- De plus- en minpunten van de drie "short-list" kandidaten, voortkomen uit de RFI antwoorden 
uit detailstap 7 in paragraaf 7.3 . 

Deze aspecten kunnen de keus van een alternatief be"invloeden. 

7.7 Conclusies Hoofdstuk 7 

In dit hoofdstuk zijn de detailstappen 6 tot en met 1 O uit het "zelf blijven doen of uitbesteden" 
model uitgewerkt. Er is bepaald aan wie de fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders 
mogelijk uitbesteed kan worden. Hiervoor is in detailstap 5 een "long-list" opgesteld met 
kandidaten. Deze lijst bestaat uit verpakkingsleveranciers, professionele verpakbedrijven en 
logistieke dienstverleners. Aan de hand van criteria is gekomen tot een "medium-list". Er is een 
Request for Information naar deze bedrijven gestuurd om informatie op te vragen. Na het 
evalueren van de RFl-antwoorden is er een "short-list" van bedrijven overgebleven. De 
detailstappen 8,9 en 1 O zijn niet meer uitgevoerd. Voor deze detailstappen zijn acties en 
methoden ter ondersteuning aangeboden. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het verrichte 
onderzoek gepresenteerd. De conclusies worden in paragraaf 8.1 beschreven. In paragraaf 8.2 
worden de aanbevelingen beschreven, waarbij er een splitsing is gemaakt tussen aanbevelingen 
m.b.t. het uitbestedingsvraagstuk in dit onderzoek en overige aanbevelingen. 

8.1 Conclusies 
Zoals in Hoofdstuk 2 is vermeld, is de centrale vraag die in het onderzoek beantwoordt dient te 
worden: 

I Moet OAF het verpakken van CKO-orders "zelf blijven doen" of "uitbesteden"? 

Op basis hiervan is er in de loop van het onderzoek een definitieve opdrachtformulering opgesteld: 

Het kwalitatief en kwantitatief onderbouwen van de beslissing "Zeff blijven doen of uitbesteden" 
van de fysieke distributie van CKO-, KOM- en LOL-orders. 

Ontwerp een methode om informatie te vergaren om een goed onderbouwde "zelf b/ijven doen of 
uitbesteden" beslissing te nemen. Pas de methode zover mogelijk toe in de situatie van OAF. 

Met als doel: 

Het aandragen van informatie opdat OAF de "zelf blijven doen of uitbesteden "bes/issing met 
betrekking tot fysieke distributie van CKO-, KOM- en LOL-orders op verantwoorde wijze kan 
nemen. 

Op basis hiervan zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek hieronder weergegeven. De 
deelconclusies die in het verslag zijn gegeven worden niet meer herhaald. Het gaat hier om de 
deelconlusies in de kwalitatieve analyse (paragrafen 4.1.1.3, 4.1.1.5, 4.1.1.7), kwantitatieve 
analyse (paragraaf 4.1.2.6) en kosten van de fysieke distributie (paragraaf 4.1.3.4)). De 
belangrijkste conclusies zijn de volgende: 
- Er is een "zelf blijven doen of uitbesteden" model ontwikkeld voor het vergaren van 

informatie. Dit model is tot en met detailstap 7 toegepast op het uitbestedingsvraagstuk bij 
OAF. Voor de detailstappen 8, 9 en 10 is een actieplan uitgewerkt met ondersteunende 
modellen. Het model geeft op gestructureerde wijze de stappen weer die doorlopen moeten 
worden bij uitbesteden. Bij elke detailstap uit het model worden methoden ter ondersteuning 
aangereikt. Na het uitwerken van de detailstappen 8, 9 en 1 O kan een onderbouwd antwoord 
worden gegeven op de centrale vraag. Het "zelf blijven doen of uitbesteden" model biedt bij 
andere uitbestedingsvraagstukken in de toekomst ondersteuning. 

- Uit de RFl-antwoorden van de "medium-list" bedrijven is gebleken dat er bedrijven zijn die de 
gehele fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders over kunnen en willen nemen. 
Hierdoor worden alle activiteiten uit de fysieke distributie ondergebracht bij 1 extern bedrijf. 

- Na het doorlopen van de detailstappen 4, 5, 6 en 7 uit het "zelf blijven doen of uitbesteden" 
model zijn er drie potentiele uitbesteedkandidaten over, namelijk Wim Bosman Groep, Jan de 
Rijk Logistics en De Rooy Logistics. Deze bedrijven worden meegenomen in het doorlopen 
van de stappen 8,9 en 10. 

- De drie overgebleven bedrijven hebben professionele dockingstations, waardoor er direct na 
verpakken gecontaineriseerd kan worden. Alie drie de bedrijven hebben als verbetervoorstel 
aangegeven dat direct containeriseren na verpakken gunstiger is dan pas in Rotterdam te 
containeriseren. 

- De grootste knelpunten bij het uitbesteden van de fysieke distributie van CKD-, KOM- en 
LDL-orders zijn: 

- Gepickte onderdelen en geproduceerde componenten naar het externe bedrijf transporteren. 

- lnvesteringen in extra DAF-emballages in de pijplijn van OAF. 

- Registratie en administratie van alle gepickte onderdelen en geproduceerde componenten 
die buiten het DAF-terrein gaan. 
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- Registratie en administratie van uitgaande en inkomende DAF-emballages plus het vervoer 

ervan. 

- Extern bedrijf moet toegang krijgen in het informatiesysteem van OAF. 

- Verpakinstructies en verpaknormtijden niet up-to-date. 

- De opgestelde excelsheet voor de evaluatie van de RFI antwoorden (detailstap 7) is een 
ondersteunend gereedschap bij de beoordeling van de RFI antwoorden. In de excelsheet is de 
gewogen-factorscore methode geintegreerd en biedt daarmee ondersteuning om op een zo 
objectief mogelijke manier tot een gezamenlijk en gedragen besluit te komen. De excelsheet kan 
hierdoor bij toekomstige RFl's bij OAF gebruikt worden. 

- Bij een eerste globale kostenopvraag bij de Rooy Logistics is gebleken dat personeelskosten 
ongeveer 20% goedkoper zijn dan bij OAF, ruimte ongeveer 37% goedkoper. 

8.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen zijn verdeeld in twee delen. Het eerste deel geeft aanbevelingen met betrekking 
tot het verdere onderzoek van "zelf blijven doen of uitbesteden van de fysieke distributie van CKD
, KOM- en LDL-orders". Het tweede deel geeft een aantal knelpunten, die tijdens het onderzoek 
naar boven zijn gekomen en die niet verder onderzocht zijn. Hierover wordt een aanbeveling 
gedaan, waarmee OAF verder kan. 

8.2.1. Aanbevelingen met betrekking tot het verdere onderzoek 

Hieronder staan de aanbevelingen met betrekking tot detailstappen 8, 9 en 1 O uit het "zelf blijven 
doen of uitbesteden" model en de fasen "inrichten" en "bewaken" na een eventuele 
uitbesteedbeslissing (zie figuur 10). 

Opstellen RFP (detailstap 8) 
- Plan bedrijfsbezoeken waarbij OAF bij de "short-list" bedrijven een kijkje kan nemen en waarbij 

de "short-list" bedrijven de processen waarvoor ze een RFP opstellen met eigen ogen hebben 
gezien. 

Evalueren RFP (detailstap 9) 
- Reken de RFP tarieven van "short-list" bedrijven door. Hierbij dienen kwantitatieve gegevens 

aan de tarieven te worden gekoppeld. 

- Stel een totaal kostenoverzicht op waardoor duidelijk wordt hoeveel OAF jaarlijks en eenmalig 
aan kosten heeft bij de "short-list" bedrijven afgezet tegen de huidige "zelf blijven doen" situatie. 

- Voer een gevoeligheidsanalyse uit waarbij de effecten van de factoren "aantal orders" en 
"efficientie" op kosten zichtbaar worden. 

Eindbeoordeling (detailstap 10) 
- Voer een gewogen-factorscore methode uit, waarbij de beslissers discussieren over de factoren, 

relatieve gewichten en scores. Gebruik toetsingsmethoden (referenties, audits e.d.) voor het 
toetsen van de score per "short-list" bedrijf per criteria. Leg de subjectieve aspecten voor aan de 
beslissers zoals voor- en nadelen, knelpunten bij uitbesteden en plus- en minpunten van "short
list" bedrijven. 

lnrichten (fase 2) 
lndien tot uitbesteden besloten wordt, moeten de fasen "inrichten", "bewaken" en "evalueren" 
worden uitgevoerd. Voor "inrichten" worden de volgende aanbevelingen gegeven: 

- lndien tot uitbesteden wordt besloten moet als voorbereiding op de inrichtingsfase een 
multidisciplinair projectteam worden geformeerd met vertegenwoordigers van beiden 
partijen. Dit team coordineert de implementatie en stelt een draaiboek samen, waarin in detail 
een actieplan met bijbehorende tijdsplanning, capaciteit en kosten wordt beschreven. Daarnaast 
moeten aanspreekpunten worden aangewezen binnen OAF en het externe bedrijf (bv. een 
logistiek manager). 

- Stel een contract op voor enkele jaren waarin uitgangspunten worden vastgelegd, waaronder 
de samenwerking zal plaatsvinden. Vastgelegd wordt welke diensten, tegen welke tarieven, 
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tegen welke eisen worden uitgevoerd. Dit moet eenduidige en realistisch gebeuren, 2odat 20 min 
mogelijk onenigheid kan ontstaan. 

- Uitbesteden is een gevoelig en emotioneel onderwerp. In principe wordt bij uitbesteden werk 
van mensen afgenomen en bij een ander bedrijf neergelegd. Tijdens het project 2ijn de2e 
gevoeligheden veelvuldig naar voren gekomen. Om met de2e gevoeligheid bij uitbesteden 
rekening te houden, is het belangrijk dat naar de betrokkenen tijdig en voldoende wordt 
gecommuniceerd en ondersteuning wordt geboden bij het 2oeken van een andere baan. 

- Zo snel mogelijk opstellen van nieuwe verpakkingsinstructies en normtijden. 
Verpakkingsinstructies moeten 20 mogelijk geupdate worden. Aange2ien de verjaring van ruim 
tien jaar, is het verstandig om geheel nieuwe verpakkingsinstructies te maken aan de hand van 
vernieuwde technieken. Dit geldt eveneens voor normtijden. De normtijden 2ouden eventueel 
aan de verpakkingsinstructie worden gekoppeld. Eerder in dit verslag is aangegeven dat dit 
randvoorwaarden 2ijn die ingevuld moeten worden, indien tot uitbesteden wordt besloten. 
Daarnaast is OAF ISO gecertificeerd en dienen de2e documenten in orde te 2ijn. 

- Systeemaanpassing voor betere beheersing van pickopdrachten. In de Kai2en Slits 2ijn 
verbetervoorstellen gedaan voor een betere beheersing van de goederenstroom. Doordat 
pickopdrachten in de huidige situatie op een tijdstip inge2et worden, komen alle goederen ook op 
een tijdstip binnen bij de verpakafdeling. Door de voorgestelde systeemaanpassing kan elke 
pickopdracht worden inge2et wanneer dat gewenst is. Hierdoor wordt de beheersing van de 
goederenstroom vergroot. Bij uitbesteden kan de juiste hoeveelheid goederen worden inge2et 
2odat bijvoorbeeld een vrachtwagen vol is en worden tussenvoorraden beperkt. Het advies is 
dus dat ongeacht uitbesteden ja of nee, de2e systeemaanpassing altijd voordelig is. 

- Bij uitbesteden mogelijkheden om verpakkingskosten te reduceren. Als verpakken 
uitbesteed wordt naar een bedrijf dat al verpakwerk2aamheden uitvoert, 2ijn er mogelijkheden 
om op grotere schaal verpakkingsmaterialen in te kopen. Hierdoor kan het externe bedrijf kosten 
verpakkingskosten verlagen, waarbij OAF een kostenreductie kan afdwingen. 

Bewaken 

- Periodiek de keuze "zelf doen of uitbesteden" aan de orde stellen. Van Goer e.a. [ 20] geeft 
aan dat het verstandig is om enkele jaren na de uitbesteed-invoering vanuit een economisch 
ge2ichtspunt te onder2oeken of 2elf doen goedkoper is. lnkoop geeft aan dat 2e geregeld 
activiteiten terughalen, die in het verleden 2ijn uitbesteed aan derden (bv. merchandise). 

8.2.2. Overige aanbevelingen 

- Door in twee ploegen te gaan verpakken (net als alle DAF-fabrieken), kan de verpakruimte 
optimaler gebruikt worden . Bij de verwachte stijging in de vraag naar CKD-orders kan dit een 
financieel voordeel betekenen van "2elf blijven doen" t.o.v. uitbesteden. Onder2ocht dient te 
worden wat het effect is van het werken in twee ploegen t.o.v. uitbesteden. 

- Het (gedeeltelijk) onderbrengen van picken bij DAF Parts. Voor CKD-, KOM- en LDL-orders 
worden in de huidige situatie onderdelen decentraal opgeslagen in de lijnmaga2ijnen in fabrieken 
en centrale maga2ijnen van OAF. Daarna worden de onderdelen bij elkaar gepickt. Bij OAF Parts 
liggen de2elfde onderdelen op voorraad, alleen liggen de onderdelen op een centrale plaats. 
Tevens is OAF Parts specifiek en volledig ingericht om te picken (het is een kernactiviteit). Door 
(gedeeltelijk) pickopdrachten van CKD-, KOM- en LDL-orders bij DAF Parts ender te brengen, 
2ijn er mogelijkheden om kosten te verlagen en worden de fabrieken minder belast met niet
kernactiviteiten als picken. LDL-orders kunnen geheel bij DAF Parts ondergebracht worden, 
omdat de2e alleen maar uit onderdelen bestaan, geen componenten. De afdeling CKD geeft aan 
dat knelpunten hierbij 2ijn: Een hogere prijs en kleinere verpakkingseenheden (vindt klant niet 
fijn) . De hogere prijs kan aangepast worden door een ander kostprijscalculatiesysteem toe te 
passen. 

- Door direct containeriseren verpakkingskosten verder reduceren. Eerder in het verslag is 
aangegeven dat door direct na verpakken te containeriseren minder handling nodig is, waardoor 
er minder kans is op beschadiging . Tevens 2ijn er ook mogelijkheden om verpakkingskosten te 

63 



TU/e DAI= 
l>. - COMl'>'NY 

reduceren. Door minder handling kunnen eventueel andere, goedkopere minder sterke 
verpakkingsmaterialen worden gebruikt. 

- Goederenstroom vanaf leverancier gaan sturen. Hiermee wordt bedoeld dat de 
goederenstroom afgebogen kan worden nog voordat de goederen de fabriek ingaan. OAF Parts 
heeft aangegeven dat zij door de leveranciers pakketjes laten maken voor de goederen die zij 
nodig hebben. Deze worden samen met de bestelling voor OAF fabrieken afgeleverd op het OAF 
terrein. Door Cross docking komen de goederen op een aparte locatie terecht bij OAF. Hierdoor 
worden een aantal handelingen bespaard: het brengen naar de fabrieken/magazijn, het picken 
van de onderdelen, het afvoeren van de onderdelen. OAF Parts doet al enige tijd en zou 
misschien toegepast kunnen worden op CKD-, KOM- en LDL-orders. 
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Begrippenlijst 

ASSORschema 
Assemblage order besturingsschema. Regelt de afstemming tussen diverse ontkoppelpunten ten 
opzicht van elkaar. Per fabriek is weergegeven wanneer materiaal beschikbaar moet zijn, wanneer 
componenten geproduceerd moeten zijn en wanneer geassembleerd wordt. 

Beslissen 
Het kiezen uit alternatieven [ 4 ]. 

CKD-order 
Completely Knocked Down-order. Een volledig ongeassembleerde vrachtwagen. 
CLAAS 

CKD Logistics And Assembly System. Dit systeem genereert pickopdrachten. Het vergelijkt de te 
picken onderdelen met assemblage-instructies. Als laatste genereert het systeem paklijsten per 
kist. 
Collo/colli 

Stuk ter verzending, ongeacht de aard van de verpakking (kist, krat, pak, koffer) [ 17] 
Componenten 
Dit zijn assen, motoren en cabines. Het zijn fabriekseindproducten 
uit de as-, motor- of cabinefabrieken van DAF 

COM 
Centraal onderdelen magazijn. Het magazijn waar onderdelen 
tijdelijk worden opgeslagen, voordat ze naar de fabrieken gaan. 
DAF-emballage(figuur 44) 

Verschillende emballages waarmee DAF intern werkt. Deze 
emballages mogen niet het DAF-terrein af. Alleen als er afspraken 
met klanten/leveranciers zijn gemaakt mogen DAF-emballages het 
DAF-terrein verlaten. Deze moeten dan geregistreerd worden . 

FBU 
Fully Build Up. Een volledig geassembleerde vrachtwagen. (iguur ./4 voorbee/d van DA F-emballage 

Fysieke distributie 

Is een van de onderdelen van de integrale goederenstroombesturing van een organisatie [ 20 ]. 
Het heeft betrekking op de besturing en de beheersing van de goederenstromen gereed product, 
vanaf het einde van het productieproces tot en met de uiteindelijke afnemer. Het bestaat uit een 
voorraad, magazijn en transportsysteem. Fysieke distributie wordt ook wel distributielogistiek 
genoemd. In dit verslag wordt met de fysieke distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders het 
transporteren van gepickte onderdelen en geproduceerde componenten naar de verpakafdeling, 
cabines op bokken zetten/assen voorverpakken in W'lo, verpakken in Eindhoven, transporteren 
naar containeriseerbedrijf, containeriseren en boottransport. 

lnhuur 
Het aantrekken van capaciteit voor een bepaalde tijd en een bepaald doel. (bv. uitzendkrachten) [ 
17] 
lnkooponderdelen 
Onderdelen die ingekocht worden voor de assemblage van een vrachtwagen. Deze worden bij 
ongeveer 400 leveranciers ingekocht. 

lnleen 
Het verkrijgen van capaciteit binnen het eigen bedrijf (bv. van een andere afdeling) [ 17 ] 
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Kaizen Blits 
Een intensieve sessie voor procesverbeteringen. Door middel van een multidisciplinair team 
bestaande uit proceseigenaren en aangevuld met vakspecialisten . Bij de Kaizen Blits is het 
centrale thema: elimineren van verspilling [ 38 ] 

Kernactiviteiten 
Kernactiviteiten zijn die activiteiten waardoor men tot de beste in zijn markt behoort [ 5 ] 

Kerncompetenties 
Kerncompetenties zijn enkele activiteiten, waarmee een bedrijf denkt een concurrentievoordeel op 
de lange termijn kan halen of behouden [ 24 ]. Kerncompetenties zijn [ 22 ]: 

Vaardigheden en kennis, geen producten of functies 
Flexibel en gefocust op lange termijn 
Beperkt in aantal 
lnvloedrijk in de waardeketen 
Gebieden waar het bedrijf kan domineren 
Elementen die belangrijk zijn op lange termijn voor klanten 

KOM-order 
Komponent-orders (oude spelling) bestaande uit een motor, cabine of as. Hierbij worden meestal 
bijbehorende losse onderdelen bijverpakt. KOM-orders zijn voor O.E.M.-klanten. 
LDL-order 
Losse-onderdelen-levering-orders bestaande uit losse onderdelen in bulk. LDL-orders zijn net als 
KOM-orders voor O.E.M.-klanten. 

Long-list 
Een lijst met potentiele uitbesteedbedrijven volgend uit een zoektocht in de leveranciersmarkt in 
detailstap 5 van het "zelf blijven doen of uitbesteden" model. Deze bedrijven worden gefilterd aan 
de hand van criteria, waardoor de "medium-list" ontstaat. 

Magazijnsysteem 
Subsysteem binnen de fysieke distributie. Het gaat hierbij om beslissingen omtrent de 
vestigingsplaats van een magazijn en de wijze waarop de functies binnen een magazijn worden 
vervuld [ 20 ]. 

Mainframe 
Centrale computersysteem van OAF. 

Medium-list 
Een lijst met potentiele uitbesteedbedrijven volgend uit de eerste selectie van deelnemers in 
detailstap 5 van het "zelf blijven doen of uitbesteden" model. Deze bedrijven mogen meedoen aan 
de de RFI in detailstap 6, waarna een "short-list" ontstaat. 

M&S 
Afkorting voor Marketing en Sales. Marketing en Sales is een van de vier divisies binnen DAF. De 
andere drie zijn Operations, Product Development en Finance. 

O.E.M. 
Original Equipment Manufacturer. Een producent van machines, die DAF-producten voor eerste 
montage assembleert in hun product. 
Offerte aanvraag = request for proposal = Request For Information + Request For Pricing= 
Request For Quotation = invitation to tender. Document waarmee informatie en kostenopvraag 
worden gedaan bij een extern bedrijf ten behoeve van een aankoopbeslissing. 

Permanente uitbesteding 
Bij het uitbesteden van activiteiten is er sprake van incidentele uitbesteding en permanente 
uitbesteding [ 3 ]. Zo wordt bij incidentele uitbesteding werk door capaciteitstekort tijdelijk aan een 
leverancier uitbesteed. Bij permanente uitbesteding wordt werk uitbesteed aan een toeleverancier, 
omdat deze beter geschikt is voor de uit te voeren taak. Elke keer als de activiteit uitgevoerd moet 
worden, wordt er uitbesteed. 
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Product-markt combinatie 

Een combinatie van een bepaalde markt (of klant) met een bepaald product. Bv. Cabine (product) 
voor Ginaf (markt).De ene product-markt combinatie kan andere eisen en wensen hebben met 
betrekking tot kwaliteit , tijd en kosten, dan de andere product-markt combinatie. 

RFI 

Request for Information (zie offerteaanvraag) 

RFP 

Request for Pricing (zie offerteaanvraag) 

Shipping 

De expeditie afdeling van OAF die transporten en documentatie verzorgen van DAF
eindproducten van OAF naar de klant. Deze afdeling wordt ook wel Delivery genoemd en is 
gevestigd in B10 op het DAF-terrein.Shipping 

Ook wel Delivery genoemd. Dit is de expeditie afdeling van OAF. Zij verzorgen het verdere 
transport met bijbehorende administratie naar de klant, nadat de order gereed is gemeld door 
Productie. Zij zijn gevestigd in het gebouw B10 op het DAF-terrein. 

Short list 

Een korte lijst met potentiele uitbesteedbedrijven volgend uit detailstappen 6 en 7, waarin de RFI 
ingevuld en beoordeeld is. Deze bedrijven mogen meedoen aan de de RFP in detailstap 8, 
waarna de eindbeoordeling plaats kan vinden. 

Transportsysteem 

Subsysteem binnen de fysieke distributie. Het gaat hierbij om de keuze van het transportmiddel en 
de routeplanning [ 20 ]. 

TLO 

Truck Logistics Ordering. Een afdeling binnen M&S die de leverdatum van orders controleren, 
behartigt klantenbelangen bij het inplannen van orders en stelt transportpapieren en facturen op. 

Voorraadsysteem 

Subsysteem binnen de fysieke distributie. Het gaat hierbij om beslissingen omtrent de hoogte van 
voorraden [ 20 ]. 

WMS systeem 

Warehouse management system. Aangepast aan gebruik in mainframe (door koppelingen.) 
W 'lo 

Afkorting voor Westerlo. In Westerlo is de cabine en assen fabriek van OAF gestationeerd. 
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Bijlage 1 Eindproducten als CKD-orders door de klant geassembleerd zijn 

FT 95 XF 

FTT 95 XF 

FT 85 CF 

FTT 85 CF 
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Bijlage 2 De Supply Management visie van DAF 
Bron: OAF intra net, afdeling Purchasing [ 1 O]. 

Het inkoopbeleid van OAF is in overeenstemming met het inkoopbeleid van PACCAR en 
gebaseerd op de visie en strategie van OAF. In deze strategie staat de klant centraal ("Customer 
First") , onder meer door een uitstekende serviceverlening voor en na de verkoop ("Total Care"). 
OAF richt zich binnen de totale waarde keten op "partnerships" en baseert haar bedrijfsprocessen 
op "total quality" . De bedrijfsstrategie behelst een sterke aandacht voor stroomafwaartse 
activiteiten en verschuift daarmee de focus naar de afnemers. 

Dit heeft gevolgen voor maak-koop beslissingen en de wijze waarop leveranciers betrokken 
worden bij interne processen. 

• OAF koopt producten in tenzij interne ontwikkeling en/of productie OAF een 
concurrentievoordeel geven. 

• OAF streeft naar leveranciers die wereldwijd binnen het PACCAR-concern kunnen leveren. 

• OAF werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft naar lange termijn relaties. 

• OAF is selectief in haar keuze van leveranciers en wil meer bereiken met minder leveranciers. 

• OAF betrekt haar leveranciers in een vroegtijdig stadium (vanaf defenitiefase) bij nieuwe 
projecten en ontwikkelingen. 

OAF wil op een effectieve, pro-actieve en interdisciplinaire wijze inhoud geven aan "Strategisch 
Supply Management" op de volgende vijf gebieden: 

1. Kwaliteit 
Er wordt zekergesteld dat goederen en diensten aan de orderspecificatie, wat betreft 
kwaliteit- en milieueisen, voldoen. Daarnaast streeft lnkoop ernaar, dat het 
voortbrengingsproces van goederen en diensten m.b.t. kwaliteit en milieubelasting een 
continu verbeterproces laat zien. 

2. Logistiek 
De leverancier dient in staat te zijn continue, betrouwbaar en flexibel te leveren. 

3. Know-how 
Er wordt toegang tot technologie en know-how van de leverancier van nieuwe producten 
en systemen verkregen 

4. Concurrentie positie 
De leverancier dient een gunstige marktpositie en financiele positie te bezitten. 

5. Totale kosten 
De totale kosten binnen de waardeketen zijn concurrerend. 

Key strategic efforts 
Voor het realiseren van de inkoopstrategie zijn Key Strategic Efforts opgesteld: 

1 . Supply market intelligence 
Op gestructureerde wijze wordt marktinformatie verzameld. Deze informatie is nodig om 
een, volgens het DAF-beleid, verantwoorde inkoopkeuze te kunnen maken. 

2. Long-term relationships 
Van de leverancier wordt verwacht dat hij intensief samenwerkt met de OAF organisatie. 
OAF wenst op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van de leverancier en optimaal 
gebruik te maken van zijn kennis. Samen met de leverancier moet de inkoper uitdagende 
doelen stellen die zowel voor de leverancier als de OAF organisatie een win situatie moet 
opleveren. In dit kader heeft OAF het Cost Management Program (CMP) opgestart, waarbij 
verbeteringen in proces en product op een adequate wijze kunnen worden 
ge"implementeerd. 

3. Restructuring of the supply base 
Het beleid van OAF is erop gericht meer in te kopen bij minder leveranciers. Dit wordt 
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bereikt door het vinden van synergie in de leveranciersbestanden van PACCAR Europa en 
PACCAR Amerika, het clusteren van productgroepen die bij een leverancier worden 
ingekocht en het inkopen van systemen van een hoger samenstellingsniveau. Hierbij 
worden alleen leveranciers geselecteerd die voldoen aan het OAF inkoopbeleid. 

4. Early supplier involvement 
OAF wil gebruik maken van de know-how en ontwikkelcapaciteiten van de leverancier om 
de technologische kennis van de leverancier te benutten. De leverancier zal in een vroeg 
stadium bij het Product Creatie Proces worden betrokken. 

5. Quality assurance 
De kenmerken van het kwaliteitsbeleid zijn: pro-actief en continue verbetering . 
Productieprocessen van een leverancier moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die OAF 
stelt (opgesteld aan de hand van de ISO-richtlijnen). Kwaliteitsmethoden en -technieken 
moeten reeds worden toegepast in de ontwikkelingsfase van de producten. Zes sigma is 
een techniek die door OAF Trucks wordt toegepast om een hoger kwaliteitsniveau te 
bereiken. Van leveranciers wordt verwacht dat zij meewerken in zes sigma projecten. 

6. Logistics agreement & performance measurement 
Logistieke afspraken worden vastgelegd, o.a. in de logistieke paragraaf van het 
inkoopcontract, een specifieke logistieke overeenkomst en de emballageovereenkomst. 
Daarnaast wordt de performance van elke leverancier door OAF gemeten en aan de 
leverancier gerapporteerd. 

Ten Slotte 
Supply Management is onze inkoop visie die het ons mede mogelijk maakt in de truckmarkt 
concurrerend te zijn. We hebben onszelf en onze leverancier uitdagende doelen gesteld, en we 
zullen de nodige capaciteit en ondersteunende systemen mobiliseren om deze doelen te bereiken. 
We verwachten van leveranciers dat ze met ons samenwerken om Supply Management tot een 
succes te maken, ondermeer door het opzetten van continue verbeterprojecten en 
kwaliteitsprojecten als zes sigma. Alleen als we samenwerken om de eisen en wensen van onze 
klanten te vervullen zullen we succesvol zijn. Onze leveranciers van vandaag zijn onze co
designers, co-producers, co-developers en partners van morgen. 
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Bijlage 3 Uitleg hoofdstappen uit het plan van aanpak 
De hoofdstappen uit de leidraad voor strategische samenwerking van Dijkstra e.a. [ 3 ]. 

1 . lnventariseren: 
In deze fase wordt vastgelegd welke activiteiten zullen worden uitbesteed, hetgeen afstemming 
met de gevoerde uitbestedingsstrategie vraagt. Verder worden de specificaties van de te leveren 
dienst opgesteld zoals men die wenst, inclusief de randvoorwaarden. Afhankelijk van het niveau 
van samenwerking zijn deze specificaties meer of minder gedetailleerd. 

2. Profileren: 
Er dient een profiel te worden opgesteld van het soort toeleverancier dat is gewenst. Daarbij dient 
te word en gel et op enerzijds de taken die de toeleverancier dient te verrichten en de specif icaties, 
en anderzijds de intensiteit van samenwerking die gewenst is. 

3. Selecteren: 
Uitgaande van het opgestelde profiel wordt de toeleverancier geselecteerd. Er moet een lijst 
opgesteld worden met potentiele toeleveranciers die voldoen aan het profiel, waarna de 
uiteindelijke toeleverancier wordt geselecteerd aan de hand van aanvullende criteria en eventueel 
een offerte. 

4. Specificeren: 
Seide partijen moeten overeenkomen met de specificaties van de te leveren diensten. De door de 
uitbesteder opgestelde specificaties uit de inventarisatiefase worden nu vertaald in voor beide 
partijen begrijpelijke taal. Elke partij dient vast te stellen of deze specificaties door beide partijen 
zijn begrepen en realiseerbaar worden geacht. 

5. Contracteren 
In deze fase worden afspraken gemaakt tussen uitbesteder en toeleverancier, die schriftelijk 
worden vastgelegd. Een deel van deze afspraken kan in een contract worden opgenomen. 

6. lnstalleren 
De samenwerking wordt vormgegeven in een organisatie. De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden worden over mensen uit de betrokken organisaties verdeeld. Er dient een 
gedetailleerde projectplanning te worden opgezet. T evens dient er aandacht te worden besteedt 
aan de organisatie zelf die gedurende de samenwerking blijft bestaan. 

7. Beheren 
Gedurende de samenwerking zullen de gemaakt afspraken en de gekozen organisatie moeten 
worden bewaakt en wellicht aangepast. Verder is het van belang dat tijdig toekomstige 
ontwikkelingen worden aangekaart, zodat de betrokken partners daar adequaat op kunnen 
inspelen. 

8. Termineren 
De diverse projecten in het samenwerkingsverband zullen expliciet moten worden afgerond, zodat 
voor beide partijen en de status en de nadruk van de samenwerking duidelijk blijven. 

9. Evalueren 
Door regelmatig de samenwerking te evalueren en eventuele consequenties te trekken, wordt de 
samenwerking verder ontwikkeld of desgewenst op tijd en in beider belang afgebroken. 
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Bijlage 4 Goederenstroom van CKD-orders op micro niveau 
Deze bijlage bevat de goederenstroom van CKD-orders in detail. Deze is gebaseerd op figuur 21, 
waarin de goederenstroom op mesoniveau is gegeven. 

In figuur 45 staan de activiteiten die uitgevoerd moeten worden binnen het proces "verpakken" van 
CKD-, KOM- en LDL-orders. Het proces vangt aan zodra er een transportmiddel klaar staat om 
uitgeladen te worden. Het proces eindigt zodra de vrachtwagen die naar de transportopslag rijdt 
klaar staat om ingeladen te worden. 

figuur 45 Activiteiten voor her verpokken CKD-, KOM- en LDL-orders (Resultaat uit de Kaizen 8/its) 

In figuur 46 staan de activiteiten weergegeven uit de processtap ''transporttreintje" en ''transport 
vrachtwagen". 

figuur 46 Activiteiten binnen processtappen transporllreintje en transport vrachtwagen 
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In figuur 47 staan de activiteiten weergegeven van de processtap "verpakken in W'lo. In figuur 48 
staan de activiteiten weergegeven van de processtap "containeriseren". In figuur 49 staan de 
activiteiten weergegeven van de processtap "boottransport". 

Cabine onderdelen 
van cabine 

Assen onderdelen 
van assen 

verpakruirrte rijden 

Cabines op bokken 
plaatsen 

Verpakken in emballage 
en sluiten 

Wegrijden voile emballage 
w egrijden cabines op bok naar tussenopslag 
naar tussenopslag 

vrachtw agen laden 

Cabines op bokken 

voorverpakte assen op 
vrachtw agen laden 

Voorverpakte assen 

_(iguur -17 Activiteiten binnen de processtap ··verpakken in W"/o ·· 

Containers 

_figuur 49 Activiteiten binnen de processtap ··boottransport ·· 

Containeriseren 

flatracks /containers 
van depot naar loods 
rijden 

Verpakte order 

Uitladen van vrachtw agen bij 
containerbedrijf 

inladen containers 
cabines plaatsen op flatracks 

cabines vastmaken op flatracks 

opladen flatracks/containers op 
vrachtw agen 

gevulde flatracks /containers van 
loods naar haven (terminal) rijden 

uitladen flatracks /containers van 
vrachtw agen 

containers 

figuur -18 Activiteiten binnen de processtap · contarnenseren 
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Bijlage 5 Verantwoordelijkheden per aansturende/plannende afdeling in 
de goederenstroom van CKD- en KOM-orders 
Bij elke afdeling, die een aansturende- en planningsrol heeft in de goederenstroom van CKD- en 
KOM-orders, zijn de verantwoordelijkheden gegeven. De afdelingen worden gebruikt in de 
kwalitatieve analyse van het beheersingssysteem en organisatie in paragraaf 4.1 .1 .4. 

1 Verkoopafdelingen 
1.1 Sales Operations (SO) en 

1. 2 Component Sales (CS) 
• De werving van nieuwe klanten 

• Het onderhoud van contacten met de reeds geworven klanten . SO voor CKD-orders, CS voor KOM- en LDL-orders. 

• Communicatie naar klanten (o.a.) bevestigde leverdatum terugkoppelen naar klant. 

• Orderacceptatie. De orders worden gescreend op compleetheid en juistheid. 

• Opstellen factuuradvies voor TLO. 

• Opdracht geven voor keuring van SGS rapport11 (alleen SO) 

2 Trucks Logistics Ordering (TLO) 
2. 1 Order management 
• De controle van de door SO en CS gevraagde leverdatum (alleen voor CKD- en KOM-orders, dit heel ordervalidatie: 

controle van de gevraagde specificaties, aanleveradres en de beschikbare productiecapaciteit en mix in de lijn.) 

• Terugkoppelen de bevestigde leverdatum naar SO en CS 

• Behartigen van klantenbelangen bij het inplannen van orders 

• Opstellen transportpapieren en facturen ( accreditief12 met daarin: factuurbedrag, SGS rapport, Bill of lading en 
eventueel vereiste certificaten. Oil word! in samenwerking met SO gedaan.) 

2. 2 Shipping 
• Regelen en aansturen van transport (externe transporteur, boot, container) naar de klant 

• Verzendformulieren opstellen (CMR13 opstellen) 

3 Productiebesturing (PB) 
• lnplannen van orders en behartigen van productiebelangen 

• Opstellen en bijhouden lijnmix restricties 

• Beheersen van de veranderingen in orders 

• Volgorde bepalen in de productielijn. 

• Voortgangscontrole van productie 

• Opstellen en beheer van logistieke- en assemblage-informatiesystemen 

• Materiaalbehoefte bepalen en afroeporders plaatsen bij leveranciers (dmv MRP-systeem). Materiaalbehoefte voor 
geheel OAF (incl. CKD-, KOM- en LDL-orders). 

4 Productiefabrieken 
• Het vervaardigen en assembleren van componenten 

• Transport van componenten 

5 lnkoop 
• Contact met leveranciers (o.a. verpakkingsleveranciers) 

• Contracten maken met leveranciers 

6 Afdeling CKD 
• Orderacceptatie van CKD-, KOM- en LDL-orders. Behartigen belangen van pick- en verpakafdelingen . 

• Werkvoorbereiding 

11 Rapport van een extern en onafhankelijk bureau dat de gehele order conform de verkoopovereenkomst wordt afgeleverd, dit wordt 
tussentijds gecontroleerd. 
12 

Opdracht aan een bank om een som te betalen of wissels te accepteren. Dit accreditief is onherroepelijk en geconformeerd, dat wil 
zeggen tussen de twee banken. Een van de verkopende partij en een van de kopende partij . Dit accreditief dient duster bescherming 
van de verkoper. Deze is immers verzekerd dat hij betaald krijgt. 
13 

Is een transportdocument en bestaat uit: verzender/ontvanger instructie, omschrijving, afmetingen, gewicht en bijzonderheden van 
de verzending met een standaard transportverzekering. 
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• lnzetten pickopdrachten 

• Voortgangscontrole van CKD-, KOM- en LDL-orders 

• Gereedmelding van orders 

• Order- en personeelsplanningen opstellen voor pick- en verpakafdelingen. 

• Werkinformatie opstellen voor verpakken ( controlelijst, barcodescanners) 

• lnkoopadvies voor verpakemballage opstellen. {t.b.v. verpakafdeling) 

• Pick- en verpakkosten bepalen 

• Verpakinstructies opstellen 

• Claimafhandeling 

• Verzendadvies opstellen 

7 Pickafdeling (COM-A) 
• Picken van onderdelen en transporteren van orders naar de verpakafdeling. 

8 Verpakafdeling in Eindhoven (COM-B) 
• Sorteren van orders. 

• Controleren en verpakken van orders. 

• Verpakinformatie doorgeven aan CKD (gewichten, maten, enz.) 

• Transportaanvraag doen voor transport naar B 10 

• lnladen van transport. 

• Verpakkingsmaterialen bestellen bij leverancier 

• Personeelscapaciteit aanpassen 

9 Verpakafdeling in W'lo (Steurs) 

• Voorverpakken van assen 
• Het op bokken zetten van cabines voor CKD-orders 

DAI= 
A - COMPANY 
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Bijlage 6 Uitleg aansturingsactiviteiten van goederenstroom CKD-orders 
Aansturing fabrieken/magazijnen: 

Organisatie: as-, motoren- en cabinefabrieken en de centrale magazijnen. 

De fabrieken sturen het transport aan zodra onderdelen gepickt zijn. Voor de onderdelen 
die in de fabrieken in Eindhoven worden gepickt is er een transporttreintje die meerdere 
keren op en neer rijdt. Deze neemt gelijktijdig lege DAF-emballages mee terug. De 
onderdelen uit de fabrieken in W'lo gaan met een dagelijkse lijndienst in een vrachtwagen 
mee. De werkwijze van de Centrale magazijnen is exact hetzelfde als van de fabrieken. 

Voor het vrachtwagentransport van motoren, assen en cabines sturen de fabrieken het 
intern transport aan. Intern transport wordt in een van de volgende alinea's behandeld. 

CKD-coordinatie: 

Organisatie: Afdeling CKD 

De afdeling CKD stuurt de verpakafdelingen in Eindhoven en W'lo aan. CKD voedt de 
verpakafdelingen met orderinformatie en personeelsplanning informatie. Zodoende weten 
de verpakafdelingen wanneer en hoeveel werk er binnen gaat komen. Tevens geeft CKD 
aan wat de behoefte aan verpakkingsmaterialen is voor de komende periode. 

Aansturing verpakken: 

Organisatie: managers verpakafdelingen. 
De verpakactiviteiten in Eindhoven en W'lo worden aangestuurd door twee afzonderlijke 
managers. Zij zijn verantwoordelijk voor de verpakactiviteiten. Op basis van de ontvangen 
informatie van de afdeling CKD zorgen zij ervoor dat er voldoende manbezetting is om het 
werk te verpakken. Tevens zorgen zij dater op tijd verpakkingsmateriaal besteld wordt. 
lndien er transport moet plaatsvinden naar de transportopslag bij Shipping, worden 
transportritten besteld bij aansturing intern transport. 

Aansturing intern transport+ intern transporteur: 

Organisatie: afdeling intern transport in Eindhoven en W'lo. lnterne transporteurs zijn diverse 
externe bedrijven waarmee een afroepcontract loopt. 

Intern transport vindt plaats op verschillende punten in de goederenstroom. Na afroepen 
van de fabrieken worden transportritten ingepland bij interne transporteurs en worden de 
motoren, assen en cabines opgehaald en naar een van de verpakafdelingen gebracht. 
Zodra de verpakafdelingen hele of gedeeltelijke orders hebben verpakt, vraagt aansturing 
verpakken een transportrit aan. Ook deze wordt weer ingepland en transport vindt plaats. 

Aansturing extern transport+ extern transporteur: 

Organisatie: Shipping. Externe transporteurs zijn diverse externe bedrijven waarmee een 
afroepcontract loopt. 

Zodra een order geheel verpakt is en bij Shipping in B10 staat, wordt deze door de afdeling 
CKD gereedgemeld. Shipping verzorgt de administratie (transportdocumenten en/of 
douanedocumenten) van de order en na bevestiging van betaling van de afdeling Credit, 
wordt een extern transporteur (externe bedrijven) afgeroepen. Deze brengt de KOM- en 
LDL-order naar de klant, CKD-orders naar het containerisatiebedrijf. 

Containerisatiebedrijf + rederij: 

Organisatie: DAMCO in Rotterdam. Er wordt met diverse rederijen zaken gedaan. 

DAMCO wordt aangestuurd door aansturing extern transport van OAF. DAMCO regelt dat 
de containers worden gehaald, gevuld en naar de haven gebracht. Tevens zorgen zij 
ervoor dat douanedocumenten worden gesplitst naar container. De rederij laadt de 
container op de boot en verzorgt het boottransport. 
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Bijlage 7 Uitleg van de beheersingsniveaus 
De uitleg van de beheersingsniveaus die gebruikt zijn bij de kwalitatieve analyse van het 
beheersingssysteem en organisatie in paragraaf 4.1.1.4. 

Bedrijfsniveau 
Op dit niveau worden een aantal afspraken en plannen gemaakt voor de lange termijn, die de 
randvoorwaarden bepalen waarbinnen gewerkt gaat worden. Er moet een grove verkoopprognose 
worden gemaakt. Dit plan vormt de basis om capaciteitsplannen en inkoopplannen te maken. Er 
worden raamcontracten opgesteld tussen de verkoopafdelingen en productieafdelingen. De 
verkoopafdelingen geven een prognose voor de verkoopaantallen in het komende jaar. De 
productieafdelingen weten nu het productieniveau waarop geproduceerd moet gaan worden. Op 
basis hiervan kan productie een aantal acties ondernemen. Er zal materiaal ingekocht moeten 
worden bij leverancier om te produceren. Hiervoor maakt de inkoopafdeling raamcontracten met 
leveranciers. De capaciteit zal al dan niet aangepast moeten worden. Er worden raamcontracten 
gemaakt met personeel en eventuele investeringen in machines of gebouwen worden gedaan. 

T evens worden de doorlooptijden van het productieproces vastgelegd en bepaald wordt met welke 
seriegroottes er gewerkt gaat worden. 

Goederenstroomniveau 
Op dit niveau wordt er periodiek een controle gedaan of de raamcontracten die zijn gemaakt op 
bedrijfsniveau nog in overeenstemming zijn met de toekomstige stroom orders. De afspraken die 
zijn gemaakt op bedrijfsniveau kunnen dan eventueel aangepast worden. Neemt de vraag enorm 
toe, dan zullen raamcontracten op bedrijfsniveau bijgesteld moeten worden om toch aan de vraag 
te voldoen. 

Vier soorten beslissingen worden op dit niveau genomen: 

1. Vaststellen hoofdproductieplan 

In het hoofdplan staan de te verwachten (productie)-orders. Dit plan wordt gebruikt voor de 
beheersing van de gehele logistieke keten gedurende een bepaalde periode. In het hoofdplan 
dient het conflict tussen commercie en productie te zijn opgelost. Het hoofdplan dient 
realiseerbaar te zijn qua bezettingsgraden en doorlooptijden en dient tevens verkoopbaar te 
zijn in de markt. 

2. Vaststellen productieniveau per afdeling 
Hierin legt het bedrijf het productieniveau vast dat uitvoerende afdelingen gedurende een 
bepaalde periode moeten realiseren. De betreffende afdeling kan in die periode rekenen op de 
orders die passen binnen dit productieniveau en dient zich hierop in te richten. 

3. Materiaal coordinatie 

Dit is gericht op het genereren van werkorders in de vorm van productieopdrachten en/of 
inkoopopdrachten teneinde het hoofdplan te kunnen realiseren. Deze is gericht op het 
materiaalaspect van de logistieke beheersing. 

Afdelingsniveau 
Gegeven de op bedrijfsniveau overeengekomen randvoorwaarden, is een afdeling 
verantwoordelijk voor de acceptatie en realisatie van de gegenereerde orders. De orders die 
binnenkomen, worden omgezet in acties zodat de processen op gang komen. 

Er worden vier soorten operationele logistieke beslissingen op dit niveau genomen: 

1. Werkorderacceptatie en levertijdafgifte 

Dit gaat over het beoordelen van de werkorders op haalbaarheid in het licht van de 
beschikbare capaciteit en de reeds geaccepteerde orders. Een consequent doorgevoerde 
werkorderacceptatie is van doorslaggevend belang voor het realiseren van korte en 
betrouwbare doorlooptijden in de uitvoerende afdelingen. De afdeling mag in het algemeen 
geen werkorders accepteren waardoor het tijdig realiseren van de nog onderhanden 
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werkorders in het gedrang komen. Gebeurt dit als regel wel, dan zullen de doorlooptijden in de 
afdeling toenemen, en de betrouwbaarheid afnemen. 

2. Werkorderplanning 

De tijdsplanning van de bewerkingen voor de order worden vastgelegd. Hierbij houdt de 
planner rekening met bijzondere eisen die gelden voor de bewerkingsvolgorde of de 
tijdsplanning. 

3. Capaciteitstoewijzing 
De capaciteiten per bewerkingssoort of machinesoort wordt aan werkorders toegewezen. 
Hiervoor moet de afdeling intern beschikken over capacitatieve flexibiliteit. 

4. Werkvolgorde 
Bij elke werkplek moet nog worden beslist in welke volgorde de aanwezige (of nog komende) 
orders verwerkt moeten worden. 
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Bijlage 8 Order- en personeelsplanningen door afdeling CKD voor 
verpakafdelingen 
Hieronder staan de order- en personeelsplanningen die door de afdeling CKD worden gebruikt en 
opgesteld ten behoeve van de beheersing bij de verpakafdelingen. Deze planningen worden 
gebruikt bij de kwalitatieve analyse van de beheersing in paragraaf 4.1.1.4. Bij elke termijn wordt 
aangegeven om welk soort planning het gaat (order- of personeelsplanning), welke 
planningstermijn, de uitleg bij de planning, wanneer afgifte is aan de verpakafdelingen en 
eventuele opmerkingen per planning . 

Lang, Order- Order inzetplan Verkoop genereert een order inzet plan Aantallen per jaar kloppen 
jaar planning (rollend, elke voor CKD- en KOM-orders. Hierin staat vaak redelijk, maar de 

periode een een grove schatting van het aantal verdeling naar ordertype en 
nieuwe) CKD- en KOM-orders voor het klant klopt vaak niet. 

komende jaar, gesplitst naar periodes. 
Ook wordt een splitsing gemaakt naar 
ordertype en klant. 

2 personeels Benodigde Aan de hand van het orderinzetplan Afgifte 1° Het aantal vaste 
-planning verpakcapaciteit (CKD) en normuren wordt een woensdag verpakkers wordt 

(rollend, elke prognose gemaakt voor de benodigde van elke gebaseerd op de 
periode een mancapaciteit voor het order-picken en nieuwe gemiddelde mancapaciteit 
nieuwe) verpakken per periode. periode. voor het komende jaar. 

De gebruikers van dit plan 
kijken steeds ongeveer 4 
periodes vooruit voor 
op/afbouw van 
mancapaciteit 

Middel- 3 Order- Orderinzet Bij afwijkingen in de normale orderinzet incidenteel Er zit geen vast patroon in 
lang, planning komende periodes voor enkele periodes vooruit wordt er de afgifte van dit overzicht 
enkele (niet officieel) een orderinzet overzicht gemaakt voor 
periode de betreffende week/weken 
s 

4 Personeels Benodigde Op basis van de orderinzet van de lncidenteel Op basis hiervan kunnen er 
-planning verpakcapaciteit komende periodes wordt bij afwijkingen acties genomen worden om 

voor een bepaalde in de normale orderinzet ook een personeelscapaciteit aan te 
week weekoverzicht gemaakt voor de passen. 

(niet officieel) mancapaciteit in de betreffende 
periode. 

Kort 5 Order- Orderinzet voor Per week wordt vermeld welke orders 1x per 
(voor planning komende Periode ingepland staan periode, 
periode gesplitst naar een periode 
en weken voordat de 
week) betreffende 

periode 
begint 

6 Personeels Benodigde In het overzicht staat per week in de officieel 
-planning verpakcapaciteit komende periode hoeveel pick- en Afgifte 1 • 

voor de komende verpakpersoneel nodig is. woensdag 
periode (rollend) van elke 

nieuwe 
periode. 

7 Personeels Benodigde Voor de komende week staat er Afgifte elke 
-planning verpakcapaciteit hoeveel pick- en verpakpersoneel nodig woensdag 

voor de komende is. 
week 
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Bijlage 9 
passen 

Mogelijkheden voor de verpakafdeling om capaciteit aan te 

In deze bijlage worden de mogelijkheden beschreven, waarmee de verpakafdeling 
verpakcapaciteit kan opbouwen of afbouwen. Bij elke mogelijkheid wordt een korte toelichting 
gegeven, de beslissingstermijn, de mate van gebruik en de kosten bij gebruik. 

tabel 13 De mogelijkheden die de verpakafdeling he~ft om verpakcapaciteit aan te passen. 

Opbouw ADV opbouwen Alie verpakkers bouwen per week 4 uur Maandelijks Hele jaar Niets, 
ADV op door 40u i.p.v. 36u te werken door. ruilhandel 

lnlenen van Personeel van de pickafdeling worden Paar uur van te voren incidenteel Normale 
andere gevraagd om te verpakken loon 
afdelingen 

lnhuren van 2 medewerkers van de lncidenteel paar uur of incidenteel Tarief per 
verpakkings- verpakkingsleverancier worden gevraagd dagen van tevoren. uur 
leverancier om te verpakken. Zij kunnen 80% van de Structureel paar weken van 

verpakactiviteiten uitvoeren tevoren 

Overuren Extra uren bovenop de normale werkuren - Op dag zelf (niet verplicht incidenteel ? 
voor verpakkers) 

- paar dagen van tevoren 
(verplicht voor verpakkers) 

Uitbesteden Motoren en assen worden naar de Paar weken van tevoren incidenteel Bedrag per 
verpakkingsleverancier gebracht en daar eenheid 
verpakt. 

Afbouw ADVopnemen Het opgebouwde ADV kan opgenomen Vast rooster. lndien nodig Hele jaar Niets, 
worden door vrij te krijgen dag of paar dagen van door ruilhandel 

tevoren. Afzeggen is 
mogelijk. 

Uitlenen naar Verpakkers kunnen bij de pickafdeling Paar uur van te voren lndien er Pickafdeling 
andere ondergebracht worden geen CKD- betaald de 
afdelingen orders zijn (± kosten van 

50% v/h jaar, verpakkers 
zie) 

lndirecte Scholing, administratie Paar uur van te voren Hele jaar Normale 
activiteiten door loon 
uitvoeren 

Overig Intern schuiven Binnen de verpakafdeling kunnen Paar uur van te voren Hele jaar niets 
verpakkers elkaars werk overnemen of door 
bijschieten . 

*) Gebaseerd op de urenverantwoording van de verpakafdeling over het jaar 2003 
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Bijlage 10 Leverprestatie door Verpakafdeling aan Shipping 
De prestatiemeting die door de afdeling CKD wordt bijgehouden is de leverprestatie door de 
verpakafdeling aan Shipping. In figuur 50 is weergegeven waar deze prestatiemeting plaatsvindt 
(het gereedmeldingsmoment) . Deze prestatiemetingen worden hieronder beschreven. 

Distributie 

----------------------- logistiek --------------------------, 

I 

; _______ Klantorder ----------------------------•-• Kiani 

_figuur 50 Mering van leverpresratie door verpaka.fdeling aan Shipping 

Product 

Gereedmeldings 
moment 

De leverprestatie meet de prestatie van het alle activiteiten v66r gereedmelding. De 
verpakafdeling heeft Shipping als directe klant. De verpakafdeling moet op het afgesproken tijdstip 
verpakte orders gereedmelden en leveren aan Shipping . Deze prestatiemeting meet niet de 
juistheid en compleetheid van de orders. Dit wordt gemeten aan de hand van Claims, maar wordt 
hier niet verder beschreven. 

De gebruikte definitie voor "leverprestatie" is: 

I Het percentage orders dat op het geplande tijdstip (P-dass) is gereedgemeld. 

Aan de hand van de voortgangsrapportages [ 7 ] van de jaren 2002/2003 is de leverprestatie 
bepaald voor CKD- en KOM-orders. Voor LDL-orders wordt dit niet bijgehouden. Voor beide 
orders is gekeken naar het aantal lots. Een order kan niet apart worden gereedgemeld (indien in 
een lot), maar wordt per lot gereedgemeld. In de voortgangsrapportages worden twee soorten 
data bijgehouden: 

1. P-dass: de datum waarop de order gepland gereed moet zijn 
2. C-dass: de gecorrigeerde P-dass, indien gereedmelding op de P-dass datum niet gehaald kon 

worden. De C-dass wordt dan de nieuwe P-dass en krijgt een nieuwe datum. 

De leverprestatie is bepaald door het aantal keer C-dass van het jaar 2002 en 2003 op te tellen en 
te delen door alle lots. Door dit te vermenigvuldigen met 100, komt het percentage eruit. 

De resultaten van deze analyse zijn als volgt: 

Type order Leverprestatie aan Shipping Leverprestatie aan Shipping 
(% v.d. orders op tijd) (# orders op tijd) 

CKD-lot 96,4% 2 van de 55 

KOM-lot 95,0% 44 van de 877 

Bij CKD-lots is niet bijgehouden wat de oorzaken waren. Bij KOM-lots wel: 

• De grootste oorzaak in het jaar 2002 dat orders te laat gereedgemeld zijn, waren de motoren 
(46% van de gevallen) . In slechts 4% van de gevallen lag de oorzaak bij het verpakken 

• De grootste oorzaak in 2003 dat orders te laat gereedgemeld zijn, was het verpakken (23% 
van de gevallen) In 21 % van de gevallen was de oorzaak een manco. De motoren 
veroorzaakten slechts 8% van de vertragingen. 
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Bijlage 11 Data over# orders per week en # verpakkers per week 
Voor het jaar 2003 zijn hieronder het aantal orders per week voor KOM- en CKD-orders gegeven. 
Daarnaast zijn het gemiddeld aantal benodigde verpakkers voor CKD-, KOM- en LDL-orders 
gegeven. 

liaar 2003 Aantal orders per week Aantal verpakkers 
CKD 

CKD voorverpakken 
verpakken assen + cab. Op 

Week KOM CKD KOM Ehvn bok W'lo LDL 
1 20 0 1,6 0,0 0,0 0,3 
2 32 0 1,5 0,0 0,0 0,3 
3 33 16 1,0 8,0 2,8 0,3 
4 23 0 0,9 0,0 0,0 0,3 
5 18 0 0,6 0,0 0,0 0,3 
6 25 0 0,8 0,0 0,0 0,3 
7 27 0 0,9 0,0 0,0 0,3 
8 23 0 0,8 0,0 0,0 0,3 
9 13 10 0,4 5,0 0,8 0,3 

10 27 10 0,9 5,0 0,8 0,3 
11 19 0 0,6 0,0 0,0 0,3 
12 34 0 1, 1 0,0 0,0 0,3 
13 28 10 1, 1 3,9 1,4 0,3 
14 23 0 0,8 0,0 0,0 0,3 
15 24 0 1,0 0,0 0,0 0,3 
16 41 10 1,7 5,1 1,4 0,3 
17 20 10 0,9 4,6 2,0 0,3 
18 27 10 0,9 6,3 1,8 0,3 
19 36 0 1,2 0,0 0,0 0,3 
20 18 0 0,6 0,0 0,0 0,3 
21 30 12 0,9 0,0 0,0 0,3 
22 20 0 1,0 0,0 0,0 0,3 
23 26 12 0,9 4,7 1,6 0,3 
24 13 0 0,6 0,0 0,0 0,3 
25 55 17 1,4 5,0 2,2 0,3 
26 14 17 0,5 5,0 2,2 0,3 
27 40 17 1,2 5,0 2,2 0,3 
28 28 20 0,8 10,0 3,5 0,3 
29 20 15 0,4 7,5 2,6 0,3 
30 
31 _jn fa~ ,a~, . ... e 
32 
33 1 30 0,0 12,6 5,2 0,3 
34 21 15 0,6 6,6 2,6 0,3 
35 21 15 0,7 6,6 2,6 0,3 
36 66 30 1,5 12,6 5,2 0,3 
37 23 0 0,7 0,0 0,0 0,3 
38 12 0 0,5 0,0 0,0 0,3 
39 25 0 0,5 0,0 0,0 0,3 
40 27 0 0,7 0,0 0,0 0,3 
41 44 10 1,2 3,9 1,3 0,3 
42 34 0 0,8 0,0 0,0 0,3 
43 32 10 1,2 3,9 1,3 0,3 
44 37 0 1,0 0,0 0,0 0,3 
45 57 10 1,8 0,0 0,0 0,3 
46 26 0 0,9 0,0 0,0 0,3 
47 41 10 1,4 3,9 1,3 0,3 
48 27 10 0,9 5,0 1,7 0,3 
49 40 10 1,3 5,0 1,7 0,3 
50 29 0 1,0 0,0 0,0 0,3 
51 18 0 0,6 0,0 0,0 0,3 
52 20 0 1, 1 0,0 0,0 0,3 

Gemiddeld aantal verpakker 2003 0,9 2,8 1,0 0,3 

84 



TU/e 
A - COMP»NY 

Bijlage 12 Kwantitatieve gegevens van CKD- en KOM-orders 
Van de belangrijkste product-markt combinaties van CKD- en KOM-orders (bepaald in paragraaf 
4.1 .2. ) zijn hieronder kwantitatieve gegevens weergegeven. 

Per lot van 10st Per lot van 4st 

Ordersoort CKO-orders KOM-orders 

Product-mark! combinatie FT85 ZA FTT95 ZA FTT85 ZA ,w,o.::o tsova 

aantal lots 2003 10 9 7 174 

aantallen per jaar aantal orders per type (stuks) 105 103 90 696 

Bron. [2} aantal orders totaal 2000 (stuks) 341 2050 

Bron. [2} aantal orders totaal 2001 (stuks) 287 1643 

Bron.· [2} aantal orders totaal 2002 (stuks) 280 1395 

Bron. [12} aantal orders totaal 2003 (stuks) 336 1309 

Bron.· [43] aantal orders totaal 2004 (prognose) 400 1537 

Bron. [43] aantal orders totaal 2005 (prognose) 666 stabiel 

Bron. [43} aantal orders totaal 2006 (prognose) 905 stabiel 

Bron. [43} aantal orders totaal 2007 (prognose) 1127 ? 

Bron. [43] aantal orders totaal 2008 (prognose) 1318 ? 

normtijden verpak normtijd Eindhoven (uur) 108 144 131 2 

Brom [20] verpak normtijd Westerlo (uur) 34 44 44 X 

input volume onverpakt (M3) ?450 ?450 ?450 26 

Bron; metingen op oppervlak onverpakt (M2, ongestapeld) ?455 ?485 ?485 15,8 
werkvloer en OAF 
emballage gegevens 

gewicht onverpakt bruto (kg) ?78000 ?101000 ?101000 ? 

gewicht onverpakt netto (kg) 54.000 75.000 75.000 ? 

aantal colli ?250 ?255 ?255 7 

soort emballage OAF emballage OAF emballage 

output volume verpakt (M3) 290 350 305 26,5 

Bron: [14} oppervlak verpakt (M2, ongestapeld) 200 240 230 15,: 

gewicht verpakt bruto (kg) 60.000 81.000 81.000 7.44C 

gewicht verpakt netto (kg) 54.000 75.000 75.000 ? 

aantal colli 57 73 70 7 

soort emballage wegwerp emballage OAF of wegwerp 

ruimte totale verpakruimte eindhoven (na Kaizen 930 
Slits) 

Bron; Kaizen blits, totale verpakruimte Westerlo 920 
verpakafdeling W'lo, 
Shipping 

totale ruimte gereserveerd Shipping voor 450 
CKO/KOM/LOL-orders 

Transport (aant. ritten) Assen Fabriek W 'l0=> verpakafdeling W'lo 2 
? 

Bron: intern transport Cabines Fabriek W'lo=> verpakafdeling 4 
W 'lo ? 

Bron.· intern transport Assen verpakafdeling W 'IO=> 1 
verpakafdeling Eindhoven ? 

Bron. Shipping Cabines verpakafdeling W 'IO=> Oamco 2 (dieplader) 
(containerisatiebedrijf) Rotterdam 

? 

Bron. intern transport Motoren uit fabriek => verpakafd . Ehvn 1 
(intern transport vrachtwagen) 

Bron. afdeling CKD Langsliggers uit fabriek => verpakafd. 1 
Ehvn (zijlader,soort heftruck) 

Bron.· Truckfabriek transporttreintjes uit truckfabriek => 6,3 
verpakafd. Ehvn 

Bron. COM transporttreintjes uit COM => verpakafd. 9 
Ehvn. 

Bron.· intern transport Verpakafdeling eindhoven => Shipping 3 
? 

Bron : Shipping Shipping => Oamco Rotterdam 3 X 

Containerisatie Aantal 20ft Flatrack 5 X 

Bron: Shipping Aantal 40ft High Cube 3 X 
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Bijlage 13 Kosten van fysieke distributie 
De percentages bij de kosten uit figuur 34 in paragraaf 4.1.3.2 zijn hieronder verder 
gespecificeerd. Per activiteitengroep is aangegeven uit welke kostensoorten met bijbehorende 
percentages bestaat. Daarbij is de berekeningswijze en de bron gegeven. 

A)0,6% Transport Transport vanaf cabinefabriek W'lo Verwaarloosbaar Afdeling CKD 
gepickte Transport vanaf Centrale magazijn Verwaarloosbaar Afdeling CKD 
onderdelen uit W'lo 
fabrieken en 
magazijnen. Transport vanaf assenfabriek W'lo Verwaarloosbaar Afdeling CKD 

Transport vanaf motorenfabriek Verwaarloosbaar Afdeling CKD 
E'hoven met transporttreintje 

Transport vanaf truckfabriek 0,4% # ritjes p lot • € p rit • Truckfabriek 
E'hoven met transporttreintje #lots p jaar 

Transport vanaf Centrale magazijn 0,2% # ritjes p lot • € p rit • Centraal 
E'hoven met transporttreintje #lots p jaar magazijn 

B) 0,4% Transport Transport motor naar 0,2% # ritjes p lot • € p rit • Intern transport 
motoren + verpakafdeling (vrachtwagen) #lots p jaar 
langsliggers Transport langsligger naar 0,2% # ritjes p lot • € p rit • Afdeling CKD 
vanuit fabriek verpakafdeling (zijladerheftruck) #lots p jaar 

C) 0,8% Transport Transport assen naar 0,2% # ritjes p lot assen • € p Intern transport 
assen+ verpakafdeling W'lo rit • #lots p jaar W'lo 
cabines vanuit Transport cabines naar 0,4% # ritjes p lot cabines • € Intern transport 
fabriek W'lo verpakafdeling W'lo p rit • #lots p jaar W'lo 

lnladen vrachtwagen (personeel) 0,3% (# ritjes plot assen+# Intern transport 
ritjes p lot cabines)* € p W'lo 
manuur • # manuur 
voor inladen • #lots 

0 )7,3% Verpakken in Indirect personeel 0,1% % tijd van indirecte • lndirecten 
W'lo jaarsalaris verpakafdeling 

W'lo 

Direct personeel 4,6% # rnanuur p jaar • € p Control 
rnanuur 

Huisvesting (gehuurd) 1,7% # M • huurprijs p jaar p Verpakafdeling 
M2 W'lo 

Energie 0,7% Vaststaand bedrag Verpakafdeling 
W'lo 

Overig 0,3% Vaststaand bedrag Verpakafdeling 
W'lo 

E) 0,3% Transport Transport voorverpakte assen naar 0,3% # ritjes p lot • € p rit • Intern transport 
voorverpakte verpakafdeling E'hoven #lots p jaar 
assen vanaf 
verpakafdeling 
W'lo 

F) 1,9% Transport Transport cabines op bok naar 1,9% # ritjes p lot • € p rit • Extern transport 
cabines op bok containeriseerbedrijf #lots p jaar 
vanaf 
verpakafdeling 
W'lo 

G) 23,4% Verpakken in Indirect personeel 3,2% % tijd van indirecte • lndirecten 
E'hoven jaarsalaris verpakafdeling, 

Control 

Direct personeel 19,8% # manuur p jaar • € p Control 
manuur 

Sociale zaken directen + indirecten 1,2% € p directe • # directen Control 
+ € p ind irecte • 
#indirecten 

Facilitaire diensten 0,8% € p directe • # directen Control 
+ € p indirecte * 
#indirecten 

Huisvesting 5,6% #M * €pM Control 

Energie 0,9% #M *€ pM Control 

Verzekering 0,6% Vaststaand bedrag Control 

Afschrijving 0,3% Vaststaand bedrag Control 
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Heftrucklease 1,3% # heftrucks • € p Control 
heftruck 

H)0,5% Transport vanaf Transport naar transportopslag 0,5% # ritjes p lot • € p rit • Intern transport 
verpakafdeling Shipping #lots p jaar 

1)2,7% Transport- Handling Shipping (uitladen 0,6% # manuur per lot • #lots Shipping 
opslag vrwagen, opslag, inladen vrwagen) p jaar • € p manuur 
Shipping Huisvesting (opslag) 1,8% # M'* € p M' Shipping 

Administratie (transport + douane 0,3% # manuur per lot • #lots Shipping 
docs) p jaar • € p manuur 

J) 2,6% Transport vanaf Transport naar 2,6% # ritjes p lot • € p rit • Shipping 
Shipping containeriseerbedrijf #lots p jaar 

K) 18,9% Containeriseren Containeriseren (Halen container, 18,9% #lots p jaar • € p lot Shipping 
laden containers, cabines op 
flatracks vastmaken, wegbrengen 
container naar haven, laden 
container op boot.) 

L) 40,6% Boottransport Boottransport 40,6% #lots p jaar • € p lot Shipping 
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Bijlage 14 Kaizen Blits van verpakafdeling 
Wat is Kaizen Slits? 
Een intensieve sessie voor procesverbeteringen van een viertal dagen door een multidisciplinair 
team bestaande uit proceseigenaren en aangevuld met vakspecialisten. Sij de Kaizen Slits is het 
centrale thema: elimineren van verspilling [ 38 ] 

Relatie met afstudeerproject 
De analyses uit dit afstudeerproject bieden een goede basis voor de Kaizen Slits. In de Kaizen 
Slits is de "zelf blijven doen" situatie onderzocht voor verbeteringen. Bij de beslissing om het 
verpakken zelf te blijven doen wordt er in de toekomst efficienter verpakt. Sij de beslissing om 
verpakken uit te besteden worden de uitkomsten van de Kaizen Slits meegenomen bij 
onderhandelingen. 

Kaizen Slits CKD: 
In de Kaizen Slits (aug2004) is het huidige verpakproces van CKD-orders onderzocht voor 
verbetering. Doelen hierbij waren : 

Reducering van ruimtebeslag voor verpakken van CKD-orders (met 450M2 reduceren) 

Optimalisatie goederenstroom (minder stappen, kortere doorlooptijd) 

Bij de Kaizen Slits is er gewerkt met een multidisciplinair team. Dit team bestond uit 
proceseigenaren van de verpakafdeling, aansturing van goederenstroom (afdeling CKD), 
medewerker van COM (=1 van de pickafdelingen), medewerker van Shipping, vakspecialisten (2 
Dedicated Black Belts, hoofd Logistieke lnnovatie, afstudeerder CKD). 

De opdrachtgevers van de Kaizen Slits waren manager Production Logistics en manager 
Logistics. 

Om de doelen van de Kaizen Slits te halen is de groep in twee delen gesplitst: 

1. een groep die zich bezig houdt met de optimalisatie van het verpakproces en herindelen van 
de verpaklay-out. 

2. een groep die zich houdt met de optimalisatie van de gehele goederenstroom van CKD-orders. 
Het proces: 
Reducering van ruimtebeslag: 

Het huidige verpakproces is in detail in kaart gebracht. Per stap is aangegeven of deze waarde
toevoegend is of niet. lndien de stap niet waarde-toevoegend is, wordt deze geschrapt. De lay-out 
is optimaal ingedeeld waarbij de investeringen minimaal gehouden moeten worden. 

Optimalisatie van de gehele goederenstroom: 

De gehele huidige goederenstroom is in kaart gebracht in een flowschema. Door middel van de 
Value stream mapping techniek is eveneens gekeken of stappen waarde toevoegend zijn of niet. 
Dit bleek vrij lastig te zijn, door de geografische spreiding van onderdelen die gepickt worden en 
het zo min mogelijk storen van het assemblageproces van FSU's. Het bleek dat de verpakafdeling 
alle onderdelen van een geheel lot in korte tijd ontving van de pickafdelingen. Dit komt doordat 
CKD de pickopdrachten op 1 dag inzet. Het containeriseren gebeurt ver achter in de keten, 
waardoor er veel handlingstappen worden gedaan. 
Uitkomsten: 
De Kaizen Slits heeft voor minder ruimtebeslag bij verpakken gezorgd en een betere beheersing 
voor het inzetten van pickopdrachten. Doordat pickopdrachten nu in kleinere batches in het 
CLAAS systeem kunnen worden ingezet (vereist nog een systeemaanpassing), kan de 
goederentoevoer bij de verpakafdeling over meerdere dagen worden verdeeld. Hierdoor is er meer 
rust bij de pickafdelingen, die kunnen ook over meerdere dagen picken. Op de verpakafdeling 
wordt de voorraad minimaal, omdat ze meteen alles verpakken wat er binnenkomt. Dit bespaart 
ruimte. Tevens is de lay-out onder handen genomen en verspillingstappen uit het verpakproces 
gehaald. Als laatste is er een test gedaan met het laden van containers. Door meteen na het 
verpakken te containeriseren worden veel handlingstappen overgeslagen en is er minder risico op 
schade. Tevens wordt er opslagruimte bespaard, doordat het meteen de container in gaat. Na het 
opvragen van offertes bleek het direct containeriseren goedkoper te zijn. 
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Bijlage 15 Alternatieven voor uitbesteden 
In onderstaande tabel worden alle alternatieven weergegeven voor het uitbesteden van de fysieke 
distributie van CKD-, KOM- en LDL-orders. Hierbij is aangenomen dat "verpakken" altijd 
uitbesteed wordt. Er blijven nog 6 blokken over, waarmee onderstaande combinaties gevormd zijn. 
Een "Z' geeft aan dat het blok blijft zoals het in de huidige situatie is. Een "U" geeft aan dat het 
blok wordt uitbesteed. Achter elk alternatief wordt aangegeven hoeveel interfaces deze bevat. Een 
overgang van U-+Z en andersom is een interface. Van U-+U of Z-+Z niet. Elk alternatief behoort 
tot een groep, gebaseerd op het aantal activiteiten dat is uitbesteed. Bij elke groep is het 
gemiddeld aantal interfaces weergegeven. 

u u 4 
u z u z 4 

z z 4 
u 3 

3 
u 1 

u u z 3 
u z 3 
u u 3 

u u z 2 
z u z 2 

4 
4 
3 

u 4 
u 6 

u 5 
u u 4 
u 5 
z u 3 

3-47 
u 2 

u 4 
z u 3 

u 5 
u u 3 
u u u z 4 

u u u u 3 
u z u 5 
u z u 5 
u 4 

u z 1 
z 3 
z 3 

z u 2 
z u 3 

u 5 
u z z u 4 

z u u 2 
u z u 4 

z 3 

IJfl'i<Wd 3-4 

z u z u u u u 3 
z u u z u u u 3 
z u u u z u u 3 
z u u u u z u 3 
z u u u u u z 2 
u u z z u u u 2 
u u z u z u u 4 
u u z u u z u 4 
u u z u u u z 3 
u u u z z u u 2 
u u u z u z u 4 
u u u z u u z 3 
u u u u z z u 2 
u u u u z u z 3 
u u u u u z z 1 

CB 2.8 
z u u u u u u 1 
u u z u u u u 2 
u u u z u u u 2 
u u u u z u u 2 
u u u u u z u 2 
u u u u u u z 1 

CB 1,857 89 
u u u u u u 0 
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Bijlage 16 Selectiecriteria RFI met indicatoren en redenen 
In onderstaande tabel staan de selectiecriteria die bij het opstellen van de RFI gebruikt zijn. Bij elk 
criteria is aangegeven wat de reden is waarom het criteria van belang is bij uitbesteden. Tevens is 
bij elk criteria aangegeven welke indicator is gebruikt voor de meting van het criteria. Sommige 
criteria worden in meerdere vragen in de RFI getoetst. Per criteria is aangegeven welke vraag uit 
de RFI het criteria toetst. 

Geografische ligging en 
netwerk 

Branche ervaring 

Specialismen 

Faciliteiten 

Proceskennis en ervaring 

Flexibiliteit van personeel 
en middelen 

Ervaringen van 
leveranciers en klanten 

Flexibiliteit vanuit OAF is vereist door fluctuaties in CKD-orders. Om 
deze fluctuaties le kunnen absorberen is er een personeels bestand 
nodig van minimaal 50 directen Aantal directen 

Ligging: Korte doorlooptijd KOM/LDL-orders. Extra ver transport 
betekent extra kosten. Netwerk: CKD-orders gaan naar klanten op Ligging: Postcode, Netwerk: 
globaal niveau. globaal/internationaal/nationaal netwerk 

Bedrijf moet enige affiniteit hebben met het werken met Automotive 
of kapitaalgoederen Automotive, kapitaalgoederen 

OAF zoek1 een bedrijf dat de gehele fysieke distributie kan 
overnemen: verpakken, transport en containeriseren. 

Zijn er middelen aanwezig om le verpakken, transporteren en 
containeriseren, zo niet dan moet bedrijf investeren 

Als er een soortgelijk proces aanwezig is hoeft dit niet geheel 
worden opgebouwd, maar is reeds kennis en kunde aanwezig. 

Door de flexibiliteitseis moeten bedrijven aan kunnen tonen dat ze 
om kunnen gaan met flexibiliteit 

Bij leverancier en klanten kan de staat van dienst gecontroleerd 
worden. In hoeverre zijn klanten en leveranciers tevreden met het 
bedrijf 

Value added logistics (verpakken), 
transporteren, containeriseren 

Ruimte, gereedschappen, wagenpark, 
informatiesystemen, overige middelen 

Ervaring met verpakken, transporteren , 
containeriseren 

Voorbeelden waaruit blijk1 dat bedrijven met 
flexibiliteit om kunnen gaan, verhouding 
vast/flexibel personeel 

Referenties 

6, 32,33, 55 

1, 18, 34, 36 

4, 8, 10, 29, 
30, 35, 37, 
38, 48 

3, 26-33, 34-
43, 44-50 

27, 28, 31 , 
34, 39, 40, 
43,45, 51 

26-50 

6, 32, 33, 55 

4, 8 , 11 

Financiele status(= knock 
out) Als een bedrijf geen goede financiele status heeft, doet OAF er geen 

zaken mee. 

3, 7, 13, 20, 
financieel 

omzet, eigen vermogen, totale vermogen, winst jaarverslag 

Concurrentievermogen 

Schaalgrootte van de 
diensten 

l nformalietechnologie 

Begeleiding en 
administratie 

Personeelsbeleid. 

Kwaliteitsbeleving/borging 

In welke mark1en en in welke mate is een bedrijf concurrerend ten 
opzichte van andere bedrijven. 

Geeft aan wat voor soort bedrijf het is. Veel transport: dan 
transportbedrijf , veel verpakken, dan verpakbedrijf 

Compatible met DAF's systemen. Zijn het professionele systemen 

Op welke wijze wordt een klant begeleid en geinformeerd. Hoe 
worden klachten behandeld. 

Hoe vult het bedrijf het personeelsbeleid in 

marktaandeel, aantal klanten 

percentage van de omzet per dienst 

type informatiesystemen ter ondersteuning van 
de processen en manier van communicatie 
naar klanten 

Tracking & tracing, klachtenbehandeling, 

training, ziekteverzuim, verloop, verhouding 
direct/indirect en vast/flexibel 

Welke certificeringen hebben ze, doen ze aan six sigma. kwaliteitsborgingsystemen 

Milieu Milieu is belangrijk voor OAF en moet dus goed zijn aanklachten, certificering 

Verzekering OAF moet zeker zijn dat het bedrijf goed verzekerd is. tot welk bedrag en welke verzekering 

nakomen fiscale en OAF doet geen zaken met bedrijven die niet voldoen aan fiscale en 
sociale verplichtingen. sociale verplichtingen verklaring van fiscus 

3, 4, 7, 9, 18, 
19, 26, 29, 
37, 48, 58 

29, 37, 47,48 

31 , 41 , 42, 
43, 46, 51 

31 , 41 , 42, 
43, 46, 51 , 
52, 53 

5, 6, 55, 56, 
57, 58, 59, 60 

1, 4, 9, 15-
17, 27, 31 

22-25 

13, 14 

90 

12 



TU/e 
Bijlage 17 Opgestelde vragen in de RFI 
In deze paragraaf staan de opgestelde vragen uit de RFI. De wijze waarop deze vragen tot stand 
zijn gekomen is beschreven in detailstap 6 "opstellen en versturen RFI" in paragraaf . Achter elke 
vraag is aangegeven wat voor soort vraag het is (informatie-, beoordeling- of knock-outvraag.) 
Algemene vragen over bedrijf 

Vraag 1. Wat zijn uw algemene bedrijfsgegevens in Nederland? De gegevens uit bijlage 2 warden gevraagd. (informatievraag) 

Vraag 2. Wie is de contactpersoon (gemachtigde) tijdens het RFI/RFP traject, wat is zijn/haar functie? (informatievraag) 

Vraag 3. Geef in een korte schets de historie en groei van uw bedrijf weer. Geef daarnaast aan wat de belangrijkste dienstverleningen 

en specialisaties zijn die uw bedrijf aanbiedt. (informatievraag) 

Vraag 4. In welke bedrijfsbranches opereert uw bedrijf? Wie zijn uw belangrijkste klanten? (beoordelingsvraag) 

Vraag 5. Presenteer aan de hand van een organogram het projectteam dat naar uw mening noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

dienstverlening aan OAF. (beoordelingsvraag) 

Vraag 6. Hoeveel werknemers telt uw bedrijf in totaal? Wat is hierin de verhouding directen/indirecten? Wat is de verhouding tussen 

werknemers met een vast en een tijdelijk dienstverband? (beoordelingsvraag) 

Vraag 7. Is er een deelname van uw bedrijf in andere bedrijven aangegaan en/of hebben andere bedrijven een deelname in uw 

bedrijf? Geef aan hoe groat deze belangen zijn, indien van toepassing. (beoordelingsvraag) 

Vraag 8. Geef een overzicht van referenties waar u momenteel de dienstverlening op het gebied van verpakken, transporteren en 

containeriseren verricht en welke vergelijkbaar zijn met OAF in omvang en soort werkzaamheden, waaruit uw ervaring, pro
actieve houding en innovatiekracht blijkt. Graag ontvangt OAF ook de contactgegevens (bedrijfsnaam, contactpersoon, 
functie van contact persoon, telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres) van de door u genoemde referenties. 
(informatievraag) 

Vraag 9. Geef aan waar u zich in onderscheidt van collega logistiek dienstverleners. (beoordelingsvraag) 

Vraag 10. Geef aan welke ervaring u heeft in de automotive industrie en hoeveel procent dit momenteel deel uitmaakt van uw totale 

omzet. (beoordelingsvraag) 

Vraag 11 . Wie zijn uw hoofdtoeleveranciers en wat leveren zij (wat is hun onderlinge verhouding t.a.v. de omzet). (informatievraag) 

Vraag 12. Bewijs van aansprakelijkheids verzekering (voor welk bedrag is de leverancier per gebeurtenis verzekerd). (knock-out vraag) 

Vraag 13. Recente verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen. (knock-out vraag) 

Vraag 14. Recente verklaring inzake het voldoen van premies sociale verzekeringswetten. (knock-out vraag) 

Kwaliteit 

De Kwaliteit van de dienstverlening word! als zeer belangrijk beschouwd. OAF acht het dan ook belangrijk dat uw organisatie een 
kwaliteitsborgingsysteem heeft. 

Vraag 15. Naar welke norm is uw kwaliteitsborgingsysteem gecertificeerd (graag een kopie van het certificaat)? (beoordelingsvraag) 

Vraag 16. Hoe is "continu verbeteren van de organisatie" gewaarborgd? (beoordelingsvraag) 

Vraag 17. Heeft uw organisatie het 6cr-programma doorgevoerd, of bestaan plannen hiertoe? (beoorde/ingsvraag) 

Concurrerende positie 

In de beoordeling vindt OAF het belangrijk dat u in uw marktgebied een vooraanstaande rol heeft. 

Vraag 18. In welke gebieden bent u actief: Nationaal , lntemationaal, Globaal (beoordelingsvraag) 

Vraag 19.Hoe groot is uw marktaandeel over de laatste 3 jaar (%):Nationaal, lntemationaal, Globaal (beoordelingsvraag) 

Vraag 20. Wat is het totale vermogen en eigen vermogen per jaar van de afgelopen 5 jaar? (informatievraag) 

Vraag 21 . Wat is uw omzet en winst per jaar van de afgelopen 5 jaar? (informatievraag) 

Milieu 

Het milieu is voor OAF, ISO 14001 gecertificeerd, zeer belangrijk. 

Vraag 22. Voldoen uw diensten aan nationale en intemationale voorschriften, eisen, richtlijnen en wetgeving? (knock-out vraag) 

Vraag 23. ls er op milieugebied de laatste 5 jaar sprake geweest van enige officiele aanklacht tegen uw organisatie onder 

administratieve, civiel- of strafrechtelijke wetgeving? Zo ja, gaame een korte toelichting. (knock-out vraag) 

Vraag 24. Bent u vergunningsplichtig in het kader van milieuwetgeving? Zo ja: voor welke gebieden; bent u in het bezit van actuele 

vergunningen (tot wanneer zijn deze geldig); door welke instantie zijn deze vergunningen verleend? Graag een kopie 
meesturen. (knock-out vraag) 

Vraag 25. ls uw organisatie in het bezit van een milieucertificaat (BS 7750, IS014001 , EMAS, anders)? Zo ja, graag een kopie 

meesturen. lndien nee, wat is uw planning aangaande milieucertificering? (knock-out vraag) 

De gevraagde diensten 

In dit hoofdstuk word! specifieker ingegaan op de gevraagde diensten. Per dienst - verpakken, transporteren en containeriseren -
worden vragen gesteld. 

Verpakken 

Verpakwerkzaamheden bestaan uit het sorteren, controleren en verpakken van orders. 

Vraag 26. Welke ervaringen heeft u met verpakwerkzaamheden? Om wat voor soort producten gaat het daarbij? (beoordelingsvraag) 

Vraag 27. Waaruit blijkt dat u kennis en kunde in huis heeft om verpakwerkzaamheden voor ons bedrijf uit te voeren? 

(beoordelingsvraag) 

Vraag 28. Welke faciliteiten heeft u tot uw beschikking om bovengenoemde verpakwerkzaamheden uit le voeren? (beoordelingsvraag) 
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Vraag 29. Voor welke andere bedrijven levert u verpakwerkzaamheden? Hoeveel procent van uw omzet komt voort uit 

verpakwerkzaamheden? (beoorde/ingsvraag) 

Vraag 30. Geef aan hoeveel procent van de verpakwerkzaamheden ten behoeve zijn van de automotive branche. (beoorde/ingsvraag) 

Vraag 31 . Op welke wijze controleert u of dat wat u verpakt het juiste is? (beoordelingsvraag) 

Flexibiliteit 

De mark! voor CKD-orders is dynamisch. De mark! voor KOM- en LDL-orders is vrij stabiel. Wij vragen dan ook aan de leverancier een 
flexibele opstelling om mee te ademen met de CKD-aantallen. 

Vraag 32. Hoe denkt u de gevraagde dienstverlening te kunnen aanbieden met een flexibele marge welke behoort bij deze aanvraag 

zodat u de pieken en dalen van het verpakwerk kunt verwerken. (beoordelingsvraag) 

Vraag 33. Waaruit blijkt dat u om kan gaan met fluctuaties in het werkaanbod? (beoordelingsvraag) 

Transport 

Vraag 34. Welke ervaringen heeft u met de volgende vormen van transport? wegtransport, railtransport, zeetransport, 

binnenvaarttransport, luchttransport, combinaties van bovenstaande vormen (intermodaal transport) (beoordelingsvraag) 

Vraag 35. Om wat voor soort orders gaat het daarbij? (beoordelingsvraag) 

Vraag 36. Naar welke gebieden transporteert u? Nederland, Europa, Globaal (beoordelingsvraag) 

Vraag 37. Voor welke andere bedrijven transporteert u? Hoeveel procent van uw omzet komt voort uit transport? (beoordelingsvraag) 

Vraag 38. Geef aan hoeveel procent van uw transportdiensten ten behoeve zijn van de automotive branche. (beoorde/ingsvraag) 

Vraag 39. Hoeveel vrachtwagens heeft u in eigen bezit? Hoeveel zijn daarvan DAF vrachtwagens? Wat is de gemiddelde leeftijd van 

uw vrachtwagens? Hoeveel vrachtwagens huurt u in en bij wie? (beoordelingsvraag) 

Vraag 40. Hoe ziet uw wagenpark eruit met betrekking tot diverse soorten vrachtwagens? (beoordelingsvraag) 

Vraag 41. Welke ervaring heeft u met het opstellen van (intemationale/nationale) documenten voor transport? (beoordelingsvraag) 

Vraag 42. Welke ervaring heeft u met het afhandelen van douanezaken? (beoorde/ingsvraag) 

Vraag 43. Hoe zorgt u voor een accurate informatievoorziening naar de klant toe met betrekking tot de status van de te transporteren 

goederen? (beoordelingsvraag) 

Containeriseren (alleen CKD-orders) 

Vraag 44. Wat is uw ervaring met het laden en transporteren van containers? (beoordelingsvraag) 

Vraag 45. Welke faciliteiten heeft u om containers te laden en te transporteren? (beoordelingsvraag) 

Vraag 46. Toon aan dat u voldoende kennis en kunde heeft om containers te laden. Hoe houdt u deze kennis en kunde op niveau? 

(beoordelingsvraag) 

Vraag 47. Hoeveel containers (in 20ft eenheid) laadt en handled u op jaarbasis? (beoordelingsvraag) 

Vraag 48. Voor welke andere bedrijven laadt en transporteert u containers? Hoeveel procent van uw omzet komt voort uit het laden en 

transporteren van containers? (beoordelingsvraag) 

Vraag 49. Hoe verkrijgt u lege containers? (beoordelingsvraag) 

Vraag 50. Met welke bedrijven (cargadoors, stuwadoors, rederijen en agenten) werkt u samen om containers te transporteren? 

(beoordelingsvraag) 

Algemene vragen over diensten 

Vraag 51. Welke informatiesystemen gebruikt u ter ondersteuning van uw processen. Geef naam en versie. (beoordelingsvraag) 

Vraag 52.Op basis van welke condities werkt u? Bv. de Fenexvoorwaarden. (beoordelingsvraag) 

Tijdens het uitvoeren van de diensten bestaat de kans op beschadiging en verlies. Hierdoor komen goederen niet in de gewenste 
toestand bij de klant. De klant heeft dan het recht om claims in te dienen. 

Vraag 53.Geef aan welke aansprakelijkheids procedures u hanteert. Hoe zou de aansprakelijkheidsprocedure eruit komen te zien in 

het geval dat u de - in deze RFI - voorgestelde diensten gaat uitvoeren. (beoordelingsvraag) 

Vraag 54. Heeft u op basis van de door DAF voorgelegde situatie en uw beschikbare kennis, kunde en faciliteiten een 

verbeteringsvoorstel om de prestatie m.b.t. kwaliteit, tijd en kosten naar een hoger niveau te tillen? (beoordelingsvraag) 

Personeel en organisatie 

Beantwoord de volgende vragen voor de volgende afzonderlijke activiteiten apart: verpakwerkzaamheden, transport, containers laden. 

Vraag 55. Welk percentage van uw personeelsbestand houdt zich bezig met de afzonderlijke activiteiten. Wat zijn hierin de 

verhoudingen tussen directen/indirecten? Wat zijn de verhoudingen tussen werknemers met een vast en een tijdelijk 
dienstverband? (beoordelingsvraag) 

Vraag 56. Op welke wijze zorgt u ervoor dat uw medewerkers voldoende geschoold zijn/blijven en geef aan welk percentage in het 

bezit is van een vakdiploma voor de afzonderlijke activiteiten. (beoordelingsvraag) 

Vraag 57.Hoe garandeert u de continu'iteit in uw personeelsbestand in geval van ziekte of andere redenen van afwezigheid. 

(beoordelingsvraag) 

Vraag 58. Wat is het gemiddelde ziekteverzuim (in procenten) van uw medewerkers over de afgelopen 3 jaar? (beoordelingsvraag) 

Vraag 59. Wat is het gemiddelde personeelsverloop (in procenten) van uw medewerkers over de afgelopen 3 jaar? 

(beoordelingsvraag) 

Vraag 60. Geef aan hoe u invulling geeft aan een vaardigheidsmatrix? (beoordelingsvraag) 

Vraag 61. Bent u bereidt tot personeelsovemame? (beoordelingsvraag) 
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