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Voorwoord 

Een van -de dingen die me het meest is opgevallen tijdens mijn 
afstudeerperiode is het vaak grate verschil tussen theorie en praktijk. Oit 
verschil is des te opvallender als men kijkt naar een sterk operationeel 
gerichte omgeving waar de Maintenance Unit CF6 zich thans in bevindt. De 
problematiek van alle dag staat voorop, het snel oplossen van vaak kleine 
onvoorziene problemen. Een van de dingen waar Maintenance Unit CF6 dan 
ook een kei in is, is het improvisatievermogen. Als voorbeeld kan hier het 
plotseling uitvallen van de proefbank genoemd warden, (vliegtuigmotoren 
warden getest op de proefbarik als deze gerepareerd zijn). Voordat de 
desbetreffende verantwoordelijke mana~er ( en tevens mijn 
afstudeerbegeleider) het wist, was er al een regelcircuit in gang gekomen. 
Zijn medewerkers hadden al verscheidene oplossingen 'stand by', zoals 
transport naar de motorenshop van KLM's partner Alitalia . Alitalia op zijn 
beurt, kon direct capaciteit vrijgemaken indien dat nodig was. De uiteindel ijke 
vertraging was minimaal. Hiermee toont Maintenance Unit CF6 tevens aan 
een zeer flexibele organisatie te zijn . 
Een van de dingen waar Maintenance Unit CF6 minder sterk in ontwikkeld is, 
is het implementeren van concepten . In de loop der tientallen jaren zijn al 
aardig wat reorganisaties geweest. Oeze reorganisaties hebben echter nog 
niet geheel geleid naar een 'soepel' lopend productieapparaat. Vaak komen 
dezelfde problemen weer terug, zoals niet beheerste doorlooptijden en 
on betrouwbare levertijden. 

lk hoop dat mijn afstudeeronderzoek een klein stukje van de 'gap' tussen 
theorie en praktijk indamt. Het eerste voorstel van mijn onderzoek, de 
coordinatiestructuur, is bekeken vanuit de praktijk, metals doel directe 
verbeteringen in de aansturing . Het tweede voorstel, de planningsstructuur is 
bekeken vanuit de theorie, metals voornaamste doel inzicht te creeren in de 
tekortkomingen van het huidige concept. 

Graag wil ik de mensen van Maintenance Unit CF6 bedanken voor een 
leerzame periode, waarin het begrip praktijk meer inhoud heeft gekregen. In 
het bijzonder wil ik hier mijn begeleider noemen, Maarten Blasse en mijn 
kamergenoten, Jan de Graaff en Piet van Toi. 
Ook wil ik graag mijn begeleiders van de universiteit, dhr. van Winkel, dhr. 
Daams en dhr. Martin bedanken voor de coaching van mijn onderzoek. 
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Abstract 
Maintenance Unit CF6 Engines faces some big problems in the field of 
production management. Engine turn around times are longer than targets 
and control of the turn around times is insufficient. In this report two proposals 
are given to control the turnaround times more properly. The first !:)roposal 
streamlines the co-ordination structure while the other proposal improves 
planning overhauls. 
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Summary 

- Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N. V. 
The Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) is an international airline. 
transporting people, cargo and mail. All of this over short and long distance. 
To realise this, a lot of support activities are needed . Maintenance on 
aeroplanes, developing the timetable and attracting customers are some 
examples. 
The organisation of KLM consists of a board of management, two divisions 
(passengers, cargo), three services (business systems, flight services, 
engineering & maintenance) and some support departments. 
This study focuses on the Engineering & Maintenance division . Engineering & 
Maintenance consists of 6 departments (Line Maintenance, Maintenance Unit 
747, Maintenance Unit 737, Maintenance Unit M011/8767, Maintenance Unit 
CF6 Powerplant and Material Services). Maintenance -Unit CF6 Powerplant 
(CF6-engines) is of interest for this study. 

- Maintenance Unit CF6 Powerplant 
CF6 Engines specified there own mission: 
'We aim to be the market leader in customised engine services by offering our customers the 
highest quality products , the shortest turn around times and balanced cost. Th is is 
accomplished by having highly skilled and motivated employees, access to direct operational 

f know-how and innovative development' 
In the last two years, CF6 engines reorganised their processes. The new 
overhaul process follows the steps as given in the following figure : 

The different processes of the CF6-Engine overhaul process 

Now, CF6 Engines faces some big problems in the field of production 
management. The engine turn around times are not controlled well and 
because of that they are too long. 
Therefore the goal of this study is as follow: 

Analyse the current control process. Give the bottlenecks on control and 
planning. After that, suggest solutions for some of the bottlenecks. 

iii 
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- The established bottlenecks 
1. The current backlog disturbs the control-mechanism significantly. 
Because of too few serviceable engines ready for use, CF6 Engines has a lot 
of rush orders to satisfy their customers. These orders disturb the control
mechanism because the other orders cannot be processed normally. As a 
result of this, the planning department cannot forecast the output of the 
system properly. 

2. Because of many disruptions, the production system displays unpredictable 
behaviour. 
There are a lot of small and big problems in the production . For example, the 
drop out of an important machine happens frequently. 

3. The current co-ordination structure is responsible for a lot of 
communication problems (especially between PU-Englne and P_U-Repair). 
The current co-ordination structure is complex. It is difficult to gain a clear 
view of the situation . The activities are not to one another very well. 

4. The overhaul plan act not as a control-mechanism but more or less as a 
progress indication. 
Because of rush orders, quickies, rejected overhauled engines and 
disruptions it's not possible to make a good plan . There are a lot of changes 
in the plan, because of the altering circumstances. It is not predictable when 
these ad hoc orders come in. This was not foreseen when they developed the 
new organisation. Also, there is a big deviation in turn around times. This 
makes it even more difficult to plan, because planning uses only standard turn 
around times (30-33 days). Besides this, there is no capacity planning. 
For the last two bottlenecks some solutions are examined . 

- The co-ordination structure 
Because of the nature of the process and the disruptions there is much need 
for co-ordination between PU-Engines and PU-Repair. Because no one has a 
good detailed view of the situation, misunderstandings appears. 
To intercept this problem, the current project managers and marshallers 
should follow the engine-flow in more detail. To be able to do that, a new 
meeting structure is proposed (see figure). 

Sturing Feedback 

iv 
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The Engine meeting now focuses only on getting the due dates of their work 
and the Repair meeting focuses only on delivering parts. The project 
managers and marshallers are responsible for the right overview and co
ordination them. 

Verqadering Verantwoording (Stuur)middelen Leden Roi 
Regie Behalen van het Regieplanning PUM Motor Voorzitter 

productieplan Hoofd Poolbeheer 
PUM Repair 
Regieplanner Adv. logistieke par. 
V.z. Motorvoortgang Adv. prod.voortgang 
V.z. Projectvoortgang Adv. prod. voortgang 

., 
Motorvoortgang Behalen regieplanning Detailplanning TM Productielijn Voorzitter 

(IC/Dem/P&D/A- Notulen werkoverdracht Teamleiders Prod. lijn Notulist 
prep/MonUPB/NC, Marshallers 
geen repair!) Regieplan·ner (voorlopig) 

P&D manager 
A-Prep manager 

Projectvoortgang Toezicht overgang Regieplanning Projectmanager Voorzitter 
P&D - Repair en Notulen per project PUM-Motor/ Poolbeheer Voorlopig 
Repair - A-prep Marshallers Notulist 

Afst. Co6rd. Repair ext. 
Afst. Co6rd. Repair int. 
P&D Manager 

r A-Prep . manager 
RA assistent 

Repairvoortgang Op tijd leveren Regieplanning TM Repairlijn Voorzitter 
ingestuurde SE Aansturingslijsten Afst. Co6rd. Repair 
onderdelen Repairplanners -Voorraadplanner 

A-prep manager 

Overview of the different meetings, there members and there responsibilities 

- Planning 
There is only one planning: the 'Regieplanning'. This plan is being used by a 
lot of employees. The problem with it is that for some employees it has too 
much information while for some other it has not enough information. Also, 
there is no insight in the different capacities. 
As a result of this, a new structure is proposed with three different plans (see 
figure) . 

Prod uctiepla n 
(long term) 

'V 
Regieplanning 

(medium term) 

'V 
Detail planning 

(short term) 

V 
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The relationship between the plans and the different meetings is as follow: 

Niveau I 

Niveau 2 

Niveau J 

Stuurkringen 

Productie
plan 

(Lange Tcm,ijn) 

Regie
planning 

Detail
planning 

Primair proces 

The relationship between co-ordination and planning 

Stuur- en regelkringen 

In the following table the different parameters of the plans are showed: 

Planninq Productieplan Reqieplanninq Detailplanninq 

- looptijd - 1/2""3 iaar - 7 weken - 1-3 weken 
- procesdetail - motoren per maand - transport - IC/ESG 

- IC/CC/ESG - demontage motor 
- demontage - demontage modules 
- repair - P&D 
- montage - assembly preparation 
- PB/ NC - repair 

- montage modules 
- montage motor 
- proefbank 
- nacontrole 

- parameters - aantallen motoren - levertijd - start- en einddatum 
- globale capaciteiten - onderhanden werk - capaciteit 

- doorstroming 
- capaciteit 

Overview of the plans 

For CF6-Engines, there are basically three ways to generate the plans: 
1. SAP; 
2. Programmed modules; 
3. SAP & programmed modules. 

The features of SAP and programmed modules are showed in the next table . 

vi 
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SAP Modules 

built in 

lower then SAP 
Length of implementation shorter then modules longer then SAP 
Some important features 

Of great importance are the standard turn around times. There are no 
facilities to overcome delays. The 'raw' process time is the same time as the 
turnaround time. One minute delay means one minute too late. Therefore, 
some extra time (a time buffer) is needed in the standard turn around time. 
This extra time depends on the reliab ility of the production system. In the 
future it is perhaps possible to bring this extra time down. 
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Hoofdstuk 1 Probleemsituatie en opdrachtformulering 

1.1 Probleemsituatie 

De markt voor vliegtuigmotoronderhoud verandert continu . De golfoorlog bijvoorbeeld 
had grate gevolgen voor het vliegverkeer. Binnen CF6-engines heeft tussen 1994 en 
1997 een ·ingrijpende reorganisatie (Business Proces Redesign) plaats gevonden. De 
CF6-engines ging reorganiseren op het moment dat er overcapaciteit op de 
onderhoudsmarkt was. Daardoor was het belangrijk dat de kosten voor onderhoud 
laag waren (ongeveer 1 miljoen dollar per onderhoudsbeurt) en er korte levertijden 
afgesproken konden warden. "' 
Het huidige karakter van de markt kenmerkt zich echter door ondercapaciteit. De 
vraag naar motoronderhoud gaat in snel tempo omhoog. Dit heeft gevolgen gehad 
voor CF6-engines: samen met de inspanningen van de rebrganisatie binnen CF6-
engines is er een ernome productieachterstand ontstaan. 

Na de invoering bleken er een aantal aandachtsgebieden niet voldoende behandeld 
waardoor CF6-engines in de huidige situatie nag veel problemen onder ogen ziet. Dit 
onderzoek heeft zich gericht op een van deze probleemgebieden, en wel knelpunten 
binnen de aansturing van motoronderhoudspmjekten. 

1.2 Opdrachtformulering afstudeeronderzoek 

Het onderzoek werd uitgevoerd voor PU-engines (PU-motor), die belast is met het 
gehele produktieproces, exclusief het repairproces. De problematiek binnen PU
repair wordt niet behandeld (zie verder). Alleen de relaties tussen PU-engines en PU
repair warden in beeld gebracht. 
In hoofdlijnen is het de bedoeling dat dit onderzoek zich richt op de aansturing van 
de primaire processen. Aansturing wordt in dit onderzoek breed opgevat. Om inzicht 
te krijgen wat in dit onderzoek onder aansturing wordt verstaan is in bijlage 1 een 
korte uiteenzetting gegeven van het vakgebied produktiemanagement waarbinnen 
deze aansturing een centrale rol speelt. Aansturing heeft hier in brede zin 
voornamelijk betrekking op het logistiek-, organisatie- en procesaspect van het 
produktiemanagement: 
In het organisatieaspect wordt voornamelijk de structuur van de aansturing 
vastgelegd (zoals de verschillende overlegstructuren en beslisnemers) en in het 
logistieke aspect wordt voornamelijk de aansturing van de verschillende 
prod1:Jktstromen in het primaire proces bepaald. Het procesaspect gaat in op de 
problematiek van het proces zelf (zie figuur 1.1 ). 
Onder aansturen zoals in dit rapport gebruikt wordt nu verstaan: 

'het beheersen en coordineren van het primaire proces waarin zowel organisatie, 
proces als logistiek de bepalende factoren zijn ' 

1 
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Figuur 1.1 Schematische weergave aandachtsgebieden aansturi ng 

Probleemsituatie en opdrachtformulering 

De opdrachtformulering voor het onderzoek is nu als volgt_ vastgesteld: 

Analyseer het huidige aansturingsproces. Breng daarbij de knelpunten in kaart. Geef 
vervolgens voor enkele knelpunten oplossingsrichtingen. 

In het eerste gedeelte van het afstudeeronderzoek is de analyse gemaakt van de 
drie aspecten van de aansturing. Deze analyse staat uitvoerig beschreven in het 
tussentijdse rapport. De conlusies van de analyse zijn nog eens beschreven in 

r hoofdstuk 5 nadat de activiteiten van de KLM N.V. en de Maintenance Unit CF6 zijn 
beschreven . 

In het tweede gedeelte van het onderzoek warden voor een aantal gevonden 
knelpunten oplossingsrichtingen aangegeven. Welke knelpunten dit zijn en hoe dit 
verder is aangepakt staat beschreven in hoofstuk 6. Het rapport wordt afgesloten met 
een slotbeschouwing waarin het een en ander is samengevat en enkele aanwijzigen 
warden gegeven. 

1.3 Verantwoording onderzoek 

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de regulatieve cyclus (van Aken, 1994) 
voor bedrijfskundig onderzoek. In figuur 1.2 zijn schematisch de te doorlopen 
stappen weergegeven. 

evaluatie 

ingreep 

Figuur 1.2 De regulatieve cyclus 

plan 
(ontwerp) 

2 

probleemkeuze 

diagnose 
(analyse) 
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In dit stappenplan is de stap 'probleemkeuze' reeds behandeld in dit hoofdstuk. De 
stap 'diagnose' is het eerste gedeelte van het onderzoek. De volgende stap 'ontwerp' 
is het tweede gedeelte van het onderzoek en wordt in dit eindrapport behandeld . De 
laatste twee stappen, te weten 'ingreep' en 'evalutie', komen in het laatste hoofdstuk 
aan bod . 

3 
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Hoofdstuk 2 Bedrijfsbeschrijving 

2.1 lnleiding 

Het primaire proces van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) is 
het vervoeren van mensen, vracht en post. Dit vervoer gebeurt voor het 
grootste gedeelte door de lucht. Om dit te realiseren zijn ondersteunende 
activiteiten noodzakelijk. Onderhoud van vliegtuigen, het ontwikkelen en 
evalueren van een dienstregeling en alle activiteiten met betrekking tot het 
verwerven van passagiers en vracht zijn hier voorbeelden van. 

De wereldluchtvaart kenmerkt zich onder andere door toenemende 
concurrentie, kritischer wordende klanten, deregulering van zowel de 
Europese als de Amerikaanse markt en teruglopende marges. Om de koers 
en de doelstellingen van haar bedrijf voor iedereen duidelijk te stellen, heeft 
de KLM mission statement geformuleerd . Hierin zijn de kernactiviteiten 
vastgelegd: 

'De KLM positioneert zich als een vanuit Europese basis opererende 
/uchtvaartmaatschappij die tegen concurrerende kosten en tarieven 
passagiers en verladers met hoge kwalitietseisen ten dienste staat met een 
betrouwbaar en punctueel produkt en een zorgzame en vriendelijke 
dienstverlening '. 

Om deze missie te verwezenlijken heeft KLM een aantal succesfactoren 
(figuur 2.1) gedefinieerd die de strategie op zowel korte-, middel- als lange 
termijn bepalen . 

Klantenvoorkeur 

Marktp0si ti e 

Stcrke financii!lc bas is 

Concurrercnd 
kostennivcau 

Figuur 2.1 Beslissende factoren voor de KLM strategie 

2.2 De organisatie van KLM 

De organisatie (figuur 2.2) van KLM wordt gevormd door de directie, twee 
divisies en drie diensten. De directie, divisies en diensten warden 
ondersteund door een aantal stafdiensten, stafbureaus en centrale diensten. 
De directie wordt daarbij ondersteund door het algemeen secretariaat. 
De divisies Passage en Vracht zijn gevormd aan de hand van product/ 
marktcombinaties . De dienst Flight Services en Technische Dienst verrichten 
operationele activiteiten ten behoeve van de totale KLM-productie. De dienst 
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Business Systems zorgt voor de onderlinge afstemming en optimalisatie van 
de bedrijfsmiddelen van de divisies en de diensten. De totale organisatie telt 
ongeveer 26.000 medewerkers. 

Figuur 2.2 De organisatie van KLM 

¢6/JJ/.;ia 
~1'i!~td.~rnr# 

Voor het in dit verslag beschreven onderzoek is de Technische Dienst van 
belang. De Technische dienst is met ongeveer 4.500 medewerkers een 
service unit met Schiphol als thuisbasis. Vanuit die positie biedt zij over de 
hele wereld technische ondersteuning aan de KLM maar ook aan derden op 
het gebied van vliegtuigmotoren- en componentenonderhoud, aanpassingen 
aan vliegtuigen, alsmede training en advies op deze gebieden. 
De Technische Dienst is georganiseerd (zie figuur 2.3) in de volgende units: 

- Line Maintenance c:> afhandelingswerkzaamheden op Schiphol-
Centrum 

- Maintenance Unit 747 c:> onderhoud aan vliegtuigtypen Boeing 747 

- Maintenance Unit 737 c:> onderhoud aan vliegtuigtypen Boeing 737 

- Maintenance Unit MD11/B767 c:> onderhoud aan vliegtuigtypen MD11 en 
Boeing 767 

- CF6-Powerplant Services c:> onderhoud van General Electric CF6 
motoren 

- MS-Material Services c:> Material Services, alsmede onderhoud 
van componenten, instrumenten, 
electronica en accessoires, plaatwerk etc. 

5 
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De Technische Dienst wordt gecompleteerd door zeven ondersteunde 
diensten . 

Figuur 2.3 De Technische Dienst van KLM 

Binnen de Technische Dienst is de CF6-Powerplant Services (voortaan CF6-
engines) voor het hier beschreven onderzoek van belang. Een uitvoerige 
beschrijving van deze organisatie en haar processen komen in de volgende 

-' hoofdstukken aan de orde. 

6 
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Hoofdstuk 3 Maintenance Unit CFS-engines 

In dit ho.ofdstuk wordt CF6-engines beschreven. De belangrijkste processen 
warden beschreven en de relaties met de omgeving warden in beeld 
gebracht. Doordat de organisatiestructuur (zoveel mogelijk) ingericht is a.d.v. 
het primaire proces wordt de organisatiestructuur besproken nadat het 
primaire proces is behandeld. In hoofdstuk 4 warden vervolgens de 
uitgangspunten van de nieuwe organisatie besproken. 

3.1 Algemeen 

De primaire functie van CF6-engines isflet onderhouden van 
vliegtuigmotoren en delen van vliegtuigmotoren. Binnen CF6-engines warden 
alleen motoren gerepareerd van de types CF6-50 en CF6-80, gefabriceerd 
door General Electric. CF6-50 en CF6-80 motoren zijn· gasturbinemotoren die 
de stuwkracht voor een vliegtuig leveren. Binnen de Technische Dienst 
vervult CF6-engines een ondersteunende functie voor de KLM en haar 
klanten (zie figuur 3.1 ). De missie van CF6-engines is als volgt vastgesteld : 

'We aim to be the market leader in customized engine services by offering our customers the 
highest quality products, the shortest turn around times and balanced cost. This is 
accomplished by having highly skiffed and motivated employees, access to direct operational 
know-how, and innovative repair development' 

Momenteel warden ongeveer 250 motoren per jaar onderhouden. Er zijn 600 
medewerkers in dienst. 

Passaglers, vra.cht an post 
stroom 

Motorenstroom 

Vervoer passagiers, vracht en post 

Servlcaabla motoran 

r Nleuwe motoren 

Onderhouden 
motoren 

Unserviceable motore 

Figuur 3.1 De rol van CF6-engines in het primaire proces van de KLM. 

3.2 CFS-engines heeft twee 'soorten' klanten 

CF6-engines voert onderhoud uit voor twee soorten klanten : 
CD. 'Pool ' klanten 

Ultgetaseerde motoran 

Pool klanten zijn vliegtuigmaatschappijen die (een deel van) hun motoren 
in een gemeenschappelijke pool bijeengebracht hebben. Telkens 
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wanneer zij een motor nodig hebben kunnen zij uit deze pool een motor 
nemen en warden de te onderhouden motoren ter reparatie aangeboden . 
Het komt dus voortdurend voor dat een vliegtuigmaatschappij motoren 
gebruikt die bezit zijn van een andere vliegtuigmaatschappij. CF6-engines 
beheert en onderhoudt deze pool van motoren. 

a> 'Time & Material' klanten 
Deze klanten zijn vliegtuigmaatschappijen die een vliegtuigmotor ter 
reparatie aanbieden aan CF6-engines. Voor deze reparaties warden 
aparte contracten samengesteld . · 

Ongeveer 80% van de motoren die door CF6-engines gerepareerd warden 
zijn afkomstig uit de pool , de overige 20% zijn afkomstig van Time & Material 
klanten. 
Voor CF6-engines geldt dat de kosten van materiaal (motoronderdelen e.d.) 
veruit de grootste veroorzaker is van de totale kosten (zie figuur 3.2). Dit in 
tegenstell ing tot de meeste produktiebedrijven waar de grootste veroorzakers 
van kosten capaciteitskosten zijn (b .v. werknemers en machines). Dit is niet 
zo vreemd gezien de hoge aanschafkosten en de grate hoeveelheid 
onderdelen die een vliegtuigmotor bezit (tussen de 20 .000 en 22 .000, 
afhankelijk van het type en configuratie ). 

M3teriaal 

58% 

Figuur 3. 2 Percentage kosten CF6-engines van totaal 

3.3 Aanbod van motoren 

Overig 

8% 

12% 

werk 

10% 

Motoren van de poolklanten warden onderhouden op basis van het 'on 
condition' concept. Bij dit concept wordt de status van de motor wanneer 
deze in bedrijf is (d .w.z. motor hangt aan de vleugel) continu gemonitord. 

Een motor wordt 'unserviceable' verklaard wanneer deze niet meer aan 
bepaalde eisen voldoet (figuur 3.3), d.w.z. : 
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(a) storingsafhankelijk - er treedt een storing of schade op; 
(b) toestandsafhankelijk - parameters, zoals de Exhaust Gas Temperature (EGT) treden 

buiten·de norm (is gedeeltelijk voorspelbaar); 
(c) gebruiksafhankelijk - het toegestane aantal cycles (cycle=start en landing) voor een 

serienummergevolgd onderdeel wordt overschreden. 

Alleen het toegestane aantal cycles (c) staat vast. Van de motoren blijkt 
slechts 10% unserviceable verklaard als gevolg van (c). De overige 90% is 
als gevolg van (a) en / of (b ). 
De aanlevering van motoren van Time & Material klanten is vaak pas kart van 
te voren bekend. Tezamen met de aanlevering van poolmotoren maakt het 
aantal te onderhouden motoren per tijdseenheid nagenoeg volledig 

. ., 
onvoorspelbaar. Daarnaast 1s er oak een stroom van bepaalde 
samenstellende gedeeltes van motoren (meestal modules,zie verder) . 

~ 
storing I schade buiten norm teveel cycles 

Figuur 3.3 Veroorzakers van onderhoud 

3.4. Produktstructuur General Electric CF6-motoren 

Een motor is zo opgebouwd dat bepaalde (samenstellende) delen van de 
motor uitwisselbaar zijn met andere motoren van hetzelfde type, met andere 
woorden: de motoren zijn modulair opgebouwd . Een motor bestaat uit 4 
niveaus van samengestelde gedeeltes (zie figuur 3.4 ). 
Het hoogste niveau is de complete motor inclusief elektrische bedradingen, 
meetapparatuur e.d. In het tweede niveau valt de complete motor uiteen in 
11 modules (HA t/m HM). Voor een aantal modules geldt dat deze onder zijn 
te verdelen in assemblies, het derde niveau (HA, HB, HF, HK en HL). Dit 
omdat deze modules nag een zeer complexe structuur hebben ten opzichte 
van de andere modules. In bijlage 2 is een lijst gegeven met de benamingen 
van de modules en assemblies. Op het laagste niveau vallen de modules / 
assemblies uiteen in parts (onderdelen). Parts zijn verder niet op te delen 
zonder dat de structuur van deze parts verloren gaat (schroeven, buizen, 
bladen, platen enz.). Het aantal parts in een motor bedraagt tussen de 20.000 
en 22.000. 
De aanschafprijzen van onderdelen zijn hoog. Bepaalde parts , zoals bouten 
en moeren, zijn vele malen duurder dan bouten en moeren die in andere 
produkten warden gebruikt. Deze onderdelen doorlopen strenge testen op 
gebieden als de toleranties en hardheid. Elk onderdeel moet daarbij 
gecertifiseerd en geregistreerd warden met als gevolg een gigantische 
administrative (papieren) stroom. 
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Motor 

Modules I I 
Assemblies 

Parts 

Figuur 3.4 Modulaire opbouw van een CF6 motor 

3.5. Het primaire proces 

Het primaire proces is schematisch weergegeven in figuur 3.5. Het primaire 
proces is op te delen in een aantal 'hoofd'processen' die serieel dan wel 
parallel van elkaar stromen: -
- demonteren; 
- voorrouting; 
- repareren; 
- monteren; 
- assembly preparation . 

Figuur 3.5 Het primaire proces van CF6-engines 
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Proces demonteren 
Motoren warden bij aankomst geplaatst 
in een van de 10 overhead stands ( een 
overheadstand is een werkplaats waar 
een motor zowel gedemonteerd wordt 
in modules als modules gemonteerd 
warden tot een motor) . De motor 
ondergaat een eerste globale controle 
(incoming check), waarbij op basis van 
de uitbouwreden (motor wordt van 
vliegtuig gehaald voor onderhoud) een 
werkpakket (workscope) wordt samen- "' 
gesteld. In de workscope staat vermeld 
welke delen van de motor gedemon
teerd warden en wat de te verwachte 
problemen aan de motor zijn . 

Maintenance Unit CF6-engines 

Hierbij is de 'exposure rate ' van belang : de exposure rate geeft aan welk 
percentage van de motor gedemonteerd wordt, bij een exposure rate van 
100% wordt dus de gehele motor gedemonteerd . 
Modules die niet verder gedemonteerd hoeven warden, warden 'serviceable' 
verklaard en hoeven verder geen bewerkingen te ondergaan totdat de motor 
weer gemonteerd wordt. Deze modules warden ingestuurd naar proces 
assembly preperation (zie onder) . Modules die niet serviceable zijn warden 
verder gedemonteerd tot aan parts en/ of assembly niveau. Ook assemblies 
die niet verder gedemonteerd hoeven warden naar parts niveau zijn 
serviceable. Serviceable assemblies gaan ook naar proces assembly 
preperation. De overgebleven parts blijven unserviceable en warden 
overgedragen aan proces voorrouting (zie onder). 

Proces voorrouting 
Alie unserviceable parts ondergaan 
een grondige reiniging: parts zonder 
coating warden gewassen of gegrit, 
parts met coating (verf, plastic laag) 
warden eerst gestript. Wanneer parts 
gereinigd zijn wordt een deel, wanneer 
vereist, gecontroleerd op scheuren. 
Alie parts warden in de volgende stap 
ge·1nspecteerd. Voor elk onderdeel 
wordt vastgesteld wat de toestand is. 
Wanneer de toestand van een part 
voldoet aan alle eisen (toleranties, 
hardheid e.d.), dan wordt deze 
serviceable verklaard. Serviceable 
parts gaan naar proces assembly 
preparation. 
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Voor een aantal parts is geen reparatie mogelijk of wensel ijk: 

- repareren is niet mogelijk, het part is onherstelbaar beschad igd; 
- nieuw part aanschaffen is goedkoper; 
- autoriteiten geven geen toestemming om bepaalde parts te repareren ; 
- er is nag geen reparatievoorschrift ontwikkeld . 

Deze afgekeurde parts vervolgen hun weg naar het 'scrap & salvation' 
proces. In dit proces warden afgekeurde parts vernietigd en warden parts 
zonder reparatievoorschrift bewaard totdat een reparatievoorschrift is 
ontwikkeld. 
Voor elk overgebleven unserviceable part wordt bepaald welke 
reparatiebewerkingen het moet ondergaan zodat het serviceable verklaard ., 
kan warden. Per part wordt een routekaart gemaakt met daarop de 
reparatiebewerkingen en de bewerkingsvolgorde. De parts vervolgen hun 
weg naar het reparatieproces. 

Proces repareren 
Een part doorloopt de bewerkings
processen die staan aangegeven op de 
routekaart. De verschillende bewerking
en zijn opgesplitst in een aantal groep
en . Vijf groepen zijn gebaseerd op 

t gelijksoortige bewerkingstechno
logieen , een groep is gebaseerd op 
bewerkingen die niet uitgevoerd ward
en door CF6-engines. 

AIRFOllS 

Bewerkingen in de laatste groep warden uitgevoerd door.externe vendors. De 
externe vendors zijn gespecialiseerd in bepaalde hoogwaardige 
bewerkingstecnologieen. Wanneer de parts klaar zijn met hun route warden 
ze, na goedkeuring, serviceable verklaard. De serviceable parts warden 
geleverd aan proces assembly preperation . 

Proces assembly preparation 
Assembly preparation verzameld alle 
modules, assemblies en parts die 
serviceable zijn . Voor elke motor wordt 
een Bill Of Materials (BOM) 
bijgehouden . De motordelen die zich 
nag in het proces bevinden warden 
gevolgd zodat voortgang van het 
proces bewaakt kan warden. Als alle 
motordelen verzameld zijn warden ze 
afgeleverd aan het montageproces. 

Proces monteren 
Als eerste warden parts gemonteerd tot modules. Vervolgens wordt de motor 
opgebouwd inclusief elektrische bedradingen luchtbuizen e.d . De motor 
ondergaat een grondige test (proefdraaien) waaruit zal blijken of de motor 
luchtwaardig verklaard kan warden. 
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Wanneer de motor luchtwaardig is, dan 
wordt de motor serviceable verklaard. 
Als laatste wordt bekeken of alle 
bijgeleverde accessoires aanwezig zijn. 
De motor is dan gereed om naar de 
klant gebracht te warden (pool of 
derden). 

3.5 De organisatie van CF6-engines 

Maintenance Unit CF6-engines 

Aan de hand van de processtroom is de organisatie opgebouwd (figuur 3.6) . 
In hoofdlijnen zijn er twee productie units die ondersteund warden door een 
aantal stafdiensten: 
- Productie Unit Engines 

¢ de processen demontage, voorrouting, assembly preparation en montage 
- Productie Unit Repair 

¢ het repair proces 
- Poolmanagement 

! ¢ beheert de motoren van de pool klanten 
- Information Management 
- Product Development e.d. (zie schema) 
De overige stafdiensten zijn ondersteunende diensten die Technische Dienst 
breed werken. 
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Figuur 3.6 De organieke structuur van CF6-engines 
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Hoofdstuk 4 Visie CF6 engines: het AT-Kearney model 

Zoals vermeld in hoofdstuk 1 is een nieuwe structuur in de organisatie 
gebracht (waarvan in hoofdstuk 3 de processen van zijn besproken). Het 
nieuwe concept speelt in op de veranderende markt en strenge wetgeving . 
Voordat de principes van het nieuwe concept warden uitgelegd, wordt eerst 
een beeld geschept van de oude situatie. 

4.1 Situatie voor BPR: funktionele aansturing 

De aansturing van het oude primaire proces was gericht op het beschikbaar 
kunnen stellen van poolmotoren (figuur 4.1 ). Om beschikbaarheid te kunnen 
realiseren werd het verwachte aantal nodige motoren fn een periode 
ingepland. Kwam de voorraad motoren onder een bepaald niveau , dan werd 
zo snel mogelijk begonnen met het monteren van motoren uit een voorraad 
serviceable modules. De zelfde methode werd gebruikt voor het benodigde 
aantal serviceable modules. Kwam de voorraad onder een bepaald niveau , 
dan werd begonnen met het monteren van modules uit een voorraad 
serviceable parts (zowel gerepareerde onderdelen als nieuwe onderdelen uit 
een magazijn). Op het laagste niveau , het partsniveau, vond continu reparatie 
plaats. Een motor kon op deze manier na een onderhoudsbeurt uit volledig 
andere parts en modules bestaan. 

Demontage 
motor 

Montage 
motor 

~◊ 
Re para tie ~ 

parts ►v 

Figuur 4.1 Het oude concept met veel voorraadpunten 

I 

Motoren waren snel beschikbaar, het opbouwen van modules tot een motor 
besloeg slechts enkele dagen. De voorraad onderhanden werk was echter 
hoog, de buffers tussen de processen waren aanzienlijk. Dit bracht hoge 
ge·investeerde voorraadkosten met zich mee. Voor zowel op motor-, module
en partn iveau waren aparte planners aanwezig. Aan de hand van het 
voorraadniveau en de vraag werden produktieorders vrijgegeven. 
Time & Material klanten hadden zelf de mogelijkheid om te bepalen hoe lang 
hun motor in onderhoud was. Hoe korter de doorlooptijd , hoe minder eigen 
onderdelen terug kwamen in de motor (figuur 4.2). 

Doorlooptijd motor 

Aantal eigen 
onderdelen 

Figuur 4.2 Serviceniveau Time & Material 

+ 
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4.2 Het nieuwe concept: procesgestuurd 

De in hoofdstuk 1 vermelde veranderingen hebben geleid tot een nieuwe 
visie op de onderhoudsprocessen. 

De belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe structuur: 
CD 'retour eigen motor'; 

- serviceable parts en modules van een motor blijven bij dezelfde motor 

- indien gewenst wordt een bepaald gedeelte parts 'exchanged' 

CD vaste doorlooptijden (pool : ± 30 dagen , T&M: afhankelijk per contract); 
- per motortype is de doorlooptijd van begin tot het eind een vast gegeven 
- doorlooptijdverstoringen warden opgevangen door voorzieningen capaciteit en 

verlaging van zogenaamde 'repair window' 
Q) voorraadkosten van $200 miljoen naar $90 miljoen. 

- om prijzen omlaag te brengen wordt voorraad drastisch gereduceerd 

4.2.1 Retour eigen motor 

Om de klanteneisen tegemoet te komen, komen alle parts en modules terug 
bij dezelfde motor. Om doorlooptijden laag te houden is het van belang 
wein ig (tussen-) voorraden en wachtrijen te laten ontstaan . 
Voor een aantal parts is het niet mogelijk om terug te gaan naar de eigen 

, motor: 
- het part kan niet gerepareerd warden (zie paragraaf 3.5); 
- het part kan niet op tijd gerepareerd warden (zie paragraaf 4.2.2). 

4.2.2 Vaste doorlooptijden 

Om korte doorlooptijden te realiseren is er voor gekozen geen 
voorraadpunten en wachttijden in het proces te laten ontstaan. Een motor 
wordt bij binnenkomst meteen afgehandeld . De uiteindelijke doorlooptijd 
bestaat dus slechts uit de bewerkingstijden van de verschillende processen . 
Met het behalen van korte en betrouwbare levertijden wordt voldaan aan het 
logistieke aspect van de klanteneisen. 
Reparatietijden verschillen naar gelang de ernst van de motorproblemen. 
Hierdoor ontstaat dus variatie in de doorlooptijd . Om deze variatie uit te 
bannen is het proces op een bepaalde manier ingericht: 
Proces demonteren en proces monteren zijn de twee onderdelen van het 
zogenaamde snelheidstraject. Wanneer een bepaalde motor in dit gedeelte 
van het proces terecht komt, dan wordt deze direct (zonder wachten dus) 
afgehandeld zonder onderbrekingen. Elke vertraging in dit snelheidstraject, 
mits niet ondervangen, levert een negatieve bijdrage in de uiteindelijke 
doorlooptijdprestatie. Het ondervangen van vertragingen kan op twee 
manieren geschieden: 
- benutting extra voorzieningen in de capaciteit; 
- verlaging van de 'repair window' . 

Voorzieningen capaciteit 
Om de directe afhandeling van motoren zonder onderbrekingen te kunnen 
realiseren hebben de verschillende soorten capaciteit (mens, machine en 
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tooling): 
(a) . een lage benuttingsgraad; 
(b ). hoge. mate van flexibiliteit. 

Visie CF6-engines: het AT-Kearney model 

A.d .v. (a): - om verstoringen en pieken in de vraag naar onderhou_d op te 
vangen is een aparte groep (mens)capaciteit altijd beschikbaar om 
bij te vallen in kritische situaties; 
- de kortst mogelijke procestijd brengt met zich mee dat capaciteit 
moet wachten op nieuw vrij te geven werk, dit is onbenutte 
ca pa cite it; 

A.d .v. (b):- om een deel van de onbenutte 'wachttijd' van capaciteit te 
elimineren wordt de menscapaciteit geflexibiliseerd, medewerkers 
warden opgeleid voor meerdere soorten taken (multiskilling); 

Voor het behalen van de kortst mogelijke doorlooptijd rs gesteld dat het van 
essentieel belang is multiskilling in de organisatie te brengen. 

De 'repair window' 
Het reparatieproces maakt gebruik van repair windows. Voor elk 
motoronderhoud wordt een aparte repair window bepaald, die in de loop van 
het onderhoudsproject (eventueel) bijgesteld kan warden. 
De repair window wordt bepaald a.d.v. de afgesproken totale doorlooptijd en 
de doorlooptijd in het snelheidstraject. 
Voorbeeld CF6-50 poolmotor (figuur 4.3): 
- Tdu: totale doorlooptijd : 30 dagen; 
- DVd11: proces demontage en voorrouting : 3,4 dagen; 
- Md11: proces monteren: 5,6 dagen . 
De repair window wordt dan vastgesteld op : RW=Td1t - Dvdu - Mdu = 30 - 3,4 - 5,6 = 21 dagen 

Demontage Repair Montage 

___ /_«::: __ ;>_z_ ......... ;>_z ___ ;>7 
3,4 dagen 21 dagen 5,6 dagen 

Figuur 4.3 Voorbeeld doorlooptijden 

Tijdens demontage komen niet alle parts tegelijk vrij om gerepareerd te 
warden. De parts (en batches) 'druppelen' een voor een binnen . Het 
montageproces verloopt in omgekeerde volgorde: de parts die als laatste 
werden gedemonteerd warden weer als eerste inelkaar gezet. Deze 
onderdelen zijn voor het reparatieproces de kritieke onderdelen: deze hebben 
de laagste reparatietijd. De karakteristieken van de repair window zijn in 
figuur 4.4 weergegeven . 
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C 
Q) 

ai 
1:! 
Q) 

"O 
C 
0 

Demontage doorlooptijd 

Figuur 4.4 De repair window 

Repair 
processen 

Repair Window Montage doorlooptijd 

Ligt eenmaal de repair window van een motorproject vast, dan kan nadat 
bepaald is welke parts gerepareerd moeten warden het 'exchange'
percentage bepaald warden. Het excha'1ge-percentage geeft een welk 
percentage onderdelen niet meer terug gaat naar de eigen motor. Een 
exchange-percentage van 0% wil dus zeggen dat alle onderdelen weer terug 
komen in de eigen motor. Het verband tussen de reparatiedoorlooptijd en het 
exchange-percentage is weergegeven in figuur 4.5. 

25% 

Q) 
20% 

Ol 
ro 
c 
Q) 15% u 
ai 
0. 
Q) 
Ol 10% C 
ro 
.c 
u 
X 
Q) 

5% 

0% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

doorlooptijd in dagen 

Figuur 4.5 Exchange-percentage als functie van de door1ooptijd (voorbeeld) 

In het nieuwe concept is het initiele exchange-percentage voor poolmotoren 
vastgesteld op 1 %. Er is dus een beperkte mogelijkheid om gebruik te maken 
van deze flexibiliteit. Time & Material klanten kunnen hun eigen exchange
percentage bepalen . 

4.2.3 Lage voorraden 

Alsgevolg van het retour-eigen-motor principe en het elimineren van 
wachtrijen zijn minder (ge·investeerde) voorraadkosten nodig. De voorraden 
die overblijven zijn nodig voor: 
- het op tijd kunnen leveren van nieuwe onderdelen ; 
- de exchange-parts roulatie (omloopvoorraad). 

De verlaging van de voorraadkosten zorgt voor het grootste deel van de 
kostprijsverlaging t.o.v. de oude situatie. De extra benodigde 
capaciteitskosten wegen hier niet tegenop. Hiermee wordt dus voldaan aan 
het kostenaspect van de klanteneisen . 
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4.3 De 'drumbeat' en leveling van werkdruk 

In deze pargraaf warden twee belangrijke (stuur)middelen voor de aansturing 
van het proces behandeld. 

4.3.1 Drumbeat: gelijkmatige aankomst van motoren 

Belangrijke eis om het hierboven beschreven concept te laten werken is een 
gelijkmatige aankomst van motoren. De gelijkmatige aankomst van motoren 
is vertaald naar een drumbeat. De _werkelijke aankomst van motoren is niet zo 
ideaal als de drumbeat: er zijn pieken en dalen in het aankomstproces. Om 
deze pieken en dalen op te vangen is er de mogelijkheid een aantal motoren 
te laten wachten voor deze in het proces warden genomen. Zo kan het 
aankomstproces gelijk warden gesteld aan de drumbeat. 

4.3.2 Leveling werkdruk: minder capaciteit nodig door 'slacktijden' 

Uit berekingen bleek dater hoge pieken in de werkdruk voorkwamen. De 
pieken zijn voornamelijk alsgevolg van de verschillende 'zwaartes ' van de 
motorprojecten. Het kan voorkomen dater een aantal zware motorprojecten 
tegelijk !open . Daarom wordt er voor elk motorproject een (maximale) slacktijd 
van 4 dagen toegewezen. De slacktijd kan toegewezen warden voor de start 
van het reparatie dan wel montageproces. Na berekening bleek dat de 
maximale werkdruk zo sterk zal dalen met slacktijd dat de maximaal 4 extra 
(doorlooptijd-) dagen hier niet tegenop wegen. 

4.4 De verwachte performance 

Het nieuwe proces moest de volgende resultaten opleveren: 
- Levertijd (=doorlooptijd) als gegeven in tabel *; 
- gemiddeld exchange-percentage van 1 %; 
- aantal motoren per jaar: 250 stuks. 

Klant Motortype Levertijd 
Demonlllge Repair 7 Monlllge 

pool CF6-50 30 daoen 3,4 21 ,0 5,6 
CF6-80 c2 31 daqen 4,3 21 ,0 5,7 
CF6-80 a3 29 daqen 3,8 19,9 5,3 

Time & Material CF6-50 I CF6-80 Contract ,:';.,v_ 5:i :1ag,m; ,i,J -15 .D :; . , 

Tabel 4.1 De levertijden 
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Hoofdstuk 5 Resultaten analyse aansturing 

~ Algemeen 
Op grand van de analyse kan geconcludeerd warden dat het primaire proces 
van CF6-engines in onvoldoende mate beheerst wordt. De voortdt1rende 
wijzigende situatie vraagt een flexibele aansturing. De huidige aansturing kan 
daar niet in voorzien. 

Er zijn vier belangrijke probleemvelden te onderscheiden : 
CD Een grote productie achterstand verstoort de aansturing; 
@ De structurele procesverstoringen maken het gedrag van het primaire proces 

onvoorspelbaar; ~ 

G) Coordinatiestructuur brengt veel communicatieproblemen en misverstanden met zich mee; 
© Planning fungeert niet als aansturing voor productie, maar meer als voortgangsindicatie. 

~ Q) Grote productie achterstand verstoort de aansturing. 
De continue vraag naar poolmotoren die niet in de buffer aanwezig zijn 
verstoort de planning . Een van de gevolgen is dat het onderhanden werk 
toeneemt en daarmee oak de doorlooptijd (wachtijdcomponent in de 
doorlooptijd) waardoor de planning niet gerealiseerd kan warden. Samen met 
de procesverstoringen heeft dit een frustrerend effect op de medewerkers die 
continu onder druk staan om motoren 'alsnog' op te tijd af te maken terwijl dit 

r practisch nooit lukt. 
Wordt deze productieachterstand niet weggewerkt dan blijft CF6-engines in 
de beschikbaarheidsgestuurde situatie en niet in de gewenste doorlooptijd 
gestuurde situatie (zie hoofdstuk 4 ). 

~ CD (Structurele) procesverstoringen maken het gedrag van het primaire 
proces onvoorspelbaar. 
Een van de grootste problemen zijn de vele procesverstoringen. Tegen de 
huidige verstoringingsgraad is moeilijk op te plannen: planningen warden 
mede hierdoor dan oak nooit gehaald. Wordt deze verstoringsgraad niet 
omlaag gebracht dan blijft CF6-engines in een ad-hoc gerichte situatie. Het 
realiseren van verbetering in het proces hangt samen met de innovatiekracht 
van een organisatie. In een meer proces gerichte organisatie met meer 
verantwoordelijkheden naar productiemedewerkers is het hebben van deze 
innovatiekracht essentieel. 
Met de voorraadpunten van voor de reorganisatie werden gevolgoorzaken 
vereffend . Door het terugdringen van de tussenvoorraden onderdelen / 
modules zijn de problemen boven water gekomen (zie figuur 5.1 ). 

Figuur 5.1 Problemen (verstoringen) komen boven water doordat het watemiveau (voorraad) zakt 

Van de procesverstoringen zoals in het tussentijdse rapport geanalyseerd zijn 
de lijndienstverstoringen niet oplosbaar. Vraag naar lijndienstonderhoud zal 
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blijven zolang er gevlogen wordt. De overige verstoringen zijn wel (deels) 
oplosbaar. Voor deze verstoringen geldt dat het structureel oplossen hiervan 
een langdurig proces inhoud waarin stapje voor stapje de knelpunten 
verholpen warden (continuous improvement). 

~ Q) Coordinatiestructuur brengt veel communicatieproblemen en 
misverstanden met zich mee (vooral tussen PU motor en PU repair). 
In de huidige situatie is de coordinatiestructuur complex. Dit komt 
voornamelijk door de mix die is ontstaan tussen het zowel procesmatig als 
functioneel aansturen van het proces (zie tussentijds rapport) . De huidige 
structuur brengt veel overleg met zich mee met het gevolg dater veel 
be·1nvloeders zijn op de uiteindelijke prestatie. Er zijn weinig mensen die 
overzicht hebben op het gehele proces (afdelingsdenken). 
Er kan gesteld warden dater geen duidelijke 'keuze' is_ voor een eenduidige 
structuur. Met het groeiende bewustzijn binnen CF6-engines dat het BPR
concept in de huidige situatie niet te implementeren is wordt CF6-engines 
meer en meer geconfronteerd met de vraag of het zin heeft om door te gaan 
met dit concept. De keuze is dan naar een meer functioneel of een (nag) 
meer procesgerichte aansturing, zie figuur 5.2 en figuur 5.3. 

Figuur 5.2 Functionele aansturing (voor betekenis zie tussentijds rapport) 

-~ 
> 

Figuur 5.3 Procesmatige aansturing (voor betekenis van (i) (ii),(iii), zie hoofdstuk 8) 
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~ © Planning fungeert niet a/s aansturing voor productie, maar meer als 
voortgangsindicatie. 

f 

Planning wordt hierdoor meer gebruikt om de regelmechanismes in werking 
te stellen. Voor planning is het niet mogelijk in te haken op de wijzigingen die 
continu plaats vinden dit resulteert dan in het constant bijstellen van de 
planning . Een betrouwbare planning is dan ook niet mogelijk. (Afgesproken) 
levertijden warden dan ook niet gerealiseerd. 
Een ander probleem in de planning is dat een onderhoudsbeurt per motor 
versch ilt. Er is een grate spreiding in de werklast voor de verschillende 
onderhoudsbeurten (zie bijlage 3). Planning is hier niet op ingesteld, er wordt 
voor elke motor de normdoorlooptijd voor dat type gebruikt. Voorspellingen 
van bijvoorbeeld de incoming check wofden slechts in beperkte mate 
gebruikt. lnzicht in aanwezige en benodigde capaciteiten is er niet, planning 
baseert de indeling van motorprojecten voornamelijk op ervaring. 
In de huidige situatie zijn drie belangrijke parameters als functie van het 
proces te onderscheiden (figuur 5.4 ): 
- voorspelbaarheid resterend werklast 
- spreiding doorlooptijd van een proces 
- verstoringsgraad van een proces 

Resterend werklast bekend 

I Rel. lage spreiding doorlooptijd · i/M§@i;: 
Figuur 5.4 werklast en verstoringen als functie van het proces 

De vanuit logistiek oogpunt gezien optimale voorraadpunt US (achterstand) 
motoren is vlak voor repair. Tot aan repair is een motorproject (ruim) voor 
aankomst goed planbaar. Na de voorrouting is de werklast bekend en kan de 
rest van een motorproject definitief ingepland warden. Er kan uiteraard wel 
een globale planning opgesteld warden van het te doorlopen montagetraject 
van motoren die zich nag in de beginfase bevinden. 
De indeling van het gehele onderhoudstraject voor een motor ligt nu vlak voor 
dan wel vlak na de incoming check. 
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Hoofdstuk 6 Keuze en aanpak verbetervoorstellen 

6.1 Afbakening 

In hoofdstuk 5 zijn de knelpunten van de aansturing beschreven . Uit deze knelpunten 
wordt een keuze gemaakt voor nader onderzoek en verbetervoorstellen. De eerste 
twee punten van de in hoofdstuk 5 beschreven probleemvelden warden buiten 
beschouwing gelaten. Voor wat betreft het eerste punt kan warden gesteld dat CF6-
engines met behulp van het uitbesteden van onderhoudswerk en het afstoten van 
Time & Material klanten de voorraad SE-motoren op norm probeert te brengen . De 
achterstand in motoronderhoud wordt als tijdelijk beschouwd en valt als zodanig 
buiten het onderzoek. Wei wordt in de rest van het onderzoek aangegeven wat de 
gevolgen zijn van de achterstand voor de aansturing . Punt twee van de 
probleemvelden, de procesverstoringen , wordt als een gegeven beschouwd. Echter, 
het is wel van essentieel belang dat procesverstoringen teruggedrongen warden (zie 
hoofdstuk 5). Daarom wordt in de slotbeschouwing hier kart op teruggekomen . 
De verdere opdracht is tweeledig, het onderzoek zal zich richten op punt 3 en punt 4 
van de probleemvelden, de co6rdinatiestructuur en de planning. Hierbij geeft de 
coordinatiestructuur de wijze van besturing aan (met besturing wordt in dit onderzoek 
de ·verticale ' vorm van de aansturing bedoeld en geeft de a.a. beslu itvormings-

, structuur voor de aansturing van het proces aan, zie hoofdstuk 6). Met planningen 
wordt bedoeld de planningen van de door PU-motor te verrichten processen 
(demontage, voorrouting en demontage). 

6.2 De opdrachtformulering fase twee 

1. Onderzoek de mogelijkheden voor een efficiente besturing zodat besluiten door de 
juiste personen op het juiste tijdstip genomen kunnen warden . 
2. Onderzoek de mogelijkheden voor een meer sturende planningsmethodiek dan in 
de huid ige situatie. Het doel is te komen tot een realistische planningsmethodiek met 
als uitgangspunt de huidige situatie. 

6.3 Aanpak: informatie-analyse 

De huidige situatie kenmerkt zich door een 'ondoorzichtig ' structuur. Het aansturen 
van het proces gaat gepaard met veel onzekerheden: men kan immers niet (goed) 
voorspellen wanneer wat en hoe gaat bebeuren . Blijkbaar gaat het om het niet 
hebben van de juiste informatie bij de juiste medewerkers op het juiste tijdstip . 
Hierdoor worden verkeerde besluiten genomen. 
De beschikbaarheid van informatiebronnen is daarentegen enorm te noemen. Vrijwel 
alle informatie is aanwezig, zoals gerealiseerde doorlooptijden, capaciteitsprofielen. 
bezettingsgraden , gerealiseerde motorprojekten per week (informatie over 
verstoringen is daarbij wel gering omdat deze niet structureel geregistreerd warden ). 
Echter: 
(a ) lnformatiebronnen worden vaak niet goed verwerkt; 
(b ) lnformatiebronnen warden niet aangewend voor het aanstu ren van de projekten . 
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Daarom wordt het aansturingsprobleem met betrekking tot de in paragraaf 6.2 
gekozen opdrachten herleid tot een informatievoorzienings probleem. 
Het ontwerpen van de verbetervoorstellen voor de twee opdrachten zal in twee fases 
verlopen: 
1. structureren huidige informatiestromen; 
2. aansnijden nieuwe (bruikbare) informatiebronnen. 

In tabel 6.1 is een overzicht gegeven van de aanpak. 

Coordinatiestructu ur Plann ingsstructuur 

Structureren 
informatiestromen 

Aansnijden nieuwe 
informatiebronnen 

Paragraaf 7.4.1 

Paragraaf 7.4.2 

Tabel 6.1 Aanpak verbeteringen 

Paragraaf 8.3.1 

Paragraaf 8.3.2 
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Hoofdstuk 7 Verbeteringen in de coordinatiestructuur 

7.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een voorstel voor een aanpassing van de huidige 
coordinatiestructuur gepresenteerd . Het voorstel wat hier gepresenteerd wordt is 
zeker niet een oplossing voor alle problemen binnen het coord inatiemechanisme. 
Met de vernieuwde structuur wordt veelmeer getracht het hele 
'besluitvormingsstelsel' met haar informatievoorziening doorzichtiger te maken ten 
einde besluiten op gegronde manier te kunnen nemen . 'Op gegronde manier' wil hier 
zeggen dat de juiste informatie uit het proces (1) wordt gebruikt om besluiten te 
nemen ten einde de planning (2) te kunnen verwezenlijken: 

(1) lnformatie uit het proces 
Van belang hierbij is dat de besluitnemers een juist beeld krijgen van de stand van 
zaken in het primaire proces, zowel voor PU Motor als PU Repair. Alleen dan kan 
bepaald warden wat wel kan en wat niet kan op een bepaald tijdstip. Oak kunnen 
knelpunten snel zichtbaar warden gemaakt zodat er op tijd ingegrepen kan warden. 

(2) Verwezenlijken van de planning 
r Primair doel van de planning is om aan te geven wanneer welke onderhouds

activiteiten plaats moeten vinden ten einde afgesproken leverdata met klanten (=pool 
en T&M) na te komen. Een planning is pro-actief het bepaalt water in de toekomst 
gaat gebeuren en voorspeld daarmede de voortgang van het proces. De huidige 
planning is echter re-actief het geeft slechts de huidige stand van zaken (zie 
hoofdstuk 10) en heeft weinig voospellende waarde. Alleen met een planning die pro
actief is kunnen afspraken warden verwezenlijkt (omdat afspraken nu eenmaal 
aangeven wat er in de toekomst van elkaar verwacht wordt) . De planningen dienen 
derhalve als stuurmiddel voor de coordinatie . 

Dael van de verbeteringen in de coordinatiestructuur - samenhangend met de rol 
van de planningen - is coordinatie sturend en regelend te laten zijn ten opzichte van 
het primaire proces en niet zoals in de huidige situatie de codrdinatie vrijwel alleen 
maar regelend (door velen oak wel het 'brandjes blussen' genoemd). 

7.2 Huidige inrichting van de coordinatiestructuur 

In het tussentijdse rapport zijn de verschillende vormen van coordinatie 
geanalyseerd. Het grootste gedeelte van deze coordinatie is gegoten in de 
vergaderstructuur zoals afgebeeld in figuur 7.1. De rollen van de verschillende 
vergaderingen hierin zijn als volgt: 
1. Regievergadering - bepalen instuurpatroon motoren 

- vaststellen prioriteiten 
- oplossen ernstige verstoringen (v.n.l. planning aanpassen !) 
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2. Motorvergadering - vaststellen voortgang Motor en in mindere mate Repair 
- oplossen verstoringen (v.n.l. planning aanpassen !) 

3. Repairvergadering - vaststellen voortgang Repair 
- oplossen verstoringen 

Motor
vergadering 

Figuur 7. 1 Huigige vergaderstructuur 

Regie
vergadering 

., 
Repair 

vergadering 

De overige co6rdinatie vindt voornamelijk plaats via informele gesprekken en 
incidentele ingelaste vergaderingen. 
Vooral met betrekking tot de overdrachtspunten tussen PU-Motor en PU-Repair (dit 
is P&D -> Repair en Repair -> A-prep / Montage) is veel behoefte aan co6rdinatie 
zoals in figuur 7 .2 schematisch is weergegeven (zie tussentijds rapport) . De 
voornaamste knelpunten binnen het co6rdinatieproces liggen dan oak bij de 

f coordinatie random de overdrachtspunten. Dit komt voornamel ijk door de volgende 
(veel) voorkomende situaties: 
1. onderdelen warden te laat geleverd; 
2. steeds wijzigende prioriteiten (beschikbaarheid- vs doorlooptijdgestuurd !); 
3. lijndienstonderbrekingen . 

~ ~ 1i ~ ~ i11 ~ 71 
~ PU Motor~ ~ 11 PU Repair"'= 

-:r i<:. \':::~ ~ 71 ~ 11 ~ I'(;-

Figuur 7.2 Weinig en veel coordinatie tussen PU-Motor en PU-Repair 

Deze kunnen als verstoringen op het proces warden gezien (zie tussentijds rapport). 
De voor de coordinatie beschikbare regelmiddelen kunnen hier echter niet op tijd op 
anticiperen: er is dan geen genoeg inzicht en overzicht op de zich dan voordoende 
situatie en er ontstaan misverstanden. Zo kwam bijvoorbeeld eens tijdens mijn 
afstudeerperiode het hoofd van PU-Repair binnen met de woorden: 'We moeten zo 
snel mogelijk een bijeenkomst organiseren, ik ben het spoor geheel bijster' . 
In de huidige 'ondoorzichtige' situatie is het dan oak niet zo vreemd dat 
functionarissen besluiten nemen die niet binnen hun verantwoordlijkheidsgebied 
liggen . Deze besluiten zijn op hun beurt vaak niet zo gunstig voor de andere 
functionaris . Uiteindelijk gaan dan de verschillende functionarissen met elkaar in 
discussie (zie tussentijds rapport) . 
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7.3 Voorwaarden voor verbeteringen van de coordinatiestructuur 

De problematiek zoals hierboven beschreven kan herleid warden tot het niet efficient 
verlopen van de informatiestromen zodat de juiste functionaris de juiste beslissingen 
niet kan nemen. 
Voor het ontwerp van een verbeterde coordinatiestructuur is het van belang 
eenduidig vast te stellen wat de verantwoordelijkheidsgebieden van de verschillende 
organisatorische eenheden (afdelingen) zijn met betrekking tot de verschillende 
deelprocessen in het primaire proces. De relaties tussen de verschillende 
deelprocessen en de organisatorische eenheden zijn reeds uitvoerig besproken in 
hoofdstuk 3. Het verantwoordelijkheidsgebied van de verschillende afdelingen zijn 
weergegeven in figuur 7.3. De verantwoordelijkheden hangen sterk samen met de 
huidige visie binnen CF6 (zie hoofdstuk 4 ). 

verantwoordelijk voor 
beschikbaarheid motoren 

verantwoordelijk voor 
beheersing doorlooptijden 

~ ______ A _____ _ 
~~ ~ ,-- ------

-, -
,--➔ Poolbeheer ~ PU Motor 

PU Repair & 
Klant 

/' I Uitbesteding 
Parts Servf ces 

~ Time & Material -
projectmanagement 

, 

Figuur 7.3 De verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen 

Er kunnen bij figuur 7.3 een aantal coordinatie'processen' warden onderscheiden: 
- motorbeschikbaarheidsproces; 
- doorlooptijdproces Motor; 

. - doorlooptijdproces Repair; 
- projectcompleetheidsproces (deze zal later uitgelegd warden). 

Met het duidelijk vaststellen van de verschillende verantwoordelijkheden kunnen de 
prestaties van de verschillende afdelingen & processen gemakkelijk gemeten 
warden. Zo kan bijvoorbeeld de prestatie van proces demonteren (PU-Motor) warden 
vastgesteld als 'het percentage motoren dat binnen de vastgestelde (norm)doorloop
tijd zijn gedemonteerd' . Belangrijk vraagstuk dat zich dan voordoet is het vaststellen 
wat haalbaar is met het huidige produktieapparaat. Wanneer er teveel orders warden 
vrijgegeven dan haalbaar is of de normdoorlooptijd is niet realistisch zal een planning 
al snel sneuvelen als met de voorhanden regelmechanismes geen 'bijsturing ' 
mogelijk is. In het algemeen kan men stellen dat het afrekenen op iemands 
verantwoordelijk-heden alleen kan geschieden indien de aan hem toegewezen 
middelen voldoende zijn om de aan hem toegewezen werkzaamheden te kunnen 
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verrichten. Voor de MU-CF6 als geheel is het belangrijk, zeker wanneer men nu een 
nieuwe co6rdinatiestructuur wil gaan invoeren, de mogelijkheden van het 
produktieapparaat (inclusief de verschillende verstoringen!) goed inschatten. Is het 
maximaal haalbare te weinig om in de gehele 'poolvraag' te voorzien dan zal de 
produktiecapcaciteit uigebreid moeten warden. Overigens zal het met .het structureel 
elimineren en terugdringen van verstoringen de produktiemogelijkheden (enorm) 
vergroten (zie hoofdstuk 5). 

Samengevat kunnen de volgende voorwaarden voor een vernieuwde co6rdinatie
structuur warden aangegeven: 
(1) verantwoordelijkheden dienen voor iedereen duidelijk te zijn en moeten tevens 

geaccepteerd warden ,, 
(2) de mogelijkheden van het produktieapparaat moeten nauwkeurig vastgesteld 

warden (ook voor de planning van belang, zie volgende hoofdstuk) 

7.4 Ontwerp van de nieuwe coordinatiesctructuur 

In deze paragraaf wordt de methode uitgewerkt zoals deze beschreven is in 
hoofdstuk 6. 

r 7.4.1 Structureren informatiestromen in de coordinatie 

Bij het structureren van de informatiestromen zullen de volgende stapp~n warden 
doorlopen : 
(1) co6rdinatie scheiden naar verantwoordelijkheidsgebied : vaststellen nieuwe 

(formele) overlegstructuur / vergaderstructuur 
(2) vaststellen taken vergaderingen 
(3) vaststellen prestatieindicatoren en stuurgegevens co6rdinatieprocessen 

Na vaststelling van de nieuwe co6rdinatiesctructuur en de benodigde informatie kan 
de ontbrekende informatie warden vastgesteld. Hiervoor zullen nieuwe 
informatiedragers en informatiebronnen warden aangewend (paragraaf 7.4 .2). 

7.4.1.1 Vaststellen nieuwe overlegstructuur / vergaderstructuur 

In het tussentijdse rapport is gesteld dater niet een duidelijk keuze is voor een 
procesgerichte dan wel een meer functioneel gerichte aansturing. Hier is natuurlijk 
niet bewust voor gekozen. De mengelmoes van procesgericht en functioneelgericht 
'denken' is het gevolg van de in de analyse beschreven knelpunten in het primaire 
proces, de niet volledig ge·implementeerde reorganisatie en de tekorten aan motoren 
in de pool. De huidige manier van werken is er langzaam maar zeker ingeslopen. In 
de nieuwe te ontwerpen sitautie is gekozen voor een meer procesgerichte 
aansturing . In de ideale situatie zou dan de organisatie van de uitvoering (zie 
tussentijds rapport) hierbij moeten aansluiten . Dit is voorlopig nog niet het geval , 
onder andere door het niet aanwezig zijn van multi-skilled personeel (zie tussentijds 
rapport) . Dit hoeft echter geen probleem te zijn zolang de verantwoordlijkheden zoals 
in figuur 7.3 gedefinieerd ingebracht warden in de nieuwe co6rdinatiestructuur en 
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voor iedereen duidelijk zijn . 

Kijkend naar de huidige situatie kan gesteld warden dater weinig (gedetailleerd) 
overzicht van de verschillende onderhanden grojecten is. Alleen voor de Time & 
Material motoren zijn twee projectmanagers. Overzicht van alle projecten is echter 
essentieel. Het bewaken van de projecten gebeurt infeite in alle vergaderingen 
waardoor er minder aandacht voor de problematiek van de eigen processen is. 
Belangrijk uitgangspunt voor een nieuwe structuur is dan ook dat 'proceseigenaars' 
zich volledig kunnen richten op de eigen problematiek van hun processen. 

Voorstel voor een nieuwe verqaderstructuur ziet er nu als volgt uit: 
(1) de huidige vergaderingen blijven bestaan ; de inhoud verandert wel; 
(2) een nieuwe vergadering voor de bewaking van alle projecten. 

a.d.v. (1) 
- de motorvoortgangasvergadering richt zich alleen nog maar op de doorlooptijden 
van de montage en demontage processen; 
- de repairvoortgangsvergadering richt zich alleen nog maar op de doorlooptijden van 
de verschillende repairprocessen (inclusief externe repairs !); 
- de regievergadering richt zich op het juist inplannen van projecten die door 
Poolbeheer warden vrijgegeven. 

a.d.v. (2) 
- een nieuwe vergadering (projectvoortgangsvergadering) richt zich op de bewaking 
van de onderhanden projecten. 

Voor het bewaken en begeleiden van de projecten zal een aparte organisatorische 
eenheid warden gecreeerd (de huidige Time & Material projectmanagers en 
marshallers zullen hierin plaatsnemen, zie verder). Deze eenheid zal zowel de 
voorbereiding, het proces zelf en de nazorg bewaken en begeleiden. Speerpunt van 
de projectvoortgangsvergadering zal vooral de problematiek rand de 
overdrachtspunten tussen PU-Motor en PU-Repair zijn. In deze vergadering zullen 
dan oak afgevaardigden van de motorvoortgangsvergadering en de 
repairvoortgangs-vergadering zijn. 

Sturing Feedback 
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Figuur 7.4 De nieuwe vergaderstructuur 

De nieuwe ~tructuur is vooral zinvol wanneer men de huidige organisatie van de 
uitvoering aanhoudt (zie tussentijds rapport). Gaat de uitvoering daadwerkelijk over 
op procesgericht werken (zie tussentijds rapport) dan is een andere s~ructuur zinvol. 
Deze zal in het laatste hoofdstuk besproken warden. In figuur 7.4 is de nieuwe 
vergaderstructuur schematisch weergegeven. In de volgende paragraaf warden de 
verschillende vergaderingen gedetailleerd (de repairvoortgangsvergadering wordt in 
het kader van dit verslag niet verder behandeld). 

7.4.1.2 De taken van de vergaderingen 

De voor de coordinatie / vergaderingen benodigde planningen zijn uitvoerig 
beschreven in het volgende hoofdstuk. Om de werking vaA de vergaderingen te 
begrijpen is in tabel 7.1 de betekenis van de verschillende planningen alvast 
weergegeven. 

Planning Productieplan Reqieplanninq Detailplanninq 
- looptijd - ½ -2 iaar - 7 weken - 1-3 weken 
- procesdetail - motoren per maand - transport - IC/ESG 

- IC/CC/ESG - demontage motor 
- demontage - demontage modules 
- repair - P&O 
- montage - assembly preparation 
-PB/NC - repair 

- montage modules 
- montage motor 
- proetbank 
- nacontrole 

- parameters - aantallen motoren - levertijd - start- en einddatum 
- globale capaciteiten - onderhanden werk - capaciteit 

- doorstroming 
- capaciteit 

Tabel 7.1 Overzicht planningen 

De Regievergadering 
De regievergadering is verantwoordelijk voor het behalen van het Uaarlijkse) 
productieplan . Op basis van het productieplan wordt een regieplan samengesteld . 

De belangrijkste taken van de regievergadering: 
- toetst de regieplanning met het productieplan; 
- geeft nieuwe productieorders vrij; 
- brengt pool op peil (uitbesteding e.d.); 
- voert belangijke wijzigingen door; 
- houdt toezicht op bottlenecks; 
- evalueert prestatie projecten en stuurt bij. 

In figuur 7.5 is aangegeven welke de functionarissen aan de regievergadering 
deelnemen. 
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Hoofd Poolbeheer 

Voorzitter 
Projectvoortgangs

vergadering 

PUM Motor 
(voorzitter) 

Centrale Regie 

Voorzitter 
Motorvoortgangs

vergadering 

Figuur7.5 De !eden van de regievergadering 

De struumiddelen: 

Verbeteringen in de coi:lrdinatiestructuur 

PUM Repair 

, De regieplanning is het belangrijkste stuurmiddel. Hiermee wordt het onderhanden 
· werk, de doorlooptijden en de output beheerst. Belangrijk punt bij het bepalen van de 
regieplanning is dat de planning realistisch is (d.w.z. planning kan met de huidige 
prestatie van het proces behaald warden, zie volgende hoofdstuk). 

De Motorvoortgangsvergadering . 
Primair verantwoordelijkheidsgebied van deze vergadering is het volgens planning 
laten verlopen van verschillende projecten binnen PU-Motor (IC, demontage, P&D, 
A-prep., montage, proefdraaien, NC). 

De belangrijkste taken van de Motorvoortgangsvergadering: 
- zorgt voor behalen van ingeplande activiteiten; 
- vangt verstoringen op (inhuur e.d.); 
- geeft advies aan regie m.b.t. regieplanning; 
- initieert verbeterprojecten proces; 
- evalueert prestatie (motor)productie en stuurt bij. 

De stuurmiddelen: 
De regieplanning dient als uitgangsbasis genomen te warden. Aan de hand van de 
regieplanning wordt een detailplanning opgesteld. De productie voert 
werkzaamheden volgens de (detail)planning uit. De notulen dienen als 
werkoverdracht / voortgangsindicatie tussen de teams. De vergadering houdt zich 
voornamlijk bezig met bottlenecks en verstoringen. Wijzigingen in de 
productiesituatie die de regieplanning verstoren warden gerapporteerd in de 
projectvoortgangsvergadering. 
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De Projectvoortgangsvergadering 

De projectvoortgangsvergadering houdt voornamelijk toezicht op de 
overdrachtspunten tussen PU-Motor en PU-Repair (deze zijn : P&D-Repair en Repair
A-prep.). De vergadering zorgt voor een optimale onderdelenbeschikbaarheid voor 
het repairproces en het montageproces. Belangrijke rol is hier weggelegd voor de 
marshallers (zie verder). 

De belangrijkste taken: 
- bewaking verschillende projecten rand de overdrachtspunten (P&D-Rep / Rep-A-

prep); 
- maakt afspraken tussen PU-Motor en PU-Repair m.b.t. leverdata; 
- geeft advies aan regie m.b.t. regieplanning; 
- evalueert prestatie overdracht PU-Motor en PU-Repair en initieert 
verbeterprojecten . 

De stuurmiddelen: 
De regieplanning is oak hier de basis. Het stroomlijnen van de communicatie en het 
maken van afspraken tussen de verschillende belanghebbende wordt verwerkt in 
een rapportage. De status van elk project met betrekking tot de overdrachtspunten 
wordt bijgehouden. In paragraaf 7.4.2 wordt gedetailleerder ingegaan op de rol van 

, de projectmanagers en de marshallers. 

In figuur 7.6 is aangegeven welke de functionarissen aan de projectvoortgangs
vergadering deelnemen. 

Tubes & Brackets 
Ruilartikelen • 

Voorraadplanner 
(extern traject) 

Marshaller 

P&D planner 

Figuur 7.6 De leden van de projectvoortgangsvergadering 

Projectmanager 
(voorzitter) 

Afstemmings
cobrdinator 

(intern traject) 

A-Prep planner 

In tabel 7.2 is een korte samenvatting te vinden van de verschillende vergaderingen . 
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Veraaderinq Verantwoordinq (Stuur}middelen Leden Roi 
Regie Behalen van het Regieplanning PUM Motor Voorzitter 

productieplan Hoofd Poolbeheer 
PUM Repair 
Regieplanner Adv. logistieke par. 
V.z. Motorvoortgang Adv. prod.voortgang 
V.z. Projectvoortgang Adv. prod.voortgang 

Motorvoortgang Behalen regieplanning Detailplanning TM Productielijn Voorzitter 
(IC/Dem/P&D/A- Notulen werkoverdracht Teamleiders Prod. lijn Notulist 
prep/MonUPB/NC, Marshallers 
geen repair!) Regieplanner (voorlopig) 

,., P&D manager 
A-Prep manager 

Projectvoortgang Toezicht overgang Regieplanning Projectmanager Voorzitter 
P&D - Repair en Notulen per project PUM-Motor/ Poblbeheer Voorlopig 
Repair - A-prep Marshallers Notulist 

Afst. Coard. Repair ext. 
Afst. Coord. Repair int. 
P&D Manager 
A-Prep. manager 
RA assistent 

Repairvoortgang Op tijd leveren Regieplanning TM Repairlijn Voorzitter 

f 

ingestuurde SE Aansturingslijsten Afst. Coard . Repair 
onderdelen Repairplanners 

Voorraadplanner 
A-prep manager 

Tabel 7.2 Overzicht van de vergaderingen 

7 .4.1.3 Vaststellen informatiebehoeften coordinatie 

Bij het vaststellen van de prestatieindicatoren en stuurgegevens ten behoeve van de 
coordinatieprocessen (paragraaf 7.4.1) is de in figuur 7.7 gegeven schema gebruikt. 
Deze is door adviesbureau AT-Kearney ontworpen. Het coordinatieproces 
'doorlooptijdproces voor parts' en 'motorbeschikbaarheidsproces' warden binnen het 
kader van dit verslag niet gegeven. 

Feed-forward 

Figuur 7.7 Prestatieindicatoren en stuurgegevens 
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Coordinatie van het 'Projektvoortgangsproces' 

- capaciteitsplanning - geplande door1ooptijd - gerealiseerde doorloop-
- werkvoorrad I drumbeat - geplande capaciteiten tijden 
- aantal motoren per - benodigde skills - afgeleverde motoren 

deelprcces - spoedorder (nulstand) - gemaakte kosten 
- service level magazijn 

- datum binnenkomst - norm door1ooptijden ,,; - werkelijke leverdatum 
- workscope I IC - norm procestijden - materiaalverbruik 
- aanwezige capaciteit - norm kosten - gemaakte man- en 
- garantie OEM - skills machineuren 
- schade - startdatum - non-kwalitei~ 
- transport - leverdatum 

t 
' Figuur 7.8 Aansturing projektvoortgangsproces 

Coordinatie van het 'Motordoorlooptijdproces' 

- dreigende te late 
repairs / uitbestedingen 

- datum binnenkomst 
,. - beschikbare repair

window (parts due date) 
- bevestiging leverdatum 
- % US; scrap 

- prcjectcompleetheid op 
parts due date 

- vertragingen 

- norm doortooptijden 
- norm kosten 
- startdatum 
- leverdatum 

Figuur 7.9 Aansturing motordoorlooptijdproces 
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7.4.2 Nieuwe informatiedragers en -bronnen 

Vooral ten behoeve van het projectvoortgangsproces zullen nieuwe informatie 
bronnen warden aangeboord en zullen twee groepen functionarissen een andere rol 
krijgen : 
1. De projektmanagers gaan alle projecten op hoofdniveau begeleiden; 

2. De marshallers begeleiden projecten op detailniveau en leveren informatie op ten 
behoeve van projectmanagement. 

7.4.2.1 Het projektmanagement 

Zeals gezegd zijn het aantal Time & Material motoren sterk gedaald . Momenteel 
warden de laatste projekten afgehandeld en blijven er nog- slechts enkele klanten die 
een beperkt aantal motoren per jaar ter onderhoud aan kunnen bieden . Het 
projektmanagement zal daarom ingezet warden voor de bewaking van de voortgang 
van alle projecten (het projektvoortgangsproces). De nadruk van dit proces ligt op het 
tijdig beschikbaar hebben van alle onderdelen voor montage. Doordat het 
projektmanagement overzicht heeft van alle projekten kan het zorgen voor een 
optimale afstemming wanneer er zich ernstige verstoringen voordoen. Het 

r projektmanagement informeert en adviseert in de regievergadering hoe om te gaan 
met verstoringen en prioriteiten. Het is als het ware de schakel tussen het primaire 
proces en de regie. 
Voor het projektvoortgangsproces is een uitvoerige analyse gemaakt (zie oak 
paragraaf 7.4.2.2). Daarbij is het proces onderverdeeld in drie deelprocessen. Voor 
elk van deze deelprocessen is vastgesteld wat de hoofdtaken zijn . Zie hiervoor tabel 
7.3. 

Voorbereiden ro·ect 

- aansturen van motor transport-
activiteiten 

- administratieve voorbereid ing 
- informeren betrokkenen 
- overige voorbereiding (a.a. IC) 
- workscope / BOW aanmaken 

Monitoren ro·ekt 

- volgen P&D en bewaken scrap 
- bewaken tijdige en complete 

levering US aan Repair 
- verzamelen informatie 

projektstatus en -compleetheid 
- aansturen van het completeren 

en bepalen van uitrijklaar in A
prep 

- anticiperen op verstoringen en . 
voorstellen van pririteiten 

Tabel 7.3 Hoofdtaken projektvoortgangsproces 

7.4.2.2 Marshalling 

Afhandelen ro·ekt 

- overzichten opleveren 
uitgevoerde reparaties / scrap 

- administratieve en fysieke 
afhandeling voorbereiden 

- projecten evalueren 
- initieren verbeteracties (quality 

manegement) 

Bij het bewaken van de projecten is een belangrijke rol weggelegd voor de 
marshallers. De marshaller volgt een project vanaf het moment dat bekend is dat er 
een motor komt (telex bericht) tot en met de nazorg van het project. 
Voor de taken van de marshaller is als basis tabel 7.3 genomen. In bijlage 4 is een 
overzicht van deze taken gegeven, samen met de relaties van samenhangende 
taken van andere functionarissen . 
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Vaar het volgen van de anderdelen stroam is het in figuur 7.10 gegeven schema 
antworpen . Vaar elk vakje in het schema kan een lijst uitgedraaid warden (via SAP) 
van de anderdelen van een projekt die daar aanwezig zijn. Za ontstaat een compleet 
beeld van de actuele stand van zaken . Samen met de parts due-date kunnen 
dreigende levertijdoverschrijdingen gevanden warden. 
Om het hele proces gestructureerd te kunnen valgen is een draaibaek gemaakt. 
Hierin staat stap vaor stap beschreven welke informatie bij welke processen vergaard 
moet warden en dient tevens als verzamelmap voor alle relevante documenten. In 
bijlage 6 is de standaard lay-out van het draaiboek (projectenmap) weergegeven . 

Scrap 

P&D 
motor 

P&D 
blades & vanes 

P&D 
tubes & brackests 

Repair 
extern 

Repair 
intern 

SE modules 

SE parts 

SE parts 

SE parts Honoreren parts 
(magaZiJnproces) 1-----------~ 

Figuur 7 .1 O Onderdelenstroom door de processen 
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Hoofdstuk 8 Verbeteringen aan de planningsstructuur 

8.1 lnleiding 

In samenhang met het vorige hoofdstuk wordt in dit hoofdstuk in nieuwe 
planningsstructuur voorgesteld. Doel van de nieuwe planningsstructuur is het 
coordinatiemechanisme van een stuurmiddel te voorzien. 
Voor het verwezenlijken van een planning (zie paragraaf 7.1) warden een aantal 
eisen aan een planning gesteld : 
1. een planning moet de medewerkers van de juiste stuurinformatie voorzien ; 
2. een planning moet realistisch te zijn , namelijk: 

- haalbaar; ., 
- uitdagend; 

3. een planning moet geaccepteerd warden door de mederkers . 

Alleen wanneer een planning aan bovengenoemde eisen voldoet kan een planning 
als stuurmiddel warden ingezet. 
Doel van dit hoofdstuk is niet een gedetailleerd kwantitief model te ontwerpen. In het 
verleden zijn reeds meerdere kwantitatieve modellen berekend en gepresenteerd 
(onder andere het AT-Kearney model). Voor de MU-CF6 blijken deze modelen 
vooralsnog ongrijpbaar. Daarom wordt in dit rapport geprobeerd meer praktische 

., richtlijnen te geven om een logistieke basis te creeren. Daarna kan het systeem 
verder ontwikkeld warden en is het zinvol gedetaillerde kwantitatieve studies te 
verrichten. 

8.2 Huidige manier van planningen 

8.2.1 De huidige planningsstructuur 

De huidige planningsstructuur kent slechts een planning. Deze wordt gebruikt voor 
zowel produktiemedewerkers, het midden en het hoger management. Het 
capaciteitselement ontbreekt,de capacitietsbehoefte wordt op inzicht en ervaring 
bepaald. Tevens is de huidige planning niet realistisch, projecten warden (bijna) nooit 
volgens planning gehaald. Er wordt bijna dagelijks een nieuwe planning 
samengesteld die de actuele stand van zaken weergeeft. De planning voldoet aan 
geen van de drie bovengenoemde eisen. 

8.2.2 De huidige plannigsstrategie 

De huid ige planningsstrategie is eenvoudig (wat op zich helemaal niet verkeerd is !). 
Motoren warden op twee manieren ingepland: 
(1) Met een vaste normdoorlooptijd (bijvoorbeeld CF6-50 pool ->31 dagen); 
(2) Een afwijkende doorlooptijd; meestal een korte doorlooptijd (bijvoorbeeld 

quickies, proefbank afgekeurde motoren). 

Belangrijk in de huidige situatie zijn de rush-orders . Rush-orders ontstaan doordat er 
op zeer korte termijn een motor beschikbaar moet zijn die niet in de pool aanwezig is. 
Het zijn vooral de rush orders en quickies die de planning teisteren . Verder hebben 
sommige motoren een bepaalde prioriteit. Een rush-order heeft dus een hoge 
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prioriteit. 
Voor het inplannen gebruikt men geen capaciteitsoverzichten. Wei zijn er een aantal 
vuistregels die er voor zorgen dat er een meer gelijkmatige capaciteitsbeslag op 
produktie is (bijvoorbeeld een beperkt aantal 'zware' motoren tegelijk in demontage). 
Voor een uitbebreide analyse van de gerealiseerde logistieke prestatie wordt 
verwezen naar bijlage 3. 

8.3 Ontwerp van de nieuwe planningsstructuur 

Ook voor het ontwerp van een nieuwe planningsstructuur wordt de in hoofdstuk 6 
aangegeven methode gebruikt. De nieuwe structuur zal gebruik maken van de in de 
veel literatuur (o.a . Bertrand) bekende hiearthische opsplitsing (reeds vertaald naar 
MU CF6 terminilogie): 

Prod uctieplan 
{lange termijn) 

t 
Regieplanning 

(middellange termijn) 

t 
Detailplanning 

(korte termijn) 

8.3.1 Structureren informatiestromen in de planningsstructuur 

Voor het structureren van de informatiestromen warden de volgende stappen 
doorlopen: 
(1) planningen scheiden naar eenheden in het coordinatiemechanisme; 
(2) vaststellen funktionaliteit en informatiebehoeften per planning; 
(3) mogelijkheden om planningen te genereren; 

Vervolgens wordt in paragraaf 8.3.2 aangegeven hoe met het AT-Kearney model een 
planningsstrategie kan warden samengesteld. Voor de verschillende planningen en 
strategieen is uiteindelijk behoefte aan nieuwe informatie. Deze warden in de 
paragraaf 8.3.3 besproken. 

8.3.1.1 Planningen scheiden naar eenheden in het coordinatiemechanisme 

De planningen warden toegewezen aan de verschillende vergaderingen als 
stuurmiddel. Daarbij moet gezegd warden dat voor de projectvoortgangsvergadering 
geen direct stuurmiddel is in de vorm van een planning . Dit is logisch gezien het feit 
dat het projectmanagement vornamelijk een adviserende rol heeft ten aanzien van 
de regievergadering. Met betrekking tot de motorvoortgangsvergadering en de 
repairvoortgangsvergadering is er een meer coordinerende rol. Echter, uitgangspunt 
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voor de projectvoortgangsvergadering is de regieplanning (zie verder) . 

In figuur 8.1 . is de uiteindelijke relatie tussen de coordinatiestructuur en de plannings
structuur schematisch weergegeven. De detailplanning (of aansturingslijsten) binnen 
PU-Repair warden in dit verslag verder niet behandeld. 

Niveau I 

Stuurkri ngen 

Productie
plan 

(Lange Termijn) 

Primair proces 

Figuur 8. 1 De relatie tussen coordinatiestructuur en plannigsstructuur 

Stuur- en regelkri ngen 

8.3.1.2 Vaststellen funktionaliteit en informatiebehoeftem per planning 

Het produktieplan: 
Het produktieplan is een lange termijn planning (1 /2 tot 2 jaar) die halfjaarlijks wordt 
bijgesteld. In deze planning komen de logistieke parameters (doorlooptijden, 
benuttigsgraden, output e.d .) die vastgesteld zijn op bedrijfsniveau tot uiting. 
Belangrijk voor de huidige situatie is dat deze planning realistisch is (haalbaar, 
uitdagend). Hiervoor moet een duidelijk beeld zijn van de huidige mogelijkheden die 
het productieapparaat biedt (de hoeveelheid productie per tijdseenheid). Samen met 
de ontwikkelingen aan de vraagkant (en dus oak poolbehoefte / beschikbaarheid) 
wordt het productieplan opgesteld. Zo kan bijvoorbeeld het effect van opleidingen 
leiden tot een verhoging van de efficientie van werknemers. Hierdoor stijgt de output. 
In het produktieplan staat oak aangegeven hoe de produktie-achterstand ingehaald 
wordt (uitbestedingen e.d .). Het produktieplan is de basis voor de regieplanning . 
Het produktieplan wordt verder niet behandeld . 
- Mate van (proces)detail: aantal motoren per maand. 
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De Regieplanning: 
De regieplanning is een 7-weekse planning en wordt gebruikt als stuurmiddel voor de 
productie van PU-Motor en PU-Repair. Met de planning wordt het onderhanden werk 
alsmede levertijden en doorstroming beheerst. De regieplanner draagt alternatieven 
aan. De voorzitters van de motor- en projectvoortgangsvergadering geven de status 
van de productie en de lopende projecten. De PUM-Motor bepaald dan uiteindelijk 
wanneer welke motoren in proces genomen warden . Hieruit volgt de nieuwe 
regieplanning. De regieplanning is de input voor de detailplanning en de 
repairplanning . 

- Mate van (proces)detail : Transport - IC/CC/ESG - demontage / repair / montage -
PB/NC. " 

Functionaliteit regieplanning: 

De regieplanning moet de volgende parameters weergeven : 
- start- en einddatum project & bovengenoemde processen m.b.v. 

normdoorlooptijen (zie verder); 
- capaciteitscheck vooraf; 
- onderhanden werk; 
- statusoverzichten unserviceable motoren en pool-overzicht. 

Verder moeten de volgende bewerkingen kunnen plaatsvinden: 
- indelen van motoren met eigen capaciteitsprofiel / voorspelling; 
- aanpassen start- en einddatum alsmede capaciteiten; 
- projecten opdelen; 
In bijlage 5 een voorbeeld van deze planning. 

De Detailplanning: 
De detailplanning is de planning voor de dagelijkse uitvoering van PU-Motor. Er staat 
aangegeven welke teams welke motoren / modules behandelen. De planning wordt 
opgesteld aan de hand van de regieplanning en de motor- en 
projectvoortgangsvergaderingen. Er kan voor deze planning besloten warden extra 
capaciteit in te huren en projecten voor te trekken. 
Te verwerken parameters: 
- start- en einddatum per module/ motor; 
- capaciteit per modules / motor. 

Mate van (proces)detail: IC - motordemontage - moduledemontage - P&D - assembly 
preparation - modulemontage - motormontage - proefbank - nacontrole (alle 
processen dus). 

Functionaliteit detailplanning 

Voor de detailplanning is de problematiek lastiger. De indeling van de motorproductie 
in lijnen (zie tussentijds rapport) zoals deze in het BPR concept zijn bedacht is (nag) 
niet ge·implementeerd. De huidige motorproductie is (nog steeds) functioneel 
ingericht (motor, modules heet, modules koud). De keuze van de productie-inrichting 
zal de structuur van de planning bepalen . Kijkend naar de huid ige situatie dan kan 
gekozen warden voor drie afzonderlijke planningen voor motor, heet en koud. Echter, 
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wordt er op een later moment besloten de lijnenstructuur meer inhoud te geven, dan 
is het des te lastiger voor de teamleiders (deze werken uiteindelijk met de 
detailplanning) om over te schakelen naar een lijnenstructuur. Daarom wordt voor de 
detailplanning op procesniveau gebruikt. 
In bijlage 5 een voorbeeld van deze planningen. 

Planninq Productieolan Reqieolannina 
- loootiid - ½-3 iaar - 7 weken 
- procesdetail - motoren per maand - transport 

- IC/CC/ESG 
- demontage 
- repair 
- mo,otage 
- PB/ NC 

-

- parameters - aantallen motoren - levertijd 
- globale capaciteiten - onderhanden werk 

- doorstroming 
- capaciteit 

Tabel 8.1 Overzicht planningen 

-' 8.3.1.3 Mogelijkheden om planningen te genereren 

Planningen kunnen op drie manieren warden samengesteld: 
1. Planningen via SAP; 
2. Planningen via losse modules; 
3. Combinatie van bovenstaande mogelijkheden. 

Planningen via SAP - methodiek 

Detailolanning 
- 1-3 weken 
- IC/ESG 
- demontage motor 
- demontage modules 
- P&D 
- assembly preparation 
- repair 
- montage modules 
- montage motor 
- proefbank 
- nacontrole 
- start- en einddatum 
- capaciteit 

De structuur van SAP is in figuur 8.2 weergegeven. Met deze structuur kunnen dan 
aparte planningen worden gegeneerd met behulp van de ingebouwde planningstools 
in SAP. 
SAP is een nieuw bedrijfsinformatiesysteem voor MU-CF6. De structuur voor CF6 in 
SAP staat weergegeven in figuur 8.2. Momenteel is MU-CF6 SAP aan het 
implementeren. Ook het indelen van de motorprojecten kan in SAP warden verwerkt. 
Hiervoor bestaat een aparte 'planningsmodule' (SAP is modulair opgebouwd, zo kan 
men zelf besluiten welke onderdelen wel of niet warden gebruikt). De software van 
de planningsmodule werkt nog niet 100%: er zitten veel fouten in die nog opgelost 
moeten warden door de SAP ontwikkelaars zelf. Hieronder wordt kort de 
planningsmethodiek beschreven: 
Vanuit 12 standaardprofielen van motorprojecten wordt het meest geschikte profiel 
gekozen. Een profiel bestaat uit 12 verschillende delen met hun onderl iggende 
relaties . Vervolgens kan elk van deze delen warden aangepast aan een specifiek 
project. Nog steeds heeft het project een doorlooptijd van 33-35 dagen, afhankelijk 
van het type motor. Ook kan voor een kortere doorlooptijd gekozen worden. 
Vervolgens warden de algemene gegevens en startdatum ingevooerd . Daarna 
plaatst SAP het project in de planning. Uitgangspunt is dat een project niet 
onderbroken wordt (het projekt wordt dus in een keer afgemaakt). Er wordt 
voorwaarts ingepland (er kan ook gekozen warden voor achterwaarts plannen, maar 
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dat past niet binnen het huidige concept: er moet zo snel mogelijk begonnen warden 
met een project). SAP berekent automatisch de capaciteitsplanning en overbelasting 
of onderbelasting van de capacitiet. De planner kan dan bij ontoelaatbare 
capaciteitsbelasting kiezen: 
- de startdatum te wijzigen (het project wordt verschoven); 
- de capaciteit aan te passen (moet dus b.v. ingehuurd warden); 
- de gevraagde capaciteit aan te passen. 

Ook kan er gepland warden op een bepaalde prioriteitstelling, zoals SPT, LPT en oak 
orderprioriteten . Bij orderprioriteiten krijgt de order met de hoogste priotiteit dan 
natuurlijk voorrang op een order met minder hoge prioriteit. 

Niveau 1 

- Standaard profiel voor projecten 

.... lll9 .... 
- Parameters op hoofdniveau 

- doorlooptijd 
- beschikbare capaciteit 
- workcenter 

- Standaard netwerken 
- CF6-50 {L,M,H) 
- CF6-50c {L,M ,H) 
- CF6-80a {L,M,H) 
- CF6-80c (L,M,H) 

- Projectnetwerk per motorproject 
- Voor elk project verschillende 

bewerkingstijden ........ 

Figuur 8.2 De structuur van SAP 
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Planningen via losse modules 
Zowel de regieplanning als de detailplanning kunnen via aparte tools 
gegenereerd warden . De meest voor de hand liggende mogelijkheid is plannen via 
een projectplanningstool zoals MS-project. De benodigde 
informatie wordt dan uit verschillende bronnen gehaald waarvan de 
voornaamste SAP zal zijn. In tabel 8.1 zijn de verschillende voor- en nadelen van 
SAP en losse modules samengevat. 

Combinatie van bovenstaande moge/ijkheden 
Een voorbeeld van een combi_natie is weergeven in figuur 8.3. Deze is denkbaar, 
aangezien binnen SAP de structuuur procesmatig is ingericht en niet fu nctioneel 
(motor, heet, koud). Wanneer detailplannin~en op motor, heet en koud niveau 
warden gemaakt zal hiervoor een losse module moeten warden gemaakt (tenzij 
ingrijpende veranderingen in SAP warden doorgevoerd). 

SAP Losse modules 
Re ✓ 

✓ 

in ewikkeld, verschillende bronnen 

lmplementatieduur korter langer 

' Tabel 8.1 Overzicht SAP vs losse modules 

SAP 

~ 
Regie

planning 

Detail- Losse module 
planning / 

Figuur 8.3 Combinatie SAP en losse module 

8.3.2 De logistiek aansturing: planningsstrategie 

Essentieel voor een goede planning is de planningsstrategie. Via de 
planningsstrategie warden de logistieke doelstellingen tot uiting gebracht. Naast de 
knelpunten van de logistieke aansturing zoals die beschreven zijn in het tussentijdse 
rapport zijn er ook nag een aantal knelpunten die eigen zijn aan het AT-Kearney 
model. Om een juiste planningsstrategie samen te stellen wordt eerst een 
theorietische beschouwing gegeven van de voor- en nadelen van het AT-Kearney 
model. Hierbij wordt vooral gekeken naar het 'drumbeat' en 'vaste doorlooptijden ' 
concept. 
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8.3.2.1 Theoretische beschouwing van het AT-Kearney model 

De uitgangspunten van het AT-Kearney model zijn uitgebreid besproken in hoofdstuk 
4. Deze uitgangspunten zijn: 

- alle onderdelen 'retour eigen motor' (R.E.M); 
- korte (vaste) doorlooptijden; 
- lage voorraden . 

Om dit te realiseren zijn een aantal concepten in het model gebracht (hoofdstuk 4 ): 

1. de drumbeat; 
2. de 'repair window'; 
3. flexibele en extra capaciteit. 

De korte (vaste) doorlooptijden word en gerealiseerd door alle voorraden tussen de 
verschillende bewerkingen weg te nemen en geen wachtrijen te laten ontstaan . 
Tevens wordt hier dan voldaan aan het 'retour eigen motor' uitgangspunt. Om 
capaciteit zo veel mogelijk te benutten wordt de (mens)capaciteit geflexibiliseerd door 
het multiskilling principe. Er is tevens extra capaciteit aanwezig om verstoringen op te 
vangen (voornamelijk lijndienstonderbrekingen). 

· Met deze opzet kan inderdaad een flinke doorlooptijd reductie warden gerealiseerd 
en kunnen de voorraadkosten substantieel dalen (belangrijk is wel dat men oak 
daadwerkelijk als stuurcriterium de normdoorlooptijd kan gebruiken en f"!iet te vaak op 
korte termijn een motor beschikbaar moet hebben, zie hoofdstuk 5). 
De werking van de drumbeat is in dit concept echter problematisch voor wat betreft 
de leverbetrouwbaarheid. Dit wordt hieronder toegelicht. 

In feite wordt met dit model verondersteld dater continu gewerkt moet warden aan 
een motor. Elke onderbreking van het werk (verstoring) heeft als gevolg dat de 
doorlooptijd verlengd wordt (mits niet ondervangen kan warden door bijvoorbeeld het 
exchange percentage te verhogen, zie onder). Voor het realiseren van een hoge 
leverbetrouwbaarheid is het echter noodzakelijk om over voldoende speling te 
beschikken om variaties op te vangen in bewerkingstijden, machinebeschikbaarheid, 
enz. In dat geval zou men er voor moeten zorgen dat de geplande doorlooptijd altijd 
I anger is, bijvoorbeeld 5 of 10 procent !anger dan de minimaal mogelijke doorlooptijd 
(ofwel de procesdoorlooptijd !). Dit is echter strijdig met het AT-Kearney model. Er 
kan dus niet verwacht warden dat er een hoge leverbetrouwbaarheid gerealiseerd 
wordt. Dit heeft dan ook weer gevolgen voor de drumbeat: de drumbeat wil juist een 
vast tempo aangeven wat infeite een hoge leverbetrouwbaarheid betekend! Het is 
dus onwaarschijnlijk dat het drumbeat concept zal werken. Het AT-Kearney model 
gaat blijkbaar uit van een ideaal lopend produktiesysteem. 
Het opvangen van verstoringen met het verhogen van het exchange percentage is 
ook beperkt. De lage voorraden warden gerealiseerd door een bepaald streef 
percentge aan te houden, bijvoorbeeld 1 %. Zijn er nu veel verstoringen en vangt men 
dat op door het exchange percentage te verhogen dan heeft dat natuurlijk direkt 
gevolgen voor de voorraadhoogte. Dit is ook in strijd met het model dat zeer lage 
voorraadkosten wil realiseren . Oak het inzetten van extra capaciteit kan in beperkte 
mate gebruikt warden om verstoringen op te vangen. De minimale (vaste) 
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doorlooptijd is berekend door alle procestijden bijelkaar op te tellen . Hiervoor is er 
een gedetailleerde studie gemaakt van het ideaal aantal medewerkers die kunnen 
werken aan .een motor. Meer dan wel minder medewerkers aan een projekt laten 
werken zal het proces niet substatieel sneller laten verlopen. Het inzetten van extra 
capaciteit tijdens de reguliere werktijden heeft dan ook geen zin. De enige manier om 
de verstoringen op te vangen is overwerken (de minimale doorlooptijd wordt dan 
echter niet gerealiseerd, maar wel de planningsleverdatum!) . 

8.3.2.2 Planningsstrategie: doorlooptijdbeheersing van demontage en montage 

Om bovengenoemde knelpunten te elimineren wordt in deze paragraaf een voorstel 
gedaan voor een mogelijke planningsstrategie. Oaarbij wordt wel verondersteld dat 
de serviceable pool redelijkermate op peil is (zie onder), rush orders zijn niet het 
hoofdbestanddeel van de lopende projekten (dit is ook een uitgangspunt van het AT-
Kearney model, zie hoofdstuk 7 en hoofdstuk 11 ). -
Belangrijk aspect bij het indelen van projekten is de balans die gevonden moet 
warden tussen het verdelen van capaciteit aan montage en demontage. Als 
voorbeeld kan hier de situatie van eind 1997 / begin 1998 gegeven warden (figuur 
8.4 en figuur 8.5). Ooordat er in week 50 vier motoren in extra in proces werden 
genomen is te zien dat in de weken daarna een onbalans is ontstaan tussen 
montage-demontage: het systeem vertoont een nerveus gedrag. Dit heeft er toe 

, bijgedragen dater in week 1 slechts een motor de fabriek uitrolde (zie bijlage 3). 

Week nr. 

~ Derrontage pool 

--- Repair pool 

fvbntage pool 

~ Totaal in proces pool 

Figuur 8.4 Onderhanden werk poolmotoren 1997-1998 (excl. CF6-80a3) 

90% 

80% 

40% 

JO% 

20% 

0% 

f 
r 

0 - N M • ~ ~ ~ ~ ~ 0 - N - N M • ~ . - . . . . . . . . ~ ~ ~ 

Week nr . 

Figuur 8.5 Verhouding aan tal projecten demontage / montage 1997-1998 
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In de huidige situatie kan gesteld warden dater een sterke focus is op de 
montageactiviteiten (behalve dan eind 1997). Logisch, want er moeten dankzij 
tekorten in de pool snel motoren warden geleverd. Vaak wordt capaciteit die voor 
demontage bedoeld was gebruikt om te monteren. Momenteel wordt via 
uitbestedingen van onderhoudsprojekten geprobeerd de tekorten in de pool aan te 
vullen . In deze paragraaf wordt verondersteld dat dit al gebeurd is. 

Om meer balans te creeren is het belangrijk dater aan het begin van het proces 
(=demontage) meer stabiliteit wordt verkregen . Wanneer demontage voor repair een 
gelijkmatig aankomst bewerkstelligt kan repair op zijn beurt zijn processen hierop 
inrichten. Vervolgens kan repair oak voor een regelmatig aankomstpatroon in 
montage zorgen. Aandacht zal dus in eerste instantie gericht moeten warden op de 
demontage activiteiten. De noodzaak om precies op tijd te leveren zal met een goed 
gevulde pool minder zijn, een dag vroeger of later maakt dan voorlopig niet zoveel 
uit. Demontageactiviteiten moeten om te beginnen dus altijd volgens planning 
verlopen via een vaste doorlooptijd . Hiervoor kan capapaciteit geleend warden van 
montage. Om variaties in demontage en montagetijden op te vangen wordt 
onderscheid gemaakt tussen (a) variaties tengevolge van de werkinhoud van een 
projekt en (b) variaties tengevolge van verstoringen. 

a.d.v. (a): 
Variaties tengevolge van verschillen in werkinhoud kunnen ondervangen warden 

' door projekten in categorieen in te delen. In bijlage 3 is hier enig statistisch 
onderzoek naar gedaan, maar het is verstandig zeker gezien de ouderdom van de 
gebruikte gegevens hier een nieuwe inventarisatie naar te laten maken ._ In het AT
Kearney model is men uitgegaan van een driedeling: minor, medium en fu ll 
exposure. Deze drie categorieen gaan echter nag van een behoorlijke hoeveelheid 
procestijd uit (tussen de 25 en 30 dagen). Alie motoren in het AT-Kearney model 
warden gepland op een full exposure. De minor en medium motoren hebben zo op 
deze manier een extra spelingsvariabele. Dit werkt alleen wanneer bij het inplannen 
van een motor deze voorkennis (zie paragraaf 8.3 .2) oak gebruikt wordt. Oat is 
momenteel niet het geval (zie paragraaf 8.2) . Waar in het concept echter geen 
rekening mee is gehouden zijn de quickies, terugkeer afkeurde motoren (proefbank 
motoren) en onderhoud van losse modules, die een groat gedeelte van de projekten 
beslaan (zie bijlage 3). Deze hebben een korte doorlooptijd (enkele dagen tot 10 
dagen). In de huidige situatie krijgen deze motoren (exclusief de modules) bijna altijd 
voorrang op de overige projekten (snel resultaat boeken) tenzij het een rush order is. 
Dit heeft echter nadelige gevolgen voor de doorlooptijd van de overige projekten : 
wordt bijvoorbeeld een quickie meteen bij binnenkomst behandeld dan wordt 
daarvoor een ander projekt stopgezet. Door de volgordelijkheid van de projekten leidt 
dit tot een evenzo groat verlies van doorlooptijd bij de overige projekten. De quickie 
verstoort als het ware de drumbeat van het systeem (zie figuur 8.6) . 
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Gepland verloop projekten .. . quickie duwt eerste projekt naar voren .. en daama oak de andere projekten . 

._[?,'-,;.,_ . ...,____._@_•·--, ....... = capaciteitsprofiel normaal projekt voor demontage en montage 

~ = capaciteitsprofiel quickie 

Figuur 8.6 Gevolgen van een quickie voor de overige projekten 

Voorbeeld: 

Capaciteit montage I demontage 
ongeveer 204 fte 
per shift a 8 uur (3 shiften): 204 / 3 = 67 fte 
werkelijk benut 60% 
per dag twee shiften, 7 dagen in de week 

_, aantal manuur per dag beschikbaar: 2 * 67 * 8 * 0,60 = 643,2 manuur 

Quickie: 
meest voorkomende quickie, de kappenligter: 1000 manuur 

Resultaat: 
aantal dagen beslag quickie op produktiesysteem: 1000 / 643,2 = 1,56 dagen, 
ongeveer 3 shiften . 

Aangezien niet alle medewerkers tegelijk aan de quickie kunnen werken zal de 
quickie bijvoorbeeld uitgesmeerd worden over 10 of 14 dagen. Gemiddeld zal de 
vertraging van de onderhanden projecten op het moment van aankomst van de 
quickie echter 3 shiften bedragen. Het zal duidelijk zijn dat de planning zo op losse 
schroeven komt te staan en de doorlooptijdnorm niet gehaald kan worden . 

Quickies en proefbank motoren moeten daarom in beginsel als een normaal 
motorprojekt opgenomen warden. Ze mogen de andere (lopende) projekten niet 
vertragen. In sommige gevallen is de hoeveelheid te verrichten werk zo laag dat het 
opnemen van zo'n projekt als een normaal projekt overdreven is. Deze korte 
projekten kunnen dan op de volgende manieren volbracht warden: 
- in de 'verloren' uren (zie hoofdstuk 4 ); 
- overwerken: 
- inzetten van de extra capaciteitsgroep (extra voorzieningen, zie hoofdstuk 4 ). 

In het geval van een drielijnen structuur kan er voor gekozen warden een van de drie 
lijnen voor dit soort projekten (oak rush orders) te gebruiken. 
a.d .v. (b) 
Variaties ten gevolgen van verstoringen kunnen opgevangen warden door een extra 
voorziening in de doorlooptijd en inprincipe daarmee ook de capacite itsbehoefte (dit 
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klevert oak een gevaar op, zie onder). Het effect moet zo zijn dat de gemiddelde 
doorlooptijd gelijk blijft, maar de leverbetrouwbaarheid omhoog gaat. De huidige 
leverbetrouwbaarheid is 0% (zie bijlage 3). Voorgesteld wordt voorlopig uit te gaan 
van een leverbetrouwbaarheid van 50%. Dit betekend dat de normdoorlooptijd 
velengd wordt tot aan de huidige gemiddelde doorlooptijd (exlusief quickies e.d .). In 
een later stadium kunnen deze parameters bijgesteld warden. Oat dit een gunstig 
effect heeft op de gehele aansturing is hiervoor al behandeld. 
Het gevaar van het inplannen van meer capaciteit (en dus een langere doorlooptijd) 
voor de verschillende te doorlopen processen is tweeledig: 
- verstoringen en knel-punten komen niet meer zo snel naar de 'oppervalkte'; 
- medewerkers kunnen gewend raken aan een langere normdoorlooptijd . 

., 

Oaarom wordt voorgesteld een tijdsbuffer tussen de processen in te stellen. Daarbij 
wordt voor het indelen wel met extra capaciteiten gerekend maar wordt op de 
planning slechts de (ideale) normdoorlooptijd getoond mef een extra tijdsbuffer (zie 
figuur 8. 7). Op deze manier kan men continu de werkelijke prestatie met de norm 
vergelijken en komen vertstoringen naar boven . Wanneer de ideale doorlooptijd 
wordt gehaald kan men bijvoorbeeld andere projekten voortrekken danwel quickies, 
afkeur proefbank, modules behandelen. 

werkelijke planning 

Regieplanning week 26 

Nr.A 

Nr.B ~:\:·~;~. afgeleverde planning 
~r e ...:,1::..: 

~: ,~:[_~. ·-, 

Nr.D 

Figuur 8.7 Werkelijke planning en afgeleverde planning 

8.3.3 Nieuwe informatie: capaciteitsplanningen en voorkennis 

Voor de in dit beschreven hoofdstuk beschreven planningsstructuur zijn twee 
bronnen van nieuwe informatie nodig: 
- capaciteitsplanningen; 
- voorkennis. 

Capaciteitsplanningen 
Voor het indelen van projekten is het van essentieel belang de benodigde capaciteit 

op een bepaald tijdsstip in overeenstemming te brengen met de beschikbare 
capaciteit. Een hulpmiddel hierbij zijn de capaciteitsplanningen . De mogelijkheden 
voor het inzetten van capaciteitsplanningen wordt momenteel onderzocht in het 
kader van de invoering van SAP (zie 8.3.1.3). Verwacht mag warden dat deze 
planningen binnenkort warden ingezet. Capaciteitsplanningen warden daarom in dit 

47 



.J'."'M Maintenance Unit CF6 

verslag verder niet behandeld . 

Voorkennis 

Verbeteteringen aan de planningstructuur 

Het gebruik van voorkennis voor het indelen van projekten kan als volgt opgesplitst 
warden: 
(a) kennis met betrekking tot het aanbod van motoren 

- voor aansturing regieplanning middellange termijn; 
(b) kennis met betrekking tot de status van een motor bij binnenkomst 

- voor indelen van demontageactiviteiten; 
- voor vroegtijdige aansturing vendors en repair. 

Vooral de voorkennis bij punt (a) is reeds uitvoerig onderzocht tijdens in het 
reorganisatieproces. Door de grate hoeveelheid produktieachterstand heeft het 
voorspellen van het aanbod op middellange termijn dan ook weinig nut. Momenteel is 
deze achterstand bijna ingehaald en gaat het voorspellen een meer prominente rol 
krijgen . 
Voorkennis met betrekking tot punt (b) is minder onderzoek naar gedaan. Het gaat 
hier vooral om de mogelijkheden van het benutten van IC (ingangscontrole) 
informatie ten behoeve van de planning voor zowel demontage als repair en het 
vroegtijdig aansturen van de vendors. 

, Voorgesteld wordt om de IC direkt bij binnenkomst te laten plaatsvinden. De 
, benodigde capaciteit wordt dan gebruikt van de montagecapaciteit en niet van de 

demontagecapaciteit (zie paragraaf 8.3.2) 
Om een gedetailleerd inzicht te krijgen hoe voorkennis kan warden verk_regen en hoe 
deze in te zetten is het gezien de omvang van het onderwerp raadszaam een apart 
onderzoek op te stellen (dit kan bijvoorbeeld uitstekend gedaan warden door een 
stagiaire of afstudeerder met Voorspellen als afstudeerrichting daar kennis van dit 
onderwerp vrij specifiek is !). 

Tot slot kan zowel de stuurfunctie als de regelfunctie van de doorlooptijdbeheersing 
opgesteld warden. Hieronder een kart overzicht. 

Stuurfunctie 
• Stuursignaal: voorspelde doorfooptijd van een projekt 

De status van de motor bij binnenkomst bepaald de lengte van de totale 
Rrocestijden voor zowel demontage en montage en bepaald daarmee de 
capaciteitsbehoefte. De definitieve status van de motor is pas bekend na het 
voorrouting proces. Voorspelling van de status is echter mogelijk door hierover al 
in een vroeg stadium informatie te verzamelen. Dit kan onder andere door 
monitoren van de motor wanneer deze aan de motor hangt, de ingangscontrole 
(I.C.) en de workscopes tijdens demontage. Deze laatste is voor wat betreft het 
inplannen van demontage niet meer van belang. De mogelijkheden van 
voorkennis doormiddel van IC-informatie is hiervoor besproken . Ook kan door 
voorwaartsekoppeling van de status kan in een vroeg stadium PU-Repair ingelicht 
warden omtrend de te verwachten werkdrukte (vooral van belang voor het 
aansturen van de vendors). Met behulp van het voorspelde aanbod en 
onderhanden werk binnen montage en demontage kan een voorspelling warden 
gemaakt van de levertijd van een motorprojekt. 
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• Stuurcriterium: normdoorlooptijden 
De voorspelde doorlooptijd dient als stuursignaal en wordt vergeleken met het 
stuurcriterium (normdoorlooptijd). De slack kan bepaald warden en het projekt 
kan door sturing warden ingepland zodat capaciteitsbehoefte de aanwezige 
capaciteit niet overtreft (zie stuurmechanismen). 

• Stuurmechanismen 
Voor het indelen van de projekten zijn een aantal stuurmechanismen voor handen 
om capaciteitsplanning samen te stellen: 
- schuiven met projekt in de planning; 
- aanpassen van de capaciteit; 
- aanpassen van afleverdatum motor. 

Regelfunctie 
In verband met optredende verstoringen in alle processen-van het produktiesysteem 
zijn voor continue regeling oak ingreepmogelijkheden noodzakelijk. Dit is van belang 
om de leverbetrouwbaarheid en afstemming te kunnen blijven realiseren. De 
bovengenoemde stuurmechanismen zijn allemaal van toepassing voor de regeling 
van de montage en demontage processen. 
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Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen 

In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste conclusies met betrekking tot problemen 
binnen de aansturing beschreven. Deze problematiek is in de eerste fase van 
mijn afstudeeronderzoek geanalyseerd. Gelukkig kan geconstateerd warden 
dat tijdens mijn afstudeerperiode er hard is gewerkt om deze problemen op te 
lossen door zowel medewerkers van CF6 zelf als door externen. Dit heeft 
geresulteerd in verbeteringen alsmede concrete plannen om de problemen 
(deels) op te lossen. Daarom warden voor de conclusies en aanbevelingen 
de probleemvelden uit hoofdstuk 5 gegeven met de huidige stand van zaken 
en wat er nog moet gebeu ren. 

,, 

1. Grote productie achterstand verstoort de aansturing 
De productie achterstand is voor het grootste gedeelte ingehaald. Dit had 
twee oorzaken: -
- veel projecten zijn uitbesteed waardoor minder capaciteit nodig was (zie ook 
tussentijds rapport); 
- meevaller in het aantal onderhoudsbeurten voor een bepaalde groep 
motoren; 

Helaas zijn er momenteel veel implementatie problemen met betrekking tot 
SAP waardoor er een dreiging is van een nieuwe productie achterstand. 

2. Procesverstoringen maken het gedrag van het primaire proces 
onvoorspelbaar _ 
Hier is helaas nog geen structureel beleid voor opgesteld. Het oplossen van 
procesverstoringen is nog incidenteel (onder andere door stagiaires). 
Hierdoor blijven dezelfde problemen steeds weer terugkomen. Naar mijn idee 
moet hier, overigens zoals bij veel andere afdelingen binnen de KLM wel het 
geval is, een aparte organisatorische eenheid komen die de kwaliteit van de 
verschillende processen structureel verbetert (continuous improvement). 

Quality 
Management 

Proces 

Figuur 9.1 Verbeteren van het proces 

3. Coordinatiestructuur brengt veel communicatieproblemen en 
misverstanden met zich mee 
Voor het verbeteren van de coordinatiestructuur is in hoofdstuk 7 een 
verbeter voorstel beschreven. De bedoeling is dit voorstel zo snel mogelijk in 
te voeren . Zoals gezegd zijn er veel implementatie problemen met betrekking 
tot SAP. De situatie is op een gegeven moment zo ernstig geworden dater 
een soort crisissituatie is ontstaan. Er is tijdelijk een soort mega-vergadering 
opgesteld die dagelijks plaatsvindt en enkele uren duurt. Hierdoor hoopt men 
alle informatie in een keer boven tafel te krijgen. Wanneer de implementatie 
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problemen zijn opgelost kan de nieuwe vergaderstructuur warden ingevoerd . 
De projectmanagers en de marshallers zullen dan in hun nieuwe rol 
terechtkomen. Voor de marshallers is een opleidingsplan gemaakt (niet 
beschreven in dit verslag). 

4. Planning fungeert niet als aansturing voor productie, maar meer als 
voortgangsindicatie 
Voor wat betreft de planning geldt hetzelfde als bij de co6rdinatiestructuur. 
Wanneer blijkt dat de planningsmodule blijvende problemenen geeft, zal zo 
snel mogelijk een aparte applicatie gemaakt moeten warden voor het indelen 
van motorprojecten (zie hoofdstuk 8). Het goed laten functioneren van de 
planning hangt oak samen met de in hoofdstuk 8 aangegeven 
tekortkomingen van het AT-Kearney model. Het is van belang dat de CF6-
engines zich dit goed realiseert. Een te gestileerde benadering van de praktijk 
zoals in het AT-Kearney model maakt het model alleeri maar onhandelbaar. 
In hoofdstuk 8 staat aangegeven welke elementen aan het model toegevoegd 
kunnen warden om de praktijk beter te benaderen. 

In het verleden zijn reeds veel onderzoeken gedaan naar het logistieke 
aspect van de aansturing van motoronderhoudsprojecten . Daarbij zijn veel 
kwantitatieve modellen doorberekend en gepresenteerd . Het zijn telkens 
dezelfde conclusies die naar voren komen, de belangrijkste (zie oak bijlage 3, 
daarin staan de laatste berekeningen afkomstig uit het tussentijds rapport): 
- normdoorlooptijden warden (ruim) overschreden ; 
- geplande leverdata warden (bijna) nooit gehaald ; 
- lange wachttijden; 
- grate spreiding in de doorlooptijden; 
- geen gelijkmatige aanvoer van motoren in het proces; 
- geen juiste informatievoorziening. 

Een aantal van deze rapporten waar deze conclusies in terug te vinden zijn: 
- 'KLM blades & vanes. Een voorstel voor een nieuwe organisatie van het 
partsysteem', M.L.J. Liezenberg , 1993. 
- 'Onderzoek naar de produktiebesturing van het reparatieproces van 
onderdelen binnen de motoren afdeling van de KLM', P.C.M. van Zan, 1987. 

In de loop der jaren zijn verschillende reorganisaties geweest die 
bovengenoemde conclusies moesten oplossen . Het overgaan naar een ander 
concept heeft deze problemenen echter niet opgelost. Naar mijn idee maakt 
het in beginsel oak niet veel uit welk concept gebruikt wordt, als de basis van 
het produktiesysteem maar goed in elkaar zit. Deze 'basis' treft vooral het 
derde probleemveld dat geconstateerd is: betrouwbaarheid van het 
productiesysteem. En het is juist dit probleemveld waar het minst structureel 
aan wordt gewerkt. Oaarom is het van essentieel belang veel aandacht te 
besteden aan de betrouwbaarheid van het productiesysteem. Hieronder valt 
niet alleen het eigen produktieapparaat maar oak de aansturing van de 
verschillende vendors . 
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Bijlage 1 Productiemanagement 

1. Afbakening vakgebieden binnen produktiemanagement 

Produktiemanagement heeft betrekking op het geheel van 
beheersingsprocessen die nodig zijn om produkten op efficiente wijze te 
kunnen voortbrengen en met de juiste kwaliteit en op het juiste tijdstip ter 
beschikking te kunnen stellen aan afnemers [2]. 
Hieruit blijkt dat produktiemanagement veelomvattend is en betrekking 
heeft op onder andere: 
1. goederenstroom- en produktiebeheersing (loi;iistiek aspect); 
2. organisatie van de fabriek en personele organisatie (organisatie aspect); 
3. beheersbaarheid van (fabricage)processen en beheersing van de fabricagekosten (proces 

aspect) . 

2. Het logistieke aspect 

Goederenstroom- en produktiebeheersing houden zich primair bezig met de 
beheersing van de hoeveelheid produktie als functie van de tijd . 
Goederenstroombeheersing heeft betrekking op de coordinatie tussen 
produktieafdelingen van activiteiten gericht op het vrijgeven van 
produktieorders en beschikbaar stellen van materiaal, produktiemiddelen en 
arbeid, zodanig dat de activiteiten van de produktiebeheersing leiden tot het 
op tijd gereedmelden van de produktieorders. Goederenstroombeheersing 
coordineert dus oak de activiteiten op de interface tussen produktie _en 
verkoop en tussen produktie en inkoop [3]. 

Goederenstroombeheersing 

verweNings
opdrachten 

materiaaluitgifte 

vrijgave 

··· Produktiebeheersing \ 

orderacceptatie 

\ ______ ... .:::i'"' 

. . I : .. · · 

( Produktiebeheersing · .. 

1 
~ . ! • 

! ~ 

'--------'I I~ 
Goederenstroom

beheersing 
Produktie
beheersing 

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

lnformatie 

Opdracht 

Figuur 1 Goederenstroom- en produktiebeheersing [2] 
• 

Beslissing tot werk
order vrijgave en 
materiaal uitgifte 

Beslissing over door
stroming uit wacht
rijen op de werkvloer 

In bovenstaande definitie wordt onder een produktieafdeling (zie figuur 2) 
verstaan de bewerkingen en capaciteiten tussen twee voorraadpunten. Naar 
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gelang de aard van de produktieafdelingen verschilt de problematiek van de 
goederenstroombeheersing. 
Voorbeelden van vraagstukken van de goederenstroombeheersingsfunctie bij 
MU-CF6: 
- bepaling aantal te repareren motoren voor de komende periode; 
- vaststellen benodigde capaciteit voor de komende periode; 
- bepalen werkorderprioriteiten (welke motor gaat voor welke motor ?); 
- vrijgeven motoren / onderdelen aan demontage / repair . 

.,; w =Wachlrij 

V= Voorr., adplek -

Figuur 2 Een produktieproces met bewerkingen [2] 

Met produktiebeheersing wordt bedoeld de co6rdinatie van activiteiten binnen 
een produktieafdeling gericht op het gereedkomen van produktieorders op 
een door de goederenstroombeheersingsfunctie vastgestelde due qate, 
uitgaande van door de goederenstroombeheersingsfunctie vastgestelde 
vrijgave momenten. De co6rdinatie van activiteiten heeft met name betrekking 
op het bepalen van het moment waarop verschillende produktiebwerkingen 
warden uitgevoerd, in welke combinaties en door welke mensen / machines 
[3]. 
Voorbeelden van vraagstukken van de produktiebeheersingsfunctie bij MU
CF6: 
- bepalen welke mensen op welke motoren warden gezet; 
- bepalen wanneer bepaalde onderdelen warden gerepareerd bij repair. 

3. Het organisatie aspect 

Organiseren - in het algemeen - kan gedefinieerd warden als het creeren van 
een groep mensen met een taakverdeling en een samenwerkingspatroon om 
bepaalde prestaties te bereiken [1 ]. 

Organiseren heeft betrekking op een viertal hoofdpunten [1] : 
1. het structureren van de processen; 
2. het samenvoegen van gelijksoortige deelprocessen tot taken; 
3. het structureren van de besturing ; 
4. het structureren van de relaties met de omgeving . 

54 



r 

~M Maintenance unit CF6 Bijlage 1 Productiemanagement 

4. Het proces aspect 

Een (fabricage)proces is een serie transformaties tijdens de doorvoer, 
waardoor het ingevoerde element verandert in plaats, stand, vorm, afmeting , 
functie, eigenschap of enig ander kenmerk [4]. · 
Belangrijk aandachtspunt van het produktiemanagement met betrekking tot 
het produktieaspect is het omgaan en reduceren van onzekerheid. Hier zijn 
twee soorten 'onzekerheden' te onderscheiden [1]: 
1. Storingen in het produktie systeem (proces-onzekerheid); 
2. Storingen in de input - en outputstromen (transactie-onzekerheid). 

assemblage
proces 

J 

onderdelen ) ~ 

£,sa,tie-oozeke<he;d l 
/4roces-onzekerheid 

Figuur 3 Proces- en transactie-onzekerheid 

modules ) · 

£osactie-oozekeme;d 

Zoals eerder is vastgesteld hebben goederenstroom- en produktiebeheersing 
primair betrekking op de beheersing van de hoeveelheid produktie als functie 
van de tijd . De organistiestructuur van de fabriek en de technische 
beheersbaarheid van het fabricageproces zijn belangrijke kenmerken die 
grate invloed hebben op de beheersbaarheid van de produktie. Voor het 
vakgebied goederenstroom- en produktiebeheersing zijn deze kenmerken 
echter primair een uitgangspunt, waarvan de consequenties voor de 
beheersbaarheid bepaald kunnen warden . Wil men op basis van deze 
consequenties de organisatiestructuur veranderen of de technische 
beheersbaarheid verhogen, dan is dat een vraagstuk waar ook andere 
overwegingen een belangrijke rol spelen. Beslissingen moeten daarom 
warden gemaakt vanuit een integrale beschouwing binnen het 
produktiemanagement. 
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Bijlage 2 

lndeling van de motor in modules 

Koude sectie 
HA- 1A Fan rotor assy 

2A LPC strator assy, 3 staqe 
HB - 2B HPC rotor, 14 stage 

3B Compressor rear frame 
4B HPC strator, 14 Staqe 

HC Combustor 

Hete sectie 
HD HPT nozzle ass_y, 1 stage 
HE HPT rotor assy +2nd staqe HPT nozzle assy 
HF- 1F LPT nozzle, 1 staqe 

2F LPT rotor, 4 sta_ge 
3F LPT strator, 4 staqe 
4F Turbine rear end 

Fan en Gear-box 
HG Accessory gearbox 
HH Transfer gearbox 
HK- 1K Fan frame & case 

2K Inlet gearbox 
HL- 1L Fan forward shaft assy 

2L Fan mid shaft assv 
HM Radial drive shaft 

LPC=Low Pressure Compressor 
HPC=High Pressure Compressor 
LPT=Low Pressure Tube 
HPT=High Pressure Tube 
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Bijlage 3 Overzicht resultaten 1 oktober 1997 - 1 februari 1998 

Metingen in deze bijlage zijn gebaseerd op motoren die in onderhoud zijn 
geweest tussen 1 oktober 1997 en 1 februari 1998. Alleen motoren van de 
types CF6-50 en CF6-80c2 zijn geanalyseerd. De CF6-80a3 en de Time & 
Material motoren zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze eeri relatief 
klein deel van de onderhouden motoren zijn, vanaf oktober 1997 zijn er 
slechts enkele onderhouden. Bovendien is besloten een groat dee! van Time 
& Material motoren voorlopig niet meer te onderhouden alsgevolg van de 
grate productieachterstanden en interne problemen. 
De doorlooptijden die vanaf 1 oktober 1997 ten doe! waren gesteld zijn 
gegeven in tabel 1. De repair window is.,voor de types 15 en 10 dagen . Deze 
korte repair window is mogelijk doordat er nog steeds vooraad parts 
'afgebouwd' wordt. Er is dus een hogere exchange dan in het BPR-model 
gesteld is. 
Berekeningen van de procestijden zijn gegroepeerd in drie gedeeltes: 
1. Oemontage (incoming check + demomtage + parts en dispositioning); 
2. Repair (alleen repareren - repair window) ; 
3. Montage (montage + proefbank + nacontrole) . 

In de navolgende figuren zijn twee soorten demontagetijden gegeven 
(demontage* en demontage). Bij demontage* is alleen de procestijd 
opgenomen, bij demontage de procestijd en wachtijd v66r demontage na IC 
(Incoming Check) proces. Dit inverband met een (licht) gewijzigde situatie: 
voorheen werd een motor van het IC proces direct gedemonteerd . Nu 
probeert men zoveel mogelijk het IC proces bij aankomst van een motor te 
laten verlopen . Zo kan alvast een ruwe inschatting van het te verricliten werk 
vastgesteld warden en daar kan de planning dan op inspelen. Om te 
vergelijken met de situatie voorheen warden beide demontagetijden gegeven. 

T e motor demon ta e & voorroutin re air window manta e totaal 
CF6-50 6 da en 15 da en 10 da en 31 

CF6-80c2 10 dagen 10 dagen 13 dagen 33 
Tabel 1 Doelstell ingen doorlooptijden vanaf 1 oktober 

Doorlooptijden 
De werkelijke doorlooptijden warden vergeleken met de normtijden (zie figuur 
1 en figuur 2). 

Voor de CF6-50 geldt dat alleen repa ir de normdoorlooptijd voor blijft. De 
overige processen halen hun normtijd niet. Spreiding is relatief laag, de 
meeste motoren schommelen tussen 33 en 40 dagen doorlooptijd. 
De CF6-80c2 motoren geven een ander beeld . Gemiddelde doorlooptijden 
warden ruim gehaald : totale doorlooptijd ruim 6,5 dagen beneden de norm. 
De verklaring hiervoor ligt in het feit dater een aantal snelle reparaties 
(zogenaamde quickies) zijn geweest (zie bijlage). Quickies zijn korte 
reparaties die als 'rush' orders warden behandeld. Deze motoren drukken de 
gemiddelde doorlooptijd enorm. Wordt deze groep van motoren gescheiden 
van de overige dan ontstaat een ander beeld (figuur 3 en figuur 4 ). 
Spreiding in de procesdoorlooptijden van de verschillende processen zijn 
voornamelijk alsgevolg van: 
- verstoringen (zie hoofdstuk 9); 
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- werklast per motor verschillend (snelle reparaties, veel 
reparatieonderdelen ). 

Het indelen van motoren met vaste normdoorlooptijden is dan oak niet 
realistisch. Momenteel warden voornamelijk snelle reparaties met een kortere 
doorlooptijd ingepland, de rest met de normdoorlooptijd. De voornaamste 
reden hiervoor is de beperkte informatie die planning heeft om motoren in te 
delen: er is weinig informatie bekend over de werklast die een motor met zich 
meebrengt. Deze informatie wordt pas in de loop van het proces duidelijk. 
Uiteindelijk wordt een motor dan ook gemiddeld 8 keer herpland tijdens het 
onderhoudsproces. 

,, 
CF6-50 Repair window Montage Totaal • Totaal ~ 

Gem. doorlooptijd · -· ..... ... :,.oi::"'.:'."::, 12,2 13,8 
Spreidinq ·. •;e:,f2;6 i::./,c•<:._.:· 3,3 3,8 

Afwijking tov norm · :· 3,8 \.:, · 6,2 -1,2 
Tabel 2 Doorlooptijden CF6-50, gestart vanaf 1 oktober 1997 

40 .0 T 

35.0 

~ 30 .0 
Ol 
~ 
~ 25,0 

:g_ 20 ,0 
0. 
0 ;2 15,0 

0 o 0 ,0 
0 

5,0 

0 ,0 

i 

Derror(age • Derror(age Repair Totaal 

Figuur 1 Doorlooptijden CF6-50, gestart vanaf 1 oktober 1997 

CF6-80c2 . :oem~h~gf ~f Demontage Repair window 

Spreiding , ::;~:+;tJ'.:g,5;1~~~~til,"·~tf;; 6,0 6,4 
Norm m 10 10 
Afwijking tov norm br~~t8l~~ -2,3 -2,9 
Tabel 3 Doorlooptijden CF6-80c2, gestart vanaf 1 oktober 1997 

40,0 

35,0 

c 3o.o 
a, 
Ol 
:[ 25,0 

"O 
:::- 20 0 0. ' 
0 
O 15,0 

"§ 
g 0 ,0 

0.0 
Derror(age • Derror(age Repar Totaai 

Figuur 2 Doorlooptijden CF6-80c2, gestart vanaf 1 oktober 1997 
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□ l'vbntage 

■ Repair 

Iii Derrontage 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Projecten ,., 

Figuur 3 Twee groepen reparaties CF6-80c2: 'snelle' en 'normale' 
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Figuur 4 Doorlooptijden CF6-80c2, opgesplits in snelle en normale reparaties 

Leverbetrouwbaarheid 
De CF6-50 motoren hebben een lage leverbetrouwbaarheid (figuur 5, 7 t/m 
10). Met name demontage heeft een lage leverbetrouwbaarheid. De CF6-
80c2 leverbtrouwbaarheid (figuur 6, 11 t/m 14) ligt een stuk hoger. Dit heeft 
met name te maken met de snelle reparaties. Laten we deze buiten 
beschouwing dan is er ook een lage leverbetrouwbaarheid voor de CF6-80c2 
motoren. E.e.a. resulteerd dan ook in continu 'gehaast' om bepaalde 
planningsdatums te behalen (zie ook paragraaf 7 .1 ). 
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Figuur 5 Leverbetrouwbaarheid CF6-50 tov norm 

CF6-50 Demontage Repair Montage Totaal 

Binnen norm 4% 73% 31% 8% 
Buiten norm 96% 27% 69% 92% 
Tabel 4 Leverbetouwbaarheid CF6-50, 1 oktober 1997-1 februari 1998 

100% 
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Figuur 6 Leverbetrouwbaarheid CF6-80c2 tov norm 

CF6-80c2 Demontage Repair 

Binnen nonrn 57% 64% 
Buiten nonrn 43% 36% 

Totaal 

Montage 

57% 
43% 

■Butmrorm 

II Bi men rorm 

Totaal 

50% 
50% 

Tabel 5 Leverbetouwbaarheid CF6-80c2, 1 oktober 1997-1 februari 1998 
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Figuur 7 Leverbetrouwbaarheid CF6-50, gestart vanaf oktober 1997 
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Figuur 8 Leverbetrouwbaarheid demontage CF6-50, gestart vanaf oktober 1997 

100% 

80% 

C: 
Q) ... 

! £ 60% 
0 
E 
"O 
a, 
:!! 40% 
a, 
Cl 
~ 0 

20% 

0% 

0% 100% 150% 200% 

% van DL T norm 

Figuur 9 Leverbetrouwbaarheid repair CF6-50, gestart vanaf oktober 1997 
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Figuur 10 Leverbetrouwbaarheid montage CF6-50, gestart vanaf oktober 1997 

61 



! 

~M Maintenance uni t CF6 Bijlage 3 Overzicht resultaten 

100% 

80% 
C: 
Cl) ... 
0 60% 0 
E 
"C 
Cl) 

40% ~ 
Cl) 
Cl 

~ 0 

20% 

0% 

0% 50% 100% 150% 200% 

¾ van DI.. T norm 

Figuur 11 Leverbetrouwbaarheid CF6-80c2, gestart vanaf oktobef 1997 
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Figuur 12 Leverbetrouwbaarheid demontage CF6-80c2, gestart vanaf oktober 1997 
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Figuur 13 Leverbetrouwbaarheid repair CF6-80c2, gestart vanaf oktober 1997 

62 



ict'M Maintenance unit CF6 Bijlage 3 Overzicht resultaten 
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Figuur 14 Leverbetrouwbaarheid montage CF6-80c2, gestart vanaf oktober 1997 

Onderhanden werk 
Figuur 15 geeft het verloop weer van het aantal motoren in proces voor de 
verschillende trajecten. Aan het einde van 1997 is een verhoogde instroom in 
het demontagetraject. De gevolgen van de verhoogde instroom illustreert het 
effect van het in onbalans raken van demontage en montage (deze maken 

r gebruik van dezelfde capaciteiten, zie figuur 16). 
Het gevolg is een grillig verloop van het onderhanden werk in de drie 
trajecten. 
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Figuur 15 Onderhanden werk poolmotoren excl. CF6-80a3 
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Figuur 16 Verhouding aantal projecten demontage / montage 

Afgeleverde SE-motoren 
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■ 11/ontage 

Ii!! Oerrontage 

In figuur 17 is het aantal afgeleverde motoren weergegeven. Oak hier is een 
grillig verloop te zien. Slechts 6 van de 18 weken is de normoutput van 5 
motoren behaald. De doorstroming van de processen is weergegeven in tabel 
* 

-c ... 
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~ 
cu 
C: 
al ... 
0 
0 
E 
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i: 
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< 
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0 

■ Alie rrotoren 

■ Alleen -50 & -80c2 

• • Ooelstelling 
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Week nr. 

Figuur 17 Afgeleverde motoren (alle motoren inclusief. -80a3 + T&M) 

Demontage Repair Montaqe Totaal 
Gem. doorlooptiid" 11, 1 11 ,2 13,4 35,6 
Gem. aantal in proces 5,7 6,6 6, 1 18,4 
Doorstroom per week " ± 3,6 ± 4, 1 ± 3,2 ± 3,2 

Tabel 6 Gemiddelde doorstroom per week 
" Gemiddelde doorlooptijd is berekend op basis van alle motoren ( pool -50 -80c2) die 
afgeleverd zijn in de periode 1 oktober 1997 tot 1 februari 1998. De doorstroming voor alle 
motoren is 3,8 per week. 

Slotopmerking 
In een eerder besprekingsverslag waarin de resultaten van de periode 1 juli 
tof 1 -'oktober zijn geanalyseerd was een ander beeld te schetsen. Er waren 
bijvoorbeeld veel -50 quickies en weinig -80c2 quickies. Productieverstoring
en waren anders van aard . Dit geeft de noodzaak aan van een flexibel 
ingestelde organisatie. De huidige planningsmethodiek is echter 'star'. Dit 
resulteert in een onrealistische planning. 
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Regieplanning 

lnformatie 
motoren 

Week 1 Week2 Week 3 Week4 Week 5 Week 6 Week 7 
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Planning Lijn 1 Ma Di Wo Do Vr 

Datum: 30-3 - 12-4 D A D A D A D A D A 
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... 
KLM Maintenance Unit CF6 Projectenmap marshallers 

Projectmap motornr. ________ _ 

Klant: 
Projectnr.: 
Motortype: 
Datum telex: 

Afgesproken doorlooptijd: 
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... 
KLM Maintenance Unit CF6 

lnhoud: 

Deel I Voorbereidingsproces 

Proces 
1. en & distribueren 
2. 

4. Verwerken IC/ CC / ESG / CAR 
5. Maken workscope / BOW/ routekaart 

Deel II Bewaken onderhoudsproces 

Proces 
6. Bewaking demontage / P&D 
7. Bewakino repair 
8. Bewakino compleetheid (A-prep) 
9. BewakinQ montage 
10. Aansturen transport 

Deel Ill Afhandelingsproces 

Geplande 
einddatum 

Geplande 
einddatum 

Geplande 
Proces einddatum 

12. Voorbereiden factuur & documentatie 
13. Nazor 
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Projectenmap marshallers 

Startdatum Einddatum 

Startdatum Einddatum 

Startdatum Einddatum 



"°" KLM Maintenance Unit CF6 Projectenmap marshallers 

Deel I Voorbereidingsproces 

lnhoud map: 
1. Telex ontvangen & distribueren 
2. Transport aansturen 
3. Ontvangen motor & papieren 
4. Verwerken IC I CC I ESG / CAR 
5. Aanmaken workscope / BOW/ routekaart 
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oJ.. 

KLM Maintenance Unit CF6 

1. Telex ontvangen & distribueren 

Opgenomen in map: 

Document OK 
1. Telex 
2. Motoroeoevens 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Proiectmanaoer Voortoano 
2. Planner Telex info 
3. Engineer Telex/ motoraeaevens 

U itbouwreden: 

B ijzonderheden: 
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Projectenmap marshallers 

OK 



..... 
KLM Maintenance Unit CF6 

2. Transport aansturen 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Trans orteurs Afleverdatum , o 

Transport gegevens 

Bijzonderheden: 

Projectenmap marshallers 

OK 
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... 
KLM Maintenance Unit CF6 

3. Ontvangen motor & papieren 

Opgenomen in map: 

J J Document 
1. Motor papieren 

OK 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Projectmanager Voortgang 
2. Planner Sein oaoieren aanwezig 
3. AWV Motoroaoieren 
4. Enaineerina Motorpapieren 

Bijzonderheden: 
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Projectenmap marshallers 

OK 



.,_ 
KLM Maintenance Unit CF6 Projectenmap marshallers 

4. Verwerken IC / CC / ESG / CAR 

Opgenomen in map: 

Document OK 
1. IC raooort 
2. cc raooort 
3. ESG raooort 
4. CAR 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie OK 
1. Proiectmanaoer Voortgang 
2. Enoineer IC / CC / ESG rapport 
3. Klant IC / CC / ESG rapport 

Bijzonderheden: 
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..,_ 
KLM Maintenance Unit CF6 

5. Aanmaken workscope / BOW / routekaart 

Opgenomen in map: 

Document OK 
1. Workscope 
2. BOW 
3. Routekaart 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Projectmanager Voortgang 
2. Planner Workscope 
3. Teammana_g_er Workscope / BOW / routek. 
4. Repair Workscope / BOW 

Bijzonderheden: 
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OK 



... 
KLM Maintenance Unit CF6 

Deel II Bewaken onderhoudsproces 

lnhoud map: 
6. Bewaking demontage / P&D 
7. Bewaking Repair 
8. Bewaken compleetheid parts (A-prep) 
9. Bewaken montage / PB / NC 
10. Transport aansturen 
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... 
KLM Maintenance Unit CF6 

6. Bewaking demontage / P&D 

Opgenomen in map: 

Document OK 
1. Statusliist US / SE (SAP) 
2. Verstorinqsliist / actieliist 
3. Wijziqinqen BOW/ SB 's 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Projectmanager Voortgang 
2. Engineer Wijzigingen BOW / SB's 
3. Planner Wiiziqinqen planninq 
4. Teammanaqer Wiiz. BOW/ SB's, liisten 

B ijzonderheden: 

77 

Projectenmap marshallers 

OK 



..... 
KLM Maintenance Unit CF6 

7. Bewaking Repair 

Opgenomen in map: 

Document 
1. Statuslijst SE (A-prep) 
2. Statuslijst Repair intern 
3. Statusliist Repair extern 
4. Statuslijst scrap I exchange 

? 
5. Verstoringslijst / actielijst 
6. Kritische levertijden 

OK 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Teammanaaer Voortaana 
2. Enaineer Wiiziainaen BOW/ SB's 
3. Teammanaaer Wijzigingen / diversen 
4. Repair TM Prioriteiten ? 

Bijzonderheden: 

SAP lijsten: 
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OK 



.... 
KLM Maintenance Unit CF6 

8. Bewaken compleetheid parts (A-prep) 

Opgenomen in map: 

Document OK 
1. Statusliist SE (A-oreo) 
2. Actieliist te late oarts 
3. Kritische levertiiden 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Teammanaqer Voortqanq 
2. Teammanaqer Wijzigingen / diversen / UK 
3. Planner UK meldinq 
4. ReoairTM Te late leverinqen ? 

Datum uitrijklaar: _-_-_ 

Bijzonderheden: 
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OK 



... 
KLM Maintenance Unit CF6 

9. Bewaken montage / PB / NC 

Opgenomen in map: 

Document OK 
1. Verstorin sli'st I actieli'st 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Teammanaaer Voortqana 
2. Planner Wiiziqinqen 
3. Teammanaqer Wiizigingen 

Bijzonderheden: 

Projectenmap marshallers 

OK 
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..... 
KLM Maintenance Unit CF6 

10. Transport aansturen 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Transoorteurs Afleverdatum, oohaalolaats 
2. Teammanaqer Voortqanq 

Transport gegevens 

Bijzonderheden: 
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OK 



•'-
KLM Maintenance Unit CF6 Projectenmap marshallers 

Deel Ill Afhandelingsproces 

lnhoud map: 
11 . Materiaal afhandelen 
12. Voorbereiden facturatie & documentatie 
13. Nazorg klanten 
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.... 
KLM Maintenance Unit CF6 

11. Materiaal afhandelen 

Opgenomen in map: 

I I Document 
1. Lijst terugstortingen 

OK 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Teammana er Voort an 

Bijzonderheden: 

Projectenmap marshallers 

OK 
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Ki:"M Maintenance Unit CF6 

12. Voorbereiden facturatie & documentatie 

Opgenomen in map: 

Document OK 
1. EOR document 
2. Factuur document 
3. Evt. technische rapport 

Checklist te informeren personen: 

Functionaris lnformatie 
1. Team manager VoortQang / factuur document 
2. AWV EOR document 
3. EnQineer Evt. technisch raooort 

Bijzonderheden: 
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OK 



.... 
KLM Maintenance Unit CF6 

13. Nazorg klanten 

Opgenemen in map: 

I I Document 
1. Vragenlijst klant 

B ijzonderheden: 

Projectenmap marshallers 
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