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Summary 

SUMMARY 

Aim 

The layout of Inalfa Metal is process oriented also called a process layout. In a process layout 
equipment of the same functional type is grouped together. The layout of Inalfa has five different 
equipments: assembly, tri-bath, weld machines, press machines and lathe machines. The relevant 
disadvantages of the proces layout for Inalfa Metal are: 
• long through put time; 
• information complexity; 
• planning problems; 
• difficult control of the total production; 
• large stocks. 

These objectives were translated into the following assignment: 
Analyse the possibility to reduce the disadvantages of the process oriented layout by changing 
the type of the layout into a group oriented layout. 

Method 

In order to meet the objectives of this assignment, a number of phases were passed through in 
a structural way: 
1. analyse the existing layout and the product-flow; 
2. check if the existing layout can be changed into a group oriented layout; 
3. define a designing strategy; 
4. generate a solution. 

Ad. 1. Analyse the existing layout and product-flow 
The existing layout and the product-flow have been analyzed with the black box method on three 
different levels: 
1. the input and the output of the product flow of Inalfa metal; 
2. the product flow between the five departments and the contractors; 
3. the product flow in the five departments. 

Ad. 2.Check if the layout can be changed into a group oriented layout 
The layout can not be completely changed into a group oriented layout for the following reasons: 
• inalfa produces products with a great variety; 
• the majority machines are used for different products; 
• some production processes produce particular conditions for the surrounding that can't 

be combined with other production processes; 
• the product flow for some of the products is not contineous enough. 
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Summary 

A complete group oriented layout is not possible , but a partly group oriented layout is possible. 
Part group oriented layout means that certain machines are grouped together, but not for the 
production for one complete product but for the production of a semimanufactured product. 

Ad. 3. Define a designing strategy 
The designing strategy is based on the multi product proces forms. The final products are divided 
into 24 different product families. These product families have been worked out with the multi 
product proces forms. The evaluation of these forms is based on the possibility of the following 
improvements: 
• production in a partly group oriented layout; 
• logic of the production flow; 
• joining levels; 
• changing the sort of equipment. 

If one of the above improvements is achievable , it may be necessary to move a machine. But 
before that can be realized it is necessary to check the following items: 
• mobility of the machine; 
• dependence of the product families; 
• balancing of the production times; 
• expertise ; 
• machine capacity; 
• product-flow intensity; 
• position of the product in the product life cycle. 

Ad. 4. Generate a solution 
The solution is that the layout for seven product families can be optimalized by moving several 
machines to another department. 

FINDINGS 

The findings of passing through the phases defined for the method, resulted in a number of 
findings. These are divided into findings with respect to the designing strategy and findings with 
respect to the existing layout. 

Findings with respect to the designing strategy: 
• The dividing of the products into product families made it possible to work out the forms 

on an efficient way. 
• The use of the MPPF's resulted in gaining an clear insight into the product-flow for all 

the concerned people. 
• The use of the fine and rough filter made the evaluation efficient and effective. This 

because that the product families wher the layout can't be optimalized are eliminated in 
an early phase. 
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Summary 

Findings with respect to the existing layout. 
The existing layout is confronted with a number of problems: 
• Long through put times: the products cross the department border more than once (one 

crossing of the department border is identical with one day through put time) 
• A lot of transports: in one week 400 transports find place between the diffrent 

departments and more than 700 inside the departments 
• Large stocks and the place needed for these stocks: this because the long through put time 

and the department-crossings 
• optimalization of the layout as suggested leads to a saving off70319,= 

Recommandations 

The recommandations are divided into recommandations for the fysical layout and in general 
recommandations. 

The recommandation for the fysical layout are: 
• move the following machines: 

► haegercompress from the assembly department to the welding department; 
► haegercompress from the assembly department to the compress department; 
► weldingmachine from the welding department to the assembly department; 
► two weldingmachines from the welding department to the compress department; 
► drillmachine from the assembly department to the compress department. 

• combine the processes drilling and grindingmaster. 

The general recommadation are: 
• Join the levels of the product families from group 2 en 3. 
• Change the tri-bath process with the assembly process for the product families from 

group 3, 10 en 11. 
• If the current form of the vapour degreasing doesn't comply the strictest requirements of 

the rising laws, then take in consideration to replace the vapour degreasing with different 
small wassing machines. Those wassing machines can be placed on the different 
departments, so the transported between the vapour degreasing and the other departments 
wille be eliminated. 

• If the layout will change in the future then take in considaration product family 14. This 
because a lot of transports take place in this product familie. 

• New products have to be divided in one of the product families or create a new product 
familie. These products must be analyzed with the above discribed method. 

If the recommadations mentioned above are followed, the existing layout will be optimalized. 
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Abstrac t 

Abstract 

The current layout of Inalfa Metal is process oriented. The disadvantages of this layout have been 
analyzed and the outcome is: 
The layout of Inalfa Metal can be changed into a partly group oriented layout. This means that 
certain machines are grouped together, but not for the production for one complete product but 
for the production of a semimanufactured product. 
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Inleiding 

Inleiding 

In het laatste decennium is de belangstelling voor het vak logistiek management sterk 
toegenomen. Door de steeds stijgende concurrentie tussen de diverse bedrijven kan een goede 
inteme logistiek bijdragen aan een betere concurrentiepositie. 

Met het begrip logistiek warden alle activiteiten in een organisatie bedoeld die samenhangen met 
de goederenstroombesturing. De logistieke besturing richt zich op het plannen en beheersen van 
goederenstromen vanaf inkoop tot en met aflevering van de eindprodukten aan de afnemer. 

Het onderzoek dat bij Inalfa Metal uitgevoerd is, richt zich op een gedeelte van de logistieke 
besturing en wel op de ruimtelijke indeling van de fabricage oftewel: layout. Inalfa Metal 
produceert meer dan 300 verschillende eindproducten die ieder opgebouwd zijn uit meerdere 
halffabrikaten en/of inkoopdelen. Deze grate diversiteit in eindproducten en halffabrikaten leidt 
tot een complexe goederenstroom. De huidige layout is functioneel ingedeeld in de afdelingen 
perserij, lasserij, montage, verspaning en tribad. Deze layout kampt echter met een aantal nadelen 
zowel op het logistieke als op het sociotechnische vlak. Om de nadelen van de layout te 
reduceren is gevraagd om de geschiktheid van een groepenlayout te analyseren en aanbevelingen 
te doen ten aanzien van de huidige layout. 

Ter vervulling van deze opdracht zijn allereerst de huidige layout en goederenstroom in beeld 
gebracht. De goederenstroom is op drie niveaus geanalyseerd om zo, steeds verder in detail 
tredend, een duidelijk beeld te krijgen van de goederenstroom. Vervolgens is er een 
oplossingsmodel opgesteld ter beoordeling van de huidige layout en goederenstroom dat onder 
andere rekening houdt met de grote diversiteit aan eindprodukten. Het doorlopen van dit 
oplossingsmodel gaf voldoende inzicht in de zwakke schakels van de huidige layout, zodat dit 
verslag wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen tan aanzien van de huidige layout. 
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1 Bedrijfsbeschrijving 
In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van het bedrijf en de omgeving waarin het 
afstudeerproject zich afgespeeld heeft. £erst wordt een stukje historie beschreven waarna de 
huidige organisatie in kaart wordt gebracht. 

1.1 Historie 

Inalfa ontstond in 1946 in Utrecht als dochterondemerning van een groothandel in metaalwaren. 
In de jaren 50 verhuisde Inalfa naar het Noord Limburgse Venray. De belangrijkste producten 
waren in die periode olie- en gashaarden. Deze bereikten snel een grote afzet omdat eerst een 
grote markt was opgebouwd voor carburateurs bestemd voor oliehaarden. De komst van het 
aardgas en de introductie van de centrale verwarming betekende de doodsteek voor de 
haardenproductie . 

De omwenteling vond zo snel plaats, dater nauwelijks tijd was voor de ontwikkeling van nieuwe 
producten. Na marktonderzoek werd een, aanvankelijk aarzelende, start gemaakt met de 
ontwikkeling van een schuifdak voor personenauto's. Dit gebeurde in samenwerking met het 
Haarlemse bedrijf Vermeulen Hollandia. Dit bedrijf maakte al op bescheiden schaal schuifdaken 
voor 'na-inbouw'. Inalfa besloot schuifdaken te gaan vervaardigen voor rechtstreekse levering 
aan de automobiel fabrikanten. Deze markt kenmerkte zich door sterke concurrentie, 
voomamelijk vanuit Duitsland. 

Naast de schuifdakproductie bleef Inalfa actief in de markt van toelevering van meer complexe 
samengestelde producten waarbij metaal vervorrning het uitgangspunt was. De laatste jaren heeft 
Inalfa zich ontwikkeld tot main supplier voor automobiel- en kantoormachine-fabrikanten. Deze 
grote uitbesteders willen het liefst met zo weinig mogelijk toeleveranciers rechtstreeks te maken 
hebben. Vandaar dat ze een beroep doen op een main supplier. 

Inmiddels heeft Inalfa productievestigingen in Hamont (Belgie) en Vrable (Slowakije). De 
assemblage bedrijven bevinden zich in Livomo (Italie), nabij Detroit (USA) en Tamworth (UK). 
Verder participeert Inalfa in een joint venture in Seoul (Zuid Korea). 

1.2 Organisatie 

De Inalfa vestiging in Venray bestaat sinds 1 januari 1994 uit twee business units, Inalfa Metal 
B.V. en Inalfa Roof Systems B.V., samen vallen zij onder Inalfa Industries B.V .. Inalfa Metal 
produceert complexe samengestelde producten uit metaal. Voorbeelden zijn frames voor 
kopieermachines van Oce en Rank Xerox, frames voor Philips rontgen-apparaten, bumpers en 
andere onderdelen voor de automobielindustrie. Inalfa Roof Systems B.V. maakt zonnedaken 
(sunroofs) voor inbouw in personenauto's enjetroofs (vluchtluiken) voor vrachtauto's. 
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In deze paragraaf zal verder alleen Inalfa Metal worden besproken omdat het afstudeerproject 
zich in deze business unit afgespeeld heeft. In figuur 1.1 is het organigram van deze business unit 
weergegeven. 

De staffunctie Arbo en Veiligheid heeft als taak het vertalen van de wettelijke regelgeving inzake 
Arbo, het opsporen en verhelpen van onveilige situaties en met voorlichting op het gebied van 
veiligheid. 

De afdeling Marketing & Sales draagt zorg voor het doorleiden van klantenorders naar de 
organisatie en de communicatie tussen de klant en Inalfa in bredere zin. Acquisitie en 
commerciele onderhandelingen met klanten vinden plaats voor de vestigingen in Hamont, Vrable 
en Venray door Metal Council, een samenwerkingsverband tussen genoemde vestigingen. 

G::reral 

Nmiager 

~· 

Arlxl en Secreta-

Veiligreid riaat: 

I I I I I I I I 
Nmiager Nmiager 

NEnager NEnager NEnager 
J\1ma,,,oer NEnager Nmiager 

Ntiketing Engireer- Persooxl nnaocien Projecten 
l\1mager 

Purcm5e Logistiek QA Proouktie 
&Sales ing &Qg. &&:on. Buro 

Figuur I.I: Organigram Business Unit Inalfa Metal. 

Engineering hee_ft als taak het ontwikkelen van nieuwe producten en processen, het aanmaken 
en beheren van productietekeningen en productiedocumenten, het bepalen, construeren en 
controleren van productierniddelen en het kalibreren van meetmiddelen. Tevens verzorgt zij de 
communicatie met de klant op het technisch vlak. 

Purchase zorgt voor het inkopen van goederen en diensten, het bewaken van de kwaliteit van de 
ingekochte goederen en diensten en voor het selecteren en beoordelen van toeleveranciers. Het 
opstellen van fabricage plannen ter realisatie van gevraagde levertijden en van een optimale 
bezetting, en het beheren van goederen in de magazijnen en expeditie ruimten, behoort tot de 
verantwoording van de afdeling Logistiek. 
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De Centrale kwaliteitsdienst (QA) moet ervoor zorg dragen dat, binnen Inalfa, het 
kwaliteitssysteem voldoet aan de ISO 9002 en QS 9000 normen. Personeel en organisatie moet 
Inalfa Metal voorzien van gekwalificeerde medewerkers en verzorgt opleidingen en trainingen. 
Het verzorgen van de financieel-economische administratie valt , zoals te verwachten, onder de 
afdeling Financien en Economische zaken. Het aantrekken van nieuwe projecten is de taak van 
het Projecten Bureau. 

De afdeling Productie, waarbinnen het afstudeerproject is uitgevoerd, houdt zich bezig met de 
productie van goederen die moeten voldoen aan de gestelde eisen, het behandelen van afwijkende 
goederen en met aanmaken van productiemiddelen. In figuur 1.2 is de afdeling productie 
afgebeeld. In de afdelingen perserij, lasserij en verspaning wordt er in ploegendiensten gewerkt. 
In de overige afdelingen wordt er in dagdienst gewerkt. 

I I I 
Chef 

Chef Chef 
Montage/ 

Lasserij Perserij 
Verspaning 

Manager 

Produktie 

Secretariaat 

I I 
Chef Chef 

Gereedschap- Technische 

Makerij Dienst 

Figuur 1.2: Organigram afdeling productie. 

I 
Manager 

Engineering 

Bij Inalfa Metal werken ongeveer 300 mensen, bij Roof Systems ongeveer 130 en bij de 
nevenvestigingen ongeveer 230. Inalfa Metal heeft een geprognotiseerde omzet van 74 miljoen 
gulden voor 1998, waarvan 67 miljoen voortkomt uit het produceren van halffabrikaten en 
eindproducten. De resterende 7 miljoen is afkomstig uit handelsactiviteiten en inteme 
gereedschapsbouw. 
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Logi stieke kenmerken Inalfa Metal 

2 Logistieke kenmerken Inalf a Metal 
Aangezien het afstudeerproject zich binnen de productielogistiek van lnalfa Metal afspeelt, is het 
van belang om een beeld te krijgen van de logistieke kenmerken. Dit hoofdstuk draagt bij aan 
deze beeldvorming door de bespreking van de logistieke kenmerken van lnalfa Metal en het 
logistieke besturingsconcept. 

2.1 Layout en typologie 

De definitie van layout luidt: ruimtelijke groepering en ordening van mensen, machines, 
goederen en transportfaciliteiten in een begrensde ruimte [Persie, 1993] . 

De layout van Inalfa Metal is functioneel ingedeeld. Dit houdt in dat machines van dezelfde soort 
bij elkaar geplaatst zijn. De productieafdelingen zijn: 
• persenJ; 
• lasserij; 
• verspanmg; 
• montage; 
• tribad. 
De layout van Inalfa Metal is opgenomen in bijlage 1. 

De layout van lnalfa is voor het grootste deel functioneel ingericht echter wijkt een klein gedeelte 
van het productenpakket af van de functionele indeling. Een aantal producten wordt namelijk in 
productiecellen geproduceerd. Een productiecel is een groep functioneel verschillende, fysiek bij 
elkaar geplaatste machines of processen, voor het produceren van een specifieke groep 
eindproducten of halffabrikaten [Wemmerlov & Hyer, 1986]. 

De bedrijfssituatie kan ingedeeld worden in een bepaalde typologie [Bertrand, Wortmann & 
Wijngaard, 1992]. Een uitputtende typologie van alle soorten productieafdelingen die kunnen 
voorkomen, is niet op te stellen omdat de diversiteit van de relevante factoren daarvoor te groot 
is. Het is echter wel mogelijk een tweetal hoofdfactoren te onderscheiden die bepalend zijn voor 
de logistieke kenmerken van een productie afdeling. Deze factoren zijn: 
• complexiteit van de capaciteit en varieteit in de bewerkingsvolgorde. 

Dit heeft te maken met een lage herhalingsgraad in de vraag per product. Hierdoor worden er 
in een af de ling vele verschillende producten gemaakt met een sterk wisselend 
capaciteitsbeslag en sterk wisselende routing. Bij een hoge herhalingsgraad is er relatief 
weinig product-onzekerheid. Er treedt dan integratie van opeenvolgende bewerkingen op, en 
specialisatie van de capaciteit naar het product; 

• complexiteit van de materiaalproblematiek. 
Vooral het aantal verschillende materialen dat nodig is voor het vrijgeven van een 
productieorder is een graadmeter van de complexiteit. Bij veel verschillende benodigde 
materialen is de complexiteit van de materiaalproblematiek hoog. 
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Logistieke kenmerken Inalfa Metal 

Door combinatie van deze twee factoren ontstaan de vier extreme situaties, zoals getoond in 
figuur 2.1, met in het centrum van de figuur een productieafdeling met gemengde 
karakteristieken. Inalfa Metal als geheel wordt ingedeeld in de seriegewijze fabricage en is 
weergegeven in figuur 2.1 door het grijs gemerkte gebied. 

Laag ... 

Capaciteits

complexiteit 

Hoog 

Procesge

wijze 

fabricage 

Enkelstuks/ 

kleinserie 

fabricage 

Serie

gewijze 

fabricage 

Grootserie/ 

massa 

fabricage 

Projectge

wijze 

fabricage 

Laag --- · -- -- -- -- Materiaal- --------- ► Hoog 

complexiteit 

Figuur 2.1: Typologie afdelingssituatie. 

= lnalfa Metal 

De seriegewijze fabricage is een tussenvorm tussen de enkelstuksfabricage en de massafabricage 
en kenmerkt zich door een vrij complexe materiaalstructuur per eindproduct. Er zijn vele, soms 
tientallen, componenten nodig per eindproduct. De inteme afdelingsbeheersing is complex door 
bijvoorbeeld de routing-varieteit en bewerkingsvolgorde. De zwaartepunten voor de beheersing 
van de seriegewijze fabricage liggen op: 
• capaciteitsplanning; 
• bezettingsplanning; 
• levertijdafgifte; 
• omsteltijdbeheersing; 
• doorlooptijdbeheersing; 
• materiaalbeheersing. 
Dit vloeit voort uit het grote aantal verschillende producten en bewerkingen per routing. 

2.2 De planning 

De planning bij Inalfa wordt met behulp van MRP (Manufacturing Resources Planning) 
aangestuurd. Voor de aansturing van de MRP wordt de benodigde capaciteit in uren gehanteerd. 
De behoefte aan eindproducten wordt door de klant voor een periode van een jaar afgegeven. De 
behoefte aan halffabrikaten en inkoopdelen is hieruit af te leiden. Echter de verdeling van de 
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totale jaarbehoefte kan binnen het jaar wel varieren. Deze variatie wordt opgevangen door 
veiligheidstijd (de geplande orderuitgifte verder in de tijd terugschuiven). De variatie van de 
behoefte met een zeer onrustig vraagpatroon wordt opgevangen door voorraad in aantallen. 

2.3 Ordersoort 

Ten behoeve van de aansturing van de orders wordt er een onderscheid gemaakt tussen P-orders 
en A-orders. De P-orders zijn voorraad gestuurde orders en vertegenwoordigen de behoefte van 
drie tot vier weken en bevinden zich in gebied P van figuur 2.2. De A-orders zijn assemblage 
gestuurde orders en vertegenwoordigen de behoefte op tempo van de klant, gebied A van figuur 
2.2. 

GEBIED P GEBIED A 

tribad 
t---t---t .. expeditie 

magazijn persenJ 

magazijn 

Figuur 2.2: P-orders en A-orders. 

HF staat voor opslag in het halffabrikaten magazijn. De voorraad die op dit punt ontstaat is de 
seriegrootte voorraad. Zoals uit de figuur blijkt ondergaan de P-orders bewerkingen in de perserij 
en eventueel een behandeling in het tribad (ontvetten). De omsteltijden binnen de perserij (een 
tot anderhalf uur) zijn in vergelijking tot de overige afdelingen zeer lang. Om de totale omsteltijd 
te beperken wordt er in grote series geproduceerd (de behoefte van drie tot vier weken). De klant 
wenst echter een leveringsfrequentie die kleiner is dan drie tot vier weken. Daarom wordt er in 
gebied A op tempo van de klant (kleinere series) geproduceerd, zodat aan de gewenste 
leveringsfrequentie van de klant voldaan kan worden. Het voldoen aan de leveringsfrequentie van 
de klant is door een toename van Just In Time aansturing bij de klanten (met name in de 
automobielindustrie) in belangrijkheid toegenomen . 
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De te produceren optimale seriegrootte per product op een machine, wordt bepaald door een 
optimum te zoeken tussen omsteltijdkosten enerzijds en voorraadkosten anderzijds. De algemene 
formule van Camp is meestal niet toepasbaar, aangezien deze formule slechts rekening houdt met 
een product dat gebruik maakt van een capaciteit. Een betere benadering is het creeren van een 
optimale cyclus. 

2.4 Uitbesteding en bevoorrading 

De volgende bewerkingen warden door Inalfa uitbesteed: lakken, vlakdraaien, bedrukken, 
tamponeren, zetten en diverse metaal oppervlakte behandelingen. De redenen voor uitbesteding 
ZlJn: 
• capaciteitsgebrek bij Inalfa; 
• kosten-voordeel; 
• Inalfa beschikt niet over de juiste expertise. 
Na uitvoering van de uitbestede bewerkingen komt een gedeelte retour naar Inalfa voor verdere 
bewerking of levering aan de klant. Het overige gedeelte wordt direct via de uitbesteder aan de 
klant geleverd. Voor directe levering wordt gekozen als de order zeer volumineus is en/of de 
transporttijd van directe levering korter is dan levering aan de klant via Inalfa. Uiteraard dienen 
bij directe leveringen duidelijke afspraken gemaakt te warden met de betrokken uitbesteder. 

Bij Inalfa wordt voor de bevoorrading van kleine materialen (bouten, schroeven, nutjes etc .) 
gebruikt gemaakt van een two bin aanvulsysteem. Dit houdt in dat er per onderdeel twee bakken 
op de productieafdeling staan. Beide zijn in eerste instantie vol, indien een bak leeg is wordt deze 
door een productiemedewerker ter bevoorrading naar het magazijn gestuurd. Voor het magazijn 
is een lege two bin bak het sein om deze te vullen en daama te retoumeren naar de betreffende 
afdeling. Voordelen van de two bin komen vooral naar voren in de vorm van geen of nauwelijks 
adrninistratieve handelingen voor het bevoorraden. Two bin is absoluut niet te vergelijken met 
kanban (lege kanban is sein om te produceren). Bij two bin is de volle bin namelijk geen sein om 
te produceren. 

2.5 Logistiek besturingsconcept Inalfa Metal 

Het logistiek besturingsconcept van Inalfa Metal is opgebouwd uit vier hoofdfasen: 
• jaarplanning. 

De eerste fase is de meerjarenplanning voor twee tot drie jaar en weerspiegelt de behoefte aan 
producten afgegeven door de klant; 

• hoofd afroep. 
De tweede fase, het hoofdafroepschema (HA03) is vergelijkbaar met hoofd productieplan en 
komt op basis van de jaarplanning tot stand. Het geeft aan welke producten in welke 
hoeveelheden geproduceerd moeten warden per twee tot drie maanden. Tevens vindt in deze 
fase een toetsing plaats op materiaal- en capaciteitsbeschikbaarheid met behulp van MRP 
planning; 
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• materiaalbehoefte. 
Het hoofd afroep schema en de geaccepteerde klantenorders dienen als input voor het 
opstellen van fase drie, de materiaalbehoefte (MB30) . Deze fase draagt zorg voor de 
coordinering van de productieorders en houdt rekening met de voorraden; 

• kostenplaatsplanning. 
De laatste fase is de kostenplaatsplanning en wordt opgesteld op basis van de 
Materiaalbehoefte. De kostenplaatsplanning geeft per kostenplaats (machine) de te produceren 
hoeveelheden voor een dag aan. 

In de kostenplaatsplanning wordt niet de optimale productievolgorde per dag aangegeven. De 
groepsleiders dragen er zorg voor dat de optimale productievolgorde wordt bereikt. Voor het 
bepalen van de optimale volgorde wordt er geen gebruik gemaakt van een standaard regel zoals 
bijvoorbeeld SPT (Shortest Processing Time). De groepsleiders bepalen de volgorde rekening 
houdend met diverse factoren zoals omsteltijden, vertrek, soort vervoer en spoedorders. 
Bovenstaande is schematisch weergeven in figuur 2.3. 

Inkoop 

Goederen 

ontvangst 

Materiaal 

check 

Jaar Planning (2-3 jaar) 

(HAS) 

Hoofd Afroep (2-3 maanden) 

(HA03) 

Materiaalbehoefte ( I week) 

CMB30) 

Levertijd

-----+-.---~ afgifce 

Kostenplaatsplanning ( I dag) Expeditieplanning 

Produktie Expeditie 

Figuur 2.3: Logistiek besturingsconcept. 

Bovenstaande figuur impliceert dat de afdelingen inkoop en verkoop betrokken zijn in het 
logistieke besturingsconcept. Dit is echter niet het geval. De verkoop en inkoop functie worden 
uitgevoerd door de afdelingsplanners. Inalfa heeft dus duidelijk gekozen voor een directe 
klantenbenadering. Dit komt tot uiting in het logistieke besturingconcept. De afdeling verkoop 
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onderhoudt wel globaal de contacten met de klant en de prijsafspraken. De afdeling inkoop 
bepaalt onder andere de leverancierskeuze en prijsafspraken. 

2.6 Huidige machinepark 

Het machinepark van Inalfa Metal is grofweg opgebouwd uit 4 machinesoorten: lasapparaten, 
persen, klinkmachines en hulpapparaten ten behoeve van de montage. Verwacht wordt dat het 
machinepark voor het huidige productenpakket redelijk stabiel blijft voor de komende vijf jaar. 
Een uitbreiding van het productenpakket kan een aanzet zijn voor de aanschaf van een nieuwe 
machine. Voordat overwogen wordt om een nieuwe machine aan te schaffen wordt eerst bekeken 
of de productie niet in de bestaande omvang van het machinepark plaats kan vinden. 
Uitzondering op deze stabiele toekomstverwachting voor de komende vijf jaar is de aanschaf van 
een afkortlijn binnen afzienbare tijd. Voorheen werden de op maat geknipte plaatmaterialen 
ingekocht, binnenkort zullen deze op rol ingekocht warden en door Inalfa op de juiste maten 
geknipt worden. 

Overwogen wordt om de persbewerkingen van NedCar gedeeltelijk over te nemen, met inbegrip 
van de bijbehorende machines. Voor deze producten wordt geen gebruik gemaakt van de huidige 
machinecapaciteit. Ze hebben een goederenstroom die buiten de huidige valt en warden dus 
buiten beschouwing van de opdracht blijven. 
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3 Probleemformulering en doelstelling 
Nu aan de hand van de vaargaande haafdstukken de huidige situatie is geschetst kan hieruit de 
prableemstelling en de daelstelling warden gedestilleerd. Deze warden in dit haafdstuk 
uiteengezet. 

3.1 Eisen layout 

In het vorige hoofdstuk kwam onder andere naar voren dat de layout voor het grootste gedeelte 
functioneel is ingedeeld en dat Inalfa Metal binnen de typologie seriegewijze fabricage valt. Deze 
twee kenmerken worden hieronder behandeld, echter voor de typologie zal alleen kort de 
kenmerken besproken worden. Voor een uitgebreidere uitleg wordt verwezen naar paragraaf 2.1. 

In een layout worden vele relaties tussen de mensen en de technische middelen voor lange tijd 
fysiek vastgelegd. De routing van de producten wordt dus bepaald door de layout. Studies naar 
de layout worden verricht metals doel het ontwerpen van een nieuwe ruimtelijke indeling of voor 
het verbeteren van afstemmings- en transportproblemen. De eerste reden is meestal ingrijpend, 
dient te passen in een lange termijn visie en komt incidenteel voor. De tweede reden vereist 
eveneens een lange termijn visie en tevens continue aandacht. Deze tweede reden is van 
toepassing op het afstudeerproject. 

Het ontwerp voor de layout moet voldoen aan van tevoren vastgestelde eisen. De belangrijkste 
eisen zijn de volgende [Persie, 1993]: 
a. nuttig gebruik van de beschikbare ruimte op korte en lange termijn; 
b. minimale transportkosten en goede bereikbaarheid; 
c. hoge doorstroomsnelheid van goederen en/of mensen; 
d. effectieve onderlinge communicatiemogelijkheden en mogelijkheid om leiding te geven; 
e. effectieve inzetbaarheid van· de medewerkers; 
f. goede werkomstandigheden en veiligheid voor de betrokkenen; 
g. eenvoudige aanpasbaarheid aan wijzigende omstandigheden. 

Van belang is om na te gaan of de huidige layout van Inalfa voldoet aan bovenstaande 
geformuleerde eisen. Deze check wordt uitgevoerd aan de hand van de onderstaande opsomming, 
waar per eis wordt aangegeven of de layout van lnalfa daaraan voldoet. Voordat de vergelijking 
van deze eisen wordt uitgevoerd, wordt allereerst een beschrijving gegeven van de functionele 
layout. 

Bij de functionele- of proces layout worden bewerkingen respectievelijk machines van dezelfde 
soort zoveel mogelijk bijeen geplaatst in secties (afdelingen). Deze aparte secties zijn bij Inalfa 
duidelijk terug te vinden, namelijk in de afdelingen perserij, lasserij, montage, tribad en 
verspanmg. 
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De voordelen van de functionele layout zijn : 
• speciale voorzieningen voor een bepaalde bewerkingssoort kunnen worden geconcentreerd en 

goedkoper worden uitgevoerd doordat de aandacht van de leiding vooral gericbt is op de 
technologie van de bewerkingssoort; 

• in geval van een machinestoring wordt de voortgang van slechts een bewerking vertraagd en 
niet van de gehele lijn; 

• bij een verandering in het productontwerp zijn, in vergelijking met de lijnlayout, slechts 
geringe aanpassingen nodig; 

• elke willekeurige routing kan gevolgd worden. 

De nadelen van de functionele layout zijn: 
• lange en onzekere (wisselende) doorlooptijden; 
• grote tussenvoorraden en de daarvoor benodigde ruimten; 
• moeilijke beheersbaarheid van het totale productieverloop; 
• planningsproblemen in de produktie; 
• complexe informatie. 

Nu het begrip functionele layout omschreven is, worden de kenmerken van Inalfa gecheckt met 
de reeds vermelden layout eisen: 
a. nuttig gebruik van beschikbare ruimte op korte en lange termijn. 

Gezien bet tweede nadeel van de functionele layout (grote tussenvoorraden en de daarvoor 
benodigde ruimten) wordt er niet aan deze eis voldaan; 

b. minimale transportkosten en goede bereikbaarheid. 
De transporten worden binnen de functionele layout niet geminimaliseerd dus wordt er niet 
voldaan aan deze eis; 

c. hoge doorstroomsnelheid van goederen en/of mensen. 
Uit het eerste nadeel (lange en onzekere doorlooptijden) volgt logischer wijs dat aan deze eis 
niet voldaan wordt. Door de vele invloedsvariabelen is het onmogelijk om de doorlooptijd van 
alle producten optimaal te plannen; 

d. effectieve onderlinge communicatiemogelijkheden en mogelijkheid om leiding te geven. 
Het vierde nadeel (planningsproblemen) maakt duidelijk dat aan deze eis binnen de 
functionele layout niet voldaan wordt. De producten kunnen zich namelijk op vele plaatsen 
in bet bedrijf bevinden, zodat zeer uitgebreide informatiestromen nodig zijn ten behoeve van 
planning en voortgangscontrole. Deze uitgebreide informatiestromen leiden dikwijls tot 
problemen; 

e. effectieve inzetbaarheid van medewerkers. 
Doordat gelijke fabricage technieken bij elkaar geplaatst zijn is de uitwisselbaarheid binnen 
de fabricagegroep groot, echter tussen de fabricagegroepen zeer klein. Dus voor een gedeelte 
wordt er aan de eis met betrekking tot het effectief inzetten van medewerkers voldaan; 

f. goede werkomstandigheden en veiligheid voor de betrokkenen. 
Aan deze eis wordt binnen Inalfa voldaan door de bewaking van de afdeling arbo & veiligbeid; 
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g. eenvoudige aanpasbaarheid aan wijzigende omstandigheden . 
Aan deze eis wordt wel voldaan. Dit is af te leiden uit het gegeven dat bij de functionele layout 
elke routing gevolgd kan worden en dat de flexibiliteit voor de vervaardiging van de 
eindproducten zeer groot is. 

Uit bovenstaande vergelijking is af te leiden dat de huidige functionele layout van Inalfa niet 
voldoet aan de meeste eisen. Het niet voldoen aan de eisen heeft tevens kosten tot gevolg. 

N aast deze logistieke nadelen van de functionele layout, vormt de verhoogde werkdruk ten 
gevolge van de functionele layout een nadeel [Sitter, 1994]. Gezien de functionele layout van 
Inalfa hebben alle werkplekken te maken met zeer veel andere werkplekken ten aanzien van 
zowel werkvoorbereiden, ondersteunen en het maken en van alle orders . Een werkplek in deze 
layout vorm dus een knooppunt waar zeer veel uitwisselingsprocessen elkaar kunnen kruisen. 
Elke relatie tussen de ene werkplek en de andere wordt interface genoemd. Er zijn veel interfaces 
als gevolg van de structuur van de werkplekken. Het aantal interfaces is evenredig met de 
werkdruk. Bovendien werkt Inalfa in een concurrerende markt, waarbij regelmatig 
productwijzigingen of nieuwe producten komen, waardoor de interfaces niet stabiel zijn. Het 
effect daarvan op de werkdruk is onevenredig hoog. Dit alles vormt een bijkomend nadeel van 
de functioneel ingerichte layout zoals bij Inalfa en resulteert tevens in een hoog ziekteverzuim 
(6%). 

Zoals eerder vermeld in deze paragraaf zal de typologie seriegewijze fabricage kort uiteengezet 
worden. De interne afdelingsbeheersing is complex door de routing varieteit en 
bewerkingsvolgorde. De zwaartepunten voor de beheersing van de seriegewijzefabricage liggen 
op: 
• capaciteitsplanning; 
• bezettingsplanning; 
• levertijdafgifte; 
• omsteltijdbeheersing; 
• doorlooptijdbeheersing; 
• materiaalbeheersing. 

3.2 Probleemformulering en doelstelling 

Uit de nadelen van de huidige layout en de typologie, het niet voldoen aan de layout eisen, een 
verhoogde werkdruk en hoge kosten is de volgende probleemformulering en doelstelling 
afgeleid. 

Probleemformulering: 
De layout van Inalfa Metal is momenteel functioneel georienteerd. De productie afdelingen zijn: 
perserij, lasserij , montage, verspaning en tribad. De huidige layout en de hiermee samenhangende 
goederenstroom resulteren in veel handlingen per product tussen de afdelingen . 
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Doelstelling: 
Onderzoek de mogelijkheid om het aantal handlingen per product te reduceren door van een 
proces georienteerde layout over te gaan naar een groep georienteerde layout met gestroomlijnde 
processen. De resultaten, ten aanzien van doorlooptijdverkorting, voorraadreductie en reductie 
van de handlingtijd per product, dienen zoveel mogelijk kwantitatief bepaald te worden. 

3.3 Perspectief opdracht 

Om duidelijkheid te scheppen in het oplossingsperspectief dat voor ogen is, wordt m de 
onderstaande opsomming aangegeven wat er na afronding van de opdracht bereikt is. 

Na afronding van de opdracht dient er te zijn: 
• een duidelijk beeld van de huidige situatie met betrekking tot de layout en de goederenstroom; 
• een analyse uitgevoerd met betrekking tot de huidige goederenstroom waaruit een advies naar 

voren komt of het mogelijk is om te gaan produceren in een groepenlayout; 
• een kwantitatieve verantwoording van de resultaten. 

Bovenstaande punten worden bereikt door de tussentijdse resultaten periodiek te bespreken met 
de werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit hoofd logistiek, hoofd productie, afdelingschef en de 
afstudeerder. 
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4 Stappenplan en situering van bet afstudeerproject 
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de aanpak van het afstudeerproject. Deze stappen van de 
aanpak zijn de rode draad voor de komende hoofdstukken van de verslaggeving. In de laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk wordt de situering van het afstudeerproject besproken. 

4.1 Stappenplan van het afstudeerproject 

Het afstudeerproject wordt ingedeeld in drie fasen: 
• orientatie fase. 

Hierin komt de beschrijving van Inalfa, probleem- en opdrachtformulering en 
literatuuronderzoek aan de orde; 

• analyse fase. 
Deze fase bestaat uit het analyseren van de huidige goederenstroom en wordt uitgevoerd op 
drie verschillende niveaus; 

• ontwerp fase. 
In de derde en tevens laatste fase start wordt een oplossingsmodel ontwikkeld aan de hand van 
een literatuuronderzoek, dat echter specifiek gericht is op de goederenstroom en ordening van 
de layout. Dit model is ontwikkeld met als doel de doelstelling van het afstudeerproject zoals 
omschreven in hoofdstuk 3 te bereiken. In deze fase vindt een terugkoppeling plaats naar de 
voorgaande fase of met het ontwikkelde model de doelstelling bereikt kan warden. Fase drie 
wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen en deze fase vormt tevens de afsluiting 
van het afstudeerproject. 

Het bovenstaande is schematisch weergegeven in figuur 4.1. 
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Figuur 4.1: Stappenplan afstudeerproject. 

4.2 Situering van bet afstudeerproject 

FEEDBACK 

De opdracht die zich op het logistieke vlak begeeft wordt dus binnen het logistieke systeem 
geplaatst. De fasen, waarin de opdracht wordt opgesplitst, hebben elk een bepaalde functie in het 
totale logistieke systeem. Toepassing van de systeemleer [Veld, in 't, 1990] op de opdracht levert 
figuur 4.2. 
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Figuur 4.2: Logistiek van Ina/fa als subsysteem op verschillende niveaus. 

Het afstudeerproject wordt in figuur 4.2 als subsysteem op verschillende niveaus weergegeven. 
De doelstelling van het afstudeerproject is de insteek geweest voor de verdere uitsplitsing van 
het systeem per niveau en voor de bepaling van de systeemgrens. Enerzijds dient de grens niet 
te nauw gekozen te worden, omdat dan aspecten die wel van belang zijn in ogen schouw worden 
genomen . Anderzijds heeft een te ruime grensbepaling tot gevolg dat het geheel complexer en 
onoverzichtelijker wordt. De systeemgrens is bepaald op basis van de probleemformulering zoals 
omschreven in paragraaf 3.2. 

Aan de systeembenadering kleeft een belangrijk bezwaar, dat aanleiding kan zijn tot een onjuist 
beeld van het dynamische karakter van de organisatie [Persie, 1993]. De systeembenadering heeft 
namelijk de neiging tot refficatie. Reificatie is van oorsprong een filosofische term waarmee 
wordt aangegeven dat een zelfstandig bestaan wordt toegekend aan een begrip dat in wezen 
abstract is [Laat, de, 1988]. In de systeembenadering wordt verondersteld dat bepaalde delen van 
een organisatie, de organisatie zelf of een groep organisaties als zelfstandige eenheden opereren. 
Hierdoor zou de neiging kunnen ontstaan het systeem als een statisch, vaststaand verschijnsel te 
beschouwen. Niets is echter minder waar. Een systeem is een dynamisch verschijnsel dat aan 
voortdurende veranderingen onderhevig is onder invloed van interne en externe druk. Met dit 
gegeven wordt rekening gehouden bij de verdere uitwerking van het afstudeerproject. 
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4.2.1 Abstractie- of aggregatieniveau van het afstudeerproject 

Binnen de grenzen van het logistieke systeem op ondernemingsniveau z1Jn de volgende 
aggregatieni veaus te onderscheiden [Persie, 1993]: 
• strategisch niveau. 

Hier worden de plannen en de beslissingen op relatief lange termijn vastgesteld; 
• beleidsniveau. 

Op dit niveau worden de middelen voor het behalen van de doelstellingen bepaald. Tevens is 
dit het niveau waarop het logistieke management zich zal bewegen; 

• beheersniveau. 
Het beheersniveau is het niveau waar de voorwaarden gesteld worden voor en de procedures 
bepaald van de werkzaamheden op bestuursniveau; 

• bestuursniveau. 
Op dit niveau vindt de daadwerkelijke besturing van de processen m de fysieke 
goederenstroom plaats; 

• uitvoeringsni veau. 
Het uitvoeringsniveau is dat deel van de organisatie waar de eigenlijke handelingen 
plaatsvinden. Een deel van de activiteiten op uitvoeringsniveau zal direct in contact treden met 
de stroom van goederen, zoals magazijn grondstoffen, de productie, het magazijn 
eindproducten en de distributie. 

Het afstudeerproject speelt zich af op het beleidsniveau. Beleidsniveau heeft tot taak te voorzien 
in de benodigde capaciteit en middelen. Tevens is dit niveau verantwoordelijk voor het behalen 
van de doelstellingen op lange termijn in zake de voortstuwing van producten. 
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5 Huidige goederenstroom 
In het nu volgende hoofdstuk wordt de analyse van de goederenstroom beschreven aan de hand 
van de systeembenadering. 

5.1 Aanpak analyse goederenstroom 

De benaderingsmethode van het afstudeerproject wordt met behulp van de blackbox benadering 
[Veld, in 't, 1990] op drie niveaus bekeken. De toepassing van deze de benaderingsmethode 
vanuit het geheel op de opdracht is gevisualiseerd in figuur 5.1. 

Niv. 1 

I lnalfa Metal I I 
Uitbest. 

I 
Niv. 2 

I Perserij I I Lasserij I I Montage I 
I Verspaning I I Tribad I I Uitbest. I 

Niv. 3 Perserij Lasserij Montage 

IB~□ I IB □~, lgg□ I 
Verspaning Tribad 

1 □□□ 
I I 

D 
I 

Figuur 5.1: Toepassing blackbox benadering op de goederenstroom. 

Het systeem wordt in eerste instantie intact gelaten. Inalfa Metal en de uitbesteders warden in 
deze fase als blackboxen beschouwd. Waamemen van Inalfa Metal van de buitenkant heeft 
geresulteerd in de volgende waarnemingen: 
• de input van de blackbox zijn de klanten eisen en -wensen, plaatmaterialen, inkoopdelen, Het 

milieu en de arbeidsmarkt oefenen ook invloed uit op de blackbox maar deze factoren zijn 
minder relevant dan de eerder genoemde; 

• de output van de blackbox zijn de halffabrikaten en de diverse eindproducten bestemd voor 
de klanten. 
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Waamemen van de buitenkant van de blackbox uitbesteding heeft geresulteerd in de volgende 
in-en output stromen: 
• de input zijn de producten van Inalfa die een bewerking moeten ondergaan; 
• de output zijn de producten die reeds een bewerking bij de uitbesteding ondergaan hebben. 

Inzoomen (reticulatie) van niveau 1 levert de volgende zes blackboxen: perserij, lasserij, 
montage, verspaning, tribad en uitbesteding. De blackbox uitbesteding (uitbest.) wordt echter niet 
verder ingezoomd omdat alleen de relatie tussen deze blackbox met de overige van niveau 2 al 
voldoende inzicht oplevert voor de opdracht. Waamemen van de buitenkant heeft geresulteerd 
in de volgende waarnerning: de input van een blackbox wordt gevormd door de output van een 
andere blackbox. Uitzondering hierop is de blackbox waar de goederenstroom aanvangt (waar 
de eerste bewerking plaatsvindt) , hier wordt de input gevormd door plaatmaterialen en of 
inkoopdelen. Dit niveau schept inzicht in de stromen tussen de afdelingen 

Reticulatie van niveau 2 resulteert in niveau 3, de opbouw van de diverse afdelingen van dit 
niveau. Waarnemen van de buitenkant van de diverse blackboxen per afdeling levert een zelfde 
resultaat als de waarneming van niveau 2. Dus de input van een blackbox wordt gevormd door 
de output van een andere blackbox. De uitzondering zoals geformuleerd voor niveau 2 is ook 
geldig voor dit niveau. Niveau 3 schept inzicht in de stromen binnen een afdeling, oftewel tussen 
de machines. 

5.1.1 Huidige situatie per niveau van de systeembenadering 

In figuur 5.1 werd de toepassing van de blackbox methode gevisualiseerd. De kwantiteit van de 
in- en output van de diverse blackboxen is nog niet naar voren gekomen. In deze paragraaf wordt 
per niveau de aanwezige in- en output stromen besproken. 

In niveau 1 wordt Inalfa als blackbox beschouwd. De ingaande stromen (input) betreffen 
grondstoffen (plaatmaterialen of inkoopdelen) ten behoeve van de productie. De output bestaat 
uit eindproducten en halffabrikaten. De eindproducten zijn bestemd voor de diverse klanten van 
Inalfa waaronder Oce, Nedcar, Textron, Mercedes en Auping. De halffabrikaten dienen nog een 
bewerking te ondergaan bij desbetreffende uitbesteder. Zoals in hoofdstuk 2 (§4) besproken is, 
worden sommige producten direct van de uitbesteder aan de klant geleverd. De overige producten 
komen retour naar Inalfa voor levering aan de klant of voor verdere bewerking. Het risico van 
foutieve leveringen aan de klant via de uitbesteder is vrij groot. Dit komt onder andere door lastig 
te controleren kwaliteit, de vermeerdering van de communicatie, de toename van 
informatiestromen en verzwaring van de bestuurslast. 

Bovenstaande omschrijving van de in- en output stromen van niveau 1 zijn in onderstaande 
figuur 5.2 kwantitatief weergegeven. De aantallen die bij de stromen vermeld staan geven een 
indicatie van hoe de 338 verschillende eindproducten de klant bereiken. De diverse bedrijven die 
de uitbestedingsbewerkingen uitvoeren in opdracht van Inalfa worden in figuur 5.2 aangeduid 
met uitbest. 
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Figuur 5.2: Goederenstroom van de 338 eindproducten (niveau I). 

Op niveau 2 warden de volgende zes blackboxen beschouwd: perserij, lasserij, montage, 
verspaning, tribad en uitbesteding. Om een indruk te krijgen van de kwantiteit van de 
goederenstromen tussen de afdelingen, warden deze uitgedrukt in aantal transporten per week. 
De aantal transporten zijn bepaald door de behoefte per eindproduct over een periode van acht 
weken te middelen en deze door te rekenen naar een behoefte per week voor de onderliggende 
halffabrikaten. Vervolgens is met behulp van de bewerkingsstaten (hierop zijn de benodigde 
bewerkingen van de producten aangegeven) bepaald tussen welke afdelingen de goederenstromen 
lopen. De stromen tussen de afdelingen per week zijn weergeven in bijlage 2. 

Op niveau 3 warden de stromen binnen de afdeling in beschouwing genomen. Het aantal stromen 
per week binnen de afdelingen zijn in tabel 5.1 weergegeven. 

Tabel 5.1: Aantal transporten per week binnen de afdelingen (niveau 3). 

Aantal transport~n 'per 

Perserij 320 

Lasserij 217 

Verspaning 85 

Montage 78 

Tribad 2 

Uit de bovenstaande tabel is direct te concluderen dat er binnen de afdelingen perserij en lasserij 
de meeste transporten per week plaatsvinden. De 85 transporten binnen de verspaning warden 
veroorzaakt door een product, namelijk de guides. Voor de overige afdelingen wordt het aantal 
transporten per week veroorzaakt door meerdere productsoorten. 
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5.2 Analyse huidige goederenstroom 

De huidige goederenstromen zijn nu duidelijk. Het is niet bekend of de huidige layout optimaal 
is voor deze goederenstroom. Voor het bepalen van de optimale layout zijn er diverse methoden 
bekend. 

Allereerst wordt de huidige layout geanalyseerd. Er zijn drie verschillende methoden [Muther, 
1979] te gebruiken voor de analyse van de goederenstroom. Deze zijn: 
• Proces-Activiteiten Formulier; 
• Multi-Product Proces Formulier; 
• Van-Naar Matrix. 

Proces-Activiteiten Formulier. 
Deze methode is gebaseerd op vijf activiteiten die materialen kunnen ondergaan bij het doorlopen 
van het fabricageproces. Deze vijf activiteiten zijn: bewerking, transport, keuring, vertraging en 
opslag. Aan deze verschillende activiteiten wordt een symbool gekoppeld. Met behulp van deze 
symbolen wordt in een Proces-Activiteiten Formulier de bewerkingen in chronologische volgorde 
weergegeven. Een voorbeeld van Proces-Activiteiten Formulier is opgenomen in bijlage 3. 

Multi-Product Proces Formulier. 
Kenmerkend voor dit formulier is dat alle artikelen op een en hetzelfde formulier vermeld 
worden. Dit in tegenstelling tot het Proces-Activiteiten Formulier waar per product een formulier 
ingevuld wordt. Verticaal staan op het Multi-Product Proces Formulier de bewerkingen die de 
di verse artikelen moeten ondergaan. Horizontaal worden de betrokken producten vermeld. In 
bijlage 4 is een voorbeeld opgenomen van een Multi-Product Proces Formulier. 

Van-naar Matrix. 
Deze matrix wordt samengesteld door de bewerkingen zowel horizontaal als verticaal in de 
matrix te plaatsen. Elk hokje in de gevormde matrix wordt gebruikt voor het registreren van 
bewegingen van de ene bewerking naar de andere. De route van elk product wordt gevonden door 
voor elke beweging die het product maakt te registreren waar het vandaan komt en waar het naar 
toe gaat. Een voorbeeld van de van naar matrix is opgenomen in bijlage 5. 

Van belang voor de analyse van de goederenstroom zijn de kwantiteit en de diversiteit van de in 
productie zijnde artikelen. Dus een PQ (product kwantiteit) grafiek, waarin per product of 
productsoort de kwantiteit en de diversiteit, is een hulpmiddel voor de bepaling van een geschikte 
goederenstroom analyse methode. Figuur 5.3 geeft een voorbeeld van een PQ-grafiek. 
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Kwantiteit 

Diversiteit 

Figuur 5.3: Voorbeeld van een PQ-grafiek. 

► 

De PQ grafiek geeft duidelijkheid in de hoeveelheden van de diverse producten. Dit verkregen 
inzicht in de hoeveelheden draagt bij aan het keuze proces met betrekking tot de methode voor 
de goederenstroom. 

Indien een product(groep) in gebied A valt van figuur 5.3, dan heeft de goederenstroom 
betrekking op een of enkele gestandaardiseerde producten en is het Proces-Activiteiten Formulier 
geschikt voor de analyse. In gebied B bevinden zich producten(groepen) waarvan de 
goederenstroom betrekking heeft op een aantal producten (meer dan vier). In dit gebied is Multi
Product Proces Formulier de geschiktste methode. In gebied C heeft de goederenstroom 
betrekking op veel producten (tussen de 30 en 50) en dan zijn de methoden Proces-Activiteiten 
Formulier en Multi-Product Proces formulier geschikt. Echter dient voor uitvoering van de 
methode de producten gecombineerd te worden tot logische groepen of dienen er representatieve 
producten gekozen te worden of uitvoering van monster trekking. In het laatste gebied (gebied 
D) heeft de goederenstroom betrekking heeft op een groot aantal ongelijksoortige producten en 
is de Van-Naar Matrix de meest geschiktste methode. 

Gezien het brede productie pakket van Inalfa is de goederenstroom niet in een eenduidige groep 
in te delen. Zowel groep B voor onder andere producten van NedCar als groep C voor onder 
andere Oce als groep D voor onder andere producten voor Medical Systems komen voor. Echter 
voor de analyse is het overzichtelijker om voor een methode te kiezen. Gekozen is voor een 
aangepast Multi-Product Proces Formulier. Aangepast in die zin dater niet multi eindproducten 
vermeld worden op een formulier, wel alle halffabrikaten ten behoeve van de eindproducten. De 
methode die gebruikt gaat worden is ter illustratie voor een Inalfa product uitgewerkt in bijlage 
6. 
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6 De groepenlayout 
De doelstelling van het afstudeerproject is om de haalbaarheid van een groepenlayout te 
onderzoeken. Voordat dit onderzoek beschreven wordt is het belangrijk om de term 
groepenlayout uit te leggen. Dat gebeurt in dit hoofdstuk. 

6.1 Omschrijving groepenlayout 

Een voorbeeld van een functionele layout (met als afdelingen perserij, lasserij en montage) is 
weergeven in figuur 6.1. Het voordeel van groepsgewijze layout is, dater vanuit een functionele 
structuur ingestapt kan worden en naar toe kan groeien. 

Figuur 6.1: Voorbeeld van eenfunctionele layout. 

Bij een groepgeorienteerde layout worden de middelen zodanig gegroepeerd, dat in elke groep 
machines een familie van onderdelen alle voor de fabricage daarvan noodzakelijke bewerkingen 
kan ondergaan. Vaak kunnen binnen een eel niet alle producten geheel gefabriceerd worden, 
zodat er gebruik gemaakt moet worden van machines uit andere groepen. Uiteraard is het niet 
nodig de gehele organisatie in cellen te structureren. Ook een mengvorm van een aantal cellen 
(groepen) naast een normale functionele structuur is mogelijk. In het algemeen wordt er naar 
gestreefd om de noodzakelijke intergroep-transporten te beperken tot zo'n 10% van het totale 
transport. Figuur 6.2 geeft schematisch een voorbeeld van een groepenlayout weer. 

p I L 

M 

Figuur 6.2: Voorbeeld groepenlayout. 

De verschillen tussen groepenlayout en functionele layout worden aan de hand van de volgende 
pun ten duidelijk gemaakt [Veld, in 't, 1989) : 
• flexibiliteit; 
• beheersbaarheid en product; 
• informatie; 
• middelen. 
Bovenstaande punten worden vervolgens per punt nader behandeld. 
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Flexibiliteit. 
De flexibiliteit van een groepenlayout is in het algemeen niet minder dan in een functionele 
layout. Alleen bij het overstappen op geheel andere type producten zijn heranalyse en 
hergroepering noodzakelijk. Zo'n overstap zal echter ook het geval zijn bij een functionele 
layout. 

Beheersbaarheid en product. 
De beheersbaarheid van het totale fabricagegebeuren is groter in het geval van groepenlayout. 
Een bepaald type onderdeel zal zich maar op een plaats in het bedrijf bevinden. In wezen 
doorloopt een product slechts een afdeling (eel). Dit vereenvoudigt de goederenstroom en de 
planning. Voor een werkelijke benutting van de voordelen van cellen zal de centrale planning de 
eel als blackbox moeten zien. De bewerkingsgangen binnen de eel worden niet op centraal niveau 
gepland. Door de kortere doorlooptijden wordt het plannen extra vereenvoudigd. 

Informatie. 
In een groepenlayout zijn de informatiestromen veel eenvoudiger dan in een functionele layout. 
Dit is niet alleen een gevolg van de eenvoudigere planning routing, ook de product- en 
bewerkingsinformatie is geringer. Voor iedere eel kan met een of enkele bewerkingsstaten 
worden volstaan. De totale doorlooptijd is veel korter en er is dus veel minder werk onderhanden. 
Het aantal transporten neemt bij een groepenlayout ook af. Alleen transport van en naar de eel 
is nog nodig. Het product krijgt veel meer aandacht evenals de kosten per product. Tevens zijn 
wijzigingen in het product sneller door te voeren. 

Middelen. 
Groepenlayout vraagt niet veel meer middelen dan een functionele layout. Werkelijk dure 
machines komen hierbij nooit in meer dan een groep voor. Eventuele uitbreidingen blijven 
beperkt tot goedkopere machines en allerlei hulpmiddelen. Door de betere en kortere routing en 
het vervallen van de tussenvoorraad is het totaal benodigde vloeroppervlak veelal niet groter dan 
bij een functionele layout. 

Binnen de groepenlayout zijn er vier verschillende organisatiestructuren toepasbaar [Veld, in 't, 
1989): 
• cellen eerste vorm; 
• cellen tweede vorm; 
• straten; 
• doksysteem. 

Cellen eerste vorm. 
Deze structuur betekent dat er binnen de groep een normale functionele indeling van mensen en 
machines bestaat. Het is een minifabriek voor een bepaalde familie producten met een gewone 
functionele indeling. Iedere persoon zit achter zijn eigen machine en doet alleen die specifieke 
deelbewerking aan de batch. Binnen de eel kan de volgorde van de bewerkingen dus willekeurig 
zijn en kunnen bewerkingen worden overgeslagen. Bij iedere bewerking is er een kleine 
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wachttijd, maar doordat iedereen een goed overzicht heeft van de situatie in de groep, blijft de 
batch redelijk continue achter elkaar werken. 

Cellen tweede vorm. 
Wanneer de producten van de familie altijd dezelfde bewerkingen in dezelfde volgorde moeten 
ondergaan en die bewerkingen alle ongeveer evenveel tijd vergen, kan er overgegaan worden tot 
cellen van de tweede vorm. Hierbij staan de machines opgesteld in volgorde van de bewerkingen. 

Straten. 
In dit soort fabricageprocessen blijft de werker niet meer achter een vaste machine zitten. Ze 
lopen met een batch langs alle machines en maken zo het product compleet. 

Doksysteem. 
Het doksysteem kan beschouwd worden als de extreme vorm van de parallellijnen. Iedere 
parallellijn bestaat uit een station, de medewerker maakt daar op een vaste plaats het product 
compleet. 

6.2 Toepasbaarheid van de groepenlayout voor Inalfa. 

Gezien de huidige layout, goederenstromen en productenpakket is te concluderen dat een 
volledige groepenlayout binnen Inalfa niet haalbaar is om de volgende reden: 
• Inalfa produceert een te grote diversiteit aan eindproducten om een volledige groepenlayout 

te implementeren. Een volledige groepenlayout houdt in dat alle 24 hoof groepen en de 
restgroep ( zie §7.1) in een aparte eel geproduceerd worden. Hierdoor verliest Inalfa onder 
andere een belangrijk gedeelte van de huidige flexibiliteit; 

• de meeste kostenplaatsen (machines) worden voor de productie van meerdere eindproducten 
gebruikt. Als zo'n kostenplaats nu voor de productie van producten uit verschillende 
hoofdgroepen gebruikt wordt, is het voor een volledige groepenlayout noodzakelijk om te 
investeren in een of meerdere nieuwe kostenplaatsen en zeker bij hoge investeringen is dat niet 
rendabel; 

• sommige bewerkingen veroorzaken bepaalde omgevingscondities die niet (goed) combi
neerbaar zijn .met overige bewerkingen. Een goed voorbeeld hiervan is het tribad; 

• produceren in een groepenlayout heeft alleen zin, wanneer het gehele jaar door van een 
regelmatige stroom producten van voldoende omvang voorzien kan worden. Dit is bij Inalfa 
voor een groot deel van de productie niet het geval. 

Naast een volledige groepenlayout is het wel mogelijk om een gedeeltelijke groepenlayout toe 
te passen. Gedeeltelijke groepenlayout houdt in dat bepaalde bewerkingen bij elkaar uitgevoerd 
gaan worden. Het gehele product zal dus niet in een eel geproduceerd worden, maar een gedeelte 
van de bewerkingen ten behoeve van een product wordt dan in een eel geproduceercl. De overige 
kenmerken zoals vemoemd voor de groepenlayout gelden ook voor een gedeeltelijke 
groepenlayout. 
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Van de vier verschillende organisatiestructuren zoals vermeld in paragraaf 6.1 (cellen eerste 
vorm, cellen tweede vorm, straten en doksysteem) komt de gedeeltelijke groepenlayout het meest 
overeen met de cellen van de tweede vorm. Vaak zal het er op neer komen dat twee of drie 
bewerkingen bij elkaar geplaatst worden. 
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7 Het oplossingsmodel 
In dit hoofdstuk wordt het oplossingsmodel in een aantal stappen beschreven. Allereerst wordt 
de opbouw van de hoofdgroepen uiteengezet. Vervolgens wordt in de laatste twee paragrafen 
uitleg gegeven over de toepassing en beoordeling van het Multi-Product Proces Formulier. 

7.1 Opbouw van de hoofdgroepen 

De goederenstroom van Inalfa bestaat uit eindproducten met een grote diversiteit. Voor de 
analyse van de huidige layout is gekozen voor het Multi-Product Proces Formulier (zie §5.2). 
Ondanks de grote diversiteit van de eindproducten is het toch mogelijk om de eindproducten 
onder te verdelen in een aantal groepen met een gemeenschappelijke of redelijk afgebakende 
routing. Deze indeling is verkregen door het combineren van die eindproducten die qua ontwerp 
veel op elkaar lijken. 

Niet alle eindproducten zijn echter onder te verdelen in een bepaalde hoofdgroep. Deze 
eindproducten worden daarom in een restgroep geplaatst. Omdat het niet relevant is om de layout 
af te stemrnen op de goederenstroom van producten die in geringe mate worden geproduceerd, 
warden van deze restgroep alleen die eindproducten in de analyse meegenomen die een grote 
intensiteit kennen. 

De indeling van de hoofdgroepen is in nauwe samenwerking met de planners van de diverse 
afdelingen tot stand gekomen. De analyse van de layout van Inalfa Metal wordt nu voortgezet op 
basis van de hoofdgroepen en de relevante producten uit de restgroep. 

7.2 Toepassing van de Multi-Product Proces Formulier 

De indeling in de hoofdgroepen heeft geresulteerd in 24 verschillende hoofdgroepen waarin 279 
eindproducten onderverdeeld zijn. In bijlage 7 is de indeling van de hoofdgroepen opgenomen. 
De restgroep bevat 59 eindproducten, waarvan er geen relevant zijn gezien de intensiteit van de 
goederenstromen. De lage intensiteit van de eindproducten uit de restgroep wordt veroorzaakt 
door het feit dat het grootste gedeelte service artikelen betreffen. Alle hoofdgroepen worden 
geanalyseerd met behulp van het Multi-Product Proces Formulier (MPPF). Aan de hand van een 
voorbeeld wordt het MPPF uitgelegd. Voor een uitwerking van een hoofdgroep met behulp van 
de MPPF wordt verwezen naar bijlage 8. 

30 



Het oplossingsmodel 

Hoofdgroep 10: OCE 3 

Niveau Kostenpl. Artikelnummer 512.10.521 

101 .102.01 

2 101.237.05 

101.237.04 

106.408.01 

110.581.02 

Figuur 7.1: Voorbeeld uitwerking MPPF. 

In figuur 7 .1 staan horizontaal de hoofdgroep en het artikelnummer vermeld en verticaal staan 
het niveau en de kostenplaats. Het niveau staat voor het niveau in de productstructuur. In niveau 
1 wordt het eindproduct geproduceerd. De onderliggende producten benodigd voor het 
eindproduct warden in niveaus 2 en verder geproduceerd. Hoe meer niveaus des te complexer 
het eindproduct. 

De kostenplaats geeft aan op welke machine (bewerkingsplek) het product geproduceerd wordt. 
Een machine wordt in het vervolg van de verslaggeving kostenplaats genoemd, omdat deze 
terminologie aansluit bij die van Inalfa. Iedere kostenplaats wordt weergegeven door een getal 
dat bestaat uit acht cijfers. Hiervan geven de eerste drie aan op welke afdeling de kostenplaats 
betrekking heeft. In onderstaande tabel is per cijfercombinatie de bijbehorende afdeling 
weergegeven. De laatste vijf cijfers geven de daadwerkelijke kostenplaats aan. Een opbouw van 
het overzicht van de kostenplaatsen met omschrijving van de machinesoort is weergegeven in 
bijlage 9. 

Tabel 7.1: Code ring van de eerste drie cijfers van de kostenplaatsen. 

101 t/m 104 Perseri · 

106 t/m 108 Lasseri· 

110 Tribad 

136, 137 Monta e 

138 

9** Uitbesteder 
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De bewerkingsvolgorde wordt in figuur 7 .1 weergeven door het ronde symbool met daarin de 
volgorde van bewerking. Per eindproduct en onderliggend product wordt duidelijk welke 
kostenplaatsen voor de productie gebruikt worden. De zwarte punt (zie figuur 7.1) staat voor 
samenvoegen. Dit symbool is van belang om duidelijk te maken dat diverse onderliggende 
producten op een en dezelfde kostenplaats samengevoegd worden (vaak door middel van een las
of montagebewerking). 

7.3 Beoordeling van de Multi-Product Proces Formulieren 

De verkregen Multi-Product Proces Formulieren worden op een viertal verbeterpunten beoor
deeld: 
1. mogelijkheid om in gedeeltelijke groepenlayout te produceren. 

In hoofdstuk 6 is reeds aan de orde gekomen dat volledige groepenlayout niet mogelijk is. De 
Multi-Product Proces Formulieren worden beoordeeld met als doel te onderzoeken of er 
verbeteringen aan te brengen zijn in de huidige layout waarbij gedeeltelijke groepenlayout de 
grondslag vormt; 

2. logica van de stromen. 
De logica van de stromen heeft betrekking op de volgorde van de goederenstroom en deze 
dient zo logisch mogelijk te zijn. Eventuele lussen in de goederenstroom moeten zoveel moge
lijk vermeden worden vanwege de vele transporten. Met lussen wordt bedoeld het terugkeren 
van het product naar een eerder aangedane afdeling met tussenkomst van een kostenplaats op 
een andere afdeling . Een voorbeeld van een product met een lus in de goederenstroom is 
product X . Na bewerking op afdeling 104 en afdeling 136 keert het weer terug op afdeling 
l 04. Tevens heeft de logica van de stromen betrekking op de volgorde van bewerkingen. Het 
is namelijk mogelijk door het verwisselen van bewerkingen transporten te reduceren. 

3. mogelijkheid om niveaus samen te voegen. 
Zoals reeds vermeld in paragraaf 2 van dit hoofdstuk zijn alle producten opgebouwd uit 
verschillende niveaus. Uit de beoordeling van de MPPF is af te leiden of bepaalde niveaus 
overbodig zijn. Indien dit het geval is kunnen niveaus samengevoegd worden. Hierdoor wordt 
een tussenproduct geelimineerd; 

4. mogelijkheid om veranderingen aan te brengen in de bewerkingsoort. 
Afdelingsoverschrijding van een product heeft een doorlooptijd verlenging tot gevolg, voor 
elke afdelingsoverschrijding geldt een dag verlenging van de doorlooptijd. Soms kan afdeling
overschrijding voorkomen worden door een bewerking te vervangen door een andere 
bewerking die wel op dezelfde af de ling plaats kan vinden. 

Als na beoordeling op de zojuist genoemde punten duidelijk wordt dat de huidige layout voor een 
bepaalde hoofdgroep niet optimaal is, wordt er beoordeeld of de layout zodanig aangepast kan 
worden dat deze we! verbetert. Dit kan betekenen dat er een of meerdere kostenplaatsen 
verplaatst worden, of dat de volgorde van productie zodanig aangepast wordt dat de logica van 
de goederenstroom verbetert, of dater niveaus samengevoegd worden of dat de bewerkingssoort 
verandert. 
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Bij een daadwerkelijk besluit om een kostenplaats te verplaatsen dienen de volgende zeven 
punten in acht genomen te warden: 
• mobiliteit van de machines. 

Er is inzicht vereist in kostenplaatsen die makkelijk te verplaatsen zijn en kostenplaatsen waar 
veel aanpassingen aan bijvoorbeeld de omgeving noodzakelijk zijn om de verplaatsing te 
realiseren. Per kostenplaats is er een overzicht van de bijbehorende mobiliteit (zie bijlage 10). 
Echter wordt met mobiliteit niet alleen een eenmalige mobiliteit bedoeld. Het kan ook 
voorkomen dat een kostenplaats zo wordt aangepast dat het mogelijk wordt om deze 
kostenplaats te plaatsen waar deze op dat moment nodig is ( door bijvoorbeeld het op wielen 
of op rails plaatsen van de machine); 

• afhankelijkheid van de hoofdgroepen. 
Door het gezamenlijk gebruik van bepaalde kostenplaatsen zijn de hoofdgroepen afhankelijk 
van elkaar. Door deze afhankelijkheid kan het verplaatsen van een machine een positief effec
tief hebben op de goederenstroom van een bepaalde hoofdgroep maar tegelijkertijd een 
negatief effect hebben op de goederenstroom van een andere hoofdgroep. Het is dus belangrijk 
om suboptimalisatie van een specifieke hoofdgroep te voorkomen. In bijlage 11 is de 
afhankelijkheid tussen de kostenplaatsen en de hoofdgroepen weergegeven; 

• poductietijdafstemming. 
Als de productietijden tussen de kostenplaatsen verschillen, ontstaan er wachtrijen van 
machines, mensen of producten. Ste! bijvoorbeeld de volgende reeks van productietijden: 

L__4_0_~_-_n._,H.__1 s_~_-_n._,HL-_20_:_._n._,H.__s_~_-n_. _,H.__30_~_-_n._,r 

In bovenstaand voorbeeld zijn de kostenplaatsen niet in balans. Er zijn drie manieren om de 
kostenplaatsen te balanceren door het: 
a. aanpassen van de capaciteit per kostenplaats; 
b. verminderen van het aantal kostenplaatsen; 
c. vergroten van het aantal kostenplaatsen. 

Ad. a. Aanpassen van de capaciteit per kostenplaats. 
Balanceren door de capaciteit per kostenplaats aan te passen is mogelijk door op de langzame 
stations meer kostenplaatsen en mensen parallel op te stellen. Omdat de doorlooptijd zo kort 
mogelijk moet blijven moet het minimum aantal parallelle mens/kostenplaats-combinaties per 
station worden berekend. Dit gaat als volgt ( 4 stappen): 
1. bepaal de grootste gemene deler van de bewerkingstijden; 
2. bereken de capaciteit per station bij dat getal (in dit voorbeeld dus 5 minuten); 
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D E F G H 
1/8 produkt 1/3 produkt 1/4 produkt l produkt 1/6 produkt 

Er zal dus een balans tussen de capaciteiten gerealiseerd kunnen worden bij respectievelijk 
8, 3, 4, 1 en 6 parallelle mens/machine-combinaties per station. 

3. stel het afleverinterval van de stromen vast en bepaal de intervalcapaciteit van de stroom. 
Het afleverinterval is gelijk aan het tijdsverloop tussen de momenten waarop een of meer 
producten een station verlaten. Het afleverinterval van de stroom wordt uiteraard bepaald 
door het laatste station (30 minuten). De aflevercapaciteit is gelijk aan het aantal producten 
per tijdsinterval. In dit voorbeeld dus 6 stuks per 30 minuten ; 

4. bepaal vervolgens de vereiste minimale buffers tussen de stations (zie bijlage 12). 

Ad. b. Verminderen van het aantal kostenplaatsen. 
Balanceren door vermindering van het aantal stations is wel een toepasbare oplossing. Echter 
moet er wel zorg voor gedragen warden dat de gevraagde hoeveelheden gehaald warden. 

Ad. c. Vergroten van het aantal kostenplaatsen. 
Balanceren door vermeerdering van het aantal stations is een verkeerde oplossing, want hoe 
meer interfaces hoe moeilijker de procesbeheersing en des te lager de kwaliteit van de arbeid. 

• expertise. 
Het kan voorkomen dat een bewerking van een product een grote expertise in vaardigheden 
van de medewerker vereist. Het verplaatsen van een kostenplaats heeft dan ook het verplaatsen 
van een medewerker met de benodigde expertise tot gevolg. Het flexibel inzetbaar maken van 
medewerkers tussen de verschillende kostenplaatsen kan dan een oplossing bieden. Een 
belangrijke nevenvoorwaarde voor het gebruik van flexibele medewerkers in ploegendiensten 
is (zoals in de lasserij , perserij en verspaning) dat de medewerkers het werk van elkaar kunnen 
ovememen. De medewerkers die in de avonduren verder gaan met het werk op de kostenplaats 
waar de collega' s in de dagdienst aangestaan hebben, moeten snel en efficient ingelicht 
kunnen warden over de toestand van de orders, de kostenplaats en de 
bewerkingsvoorschriften. Hiervoor moeten de bewerkingen, kostenplaatsen en gereedschappen 
goed gestandaardiseerd en goed gedocumenteerd zijn, zoals bij Inalfa het geval is ; 
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• capaciteit van de kostenplaats. 
Van een aantal kostenplaatsen zijn er meerdere gelijksoortige aanwezig. Het verplaatsen van 
een kostenplaats naar een andere afdeling kan dan eenvoudiger uitgevoerd worden, omdat men 
minder te maken heeft met de afhankelijkheid van de verschillende hoofdgroepen. De 
mogelijkheid is dan namelijk aanwezig om met de producten over de gelijksoortige 
kostenplaatsen te gaan schuiven; 

• intensiteit van de goederenstromen. 
De intensiteit van de goederenstromen wordt uitgedrukt in het aantal transporten per week 
tussen de verschillende af delingen. Met be trekking tot de beoordeling van de haalbaarheid van 
het verplaatsen van een kostenplaats speelt de transportreductie per week een belangrijke rol; 

• positie van eindproduct in de Product Life Cycle (PLC) [Kotler, 1994] . 
De PLC is opgebouwd uit vier fasen: introductie, groei, volwassenheid en verval. Om de 
goederenstroom aan te passen aan producten die reeds de laatste fase (verval) van de PLC 
bereikt hebben is zinloos. De goederenstroom van een eventueel opvolgend product en van 
producten die in de overige fasen van de PLC zitten worden wel in de analyse van de huidige 
layout meegenomen. 

Bovenstaande beslispunten staan in een flowchart in bijlage 13 weergegeven. 

Na beoordeling van de MPPF komen er per hoofdgroep een aantal verbeterpunten naar voren. 
De mogelijke verbeterpunten zijn reeds weergegeven in het begin van deze paragraaf. 
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8 Verbeterpunten layout 
De methode ter beoordeling van de Multi-Product Proces Formulieren en de aandachtspunten 
zijn uiteengezet in het voorgaande hoofdstuk. Het aldaar besproken oplossingsmodel wordt in 
dit hoofdstuk gevisualiseerd en toegepast op de hoofdgroepen. Tevens warden de resultaten 
hiervan in dit hoofdstuk weergegeven. 

8.1 Visualisatie van bet oplossingsmodel 

Voordat het oplossingsmodel met behulp van de Multi-Product Proces Formulieren op de 
hoofdgroepen wordt toegepast zal eerst het in hoofdstuk 7 gegeven oplossingsmodel worden 
gevisualiseerd door middel van figuur 8.1. 

Filter I 

Figuur 8. 1: Visualisatie oplossingsmodel. 

output Fl/ 

input F2 

output F2 

Afvoer FI-.. 

Het gehele oplossingsmodel wordt gevisualiseerd door een trechter met 2 filters met ieder een 
afvoer. De input bestaat uit de 24 hoofdgroepen zoals die zijn samengesteld in §7 .1. 

De functie van filter 1 (Fl) is het elirnineren van de hoofdgroepen die niet in aanmerking komen 
voor de volgende vier verbeterpunten (zoals reeds uiteengezet in §7 .1 ): 
1. mogelijkheid om in gedeeltelijke groepenlayout te gaan produceren; 
2. logica van de stromen; 
3. mogelijkheid om niveaus samen te voegen; 
4. mogelijkheid om de bewerkingssoort zodanig aan te passen dat de goederenstroom verbeterd 

wordt. 
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De hoofdgroepen die door F 1 geelimineerd worden, worden via afvoer F 1 afgevoerd. De 
resterende hoofdgroepen vormen de relevante output van F 1. 

De relevante output van Fl vormt de input van filter 2 (F2). De functie van F2 is het elimineren 
van die hoofdgroepen waarvan: 
• de kostenplaatsen niet voldoende mobiel of niet voldoende mobiel te maken zijn; 
• de afhankelijkheid met andere hoofdgroepen te groot is ; 
• de productietijd niet afstembaar is; 
• de expertise niet te verschuiven is ; 
• de intensiteit van de goederenstroom te laag is; 
• het einde van de PLC bereikt is. 
De hoofdgroepen die door F2 geelimineerd worden, worden via afvoer F2 af gevoerd. De 
resterende hoofdgroepen vormen de relevante output van F2 en tevens de output van het 
oplossingsmodel. Voor deze hoof dgroepen kunnen de verbeterpunten daadwerkelijk doorgevoerd 
worden. Filter 2 komt overeen met het doorlopen van de flowchart zoals opgesteld in bijlage 13. 

8.2 Toepassing van het oplossingsmodel 

Het gevisualiseerde oplossingsmodel zoals gepresenteerd in paragraaf 8.1 1s in figuur 8.2 
toegepast. 

Filter I 
4 ,5,6,7B, 13, 16, 17 , 

19,20,21 ,22 en 23 

t-::::.-::::_-::::_-::::_-::::_-::::_~],~-::::_-::::_-::::_-::::_-::::_-::::_:,1-- - - - • 7 A,8, 14, 15 en 18 

1,2,3 ,9,IO, 

11 en 12 

Figuur 8.2: Toepassing oplossingsmodel. 
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Zoals uit figuur 8.2 blijkt, vormen de MPPF-en van de 24 hoofdgroepen de input van het model. 
Via afvoer Fl worden de hoofdgroepen 4, 5, 6, 7B, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 en 23 
geelimineerd. De resterende hoofdgroepen 1, 2, 3, 7A, 8, 9, 10, 11 , 12, 14, 15 en 18 vormen de 
relevante output van Fl en tevens de input voor F2. In tabel 9.1 is voor filter l per hoofdgroep 
het beoogde verbeterpunt aangegeven. Met opzet wordt de term beoogde verbeterpunten 
gebruikt, omdat de verbeterpunten eerst nog door filter 2 moeten komen wil het een werkelijk 
verbeterpunt genoemd worden. De verbeterpunten worden hier slechts kort genoemd voor een 
verdere specificatie wordt er verwezen naar paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 

Tabet 8.1: Beoogde verbeterpunt na passeren Fl. 

' ' 

Hoofdgroepen ., 

Verbeterpunt 1 2 3 7a 8 9 10 11 >'12 14 15 18 

Groepenlayout ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logica van de stromen ✓ ✓ 

Samenvoegen niveaus ✓ ✓ 
.,., 

Aanpassen bewerkingssoort ✓ 

Via afvoer F2 worden de hoofdgroepen 7A, 8, 14, 15 en 18 geelimineerd. De resterende 
hoofdgroepen 1, 2, 3, 9, 10, 11 en 12 vormen de output van F2. Voor deze laatste hoofdgroepen 
zal de verbetering waarop geselecteerd is in Fl daadwerkelijk doorgevoerd worden. 

De output van Fl (hoofdgroepen 1, 2, 3, 7A, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18) is de input van filter 2. F2 
heeft als afvoer de hoofdgroepen die bij het doorlopen van de flowchart niet in het vak 
"uitvoeren" be land zijn . De hoofdgroepen en de reden waarom ze door filter afvoer 2 af gevoerd 
worden zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabet 8.2: Reden afvoer filter 2. 

Hoofdgroep>cili Rederf afvoer F2 
·•'·· . . ,., 

7A Einde PLC bereikt 

8 Normtijden niet afstembaar 

14 Normtijden niet afstembaar 

15 Normtijden niet afstembaar 

18 Normtijden niet afstembaar 
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8.3 Specificatie van de resultaten 

Voor de realisatie van de gedeeltelijke groepenlayout is het noodzakelijk de volgende 
kostenplaats verschuivingen door te voeren: 
a. een Haeger pers (klinkmachine) van de montage-afdeling naar de lasserij; 
b. een Haeger pers van de montage-afdeling naar de perserij; 
c. een puntlasmachine van de lasserij naar de montage-afdeling; 
d. een puntlasmachine van de lasserij naar de perserij; 
e. een tafelboormachine van de montage-afdeling naar de perserij; 
f. een lasapparaat van de lasserij naar de perserij. 

De aanwezigheid van meerdere gelijksoortige kostenplaatsen op een afdeling voorkomt dat er 
op de afdeling waar de kostenplaatsen verdwijnen capaciteits-tekorten ontstaan. De afdelingen 
waar de kostenplaatsen naartoe verplaatst worden, beschikken over voldoende ruimte voor de 
plaatsing van de kostenplaatsen. 

In de voorgaande paragraaf zijn de verbeterpunten per hoofdgroep besproken. Echter de 
verbeterpunten zijn nog niet nader gespecificeerd. Deze specificatie wordt nu per hoofdgroep en 
per verbeterpunt uiteengezet. Met betrekking tot het verbeterpunt invoeren van gedeeltelijke 
groepenlayout worden de zojuist genoemde kostenplaats verschuivingen per hoofdgroep 
gemotiveerd en aangegeven welke verplaatsing van toepassing is. De verbeterpunten 
samenvoegen van niveaus en logica van de goederenstroom worden alleen genoemd in het 
onderstaande overzicht, voor een verdere verduidelijking wordt verwezen naar bijlage 14, figuur 
11 en 12. Tevens is er in deze bijlage een specificatie op productnummer en een visuele 
verduidelijking van de overige verbeterpunten (figuren 1 tot en met 10) opgenomen. 

De verbetersuggesties per hoofdgroep zijn: 

Hoof dgroep 1 
Het doorvoeren van gedeeltelijke groepenlayout (kostenplaats verschuiving punt e.). Om de 
gedeeltelijke groepenlayout te kunnen realiseren dient de tafelboormachine van de montage 
afdeling verplaa~st te worden naar de perserij. De tafelboor-bewerking kan dan in combinatie met 
de bewerking (grindingmaster) in de perserij uitgevoerd worden. Het voordeel van in combinatie 
werken is tweeledig: 

1. de handlingtijd wordt gereduceerd doordat de medewerker het product maar een keer uit 
de transporteenheid hoeft te nemen; 

2. betrokkenheid bij het eindproduct is groter. Dit heeft een positieve uitwerking op de 
productkwaliteit. 

De combinatie bewerking is in figuur 8.3 grafisch weergegeven. 
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A = grindingmaster 
B = tafelboormachine 

Figuur 8.3: Combinatie bewerking van de grindingmaster en tafelboormachine. 

Hoofdgroep 2 
Het samenvoegen van de niveaus 2 en 3 (zie bijlage 14, figuur 11). 

Hoof dgroep 3 
• Het doorvoeren van gedeeltelijke groepenlayout (kostenplaats verschuiving a enc). Voor de 

realisatie van de gedeeltelijke groepenlayout dienen er twee kostenplaatsen verplaatst te 
worden. De eerste verplaatsing betreft een klinkmachine van de montage-afdeling naar de 
lasserij. De tweede verplaatsing heeft betrekking op de puntlasmachine uit de lasserij. Deze 
dient verplaatst te worden naar de montage-afdeling. 

• Het samenvoegen van de niveaus 3 en 4 (zie bijlage 14, figuur 11). 
• Het aanpassen van de bewerkingssoort. Door de lasbewerking te vervangen door een 

drukvoegverbinding (deze wordt in de perserij uitgevoerd) kan het transport van de lasserij 
naar de perserij vervallen. Deze aanpassing van de bewerkingssoort is in overleg met de 
afdeling productievoorbereiding tot stand gekomen. 

Hoof dgroep 9 
• Het doorvoeren van gedeeltelijke groepenlayout (kostenplaats verschuiving punten a en b). 

Voor de realisatie van de gedeeltelijke groepenlayout dienen er twee klinkmachines verplaatst 
te worden; een naar de perserij en de andere naar de lasserij; 

• De logica van de goederenstroom. Door de tribad-bewerking te verwisselen met de montage 
bewerking wordt het transport gereduceerd van de montage-afdeling naar het tribad (zie 
bijlage 14, figuur 12 ). Deze aanpassing van de bewerkingssoort is in overleg met de afdeling 
productievoorbereiding tot stand gekomen. 

Hoofdgroep 10 
Het doorvoeren van gedeeltelijke groepenlayout (kostenplaats verschuiving d). Voor de realisatie 
van de gedeeltelijke groepenlayout dient er een puntlasmachine van de lasserij naar de perserij 
verplaatst te worden. 
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Hoofdgroep 11 

C ~ "\ 
(JJJ'"- ,Jj-;,,; 1 / met'.af ' - - i 

• Het doorvoeren van gedeeltelijke groepenlayout (geen kostenplaats verschuiving). 
Doorvoering van de gedeeltelijke groepenlayout betreft hier het uitvoeren van een 
handbewerking in de lasserij in plaats van in de montage-afdeling. Omdat het een 
handbewerking betreft wordt er in dit geval geen kostenplaats verplaatst. 

• De logica van de goederenstroom: Door de tribad-bewerking te verwisselen met de montage 
bewerking wordt het transport gereduceerd van de montage afdeling naar het tribad (zie bijlage 
14, figuur 12). 

Hoof dgroep 12 
Het doorvoeren van gedeeltelijke groepenlayout (kostenplaats verschuiving f). Voor de realisatie 
van de gedeeltelijke groepenlayout dient er een puntlasmachine van de lasserij naar de perserij 
verplaatst te worden. 

De verbeterpunten met betrekking tot de productie in gedeeltelijke groepenlayout voor 
hoofdgroep 3 en 9 resulteren beide in de verplaatsing van een klinkmachine naar de lasserij 
(kostenplaats verschuiving punt a) . Door nu de capaciteit van de beide klinkbewerkingen te 
clusteren, wordt duidelijk dat de verplaatsing van een klinkmachine voldoende is om de 
klinkbewerkingen in de lasserij uit te voeren. 
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9 Financiele haalbaarheid 
In dit hoofdstuk wordt het kostenplaatje behorende bij de verbeterpunten in beeld gebracht. 
Hiermee wordt een beeld gecree'erd van de financiiile haalbaarheid van de uitkomst van het 
afstudeerproject. 

9.1 Financiele haalbaarheid per verbeterpunt. 

De verbeterpunten zoals vermeld in paragraaf 7 .3 hebben zowel kostenreductie als meer-kosten 
tot gevolg. Deze worden hieronder opgesomd. Tabel 9.1 geeft per verbeterpunt de relevante 
kostenreducties en meer-kosten weer. 

Kostenreducties treden op door: 
a. reductie aantal transporten. 

Bekend is wat een transport kost, dus als duidelijk is hoeveel transporten er minder uitgevoerd 
hoeven te worden door de implementatie van de verbeterpunten, is de kostenbesparing uit te 
rekenen; 

b. reductie doorlooptijd. 
Voor elke afdelingsoverschrijding wordt 1 dag doorlooptijd in rekening gebracht. De 
implementatie van de verbeterpunten reduceert het aantal afdelingsoverschrijdingen, 
waardoor de doorlooptijd wordt verkort; 

c. verbetering overzicht planning. 
Het aantal afdelingsoverschrijdingen wordt minder ten gevolge van de implementatie van de 
verbeterpunten. Hierdoor neemt het plannersoverzicht toe, doordat het aantal afdelings
planners dat zich met het product bemoeit en het overleg tussen de afdelingsplanners afneemt. 
Bovendien is een voordeel van de reductie van de afdelingsoverschrijding dat het product 
binnen een afdeling blijft, waardoor de medewerkers meer self supporting gaan werken. Dit 
verlicht de afdelingsplanners in hun taken; 

d. reductie voorraad. 
De reductie van de doorlooptijd heeft een vermindering van de voorraad tot gevolg. De 
voorraad daalt met het aantal producten dat overeenkomt met het aantal klanten-leveringen 
gedurende de verkregen doorlooptijdverkorting; 

e. het elimineren van productmappen en bewerkingsstaten. 
Voor ieder (tussen)product wordt een productmap en een bewerkingsstaat bijgehouden. Door 
het implementeren van de verbeterpunten zullen tussenproducten vervallen. Hierdoor wordt 
het aantal productmappen en bewerkingsstaten gereduceerd en daarmee ook het onderhoud 
ervan. 

Meer-kosten treden op door: 
a. verplaatsen van kostenplaats. 

Voor de invoering van de verbeterpunten is de verplaatsing van kostenplaatsen noodzakelijk. 
Aan het verplaatsen van een kostenplaats zijn kosten verbonden, zowel voor het fysiek 
verplaatsen van de kostenplaats als voor het aanpassen van de nieuwe werkplek. Deze kosten 
zijn sterk afhankelijk van de soort kostenplaats; 
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b. eenmalige aanpassing van de productmap en de bewerkingsstaat. 
Alle producten zijn opgenomen in productmappen. Hierin is onder meer de bewerkings
volgorde, de benodigde kostenplaatsen en halffabrikaten opgenomen. Bij de implementatie 
van de verbeterpunten moet de productmappen en bewerkingsstaten aangepast warden; 

c. aanpassen bewerkingsplek. 
Aan het aanpassen van een bewerkingsplek zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn sterk 
afbankelijk van de soort aanpassing die verricht gaat warden; 

d. inleren van het personeel. 
Bij het veranderen van een bewerking waarmee het personeel onbekend is, warden er kosten 
gemaakt om het personeel in te leren. 

Tabel 9.1: Verbeterpunten met bijbehorende kosten reducties en meer-kosten. 

r 

Verbeterpunten .. .··. 

.· '! 

KOSTEN 1. gedeeltelijke 2. logica goe- 3. samenvoegen 4. a.anpassen 
groepenlayout derenstromen niveaus be'--

I< '! ; 
y.,erkingssoort 

REDUCTIE 

a ✓ ✓ ✓ 

b ✓ ✓ ✓ 

C ✓ ✓ ✓ ✓ 
. 

·' 

d ✓ ✓ ✓ 
•·· 

' 

e ✓ 

' 

MEER 
"" 

a ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ 

C ✓ 
;• 

·•·, d ✓ 

Ondanks dat bij de verbeterpunten 1 en 2 kostenplaatsen verplaatst warden, leiden deze 
verplaatsingen niet tot kosten voor het inleren van personeel. Dit komt doordat het personeel 
dat de bewerking in de huidige situatie uitvoert, dezelfde bewerking uit blijft voeren alleen op 
een and ere af deling. 
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metal 

9.2 Invulling van de financiele waarde per verbeterpunt 

In de voorgaande paragraaf zijn per verbeterpunt de redenen aangegeven van een kostenreductie 
en of van meer-kosten. Deze redenen zijn in onderstaand schema nogmaals opgenomen, echter 
nu gekwantificeerd. 

Tabel 9.2: Kwantificering kosten. 

KOSTENREDUCTIE DOOR KW ANTIT ATIEF 

a. reductie in transporten f 2,44 per transport 

b. reductie in doorlooptijd I dag doorlooptijd per afd. reductie, levert een 
voorraadreductie (zie voorraadreductie) 

c. stijging in het planningsoverzicht niet te kwantificeren 

d. reductie in voorraad de voorraad daalt met het aantal leveringen dat 
overeenkomt met de doorlooptijdreductie . 
Voorraad is opgebouwd uit de kosten voor kapitaal, 
risico incourantheid en ruimte. Deze ruimte is 
opgebouwd uit kosten voor emballage en opslag. 
Voorraadreductie met 1 pallet bespaartf 50,= per 
jaar voor emballage enf 40,= per jaar voor ruimte 

e. elimineren productmap f 1000,= 
< 

:;.: < MEER:.KOSTEN DOOR KW ANTIT ATIEF 
,. 

. "'. C. .. 

a. verplaatsen kostenplaats logistieke handeling: f75,= 
aanpassen werkplek: f 50 t/m f 200 ( afh. van de 
werkplek) 

b. aanpassen productmap en f25 per product 
bewerkingsstaat 

c. inleren personeel f80 per uur 

d. aanpassen werkplek aanpassen werkplek:f 50 tlmf200 (afh. van de 
werkplek) 

De bedragen in bovenstaande tabel zijn de basis van de kostenbesparings-berekening zoals 
uitgewerkt in tabel 9.3. Voor een opbouw van de bedragen uit deze tabel per hoofdgroep wordt 
er verwezen naar bijlage 15. 
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Tabel 9.3: Kwantificering kosten. 

KW ANTIT ATIEF 

KOSTENREDUCTIE DOOR SPECIFICATIE 
' 

TOTAAL .. 

a. reductie in transporten f2,44 * 2682 J6 .544 

b. reductie in doorlooptijd 37 dagen (gem. 3 dgn/product) 

c. stijging in het planningsoverzicht niet te kwantificeren 

d. reductie in voorraad kapitaal = 8% * f366.998 = f29 .360 
ruimte = J90 * 381 = f34 .290 

e. elimineren productmap 2 * f 1000 = f2 .000 
. ' ' C ' 

MEER-KOSTEN.DOOR \ . 

a. verplaatsen/aanpassen kostenplaats (5 * f200) +J125 = f 1.125 

b. aanpassen productmap en 14 * f25 = f350 
bewerkingsstaat 

c. inleren personeel 5 * f80 = f400 

BESPARING /70.319 

De meer-kosten in bovenstaande tabel zijn eenmalig en de kostereducties komen jaarlijks terug. 
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10 W eerstand tegen veranderingen 
In elke organisatie heeft men bi) veranderingen te maken met weerstand tegen de veranderingen, 
zo oak bi) Inalfa. In dit hoofdstuk warden de weerstanden tegen de verbeteringen ten behoeve 
van de layout beschreven en geanalyseerd. 

10.1 Het TPC model van Tichy 

Gedurende de uitvoering van het afstudeerproject is er sprake geweest van weerstand tegen de 
layout veranderingen. Deze weerstand zal versterken als de veranderingen daadwerkelijk 
geimplementeerd worden. Om de weerstand tegen de geadviseerde veranderingen te analyseren 
wordt het TPC model van Tichy gebruikt. Voor dit model is gekozen omdat het direct toepasbaar 
is op de praktijksituatie bij Inalfa. 

Tichy beschrijft een organisatie als drie verstrengelde aspectsystemen: het technisch economisch 
systeem (T), het politieke systeem (P) en het culturele systeem (C). 

Organisatieverandering betreft verandering in de gedragspatronen van de mensen binnen een 
organisatie. Gedrag ontstaat onder invloed van de resulterende stuwende, op verandering gerichte 
krachten en van remmende krachten, die veranderingen trachten tegen te gaan. Bij het 
voorbereiden van een verandering is het goed om na te gaan welke stuwende en welke remmende 
krachten in de desbetreffende situatie voor de betrokken personen spelen. Figuur 10.1 geeft de 
krachtenveld analyse voor de layout veranderingen van Inalfa Metal. 

Stuwende krachten 

doorlooptijdverkorting---+1 

stijging betrokkenheid bij eindproduct-----

vereenvoudiging van de planning----

reductie voorraact __ _ 

stijging productkwaliteit --...i: 

Remmende krachten 

Figuur 10.1: Toepassing TPC model van Tichy op Inalfa Metal. 
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Een analyse van de weerstand dient betrekking te hebben op alle belanghebbenden. De 
belanghebbenden bij Inalfa Metal met betrekking tot de verbetersuggesties zijn: 
1. indirecte medewerkers (inclusief afdelingschefs) van de vier afdelingen perserij, lasserij, 

montage en tribad; 
2. directe medewerkers van de afdelingen perserij, lasserij , montage en tribad; 
3. management-team. 

Ad. I. lndirecte medewerkers van de vier afdelingen perserij, lasserij, montage en tribad. 
Deze belanghebbenden hebben als stuwende kracht: vergroting van betrokkenheid bij 
eindproduct, vereenvoudiging van de planning en stijgende productkwaliteit. De remmende 
krachten zijn: angst voor taken verlies, gebrek aan vertrouwen, angst voor toename van 
productafkeur en overheersing eigen belang. 

Ad. 2. Directe medewerkers van de afdelingen perserij, lasserij , montage en tribad. 
Bij deze belanghebbenden overheerst de angst voor taken verlies, gebrek aan vertrouwen en eigen 
belang. De stuwende kracht in deze belangengroep is de vergroting van de betrokkenheid bij het 
eindproduct. 

Ad. 3. Management-team. 
Bij het management overheerst het algemene belang van Inalfa. Alle stuwende krachten bevinden 
zich dan ook in deze belangengroep. Belangrijke remmende krachten zijn bij deze belangengroep 
niet aanwezig. 

De weerstand zoals omschreven is ontdekt tijdens duidelijke en uitvoerige discussies met de 
betrokken personen. 

10.2 Veranderinterventies 

Er bestaat een groot scala van maatregelen die men kan nemen om de weerstand tegen 
veranderingen te verkleinen. Vrijwel alle maatregelen vallen in een van de volgende drie 
categorieen [Aken, van, 1994]: 
• inhoudelijke interventies; 
• culturele interventies; 
• machtsinterventies. 

Het prototype van inhoudelijke interventie is het rapport. Deze interventie is van toepassing op 
het afstudeerproject. De rapportage is dan ook gebruikt om alle belanghebbenden te informeren 
wat de verandering inhoudt en waarom die moet worden doorgevoerd. Naast de rapportage 
gedurende het afstudeerproject, zijn er ook presentaties verzorgd om de inhoudelijke informatie 
over te brengen en alle betrokkenen op een lijn te krijgen. 

Culturele interventie berust voomamelijk op het gebrek aan vertrouwen en is niet van toepassing 
op Inalfa. 
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Machtsinterventies spelen in op het politieke aspectsysteem. Het prototype van de 
machtsinterventie is de dienstorder: de veranderaar zegt tegen de belanghebbenden dat hij 
begrijpt dat zij geen voorstander van de verandering zijn , maar dat het toch moet gebeuren. Deze 
interventie vorm is in mindere mate van toepassing op lnalfa omdat er getracht wordt iedereen 
van het nut van de veranderingen met betrekking tot de layout te overtuigen zonder daarbij 
gebruik te maken van een machtspositie. 

10.3 De fasen van bet veranderingsproces 

Om duidelijk te maken hoe ver lnalfa nu is met het veranderingsproces wordt er gebruik gemaakt 
van het drie-stappen model van Lewin [Aken, van, 1994]. De drie stappen in het model zijn: 
• losmaken; 
• veranderen; 
• consolideren. 

Bij de stap losmaken wordt het draagvlak voor de verandering gecreeerd door de stuwende 
krachten te mobiliseren. Dit is bij lnalfa gedaan door allereerst een bedrijfsbeschrijving te maken 
en hieruit de problemen te destilleren en de betrokken personen hierover op een lijn te krijgen. 
Zo is er gewerkt aan een consensus over de problemen en aan het kweken van onvrede met het 
bestaande. 

Bij de stap veranderen vindt het feitelijke veranderingsproces plaats. Dit proces is uitgevoerd 
nadat er een grondige analyse van de huidige goederenstroom heeft plaatsgevonden waaruit de 
verbeterpunten (zoals vermeld in §7 .3) naar voren zijn gekomen. Deze stap is zover uitgevoerd 
dater een advies ligt voor lnalfa, maar de daadwerkelijke implementatie is nog niet uitgevoerd. 
Hier ligt een taak voor lnalfa. 

Bij de stap consolidatie worden de resultaten van de verbetervoorstellen verankerd in de 
organisatie. De nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd. Deze 
stap is in zijn geheel nog niet uitgevoerd (lnalfa bevindt zich in stap 2). Hier ligt dus een taak 
voor lnalfa om deze in de toekomst uit te voeren. 
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11 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk warden de conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek 
gepresenteerd. Hierbij warden de conclusies gesplitst in conclusies met betrekking tot het 
oplossingsmodel en conclusies met betrekking tot de huidige layout. Daar opvolgend warden ter 
afsluiting van dit afstudeerverslag aanbevelingen gegeven 

11.1 Conclusies met betrekking tot bet oplossingsmodel 

Het gebruikte oplossingsmodel is gebaseerd op het Multi-Product Proces Formulier (MPPF) dat 
beoordeeld werd met behulp van een fijn en een grof filter. Ten aanzien van dit oplossingsmodel 
en de beoordeling ervan kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
• door het gebruik van hoofdgroepen van eindproducten is mijn analyse efficient verlopen; 
• het gebruik van de MPPF-en heeft voor alle betrokken personen geleid tot een helder inzicht 

in de goederenstromen; 
• de beoordeling van de MPPF-en met behulp van een grof- en fijn filter heeft geleid tot een 

efficiente en effectieve werkwijze doordat er reeds in een vroeg stadium duidelijk wordt 
verschaft over de hoofdgroepen die niet in aanmerking kwamen voor verbeterpunten. 

11.2 Conclusies met betrekking tot de huidige layout 

Met betrekking tot de huidige functionele layout en de goederenstroom worden de volgende 
conclusies getrokken. 

• De huidige layout kampt met een aantal problemen: 
► lange doorlooptijden: doordat een product vele malen een afdeling overschrijdt (een 

afdelingsoverschrijding komt overeen met een dag extra doorlooptijd); 
► veel transporten: in de totaal zijn er per week bijna 400 transporten tussen de afdelingen 

en ruim 700 binnen de verschillende afdelingen; 
► grote tussenvoorraden en daarvoor benodigde ruimte ten gevolge van de afdelings

overschrijdingen en lange doorlooptijd. 
• Volledige groepenlayout is bij Inalfa niet mogelijk door: 

► een te grote diversiteit van eindproducten; 
► het gebruik van dezelfde kostenplaatsen door meerdere eindproducten; 
► bet veroorzaken van bepaalde omgevingscondities (bijvoorbeeld bet tribad) die niet combi

neerbaar zijn met overige bewerkingen; 
► een onregelmatige goederenstroom voor een gedeelte van de eindproducten. 

• Invoering van een gedeeltelijke groepenlayout is wel mogelijk. 
• Beoordeling van de MPPF-en heeft, naast de gedeeltelijke groepenlayout, geleid tot de 

volgende verbeterpunten: 
► verbetering van de logica van de goederenstromen; 
► samenvoegen van niveaus; 
► aanpassing van bewerkingssoorten. 
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• Invoering van gedeeltelijke groepenlayout en de drie bovenstaande verbeterpunten resulteren 
in een transportreductie, voorraadreductie en planningsvoordelen. Deze reducties leiden tot 
een berekende besparing van ca. f70.3 l 9 voor het eerste jaar en de doorop volgende jaren 
J72.194. 

• Bij de implementatie van de verbetervoorstellen worden geen probleemen verwacht omdat de 
verbeterpunten in goed overleg met de betrokken personen tot stand gekomen zijn. 

11.3 Aanbevelingen 

De aanbevelingen zijn opgesplitst in aanbevelingen met betrekking tot de fysieke layout en 
algemene aanbevelingen. Hieronder zijn de aanbevelingen met betrekking tot wijzigingen in de 
fysieke inrichting aangegeven. 

• Verplaatsen van onderstaande kostenplaatsen zijn nodig om de gedeeltelijke groepen layout 
te realiseren: 
► Haeger pers van de montage naar de lasserij; 
► Haeger pers van de montage naar de perserij; 
► puntlasapparaat van de lasserij naar de montage; 
► puntlasapparaat van de lasserij naar de perserij; 
► tafelboormachine van de montage naar de perserij; 
► lasapparaat van de lasserij naar perserij. 

• Het in combinatie uitvoeren van de bewerking tafelboorrnachine en grindingmaster. 

De volgende opsomming geeft de overige aanbevelingen weer: 
• · samenvoegen van niveaus voor de eindproducten uit de hoofdgroepen 2 en 3; 
• verwisselen tribad bewerking met de montage bewerking voor de eindproducten uit de 

hoofdgroepen 3, 10 en 11; 
• indien de huidige uitvoering van het tribad niet meer voldoet aan de voortdurend stijgende 

milieu-eisen, dan het vervangen van het tribad door diverse kleine wasmachines die op 
meerdere afdelingen geplaatst kunnen warden in overweging nemen. Op deze manier wordt 
het transport van en naar het tribad gereduceerd en blijven transporten beperkt tot binnen de 
afdeling; 

• bij toekomstige layout wijzigingen hoofdgroep 14 extra aandacht geven vanwege de grate 
aantallen transporten die zich in deze hoofdgroep voordoen; 

• toekomstige producten in de huidige hoof dgroepen onderverdelen en beoordelen met behulp 
van de MPPF-en en de trechter bepalen of de layout aangepast dient te warden. Eventueel 
nieuwe hoof dgroepen definieren. 

Slotbeschouwing 
Enerzijds zijn er een aantal concrete verbeteringen voor de huidige layout aangegeven en 
anderzijds is via het oplossingsmodel inzicht verschaft in de te nemen stappen bij het ontwerpen 
van een gedeeltelijke groepenlayout, tevens bruikbaar voor toekomstige producten. 
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BIJLAGE 1: LAYOUT INALFA METAL 



De stromen die het systeem verlaten of het systeem inkomen, zijn afkomstig van of gaan naar de uitbesteder. 

AANTAL TRANSPORTEN PER WEEK TUSSEN DE AFDELINGEN 

t 
0.03 0.19 

14.44 

0.33 

/ 
22.22 

◄ 13.08 -

1 5 .11 

~ 
-744 .72 -► 

---46.30- --------1 26.27---- ------1 

t------2.52-----
-- 1.01 - --- 52 .1 6 -

~-271.21------------+---+----------------~ 

29.93 
12 .24 

~---- --- -----------+----t-------4.44 - ----------~ 

N 

109.97 
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BIJLAGE 3: VOORBEELD PROCES-ACTIVITEITEN FORMULIER 

0 I Bewcrking D I Yertraging 

c) I T ransport I V I Opslag 

□ I Keuring I 

Lak 

Zeefdrukken Vormen Positioneren 

W ate r------{I) 

10 Mengen Boren 2 Boren 

Buigen 

11 Filtreren Keuren 3 Draad tappen 

Schroeven 

Keuren Monte ren 
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BIJLAGE 4: VOORBEELD MULTI-PRODUKT PROCES FORMULIER 

BEWERKING 

Knippen 

lnkepen 

Trekken 

Stans en 

Buigen 

PRODUKT 

A 

1,, 
8 C 

1 1 
I- -- I 

2 2 

. . -- - - - ------+--+------j 

Bijwerken 
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BIJLAGE 5: VOORBEELD VAN-NAAR MATRIX 

~ KNIPPEN INKEPEN I TREKKEN STANSEN BUIGEN 
N 

KNIPPEN X I X 
! 

INKEPEN X X 

TREK.KEN I X 

STANSEN X I X I 
BUIGEN X 
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BIJLAGE 6: MULTI PRODUCT PROCES FORMULIER UITGEWERTKT VOOR 
INALFA PRODUCT 

Hoofdgroep 11: OCE 4 

Niveau Kostenpl. Artikelnummer 512.10.662 

110.581.02 0 0 
136.830.36 G) G) 
101.102.01 0 G) 
101.249.01 © 
101 .209.02 0 
101 .511 .02 G 
104.272.01 G) 

2 
101.237.04 @ 
101.237.05 0 
101 .237.06 G) 
101.102.01 0 0 
101 .102.01 @ G) 
101 .219.06 G) 
101.237.05 @ 
106.418.01 0 l -
106.419.03 @ 

1 110.581 .02 G) 
106.416.07 G 
106.416.07 G) 
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BIJLAGE 7: HOOFDGROEPEN INDELING 

De hoofdgroepen zijn ingedeeld naar overeenkomstige goederenstromen . De hoofgdgroepen 
warden samen met het aantal producten per hoofdgroep vermeld in onderstaande tabel. 

Hoofdgroepnr. Benaming hoofdgroep Aantal eindproducten 

1 Bucky 7 

2 Auping 3 

3 Oce 1 2 

4 Bracket 1 4 

5 Bracket 2 13 

6 Bracket 3 4 

7 Trays 12 

8 Textron 8 

9 Oce2 4 

10 Oce 3 4 

11 Oce4 11 

12 Fibrit 1 22 

13 Bumpers 9 

14 Nedcar 24 

15 Mercedes 27 

16 Grilles 2 

17 Bumpers (service) 8 

. 18 Panelen 14 

19 Fibrit 2 5 

20 Glasreinforcement 4 

21 Guides 17 

22 Rank Xerox 57 

23 Kappen 10 

24 Tubes IRS 8 
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BIJLAGE 8: UITWERKING MULTI-PRODUCT PROCES FORMULIER VOOR EEN 
HOOFDGROEP 

De MPPF-en worden hier niet van alle hoofdgroepen weergegeven. Om een idee te krijgen 
van de uitwerking van de MPPF-en wordt hoofdgroep 8 als voorbeeld gegeven in deze bijlage. 
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BIJLAGE 9: OVERZICHT PER KOSTENPLAATS PER MACHINESOORT 

Afd Kpl 
' 

... Omschr > / 

101 247 .01 EXCENTERPERS 250 TQ\JSBS 
101 261.02 HYDRAU L PERS 63 TQ\J MJLLER 
101 263.01 HYDRAUL PERS 160 T Q\J ROCHER 
101 290.01 RANDS NIJr'v1ACHINE KRAlvlAHAN 
101 511 .02 SCHUUR BAND INALFA 
101 83 1.01 HANDWERK AFBRArvE N 
101 578.02 DONPEL BAK 
101 237.04 EXCENTERPERS 160 TQ\J tv1U LLER 
101 578.0 1 DOMPELBAD 
101 504.01 GRINDING MAS T ER tvSCB;132-600 
101 511 .01 SCHU URBAND+ SCOTS BRAI D INAL FA 
101 830.01 HANDWERK 
101 195.01 R ICHT MACH AR KU . 

~ 

101 102.01 HYDR .GUILLOTINESCHAAR SAFAN . 
~ 

101 132.02 KANT PERS HYDR PLCG 110 . 
~ 

101 237.06 EXCENTE RPERS 160 TQ\J MJ LLER ~ • 
101 193.01 WALS VOOR GR ILLHOOD 196~ • 
101 237.05 EXCE NT ER PERS 160 T ~ 1 • 

101 203.01 NIPPE LAPP AR AAT.- . 
101 209.02 HAEGER PE~ • 
101 209.09 KLINK r4 

101 219.03 r,y~ 
101 219~ 

~,.. "" 
1,.1,,1' 
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BIJLAGE 10: OVERZICHT MOBILITEIT PER KOSTENPLAATSEN 

101 831.01 HMIDWERK AFB RA/v'EN J 
101 578.02 DOfvPE LBAK J 
101 237.04 E XCE NTE R PERS 160 TON M.J LLER N 
101 578.01 DOfvPELBAD J 
101 504.01 GR INDINGrv1AS TER l'v'SCB!B2-600 J 
101 511 .0 1 SCHU URBMID+ SCOTS BRAID INALFA J 
101 830.01 HMIDWERK J 
101 195.01 R ICHT MACH AR KU J • .. 
101 102.01 HYDR.GUILLOTI NESCHAAR SAFMI 

,,. 
• 

101 132.02 KMIT PE RS HYDR PLCG 110 
.,,,,. . .,,,,. 

101 237.06 EXCENTE RPERS 160 TON M.JLLER • .,,,,. 
101 193.01 WALS VCX)R GR ILLHCOD 1962 • .,,,,. 

• 101 237.05 EXCENTE RPERS 160 TONM.JLLEI<'.; 
101 203.0 1 NIPPE L.APPARAAT 

.,,,,. . 
101 209.02 HAEGER PERS 

,,. 
• .,,,,. 

101 209.09 KLINKMACHll\l~ . • 
101 219.03 E XCE I\JT,.;. • 

101 219.06 F'~ • . 
101 2?• . .,,,,. 

• 
l() l • 

., 
--
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...... ...... 

kstnplts 

.102.01 0 

.132.02 0 

01 .102.01 

101 .102.01 

101.132.02 

101.180.01 

101 .203.01 

101 .209.02 

101 .209.09 

101.219.03 

101 .219.06 

101 .225.01 

101 .225.04 

101 .236.02 

101 .237.04 

101 .237.05 

101 .237.06 

101.247.01 

101 .249.01 

101.261 .02 

101 .262.01 

101.263.01 

101 .290.01 

101 .504.01 

101 .511 .01 

101.511 .02 

101 .578.01 

101 .830.01 

101 .836.01 

102.230.01 

102.251 .01 
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103.273.03 19 X X 
104.265.01 50 X X X X 
104.268.01 31 X X X X X 

104.271 .01 16 X X 

104.272.01 50 X X X 

106.215.01 2 

106.401.02 1 

106.408.01 5 X X 
106.408.02 3 
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106.4 15.02 6 

106.415.04 3 

106.415.05 2 

106.415.06 1 X 
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106.416.03 4 
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106.491.18 6X X 
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136.209.07 2X 

136.212.13 1 

136.811 .01 3 

136.815.36 3 
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BIJLAGE 12: VOORBEELD BEPALING VAN DE VEREISTE MINIMALE 
BUFFERGROOTTE 

De stations werken in het ritme dat bepaald wordt door hun bewerkingstijden. Het eerste 
station levert per 40 minuten, het tweede per 15 minuten, enzovoort. Er zullen dus buffers 
tussen de stations nodig zijn. Er zijn bij de gegeven 5 bewerkingsplekken 4 bufferposities en 
deze zullen ieder apart bekeken mooten warden. 

Door het verloop van de gang van zaken tussen twee stations in een grafiek uit te zetten wordt 
het duidelijk hoe de buffer tussen twee afdelingen verloopt. Horizontaal op de grafiek staat de 
tijdas en verticaal de aantallen produkten. 
Op de horizontale as warden de tijdstippen uitgezet waarop het voorgaande station levert en 
het volgende station afneemt. Allereerst wordt de buffer tussen de station D en E bekeken. 
Station D levert in perioden van 40 minuten 8 stuks en station E neemt met 3 stuks tegelijk af 
in een perioden van 15 minuten. Het kleinste gemene veelvoud van deze twee getallen is 120 
en dat is dus de periode waarin de stations in balans zijn. 
Immers, in 120 minuten heeft station D drie perioden achter de rug van 8 produkten elk; dus 
24 produkten. Staion E heeft in die tijd met 8 perioden van 3 produkten precies dezelfde 
hoeveelheid van zijn voorganger D af gen omen. De vereiste omvang van de buffer is het 
gemakkelijkst met behulp van de grafiek te bepalen. Er wordt gestart bij T met een tijdslijn 
van 15 minuten van E. E is dan klaar en neemt 3 stuks uit de buffer: dus gaat de lijn 3 stappen 
verticaal omlaag. Daar waar de lijn een '40 minutenpunt' passeert, komen er in de buffer 8 
stuks bij; de lijn gaat weer met datgetal ornhoog. 
Bij het tekenen van de grafiek mogen er nog geen getallen in de verticale as staan. Immers nog 
niet bekend is waar de nullijn komt te liggen; dat moet juist uit het tekenen van de grafiek naar 
voren komen. 
Uit de grafiek is de nullijn te bepalen en de maximum bufferomvang af te lezen. 

9 ·- - - • - - - 4o min- - - - - -.-.- - 4o min- - - - - _.._ - - -4o min- - - - - ... 
8 : I I I , 

: I I I 

7 I I I 
6 I I I 
5 I I I 4 1----------r,--+----+--1----,1------+,---1-
3 t--~-----;l--;----;.;_........,..,.1--,1-------+,--+
z +---+---------1,r----1------➔,-----____. __ ..,._ 
1 +-------~---------+,--,1--------...._ 
0 '----<o----------''----------'---------4 T 15 min - 15 mm 15 mm 15 nun 15 min 15 min 15 min 15 min 

Door ook de overige curves te tekenen ontstaat een beeld van alle buffers in de stromen. 
E--> F 

.,....-- 60 min--~ 

5 ' • ' 
4 - - - - - - - "\ 
3 - -. - -
2 ' 
l . _ l 

: . gew.idd. 2,5 
0 ~--------,.--...-....,t---41 

T 

3 

F--> G 

,201:'i':.=-=---=-' 

G -->H 
5 t - · 30 min - - -

4 -:- - - - - - -

3 ~----

' 
I I :- -
o--..=---............ o 

T T 

Zo ontstaat er een compleet beeld van de hoeveelheid werk die ter vermijding van wachttijd 
van capaciteiten of produkten permanent in een gebalanceerde stroom aanwezig moet zijn: 

D 
--E--2,5 

~ x8 ~ x3 
40 mi n 15 min 

F 

~ x4 
20 mi n 

--G-~ 2,5 --H--, 

~ x 1 ~ x 6 
5 min 30 mi n 
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BIJLAGE 13: FLOWCHART FILTER 2 (voor een verklaring symbolen zie biz. 17) 

[::]f--------l►►< 

Mobiele 
kostenplaats? 

Ja 

•◄ 

heid tussen 
hoofdgroepen? 

Nee 

Ja 

Nee- --- ---------- -, 

I 

Ja 

Producten 
te 

verschuiven ? 
Nee 

normen al- Nee- ----- - -----------i 
stembaar? 

Ja 

expertise 
vereist? 

capaciteit 
kostenplaats? 

Ja 

Ja 

Einde 
PLC bereik? 

Nee 

Ja 

Verbetering 
doorvoeren 

Ja 

Nee 

Mede
werker over

plaatsen? 

Ja 

ca pa cite it 
te ver

schuiven? 

Ja 

Nee 

Nee- - - ----- - ---- ----.1. 

Ja Nee----. 
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BIJLAGE 13: FLOWCHART FILTER 2 (VERVOLG) 

Verkaring van de op blz. 16 gebruikte symbolen van de flowchart. 

Keuze symbool 

CJ Document 

Actie 

• Verbindingspunt 
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BIJLAGE 14: SPECIFICA TIE VAN DE VERBETERPUNTEN 

In hoofdstuk JO paragraaf 3 zijn de hoofdgroepen genoemd waar en welke verbeteringen 
doorgevoerd kunnen warden. Deze bijlage geeft een verduidelijking van deze verbeterpunten 
per hoofdgroep. 

Invoeren gedeeltelijke groepenlayout. 
Nu volgt per hoofdgroep de toepassing van de verbetersuggestie met betrekking tot het 
invoeren van gedeeltelijke groepenlayout. 

Hoof dgroep 1 
De eindproducten uit hoofdgroep bevatten een halffabrikaat ( 450.10.029) waar een verbete
ring aan te brengen is door de invoering van gedeeltelijke groepenlayout ( zie fig. 1) 

◄·· ··· ···· · ····· · ····· .. ····· .. ··· ........................................................................................................................................ ► 
450.81.029 

I 
pers I j uitbest. I 

4 bew.+ 1 combi.bew. ___ 1__,,. . 

◄·· · ··· ··· · · · ···· ······· ···· · ··· ·· ·················· ···· ·· ·· ·············· ·· · ················ · ·····················► 
450.81.029 

Figuur 1: Verbetersuggestie hoofdgroep 1. 

In de montage-afdeling wordt in de huidige situatie de bewerking uitgevoerd met behulp van 
een tafelboormachine (grijs gemarkeerde blok). Door nu de tafelboormachine in de perserij te 
plaatsen en de bewerking aldaar uit te voeren worden de volgende twee transporten geelimi
neerd: van perserij naar montage en van montage naar perserij. Bovendien kan de montage 
bewerking nu in combinatie met de grinding master op de perserij uitgevoerd worden. Dat wil 
zeggen dat een medewerker eerst de boor bewerking uitvoert vervolgens met hetzelfde pro
dukt de grinding master bewerking uitvoert. De grinding master bewerking vindt in de huidige 
situatie plaats in het derde blok als eerste bewerking van de perserij. 

Hoof dgroep 3 
De eindproducten uit deze hoofdgroep bevatten vijf halffabrikaten (451.83 .513, 490.41.631, 
492.00.448, 492.00.454 en 492.41.393) waar een verbetering aan te brengen is door de invoe
ring van gedeeltelijke groepenlayout. De verbetersuggesties worden per halffabrikaat bespro
ken. 

In de halffabrikaten 492.00.454 en 490.41.631 is een verbetering aan te brengen door de 
invoering van gedeeltelijke groepenlayout. In figuur 2 worden met behulp van een gestippelde 
pijl de benodigde bewerkingen aangegeven ten behoeve van de produktie van de betrokken 
halffabrikaten. 
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I 

pers ·· ~--j~ 2m:mbewt. --1--J_..., l belasw. ,_I __ J.....,uitbest. ,_I __ J_..., lrmbenwt. I 

3 bew+l lklink 1 . 1 . 1 . 1 . 
◄· ·· ·· ···· ·· ··· · ··· ·· ···· ··· · · ···· ► 

490.41.631 
·· · ········ · ·· · ······························· · ·· · ········· · ········································· ······· ·········· ► 

492.00.454 

13 r::. 1-l --1-.... ______ 4_~_a_
5

w_. _____ _:--~--:Jluitbest. 1-1--1--:JI 1r:~.1 
490~4L6"1 

◄ ......................................................................... . 
492.00.454 ········· ······· ···· ·· ···· · ··············································· · ········► 

Figuur 2: Verbetersuggestie hoofdgroep 3. 

In de montage-afdeling en in de perserij wordt in de huidige situatie een bewerking uitgevoerd 
met behulp van een klinkmachine (grijs gemarkeerde blok). Door nu de klinkmachine in de 
lasserij te plaatsen en de bewerking aldaar uit te voeren wordt bet transport van montage naar 
lasserij geelimineerd. Voor het verplaatsen van de klinkbewerking, die in de huidige situatie in 
de perserij plaatsvindt, naar de lasserij is gekozen omdat op deze manier alle 
klinkbewerkingen bij elkaar uitgevoerd worden wat een gunstig effect heeft op de produkt
kwaliteit. 

In het halffabrikaat 492.00.448 is een verbetering aan te brengen door de invoering van 
gedeeltelijke groepenlayout (figuur 3). 

l·0;i~~~½1 11 ~:w. I 1uitbeSL I 11C:~.1 
................................................................................................................................................................... ► 

492.00.448 

las ,__ __ J...., uitbest. I j mont I 
,___ ___ 2_b_ew_. __ ___, 1. ,_ __ 1...., 1 bew. 

◄··················· .. ·············· .. ··· ... · ............................................................................................................................... ► 
492.00.448 

Figuur 3: Verbetersuggestie hoofdgroep 3. 

In de montage-afdeling wordt in de huidige situatie een bewerking uitgevoerd met behulp van 
een klinkmachine (grijs gemarkeerde blok). Door nu de klinkmachine in de lasserij te plaatsen 
en de bewerking aldaar uit te voeren wordt het transport tussen montage en lasserij geelimi
neerd. 

In het halffabrikaat 492.41.393 is een verbetering aan te brengen door de invoering van 
gedeeltelijke groepenlayout (figuur 4). 
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mont 
2 bew. 

◄ .......................................................... .... ► 
490.41.393 

Figuur 4: Verhetersuggestie hoofdgroep 3. 

In de lasserij wordt in de huidige situatie de bewerking (grijs gemarkeerd) uitgevoerd met 
behulp van een lasapparaat. Door nu het lasapparaat in de montage te plaatsen en de bewer
king aldaar uit te voeren wordt het transport tussen lasserij en montage geelimineerd. Boven
dien heeft het in groepen produceren een positief effect op de produktkwaliteit. 

In het halffabrikaat 451.83.513 is een verbetering aan te brengen door de invoering van 
gedeeltelijke groepenlayout (figuur 5). 

l2~~- 1-1--~~ ; ~a:w. I ~ 1 ~~w. I 
·~f-stj?. 513 < ......... ···Li'!iiXxf 6·s':3 ................ > 

I 3 ~~w. I ~ 1 ~~w. I 
<-·· ·······························································································> 

492.00.653 

Figuur 5: Verbetersuggestie hoofdgroep 3. 

In de huidige situatie warden de montagebewerkingen (grijs gemarkeerde blok) uitgevoerd 
met behulp van een klinkmachine. Door nu de klinkmachine in de lasserij te plaatsen en de 
bewerking aldaar uit te voeren wordt het transport van de montage naar de lasserij geelimi
neerd. Bovendien vervalt er in de verbetersuggestie een halffabrikaat. 

Hoof dgroep 9 
De eindproducten uit hoofdgroep 9 bevatten vier halffabrikaten (451.10.537, 451.83.475 , 
490.41.543 en 490.41.532) waar een verbetering aan te brengen is door de invoering van 
gedeeltelijke groepenlayout. De verbetersuggesties warden per halffabrikaat besproken. 

De goederenstromen van de halffabrikaten 490.41.543 en 490.41.532 zijn gelijk aan elkaar. 
In deze halffabrikaten is een verbetering aan te brengen door de invoering van gedeeltelijke 
groepenlayout (figuur 6). 
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pers 
2 bew. 

1scrot.074 
450.01.074 

mont 
1 bew. 

pers 
1 bew. 

◄ ·· · ······ ·· ············· · ······· ·· ·· ····· · · ·· ··· ·· · ··············· · ··· ····· ·· · ··· · ······ 
490.41.543 
490.41.532 

····· · ······· · ·· · · · ············ ·· ··· · ···► 

2~e::. 2p:::. 12~~~. I 11 ~~w. I 
◄···4so:·o·ro1~r ~ · ·······························································490) fLs·;;tf·············· ·········· · ············ ·· ··········· · ······ ···· ··► 

450.01.074 490.41.532 

Figuur 6: Verbetersuggestie hoofdgroep 9. 

In de montage-afdeling wordt (de grijs gemarkeerde blok) in de huidige situatie de bewerking 
uitgevoerd met behulp van een klinkmachine. Door nu de klinkmachine in de perserij te 
plaatsen en de bewerking aldaar uit te voeren wordt het transport tussen de perserij en de 
montage ( en visa versa) geelimineerd. 

In de halffabrikaten 451.10.537 en 451.83.475 is een verbetering aan te brengen door de 
invoering van gedeeltelijke groepenlayout (figuur 7). 

1·s·r."s"t. 811 
451.83.475 

las 
2 bew. 

las 
1 bew. 

1TrTt.537 
512.10.537 

◄···························· ···· ········ ··· ······ · ···· ···· ······► 
512.10.537 
512.10.537 

Figuur 7: Verbetersuggestie hoofdgroep 9. 

In de verbetersuggestie wordt de montage bewerking (grijs gemarkeerde blok) in de lasserij 
uitgevoerd. Door nu de klinkrnachine in de lasserij te plaatsen en de bewerking aldaar uit te 
voeren wordt bet transport tussen de montage en de lasserij geelimineerd. Bovendien vervalt 
er in de verbetersuggestie een halff abrikaat. 

Hoof dgroep 10 
Hoofdgroep 10 bevat de producten 512.10.521, 512.10.482 en 512.10.322 waarbij een verbe
tering aan te brengen is door de invoering van gedeeltelijke groepenlayout (figuur 8). 
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I 2 p:::. 1-l -->~I 1 ~:w ...... , __ l_., l ~~w. I 

◄· ······:····· ·► 
div. ◄········· ..... •• · •· sTi:ib".sii ···· ······► 

512.10.482 
512.10.322 

,__ ___ 3_P_:_:w_s _. __ ____.---l-'.11 l ~~w. I 
◄··················· · ··· · · ···· ············· ·· ············· · ······► 

div. 

Figuur 8: Verbetersuggestie hoofdgroep JO. 

1TtTt521 
512.10.482 
512.10.322 

In de verbetersuggestie wordt de lasbewerking (grijs gemarkeerde blok) in de perserij uitge
voerd. Door nu de puntlasmachine in de perserij te plaatsen en de bewerking aldaar uit te 
voeren wordt het transport tussen de perserij en de lasserij geelimineerd. 

Hoof dgroep 11 
Hoofdgroep 11 bevat de producten 490.41.570/700 waar een verbetering aan te brengen is 
door de invoering van gedeeltelijke groepenlayout (figuur 9) . 

I 1 ~~w. I >l:1rt~. t-l -->--I 1 ~a:w. I 

◄······ --49(i°41··:·s76··········· ...... ► 1·1·i··1--~s 17 /662 

490.41.700 

I .... -1 -~r-:w----..1 >l.-2-~-~-w ...... I 

◄·· ····· ·s·1·2~··fr>:·si1)552·········► 

Figuur 9: Verbetersuggestie hoofdgroep 11. 

In de verbetersu·ggestie wordt de montagebewerking (grijs gemarkeerde blok) in de lasserij 
uitgevoerd. Door nu de montage bewerking in de lasserij uit te voeren wordt het transport 
tussen de perserij en de lasserij geelimineerd. Voor deze verbetersuggestie hoeft er geen 
machine verplaatst te warden omdat het een handbewerking betreft. 

Hoof dgroep 12 
Hoofdgroep 12 bevat de producten 451.81.893/913/924 en 451.85.600 waar een verbetering 
aan te brengen is door de invoering van gedeeltelijke groepenlayout (figuur 10). 
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I pers ~>I las ~:J tri I 
_ 5 bew. _ 1 bew. 11 bew. 

4511Ls9~913 
451.81.924 
451.85.600 

.... I ___ 6_P_:_:w_s _-__ __,---31 ..... ~ ~~w. I 
◄ ................................................................. ► 4. ...........• 

451.81.893/893 560.10.055/06'3/084/093 
451.81.924 
451.85.600 

Figuur 10: Verbetersuggestie hoofdgroep 12. 

In de verbetersuggestie wordt de lasbewerking (grijs gemarkeerde blok) in de perserij 
uitgevoerd. Door nu de puntlasmachine in de perserij te plaatsen en de bewerking aldaar uit te 
voeren wordt het transport tussen de perserij en de lasserij geelimineerd. 

Samenvoegen niveaus. 
De verbetersuggesties om niveaus samen te voegen heeft betrekking op de hoofdgroepen 2 en 
3. De huidige situatie en de verbetersuggestie met betrekking tot hoofdgroep 3 wordt 
weergegeven in figuur 11. De verbetersuggestie met betrekking tot hoofdgroep 2 is op dezelf
de basis tot stand gekomen en wordt derhalve ook niet gevisualiseerd. 

Huidige situatie Verbetersuggestie 

Hoofdgroep 3 Hoofdgroep 3 

Niveau Kostenpl. 512.10.469 Niveau Kostenpl . 512 .10.469 

104.272.01 0 4 
104.268.01 © 

104.272.01 0 3 
104.268.01 © 

136.209.04 0 3 
136.209.03 © 
106.438.01 0 2 
110.581 .02 0 

136.209.04 0 
136.209.03 0 2 
106.438.01 0 
110.581.02 0 

Figuur 11: Verbetersuggestie hoofdgroep 3. 

Uit bovenstaande figuur blijkt <lat in de verbetersuggestie niveau 4 is vervallen doordat de 
kostenplaatsen van niveau 3 in de huidige situatie bij niveau 2 getrokken zijn. 

Logica van de goederenstromen 
De logica van de goederenstroom heeft be trekking op de hoof dgroepen 9 en 11 . Deze verbe
tersuggestie komt neer op het verwisselen van de tribad bewerking en de montage bewerking. 
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Omwisseling van deze bewerkingen (grijs gemarkeerde blokken) resulteert in een transport
reductie doordat het tribad in het halffabrikaten magazijn (HF) gesitueerd is. Bovendien is het 
nu mogelijk om op afroep van de lasserij de montage bewerking uit te voeren metals voordeel 
een voorraadreductie. Bovenstaande is voor beide hoofdgroepen gevisualiseerd in figuur 12. 

pers 1 HF 1 mont 1 tri 1 las 

1 1 1 pers HF mont las 
en tri 

Figuur 12: Verbetersuggestie hoofdgroep 9en11. 

Aanpassen bewerkingssoort 
Hoofdgroep 1 (halffabrikaat 494.00.780) komt in aanmerking voor de verbetersuggestie aan
passen van de bewerkingssoort. Deze suggestie heeft betrekking op het vervangen van een 
lasbewerking door een drukvoegverbinding. De verbetering zit hem in het feit dat de 
drukvoegverbinding in de perserij uitgevoerd kan worden, zodat er geen goederenstroom meer 
hoe ft plaats te vinden tussen de perserij en de lasserij. 
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BIJLAGE 15: OPBOUW VAN DE KOSTENBESPARING 

Tabel 15.1: Verbeterpunten met bijbehorende kosten reducties en extra kosten. 

KOSTEN 

transport: 

doorlooptijd · 

Verbeterpunten 

gedeeltelijke 
groepenlayout 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

logica goe
derenstromen 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

samenvoegen 
niveaus 

✓ 

✓ 

✓ 

aanpassen be
werkingssoort 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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BIJLAGE 15: OPBOUW VAN DE KOSTENBESPARING (VERVOLG) 

Meer kosten Kosten reductie/jr. 

Hfdgr. Artikelnr. t.g.v. K wantitatief t.g.v. Kwantitatief 

I 450.81.029 la f200,= la /2.44 * 25 =f6 l.00 

lb 2 dagen 

le NTK 

Id /90 * 63 + [7000 * 8% = /6230,= 

2 3b f25 ,= 3e f 1000,= 

3c NTK 

3 490.41.631 la f200,= l a+4a f2.44 * 347 = f 846.68 
492.00.454 

4c f 125,= lb+4b I dag 

4b f50 ,= lc+4c NTK 

4d f400 ,= ld+4d /90 * 24 + f 8000 * 8% = /2800,= 

3 451.83 .513 la /200,= la /2.44 * 166 =f405 .04 

3b /25 ,= lb 2 dagen 

le NTK 

Id f90 * 13 + f 4000 * 8%= f 1490 

3e /1000,= 

3c NTK 

3 492.00.448 la /200,= la /2.44 * 466 = f I 137.04 

lb I dag 

Jc NTK 

Id /90 *13 + f 4000 * 8%= /1490 

3 490.41 .393 la /200,= la /2.44 * 276 = /673.44 

lb I dag 

le NTK 

Id /90 *13 + f 4000 * 8%= f 1490 
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BIJLAGE 15: OPBOUW VAN DE KOSTENBESPARING (VERVOLG) 

Meer kosten Kosten reductie/jr. 

Hfdgr. Artikelnr. t.g.v. Kwantitatief t.g.v. K wantitatief 

9 490.41 .543 2b f 100,= 2a /2.44 * 111 = f 270.84 
490.41.532 
490.41.562 2a /200,= 2b 6 dagen 

490.41.@@ 
2c NTK 

2d /90 * 27 + f 120888 * 8% = fl 2 IO I 

9 451.83 .950 2b /75,= 2a f 2.44 * 186 = f 453.84 
451.83.940 
451.83.840 2b 6 dagen 

2c NTK 

2d /90*21+/90666 *8%=/9143,28 

9 451.83.8 I I la /200,= la /2.44 * 255 = f 622.20 
451.83.475 

lb 2 dagen 

le NTK 

Id /90 * 15 + f 60444 * 8% =/6185.52 

10 512.10.521 la /200,= la f 2.44 * 115 = f 280.60 
512.10.482 
512.50.322 lb 3 dagen 

le NTK 

Id f90*63+f10000 *8%=/6470 

I I 490.41.570 Ia n.v .t1 la /2.44 * 21 = /51.24 
490.41.700 

lb 4 dagen 

le NTK 

Id /90 *26 + f 10800 * 8%= /3204 

11 512.50.-34 1 2b /25,= 2a /2.44 * 24 = f 58.56 

2b I dag 

2c NTK 

2d f90 * 14+f5400 *8%=/1692 

11 512.10.546 2b /50,= 2a /2.44*469=f1144.36 
512.10.662 

2b 1 dag 

2c NTK 

2d f90 * 26 + f 10800 * 8%= /3204 
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12 la /200,= la f2.44 * 221 =/539.24 

l b 5 dagen 

le NTK 

Id f90*63+f3!000 *8%=/8150 

TOTAAL 1875 2 72194 

BESPARING 70319 

I: dit betreft een handbewerking dus worden er geen kostenplaatsen verplaatst. 
2: door de klustering van d ecapaciteiten van gelijksoortige kostenplaatsen hoeven er maar zes kostenplaatsen 
verp laatst te worden 
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